
 

 

Skiptir dagþjálfun máli fyrir aðstandendur? 

Reynsla aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir 

einstaklinga með heilabilun 

Fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum 

Petrea Sjöfn Hauksdóttir 
Rakel Jóhanna Ragnarsdóttir 

Ritgerð til BS prófs (10 einingar) 

 

 

 

  



 

 

 

 

Skiptir dagþjálfun máli fyrir aðstandendur? 

Reynsla aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga með 

heilabilun? 

Fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum 

Petrea Sjöfn Hauksdóttir 

Rakel Jóhanna Ragnarsdóttir 

Ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði 

Leiðbeinendur: Kristín Björnsdóttir og Margrét Guðnadóttir 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2020 



 

 

 

 
Do adult day centers matter to family caregivers? 

Family caregivers’ experience with specialized day care centers for 
people with dementia 

Synthesis of qualitative studies 

 

Petrea Sjöfn Hauksdóttir 

Rakel Jóhanna Ragnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thesis for the degree of Bachelor of Science 

Supervisors: Kristín Björnsdóttir and Margrét Guðnadóttir 

 

Faculty of Nursing 

School of Health Sciences 

June 2020 



3 

 

Ritgerð þessi er til BS prófs í hjúkrunarfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Petrea Sjöfn Hauksdóttir og Rakel Jóhanna Ragnarsdóttir 2020 

 

Prentun: Litlaprent 

Reykjavík, Ísland 2020 

 



4 

 

 
Ágrip 

Bakgrunnur: Á liðnum árum hefur þeim fjölgað sem greinst hafa með heilabilun og búa á heimilum 

sínum með aðstoð aðstandenda. Heilabilun er ein af helstu ástæðum fyrir skertri sjálfsbjargargetu og 

hefur því ekki aðeins áhrif á þá sem greinast heldur einnig aðstandendur þeirra sem bera hita og 

þunga umönnunar þeirra heima við. Bent hefur verið á að sérhæfð dagþjálfun sé mikilvægur þáttur í 

að styðja við aðstandendur og gera þeim kleift að halda umönnunarhlutverki sínu áfram og því vert að 

beina sjónum að þeim stuðningi. 

Rannsóknarsnið: Fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum. 

Tilgangur: Að skoða reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun. 

Markmið verkefnisins var að auka þekkingu og skilning á því hvernig sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með 

heilabilun styður við aðstæður aðstandenda og þannig hvetja til bættrar þjónustu. 

Aðferð: Leit fór fram í gagnagrunnum PubMed og Scopus. Notast var við PRISMA flæðirit til að lýsa 

heimildaleit. Sjö rannsóknargreinar fullnægðu inntökuskilyrðum. 

Niðurstöður: Að annast einstakling með heilabilun fól í sér mikla skuldbindingu og stóðu 

aðstandendur frammi fyrir ýmsum áskorunum daglega. Þeir lýstu mikilli þreytu og áhyggjum þar sem 

einstaklingurinn þurfti oft stöðugt eftirlit til að verða sér ekki að voða. Dagþjálfun veitti fjölskyldum 

stuðning í sínum áskorunum, gaf þeim tíma til að sinna eigin þörfum og fá hvíld frá ábyrgð umönnunar. 

Hún hafði einnig jákvæð áhrif á einstaklinga með heilabilun. Þeir voru í meiri rútínu, tóku þátt í ýmiss 

konar virkni og aðstandendur tjáðu að þeir væru oftar í betri skapi og rólegri eftir að hafa verið í 

dagþjálfun. 

Ályktun: Það getur reynst erfitt að vera aðstandandi einstaklings með heilabilun og haft í för með sér 

flóknar og erfiðar áskoranir í daglegu lífi. Dagþjálfun er mikilvægt stuðningsúrræði og skiptir framlag 

hjúkrunar í dagþjálfun einnig máli til að styðja við fjölskyldur og sporna við mögulegri kulnun 

aðstandenda í umönnunarhlutverki. 

Lykilorð: Heilabilun, dagþjálfun, fjölskylda, umönnunaraðilar, eigindlegar rannsóknir. 
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Abstract 

Background: Dementia diagnoses have increased in the past years, so has the number of people 

with dementia living at home with the help of their families. Dementia is one of the major causes of 

disability and dependency and therefore does not only affect those who are diagnosed but also their 

families, who provide the majority of care at home. Adult day centers for people with dementia seem to 

be an important factor in supporting family caregivers and enabling them to continue their caregiving 

role. 

Design: Synthesis of qualitative research. 

Purpose: To explore the experience of family caregivers with specialized day centers for people with 

dementia. The synthesis aims to increase knowledge and understanding of how adult day centers for 

people with dementia support the conditions of family caregivers and thereby encourage enhanced 

services. 

Method: Search was conducted in the databases PubMed and Scopus. PRISMA flow chart was used 

to describe the search. Seven studies met the inclusion criteria. 

Results: Caring for a person with dementia involved a lot of commitment and family caregivers faced 

various daily challenges. They expressed great deal of fatigue and worry as the individual often 

needed constant supervision. Adult day centers gave them the flexibility to take care of their own 

needs and get rest. Adult day centers also had a positive impact on the individuals with dementia. 

They had a routine and were more active. Family caregivers also expressed that the individuals were 

often in a better mood and more calm after spending the day in an adult day center.  

Conclusion: Being a family caregiver of an individual with dementia can be difficult and entail 

complex and difficult challenges in everyday life. Adult day centers are an important source of support, 

so is the nursing contribution in supporting families and decreasing risk of caregiver burnout. 

Keywords: Dementia, day care, adult day centers, family, caregivers, qualitative studies. 
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Kristínu Björnsdóttur, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands og meðleiðbeinanda okkar Margréti Guðnadóttur, hjúkrunarfræðingi fyrir einstaklega góða 

leiðsögn, mikinn stuðning og hvatningu við vinnu þessa lokaverkefnis. Við viljum einnig þakka 

fjölskyldum okkar og vinum fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið og þeim sem gáfu sér tíma í 

yfirlestur verkefnisins. Að lokum viljum við þakka hvor annarri fyrir gott samstarf. 
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1 Inngangur 

Áætlað er að um 50 milljónir einstaklinga víðsvegar í heiminum séu greindir með heilabilun. Spáð er 

að heildarfjöldi þeirra muni aukast og verða 82 milljónir árið 2030 og 152 milljónir árið 2050 (World 

Health Organization, 2017). Heilabilun er ein af helstu ástæðum fyrir skertri sjálfsbjargargetu hjá eldra 

fólki. Þessir einstaklingar þurfa að treysta á aðra, sem getur reynst mikið álag, bæði fyrir 

einstaklingana sjálfa en einnig fyrir aðstandendur þeirra, sem sjá um meirihluta af umönnun þeirra alls 

staðar í heiminum (World Health Organization, e.d.). 

Oft skortir skilning á því álagi sem fylgir heilabilun en áhrifin á umönnunaraðila, fjölskyldu og 

samfélagið í heild geta verið líkamleg, sálfélagsleg og efnahagsleg (World Health Organization, 2015). 

Aðstandendur einstaklinga með heilabilun eiga það til að leita sér ekki aðstoðar fyrr en seint og eru 

þeir þá þegar farnir að annast einstaklinginn að miklu leyti sjálfir og upplifa talsverða streitu (Phillipson 

og Jones, 2012). Nauðsynlegt er að veita þeim stuðning til að bæta líðan þeirra og koma í veg fyrir 

alvarlegt umönnunarálag (Zwaanswijk, Peeters, van Beek, Meerveld og Francke, 2013). Samkvæmt 

rannsókn Rokstad o.fl. virðist dagþjálfun vera mikilvægt stuðningsúrræði þar sem það veitir 

aðstandendunum hvíld, hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra og einstaklinganna með heilabilun, ásamt því 

að hafa jákvæð áhrif á samband þeirra. Það kemur þó einnig fram að þörf er á frekari rannsóknum 

sem snúa að áhrifum dagþjálfunar (Rokstad o.fl., 2019).  

Markmið þessa verkefnis er að auka þekkingu og skilning á því hvernig sérhæfð dagþjálfun fyrir 

fólk með heilabilun styður við aðstæður aðstandenda og þar með hvetja til bættrar þjónustu. Vakin 

verður athygli á mikilvægi þess að halda vel utan um einstaklinga með heilabilun og aðstandendur 

þeirra og mikilvægi þess að útvega þeim viðeigandi aðstoð snemma í ferlinu. 

1.1 Hvað er heilabilun? 

Heilabilun (e. dementia) er regnhlífarhugtak yfir marga sjúkdóma og þó að aldur sé sterkasti þekkti 

áhættuþátturinn, þá er heilabilun ekki hluti af öldrunarbreytingum (World Health Organization, 2017). 

Eðlilegt er að með aldri verði breytingar á minninu en talað er um heilabilun þegar breytingar verða í 

heila sem valda skerðingu á hugsun og vitrænni getu (Landspítali, 2017). Heilabilun hefur þó ekki 

eingöngu áhrif á aldrað fólk og er snemmkomin heilabilun, hjá fólki sem er yngra en 65 ára, um 9% af 

öllum tilfellum (World Health Organization, e.d.). Helstu tegundir heilabilunarsjúkdóma eru Alzheimer 

sjúkdómurinn (snemmkominn og síðkominn), Lewy sjúkdómur, framheilabilun og æðasjúkdómar í 

heila. Þó eru einnig til sjaldgæfari tegundir (Gale, Acar og Daffner, 2018). 

Einkenni heilabilunarsjúkdóma eru mismunandi eftir tegund sjúkdómsins en almennt gildir að þau 

eru stigvaxandi og verða alvarlegri með tímanum. Helstu einkenni eru breytingar á minni, hugsun, 

hegðun og hæfni til að framkvæma ýmsar daglegar athafnir (Gale o.fl., 2018).  

1.2 Að búa heima með heilabilun 

Þegar fólk með heilabilun býr lengur heima og álag sjúkdómsins kemur betur í ljós, eykst þörf 

fjölskyldumeðlima og annarra til að veita viðbótar umönnun (OECD, 2018). Það er gjarnan talað um 

aðstandendur sem óformlega umönnunaraðila (e. Informal caregiver) þar sem þeir fá ekki greitt fyrir 
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þjónustuna. Óformleg umönnun er veitt af maka, fullorðnum börnum, tengdabörnum og vinum og um 

allan heim eru konur mun líklegri til að vera umönnunaraðilar (World Health Organization, 2015). 

Rannsókn, sem gerð var í Frakklandi, sýndi að meirihluti stuðnings sem einstaklingar með 

heilabilun fengu var óformleg umönnun frá aðstandendum (Paraponaris og Davin, 2015). Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 4680 manns sem voru eldri en 75 ára. Nær 85% þátttakenda með heilabilun 

fengu umönnun frá aðstandendum, annað hvort eingöngu (27,6%) eða ásamt formlegri umönnun 

(56,9%) líkt og heimahjúkrun. Niðurstöður Paraponaris og Davin sýndu sömuleiðis að aðeins 3% 

þátttakenda með heilabilun fengu hvorki formlega né óformlega umönnun. Af þeim þátttakendum sem 

voru ekki með heilabilun voru 56% sem fengu hvorki formlega né óformlega umönnun. Það gefur til 

kynna að óformleg umönnun frá aðstandendum er enn mikilvægari fyrir einstaklinga með heilabilun, 

þar sem þeir þurfa meiri umönnun en aðrir einstaklingar á sama aldri samkvæmt þessum niðurstöðum 

(Paraponaris og Davin, 2015). 

Skýrsla OECD, sem gerð var um aðstæður og þarfir fólks með heilabilun, styður þetta og kemur 

fram þar að óformlegir umönnunaraðilar veita meirihluta af umönnun einstaklinga með heilabilun. 

Fjölskylda og vinir sjá um umönnun einstaklingsins, annað hvort í sameiningu við formlegan stuðning 

sem er í boði eða í staðinn fyrir formlega stuðninginn (OECD, 2018).   

1.2.1 Aðstæður óformlegra umönnunaraðila einstaklinga með heilabilun 

Breytingar verða oft á daglegu lífi þegar einstaklingur innan fjölskyldunnar greinist með heilabilun. 

Þegar einstaklingurinn býr enn heima þurfa óformlegir umönnunaraðilar að gæta þess að hann nærist, 

viðhaldi hreyfigetu sinni, jafnvægi sé á milli virkni og hvíldar, gæta að persónulegu hreinlæti og að 

klæðnaður sé í lagi. Eftir því sem sjúkdómurinn ágerist þarf einstaklingurinn að treysta meira og minna 

á aðra til að sinna daglegum athöfnum (Landspítali, 2017). Aðstandendur greina þá oft frá því að þeir 

finni fyrir miklu álagi í hlutverki sínu sem umönnunaraðili (Lethin o.fl., 2018). Umönnunarálag getur 

ógnað líkamlegri, andlegri og tilfinningalegri velferð umönnunaraðila og því haft áhrif á lífsgæði þeirra 

og virkni í daglegu lífi (Zwaanswijk o.fl., 2013). 

Lethin o.fl. rannsökuðu umönnunarálag hjá óformlegum umönnunaraðilum einstaklinga með 

heilabilun. Af 1223 þátttakendum, frá átta mismunandi löndum, tjáðu 75% þeirra álag í upphafi 

rannsóknarinnar og við eftirfylgni þremur mánuðum síðar tjáðu 44% aukið álag (Lethin o.fl., 2018). 

Það sem átti stærstan þátt í að valda álagi var að óformlegir umönnunaraðilar þurfa oft að hafa 

stanslaust eftirlit með einstaklingnum sem er með heilabilun, til að koma í veg fyrir að viðkomandi 

skaði sjálfan sig á einhvern hátt. Þetta stöðuga eftirlit er það sem aðgreinir umönnun einstaklinga með 

heilabilun frá umönnun einstaklinga sem eru ekki með heilabilun. Eftirlit með einstaklingunum verður 

stöðugra eftir því sem einkenni sjúkdómsins ágerast (Lethin o.fl., 2018). Álag á óformlega 

umönnunaraðila verður því meira eftir því sem vitræn geta einstaklingsins skerðist og 

umönnunarstundirnar eru fleiri (Yu, Wang, He, Liang og Zhou, 2015). 

Nordtug, Krokstad og Holen greindu frá því að aðstandendur sem annast einstakling með 

heilabilun sýna frekar þunglyndiseinkenni en aðstandendur sem annast einstakling með annan 

langvinnan sjúkdóm (Nordtug, Krokstad og Holen, 2011). Þeir sem annast einstakling með heilabilun 
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eru því í sérstaklega mikilli hættu á að upplifa einkenni þunglyndis og streitu (Bruvik, Ulstein, Ranhoff 

og Engedal, 2013). 

Fjölmargar rannsóknir hafa þannig sýnt fram á að það er streituvaldandi og mikið álag að annast 

ættingja sinn sem hefur greinst með heilabilun (Nordtug o.fl., 2011; Zwaanswijk o.fl., 2013; Bruvik o.fl., 

2013; Yu o.fl., 2015; Lethin o.fl., 2018). Það er þó vert að benda á jákvæða þætti 

umönnunarhlutverksins. Rannsókn Peacock o.fl. sýndi að óformlegir umönnunaraðilar líta á hlutverk 

sitt sem tækifæri til að gefa af sér, uppgötva sinn persónulega styrk og verða nánari þeim einstakling 

sem þeir eru að annast. Einnig hefur þeim fundist þeir öðlast tilgang og hafa ánægju af því sem þeim 

tekst að gera í þessu hlutverki. Þessir jákvæðu þættir hjálpa aðstandendum að halda 

umönnunarhlutverki sínu áfram (Peacock o.fl., 2009). 

1.2.2 Stuðningur við aðstandendur 

Stuðningur er nauðsynlegur til að gera óformlegum umönnunaraðilum kleift að halda hlutverki sínu 

áfram eins lengi og hægt er, ásamt því að efla vellíðan þeirra og koma í veg fyrir alvarlegt 

umönnunarálag (Zwaanswijk o.fl., 2013). Að bæta heilsu óformlegra umönnunaraðila er mikilvægt fyrir 

þá sjálfa en ekki síður fyrir líðan einstaklingsins sem þeir annast. Mikil streita og umönnunarálag getur 

aukið hegðunarvandamál hjá einstaklingnum með heilabilun og getur einnig aukið líkurnar á því að 

sótt verði um varanlega vistun fyrir einstaklinginn (OECD, 2018). 

Rannsóknir sýna að óformlegir umönnunaraðilar finna fyrir minna álagi ef þeir hafa félagslegan 

stuðning og stuðning frá öðrum fjölskyldumeðlimum og ef þeir eru ánægðir með gæði þeirrar formlegu 

þjónustu sem einstaklingurinn með heilabilun fær (Yu o.fl., 2015; Lethin o.fl., 2018). 

Formlegur stuðningur sem er í boði er meðal annars félagsleg heimaþjónusta, þar sem boðið er 

upp á innlit, þrif, heimsendan mat og annars konar stuðning. Einnig heimahjúkrun, sinnt af 

hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum, sem og sérhæfð dagþjálfun sem hafa það að markmiði að gera 

einstaklingum kleift að búa sem lengst heima og viðhalda sjálfsbjargargetu. Hægt er að sækja um 

akstursþjónustu til að komast til og frá dagþjálfuninni og einnig vegna annarra ferðalaga. Að auki geta 

einstaklingar farið í hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili í þeim tilgangi að kynnast dvöl á hjúkrunarheimili 

og á sama tíma veita aðstandendum hvíld. Einnig eru stuðningshópar leiddir af fagfólki þar sem 

aðstandendum gefst kostur á að deila reynslu sinni og ræða áhyggjur við aðra í svipuðum aðstæðum 

(Alzheimersamtökin, e.d.-a; Alzheimersamtökin, e.d.-b). 

1.3 Dagþjálfun 

Það er lykilatriði fyrir óformlega umönnunaraðila að finna jafnvægi á milli þess að gæta að eigin 

þörfum og þörfum aðstandanda síns sem er með heilabilun. Sérhæfð dagþjálfun hefur þann möguleika 

að styðja óformlega umönnunaraðila í hlutverki sínu með því að auka getu þeirra til að sinna eigin 

þörfum. Dagþjálfanir bjóða þannig bæði upp á virkni og dagskrá fyrir skjólstæðinginn en einnig hvíld 

fyrir óformlega umönnunaraðila (Tretteteig, Vatne og Rokstad, 2017a). 
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1.3.1 Saga dagþjálfunar 

Í upphafi var dagþjálfun úrræði sem var ekki sérstaklega hannað fyrir einstaklinga með heilabilun og 

aðstandendur þeirra. Með tíð og tíma hefur dagþjálfun verið aðgreind og aðlöguð eftir ákveðnum 

hópum skjólstæðinga og þar á meðal er dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun. Dagþjálfanir 

hófust á fimmta áratugnum fyrir einstaklinga með geðræna sjúkdóma eða fyrir einstaklinga með fötlun, 

með því markmiði að draga úr stofnanavæðingu. Eftir seinni heimsstyrjöldina hófust dagþjálfanir í 

Evrópu og Norður-Ameríku sem fóru úr því að veita geðræna meðferð í það að þjónusta sjúklinga með 

líkamlega og læknisfræðilega þörf. Sú meðferð lagði mikla áherslu á endurhæfingu (Symonds-Brown, 

Ceci, Duggleby og Purkis, 2019). 

Ekki var algengt að litið væri á aldraða einstaklinga sem sérstakan markhóp fyrir heilbrigðis-

þjónustu fyrr en á sjöunda áratugnum þegar umræða um hagnýtingu dagþjálfunar fyrir aldraða hófst. 

Áhuginn jókst enn frekar á áttunda áratugnum eftir að öldrunarlækningar höfðu náð fótfestu sem 

læknisfræðileg sérgrein. Á níunda áratugnum hafði plássum á geðdeildum fækkað og var þá mikið 

áhyggjuefni hvaða úrræði þyrfti fyrir aldraða einstaklinga með heilabilun, þar sem þeir voru á meðal 

þeirra sem voru lagðir inn á geðdeildirnar. Þessir skjólstæðingar voru flestir við góða líkamlega heilsu 

en hegðun þeirra var krefjandi og því voru þau ekki talin hæf til að búa á hjúkrunarheimili. Í 

Bandaríkjunum hófust tilraunaráætlanir að úrræði fyrir þessa einstaklinga með dagþjálfun sem beindist 

að endurhæfingu, með því markmiði að viðhalda og bæta getu, draga úr frekari hnignun og fresta 

vistun á stofnun (Symonds-Brown o.fl., 2019).  

Á síðustu 40 árum hafa dagþjálfanir fyrir aldraða einstaklinga með heilabilun haldið áfram að vaxa 

og þróast og eru í dag mikilvægt úrræði í samfélaginu fyrir þá einstaklinga (Symonds-Brown o.fl., 

2019). Sérhæfð dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun er þjónusta sem er aðeins opin á 

dagvinnutíma og geta notendur þjónustunnar annað hvort verið heilan dag eða hluta úr degi 

(Thompson og Fletcher, 2019). Boðið er upp á tómstundaiðju, létta líkamsrækt, fæði, hvíldaraðstöðu 

og aðstoð við daglegar athafnir eins og böðun (Reykjavík, e.d). Einnig er umönnun með tilliti til 

sálfélagslegrar heilsu og sumstaðar er hjúkrunar- og læknisþjónusta og stuðningshópar fyrir 

umönnunaraðila (Thompson og Fletcher, 2019).  

1.3.2 Dagþjálfun á Íslandi 

Á Íslandi eru átta sérhæfðar dagþjálfanir fyrir einstaklinga með heilabilun á höfuðborgarsvæðinu. Auk 

þess er sérhæfð dagþjálfun á Selfossi og aðrar minni einingar fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Þær hafa 

allar sama markmið, að viðhalda sjálfsbjargargetu og gera einstaklingum með heilabilun kleift að búa 

sem lengst heima. Dagþjálfunin leggur áherslu á sveigjanleika og er sniðin að þörfum, áhuga og getu 

hvers einstaklings (Alzheimersamtökin, e.d.-b). 

Dagþjálfanir eru reknar á daggjöldum frá velferðarráðuneyti og með greiðsluþátttöku notenda, þeir 

greiða fyrir fæði, akstur til og frá heimili og viðbótarferðir eins og menningarviðburði og aðrar 

uppákomur. Skilyrði fyrir vist í sérhæfðri dagþjálfun er heilabilunargreining á minnismóttöku Landakots 

og mat öldrunarlæknis á þörf fyrir slíkt sérhæft úrræði (Reykjavík, e.d). Um 150 manns fá þjónustu á 

þessum stöðum á hverjum tíma og að jafnaði eru 80-100 manns á biðlista fyrir þátttöku 

(Alzheimersamtökin, e.d.-b).  
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1.3.3 Árangur 

Takmarkað magn er til af vísindarannsóknum sem sýna fram á árangur dagþjálfana en áætla má að 

þessi þjónusta sé mikilvæg fyrir einstaklinga með heilabilun, aðstandendur þeirra og samfélagið. Um 

10-20% af þeim sem nota þjónustuna eru metnir í þörf fyrir hjúkrunarrými og því má álykta að ef þeir 

væru ekki í dagþjálfun væru þeir jafnvel inniliggjandi á sjúkrahúsi í bið eftir hjúkrunarheimili 

(Alzheimersamtökin, e.d.-b).  

Samkvæmt rannsókn Liu, Kim og Zarit, sem gerð var í Bandaríkjunum, virðist heilsa og líðan 

óformlegra umönnunaraðila vera ráðandi þáttur þegar litið er til þess hvenær sótt er um varanlega 

vistun fyrir einstakling með heilabilun. Umönnunaraðilar þurfa að vera við góða líkamlega heilsu til að 

halda umönnun áfram og því getur versnandi heilsufar þeirra haft áhrif á varanlega vistun fyrir 

einstaklinginn (Liu, Kim og Zarit, 2015). Í rannsókn Rokstad o.fl. kom sömuleiðis fram að þjónusta sem 

hefur jákvæð áhrif á líðan óformlegra umönnunaraðila og á samband þeirra við einstaklinginn með 

heilabilun, getur seinkað því að sótt sé um hjúkrunarheimili. Hér getur framlag dagþjálfunar verið 

mikilvægt þar sem sú þjónusta getur veitt óformlegum umönnunaraðilum hvíld og stuðning (Rokstad 

o.fl., 2019). Zarit o.fl. rannsökuðu hvaða áhrif dagþjálfun hafði á daglega streitu og heilsu óformlegra 

umönnunaraðila einstaklinga með heilabilun. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að umönnunaraðilarnir höfðu 

jákvæðari reynslu og upplifðu minni streitu gagnvart umönnunarhlutverkinu á þeim dögum sem 

einstaklingurinn fór í dagþjálfun. Þannig getur dagþjálfun komið í veg fyrir langvarandi streitu í 

tengslum við umönnunina (Zarit, Kim, Femia, Almeida og Klein, 2014).  

Auk þess eru margir jákvæðir þættir fyrir einstaklinginn sjálfan sem sækir dagþjálfunina. 

Samkvæmt rannsókn Gaugler hafa skjólstæðingar dagþjálfunar notið góðs af félagslegum 

samskiptum, sjálfstæði og persónubundinni örvun (Gaugler, 2014). Einnig sýndi samanburðar-

rannsókn Rokstad o.fl. að einstaklingar í dagþjálfun meti lífsgæði sín mun betri en þeir sem eru ekki í 

dagþjálfun og höfðu þeir einnig meiri líkamlega færni (Rokstad o.fl., 2017). 
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2 Aðferðafræði 

Höfundar verkefnisins leituðust við að kanna reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Einblínt var á þann hóp einstaklinga með heilabilun sem búa enn í 

heimahúsi með það að markmiði að skoða hvernig dagþjálfunin nýtist sem stuðningur fyrir 

aðstandendur þeirra, sem eru oft undir miklu álagi. Safnað var saman niðurstöðum eigindlegra 

rannsókna á kerfisbundinn hátt og gerð var fræðileg samantekt þar sem reynslu aðstandenda var lýst, 

ýmist af þeim sjálfum eða af starfsfólki dagþjálfana. Í þessum kafla verður farið yfir: 

 Rannsóknarspurningu, sem orðuð var samkvæmt viðmiðum PICOTS 

 Inntakanir og takmarkanir við val á greinum 

 Efnisleit og leitarorð sem voru notuð 

 Hvernig gagnasöfnun fór fram og hvernig unnið var úr þeim gögnum sem var safnað 

2.1 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin var sett fram út frá viðmiðum PICOTS en það er gagnleg aðferð til að draga 

saman það sem á að skoða og mynda rannsóknarspurningu út frá þeim atriðum. Það sem PICOTS 

skilgreinir er skjólstæðingahópur (P: Population/problem/disease), ákveðið viðfangsefni (I: Issue of 

interest, intervention), samanburður (C: Comparison or main interest), áhrif vandamálsins (O: 

Outcomes), tíma (T: Times) og tegund rannsóknanna (S: Study design) (Riva, Malik, Burnie, Endicott 

og Busse, 2012). 

 

Tafla 1. Rannsóknarspurning orðuð samkvæmt PICOTS 

Rannsóknarspurning orðuð samkvæmt PICOTS  

P Einstaklingar með heilabilun sem búa í heimahúsi og aðstandendur þeirra 

I Reynsla aðstandenda og líðan gagnvart sérhæfðri dagþjálfun vegna heilabilunar 

C Á ekki við 

O Reynsla aðstandenda af því að njóta þjónustu sérhæfðrar dagþjálfunar 

T Tímabil sem einstaklingurinn með heilabilun sækir sérhæfða dagþjálfun 

S Eigindlegar rannsóknargreinar 

 

Með þessi atriði í huga sem sjá má í töflu 1, var eftirfarandi rannsóknarspurning mynduð og leitast 

verður við að svara henni:  

 Hvernig hefur reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun verið 

lýst í eigindlegum rannsóknum síðustu 10 árin?  



15 

 

2.2 Inntakanir og takmarkanir 

Við heimildaleitina voru eftirfarandi skilyrði sett fram við val á rannsóknum: 

Útgáfudagur rannsókna: Takmarkað var heimildir við árin 2011 til 2020.  

Þátttakendur: Einungis voru valdar rannsóknir þar sem reynsla aðstandenda kemur fram. 

Þátttakendur rannsóknanna voru bæði aðstandendur og starfsfólk dagþjálfana sem greindu frá reynslu 

aðstandenda. 

Tungumál: Eingöngu voru valdar rannsóknir á ensku. 

Tegundir rannsókna: Ritrýndar, eigindlegar rannsóknir sem uppfylla viðmið IMRAD (e. Introduction, 

Method, Results and Discussion).  

Yfirsýn yfir inntöku- og útilokunarskilyrði má sjá í töflu 2. 

 

Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

 Heimildir frá 2010 – 2020 

 Reynsla aðstandenda einstaklinga með 

heilabilun 

 Búsettir í heimahúsi 

 Sækja sérhæfða dagþjálfun 

 Gögn á ensku  

 Eigindlegar rannsóknir  

 Grein uppbyggð samkvæmt IMRAD 

viðmiðum  

 Heimildir frá 2009 og eldri 

 Einstaklingar með heilabilun búsettir á 

hjúkrunarheimili 

 Reynsla einstaklinganna sjálfra 

 Gögn á öðrum tungumálum en ensku 

 Megindlegar rannsóknir 

 Fræðilegar samantektir 

 

2.3 Efnisleit og leitarorð 

Við leit að rannsóknargreinum var notast við tvo gagnagrunna, PubMed og Scopus. Í PubMed var 

leitað að greinum sem innihéldu leitarorðin dementia, day care eða adult day centers og family eða 

caregivers. Þegar búið var að takmarka leitina við greinar síðustu 10 ára og greinar á ensku skilaði 

leitin 53 greinum. Sömu leitarorð og takmarkanir voru notuð í Scopus og þar sem sú leit skilaði 565 

greinum var ákveðið að afmarka leitina enn frekar og bæta inn leitarorðinu qualitative til að fá upp 

eigindlegar rannsóknir. Í Scopus var því leitað að greinum sem innihéldu leitarorðin dementia, day 

care eða adult day centers, family eða caregivers og qualitative. Sú leit skilaði 85 greinum. Samtals 

138 greinar úr báðum gagnagrunnum. Höfundar verkefnisins höfðu einnig prófað fleiri orð yfir 

dagþjálfun, svo sem day program, day service og day center en þessar leitir skiluðu yfirleitt sömu 

greinunum sama hvaða orð voru notuð. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir leitarorð samkvæmt PICOTS. 
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Tafla 3. Leitarorð samkvæmt PICOTS 

Leitarorð samkvæmt PICOTS  

P Dementia (heilabilun) 

I Day care (dagþjálfun), Adult day centers (dagþjálfun fyrir fullorðna) 

C  

O Family (fjölskylda), Caregivers (umönnunaraðilar) 

T (Aðeins valdar greinar sem fjalla um aðstandendur einstaklinga sem eru í 

sérhæfðri dagþjálfun á því tímabil sem rannsóknin er gerð) 

S Qualitative (eigindlegar) 

 

2.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Leitir í PubMed og Scopus skiluðu samtals 138 greinum frá síðustu 10 árum. Einnig voru tvær greinar 

sem höfundar fundu með því að skoða aðrar fræðilegar samantektir um sérhæfðar dagþjálfanir fyrir 

einstaklinga með heilabilun og því voru samtals 140 greinar. Eftir að allir titlar voru skoðaðir og 

tvítekningar voru fjarlægðar stóðu eftir 127 greinar. Titlar og útdrættir þeirra voru skoðaðir af báðum 

höfundum í sitthvoru lagi með tilliti til inntöku- og útilokarskilyrða og 115 þeirra voru útilokaðar. Þá voru 

12 greinar lesnar í heild sinni og eftir þann lestur voru fimm greinar útilokaðar. Í heildina uppfylltu því 

sjö greinar inntökuskilyrði. Í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að nota þessar sjö eigindlegu 

rannsóknir í niðurstöðukafla. Sjá mynd 1 af PRISMA flæðiriti sem sýnir hvernig rannsóknargreinarnar 

voru valdar. 

Allar rannsóknir voru settar inn í töflu til að fá yfirsýn yfir innihald þeirra. Tekið var út (1) Höfundar, 

ár, tímarit, land, (2) Tilgangur, (3) Snið, úrtak, (4) Niðurstöður og (5) Athugasemdir. Töfluna má sjá í 

fylgiskjölum. 
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Mynd 1. PRISMA flæðirit 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður sjö rannsóknargreina, sem fundust við heimildaleit í 

gagnagrunnum PubMed og Scopus, með því markmiði að svara rannsóknarspurningu höfunda. Sex 

rannsóknir fjölluðu um reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun út frá sjónarmiði aðstandendanna 

sjálfra (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig, Vatne og Rokstad, 2017a; 

Tretteteig, Vatne og Rokstad, 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018; Rokstad, McCabe, Robertson, 

Strandenæs, Tretteteig og Vatne, 2019) og ein rannsókn fjallaði um reynslu aðstandenda út frá 

sjónarmiði starfsfólks dagþjálfana (Thompson og Fletcher, 2019). Í einni rannsókn var bæði fjallað um 

reynslu aðstandenda og reynslu einstaklinganna sem eru með heilabilun (Rokstad o.fl., 2019) en í 

þessum kafla verður fjallað að mestu um þann hluta rannsóknarinnar sem tók mið af aðstandendum. 

Samtals voru 157 þátttakendur í þessum sjö eigindlegu rannsóknum. Þar af voru 114 aðstandendur 

einstaklinga með heilabilun, 36 einstaklingar með heilabilun og sjö starfsmenn dagþjálfana. 

Rannsóknirnar fóru fram í sex löndum; Ástralíu, Bandaríkjunum, Kanada, Íslandi, Noregi og Skotlandi. 

Niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig má sjá í fylgiskjölum. 

Eftir lestur greinanna var ljóst að þær höfðu ýmislegt sameiginlegt og út frá því voru greind fjögur 

þemu; (1) Að annast einstakling með heilabilun, (2) Líf í skorðum, (3) Gæðastundir og (4) Þarfir sem 

dagþjálfun uppfyllti ekki. Í töflu 4 má sjá ítarlegri útlistun á þemunum og undirflokkum þeirra. 

 

Tafla 4. Þemu og undirflokkar þeirra 

Þema Undirflokkar 

3.1 Að annast einstakling með heilabilun 

 

3.1.1 Helsti umönnunaraðili 

3.1.2 Skuldbinding við einstaklinginn með 

heilabilun 

3.1.3 Einangrun óformlegra umönnunaraðila 

3.1.4 Áskoranir fyrir óformlega umönnunaraðila 

3.2 Líf í skorðum 

 

3.2.1 Meiri tími fyrir sjálfan sig og daglega hluti 

3.2.2 Minni áhyggjur og meiri hvíld 

3.2.3 Áhrif dagþjálfunar á einstaklinginn með 

heilabilun 

3.3 Gæðastundir  

3.4 Þarfir sem dagþjálfun uppfyllti ekki 

 

3.4.1 Ósveigjanlegur opnunartími 

3.4.2 Skortur á upplýsingum frá starfsfólki 

dagþjálfunar 

3.4.3 Skortur á einstaklingsmiðaðri umönnun 
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3.1 Að annast einstakling með heilabilun 

Allar rannsóknirnar áttu það sameiginlegt að fjalla um hlutverk óformlegra umönnunaraðila 

einstaklinga með heilabilun og áhrifin sem það hefur (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; 

Tretteteig o.fl., 2017a; Tretteteig o.fl., 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018; Thompson og Fletcher, 

2019; Rokstad o.fl., 2019). Af 157 þátttakendum þessara sjö rannsókna voru 114 þeirra í hlutverki 

óformlegra umönnunaraðila. Það voru 88 konur og 26 karlar. Tenging þeirra við einstaklinginn með 

heilabilun var þannig að það voru 63 makar, 49 börn og tengdabörn, eitt systkini og ein frænka. Í öllum 

rannsóknum voru fleiri konur en karlar þátttakendur. Algengast var því að maki væri helsti 

umönnunaraðili og oftast var það eiginkona. 

3.1.1 Helsti umönnunaraðili 

Yfirleitt er ein manneskja í hlutverki helsta umönnunaraðila (e. primary caregiver), til dæmis getur maki 

verið helsti umönnunaraðili eða þá eitt systkini sem hugsar meira um foreldri eða foreldra sína en hin 

systkinin (Roberts og Struckmeyer, 2018). Í rannsókn Roberts og Struckmeyer var fjallað um hvernig 

ákveðið var hver varð helsti umönnunaraðili og urðu jafnvel deilur á milli systkina vegna þess. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 33 óformlegir umönnunaraðilar. Einn þátttakandi sagði að systkini 

hennar hafi ekki viljað taka þetta hlutverk að sér og vildu sækja um hjúkrunarheimili fyrir föður þeirra 

en hún ákvað sjálf að annast hann (Roberts og Struckmeyer, 2018). Sumum aðstandendum fannst 

það jafnvel vera skylda sín að annast einstaklinginn í þessum erfiðu aðstæðum hans (Gústafsdóttir, 

2014; Tretteteig o.fl., 2017a). Einn sonur leit á það sem skyldu sína að sjá um föður sinn, þrátt fyrir að 

samband þeirra hafi verið erfitt áður en faðir hans greindist. Einnig voru aðstandendur sem töluðu um 

langvarandi náin tengsl við einstaklinginn með heilabilun og hvernig þeim fannst þeir vera ábyrgir fyrir 

umönnun einstaklingsins vegna þessara tengsla (Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017a). 

3.1.2 Skuldbinding við einstaklinginn með heilabilun 

Að bera ábyrgð á umönnun einstaklings með heilabilun felur oft í sér stöðuga nálægð við viðkomandi 

til að gæta að öryggi hans og því er umönnunaraðilinn mjög bundinn í hlutverki sínu (Gústafsdóttir, 

2014; Tretteteig o.fl., 2017a; Roberts og Struckmeyer, 2018). Óformlegir umönnunaraðilar upplifðu 

gjarnan flóknar tilfinningar. Sumir lýstu því hvernig þeir vildu halda fast í nándina og tengslin við 

einstaklinginn og höfðu sterka löngun til að sinna honum. Á sama tíma fundu þeir einnig þörf fyrir 

fjarlægð vegna álags og upplifðu þá neikvæðar tilfinningar eins og samviskubit yfir því að vilja fá hvíld 

frá honum (Tretteteig o.fl., 2017a; Roberts og Struckmeyer, 2018). 

Sumir aðstandendur töluðu um að tengja dagþjálfun við neikvæðar skoðanir á sjálfum sér, að þeir 

hafi ekki ráðið við aðstæðurnar og jafnvel mistekist í hlutverki sínu sem óformlegur umönnunaraðili 

(Phillipson og Jones, 2012). Aðstandandi í rannsókn Phillipson og Jones lýsti því að hann upplifði sig 

sem misheppnaða manneskju vegna erfiðleika við að sinna einstaklingnum og fyrir að sækja um 

dagþjálfun fyrir hann. Þegar einstaklingurinn byrjaði að fara í dagþjálfun áttaði aðstandandinn sig á því 

að það var eðlilegt að þiggja hjálp og fá hvíld frá umönnunarhlutverkinu (Phillipson og Jones, 2012). 

Annar aðstandandi í rannsókn Tretteteig o.fl. talaði um að eiginmaður hennar sem var með heilabilun, 

hafi farið í hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili og þá fékk hún samviskubit yfir því að senda hann í burtu. 
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Hún upplifði þó minna samviskubit yfir því að hann fari í dagþjálfun, þar sem hann gat búið lengur 

heima með henni þökk sé dagþjálfuninni (Tretteteig o.fl., 2017a). 

3.1.3 Einangrun óformlegra umönnunaraðila 

Margir óformlegir umönnunaraðilar voru sammála um að það sé einangrandi að vera í þessu hlutverki 

(Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018). Þó að fjölskylda og vinir 

hefðu samband af og til skildu þau ekki þarfir einstaklingsins með heilabilun. Þar sem þau skorti 

skilning á umönnunarhlutverkinu minnkuðu samskipti óformlega umönnunaraðilans oft við þau 

(Roberts og Struckmeyer, 2018). Persónuleikabreytingar hjá einstaklingum með heilabilun eins og 

sinnuleysi, hömluleysi, reiði og móðgandi athugasemdir, höfðu einnig mikil áhrif á aðstandendur og 

leiddi til þess að þau urðu minna félagslega virk en áður (Tretteteig o.fl., 2017b).   

Aðstandendur sem bjuggu með einstaklingnum lýstu einnig erfiðleikum við að komast út þar sem 

þeir þurftu þá að fá einhvern til að koma og vera hjá einstaklingnum á meðan. Í sumum tilvikum hafði 

reynst erfitt fyrir aðra að aðstoða við umönnun einstaklingsins og þar af leiðandi fór óformlegi 

umönnunaraðilinn sjaldan út úr húsi (Gústafsdóttir, 2014; Roberts og Struckmeyer, 2018). Eins var 

erfitt fyrir börn sem sjá um foreldri eða foreldra sína að fara í frí af því þau þurftu þá að finna einhvern 

annan til að sinna einstaklingnum á meðan. Þegar tengdadóttir manns með heilabilun var spurð hvort 

það væri ekki yfirþyrmandi að vera svona bundin í þessu umönnunarhlutverki svaraði hún að þetta 

hlutverk væri á vissan hátt hamlandi (Gústafsdóttir, 2014). 

3.1.4 Áskoranir fyrir óformlega umönnunaraðila 

Í rannsókn Tretteteig o.fl. lýstu aðstandendur áskorunum sem fylgdu því að sinna einstakling með 

heilabilun. Þeir lýstu stöðugu eftirliti og erfiðleikum við að slaka á vegna áhyggja um hvað gæti gerst 

þegar viðkomandi var einn. Einnig lýstu þeir því að einstaklingarnir hefðu aukna þörf fyrir leiðsögn og 

stuðning, þar sem heilabilun hefur áhrif á vitræna getu. Þrátt fyrir heimaþjónustu þurftu aðstandendur 

að aðstoða einstaklinginn á hverjum degi við að skipuleggja daginn sinn, muna eftir bókuðum tímum 

og sjá um heimilisstörf (Tretteteig o.fl., 2017b). 

Umönnunin og þetta stöðuga eftirlit gat leitt til örmögnunar og lýstu sumir aðstandendurnir 

svefnleysi (Tretteteig o.fl., 2017b). Börn og barnabörn sem bjuggu ekki með einstaklingnum með 

heilabilun, töluðu um að einstaklingurinn hringdi oft á öllum tímum sólarhringsins (Gústafsdóttir, 2014; 

Tretteteig o.fl., 2017b). Ein tengdadóttir talaði um að einstaklingurinn væri stöðugt að hringja vegna 

ýmiskonar vandamála, til dæmis af því að hann fann ekki rétta sjónvarpsstöð og þá var þörf á aðstoð 

aðstandenda til að hjálpa honum (Gústafsdóttir, 2014).  

Jafnvel þó einstaklingurinn væri í dagþjálfun lýstu aðstandendurnir oft mikilli þreytu. Þessi mikla 

þreyta olli því að oft var erfitt fyrir aðstandendur að vakna klukkan 8 á morgnanna eða fyrr og hjálpa 

einstaklingnum af stað í dagþjálfun (Gústafsdóttir, 2014; Rokstad o.fl., 2019). Ein eiginkona talaði um 

að maðurinn hennar fari aðeins þrjá daga í viku í dagþjálfun í stað fimm svo hún geti sofið lengur hina 

dagana. Heimahjúkrun kom á morgnanna og aðstoðaði hann við að klæða sig en eiginkonan gaf 

honum að borða og beið eftir akstursþjónustunni með honum (Gústafsdóttir, 2014).  
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Í nokkrum rannsóknum var talað um að til að byrja með hafi einstaklingarnir með heilabilun oft verið 

hikandi eða ekki viljað fara í dagþjálfun og gat það reynst mikil áskorun fyrir aðstandendur þeirra 

(Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018; 

Rokstad o.fl., 2019). Sumir aðstandendur lýstu miklum trega af hálfu einstaklingsins. Fyrir marga var 

það erfitt þar sem þeir þurftu að sannfæra eða jafnvel „plata“ einstaklinginn til að fara á meðan aðrir 

undirbjuggu aðilann með því að setja dagþjálfun á dagatal fyrir hann svo það kæmist inn í daglega 

rútínu. Aðstandendur upplifðu neikvæðar tilfinningar, samviskubit og efasemdir yfir því að þurfa að 

sannfæra einstaklinginn um að fara. Fljótlega hafi þó farið að bera á ánægju þar sem vel var tekið á 

móti einstaklingunum af starfsfólki og öðrum notendum dagþjálfunarinnar, þetta lagaðist þá fljótt 

(Tretteteig o.fl., 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018; Rokstad o.fl., 2019). 

3.2 Líf í skorðum 

Hvíld er einn stærsti ávinningur fyrir óformlegan umönnunaraðila og er það eitt af meginmarkmiðum 

dagþjálfunar þar sem það hefur jákvæð áhrif bæði á hann sjálfan og einstaklinginn með heilabilun 

(Thompson og Fletcher, 2019). Dagþjálfun er þó einungis að hluta til hugsuð sem hvíld fyrir 

aðstandendur, hún verður einnig að þjóna tilgangi fyrir einstaklinginn sem er með heilabilun. Því skiptir 

miklu máli að reynsla einstaklingsins sé jákvæð og var ljóst að fyrir aðstandendur voru þarfir 

einstaklingsins lykilatriði (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014). 

3.2.1 Meiri tími fyrir sjálfan sig og daglega hluti 

Þegar aðstandendur sinna einstakling með heilabilun getur verið áskorun að finna jafnvægi á milli 

þess að sinna eigin þörfum og þörfum einstaklingsins (Tretteteig o.fl., 2017a). Þátttakendur í rannsókn 

Tretteteig o.fl. lýstu því hvernig þeir tóku þarfir einstaklingsins fram yfir sínar eigin þarfir. Þetta var 

sérstaklega mikið vandamál hjá mökum sem voru óformlegir umönnunaraðilar (Tretteteig o.fl., 2017a). 

Starfsmaður dagþjálfunar sem var þátttakandi í rannsókn Thompson og Fletcher, talaði um að einn 

helsti streituvaldur fyrir umönnunaraðila væri að hafa ekki tíma fyrir sig sjálfa (Thompson og Fletcher, 

2019).  

Þegar einstaklingurinn fór í dagþjálfun gátu aðstandendur gert hluti sem þeir gátu venjulega ekki 

gert og höfðu meiri tíma til að sinna eigin þörfum. Þeir töluðu um að hafa frelsi til að hugsa um sjálfa 

sig án þess að hafa áhyggjur af einstaklingnum (Tretteteig o.fl., 2017a; Thompson og Fletcher, 2019). 

Með því að sinna eigin þörfum komst einnig meira jafnvægi á samband aðstandandans við 

einstaklinginn með heilabilun (Tretteteig o.fl., 2017a). 

Þeir aðstandendur sem ekki voru í vinnu notuðu tímann sem einstaklingurinn var í dagþjálfun til að 

hvíla sig og sinna eigin áhugamálum en einnig til að hitta fjölskyldu og vini, fara út í búð, sinna 

heimilisverkum og öðrum erindum (Phillipson og Jones, 2012; Tretteteig o.fl., 2017a; Roberts og 

Struckmeyer, 2018; Thompson og Fletcher, 2019; Rokstad o.fl., 2019). Aðstandendur í rannsókn 

Phillipson og Jones lýstu þakklæti yfir því að dagþjálfunin veitti þeim frelsi til að sinna þessum daglegu 

hlutum. Einn aðstandandi talaði um hversu mikið mál það var fyrir hann að geta jafnvel talað í símann, 

lesið eða leyst krossgátu en þegar einstaklingurinn var heima gat hann ekki gert neitt af þessu þar 

sem hann þurfti mikla athygli og gat verið órólegur (Phillipson og Jones, 2012). Aðrir aðstandendur 
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töluðu um að geta gefið sér tíma í að hitta aðra fjölskyldumeðlimi og vini en þegar einstaklingurinn var 

með þeim var oft ekki mikill tími fyrir annað fólk (Phillipson og Jones, 2012; Tretteteig o.fl., 2017a).  

3.2.2 Minni áhyggjur og meiri hvíld 

Allar rannsóknirnar áttu það sameiginlegt að aðstandendur tjáðu mikinn létti og öryggi fólgið í því að 

vita af einstaklingnum með heilabilun á öruggum stað, með góðu starfsfólki sem myndi láta vita ef 

eitthvað kæmi upp (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017a; Tretteteig 

o.fl., 2017b; Roberts og Struckmeyer, 2018; Thompson og Fletcher, 2019; Rokstad o.fl., 2019). 

Aðstandendur töluðu um að geta verið áhyggjulausir á meðan einstaklingurinn var í dagþjálfun. Þeir 

fengu hvíld frá umönnunarhlutverkinu í ákveðinn tíma og þurftu ekki að hafa áhyggjur af því hvað 

einstaklingurinn var að gera á meðan (Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; Thompson og 

Fletcher, 2019). Án dagþjálfunar væru margir einstaklingar einir heima allan daginn, þar sem 

aðstandendur hafa ekki allir tök á að hætta að vinna. Það myndi auka álag á aðstandendurna að vita 

af einstaklingnum einum heima, mögulega að ráfa eitthvað eða að koma sjálfum sér í hættu. 

Dagþjálfun bauð því upp á eftirlit með einstaklingnum á daginn og einnig meiri örvun fyrir hann en ef 

hann væri einn heima (Phillipson og Jones, 2012; Tretteteig o.fl., 2017b; Thompson og Fletcher, 

2019). Aðstandendur sem voru enn að vinna upplifðu því hvíld í því formi að þurfa ekki að hafa 

áhyggjur á meðan þeir voru í vinnunni. Þeir sem voru ekki að vinna gátu hvílt sig og slakað á þá daga 

sem einstaklingurinn fór í dagþjálfun (Tretteteig o.fl., 2017b).  

Bættur svefn stuðlaði einnig að meiri hvíld. Í rannsókn Tretteteig o.fl. lýstu aðstandendur því að 

einstaklingarnir með heilabilun sváfu betur á nóttunni þegar þeir mættu í dagþjálfun þar sem þeir voru 

þá virkari og meira vakandi á daginn. Þegar þeir voru heima eyddu þeir miklum tíma í að horfa á 

sjónvarpið og jafnvel sofa. Betri svefn á nóttunni fyrir einstaklingana hafði í för með sér betri svefn fyrir 

aðstandendurna þar sem þeir voru þá minna á varðbergi. Einnig lýstu börn og barnabörn færri 

símtölum á nóttunni frá þeim (Tretteteig o.fl., 2017b). 

Fyrir óformlega umönnunaraðila sem bjuggu ekki með einstaklingnum, eins og börn sem voru að 

annast foreldra, fólst einnig hvíld í því að þurfa ekki að fara í heimsókn til einstaklingsins jafn oft. Þeim 

fannst þau ekki þurfa að heimsækja foreldra sína daglega ef þau vissu að þeir hefðu farið í dagþjálfun 

þann dag (Tretteteig o.fl., 2017b). Dóttir í rannsókn Tretteteig o.fl. talaði um að félagslegum þörfum 

móður hennar hefði verið mætt í dagþjálfuninni og hún þurfti því ekki að heimsækja hana þá daga. 

Það létti undir með henni og hjálpaði henni að halda umönnunarhlutverkinu áfram með góðri 

samvisku, þótt hún eyddi minni tíma með móður sinni (Tretteteig o.fl., 2017a). Sonur í sömu rannsókn 

talaði um að hlutverk hans sem óformlegur umönnunaraðili hefði ekki lengur áhrif á líf hans á hverjum 

degi eftir að faðir hans byrjaði í dagþjálfun. Núna heimsækir hann föður sinn einu sinni í viku og á 

gæðastund með honum (Tretteteig o.fl., 2017a). 

Margir aðstandendur töluðu einnig um það hversu jákvætt væri að einstaklingurinn með heilabilun 

fengi máltíðir í dagþjálfuninni (Tretteteig o.fl., 2017a; Tretteteig o.fl., 2017b; Thompson og Fletcher, 

2019; Rokstad, o.fl., 2019). Oft gat verið áskorun að fá einstaklingana til að borða og sumir borðuðu 

ekki ef þeir voru einir heima. Því var lýst sem einu af því mikilvægasta við dagþjálfun, að 
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einstaklingurinn fengi hollt fæði og aðstandendurnir þurftu ekki að hafa áhyggjur af því að hann væri 

ekki að borða neitt (Tretteteig o.fl., 2017a; Tretteteig o.fl., 2017b; Thompson og Fletcher, 2019). 

3.2.3 Áhrif dagþjálfunar á einstaklinginn með heilabilun 

Mikilvægur þáttur dagþjálfunar er að hún skipuleggur dag einstaklinganna og býr til rútínu hjá þeim. 

Þeir eru þá innan um annað fólk, fá máltíðir og taka þátt í ýmiss konar virkni eins og líkamsrækt og 

göngutúrum, sem viðheldur líkamlegri getu þeirra (Thompson og Fletcher, 2019; Rokstad o.fl., 2019). 

Sumir aðstandendur töldu að dagþjálfun gæti boðið einstaklingnum upp á meiri félagsleg samskipti og 

örvun en þeir sjálfir gætu veitt honum (Phillipson og Jones, 2012). Einnig töluðu starfsmenn, sem tóku 

þátt í rannsókn Thompson og Fletcher, um að það mikilvægasta fyrir einstaklingana í dagþjálfuninni 

væri að geta átt samskipti við aðra og að stunda líkamsrækt. Það hægði ekki á framgangi sjúkdómsins 

en örvaði bæði vitræna og líkamlega getu einstaklinganna (Thompson og Fletcher, 2019). 

Í nokkrum rannsóknum kom fram að aðstandendum fannst einstaklingarnir vera með betri almenna 

líðan vegna dagþjálfunarinnar (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Rokstad o.fl., 2019). 

Dóttir í rannsókn Rokstad o.fl. lýsti því að móðir hennar blómstraði þegar hún mætti í dagþjálfun. Hún 

hafði sig til áður en hún mætti en fyrir dagþjálfunina hafði hún ekki mikinn áhuga á að klæða sig upp 

og hafa sig til (Rokstad o.fl., 2019). Aðstandendur lýstu því að einstaklingarnir væru léttari í lundu 

þegar þeir kæmu heim og jafnvel þó þeir mundu ekki hvað þeir gerðu yfir daginn þá komu þeir samt 

heim í betra skapi og leið betur með sjálfa sig. Dagþjálfunin hafði jafnvel jákvæð áhrif á hegðun og 

skap einstaklinganna þegar þeir voru ekki í dagþjálfun og þar af leiðandi minnkaði álag á 

aðstandendurna (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Rokstad o.fl., 2019). 

Sumir aðstandendur greindu frá bættri vitsmunalegri getu einstaklingsins og einnig voru nokkrir 

þátttakendur með heilabilun sem greindu frá því sama. Aðrir aðstandendur tóku eftir því að 

einstaklingurinn varð meðvitaðri um umhverfi sitt og sýndi framfarir í samskiptum. Þeir tengdu það við 

félagslegu örvunina sem einstaklingarnir fengu í dagþjálfuninni (Rokstad o.fl., 2019). 

Í dagþjálfun er einstaklingunum oft boðin aðstoð í sturtu. Ein dóttir, sem tók þátt í rannsókn Roberts 

og Struckmeyer, talaði um þakklæti yfir að faðir hennar komist í sturtu í dagþjálfuninni. Það væri ekki 

öruggt fyrir hann að fara í sturtu heima hjá sér né henni þar sem hann getur ekki haldið sér í neitt. Í 

dagþjálfuninni eru hjálpartæki og öruggt umhverfi, auk þess starfsfólk sem er öruggt að hjálpa fólki í 

sturtu (Roberts og Struckmeyer, 2018). 

Annar ávinningur fyrir einstaklinga með heilabilun er að þeir geta í mörgum tilfellum búið lengur 

heima. Aðstandendur í nokkrum rannsóknum töluðu um að geta haft einstaklinginn lengur heima en 

þeir gætu annars þar sem þeir fá reglulega hvíld þökk sé dagþjálfuninni (Phillipson og Jones, 2012; 

Gústafsdóttir, 2014; Thompson og Fletcher, 2019). 

3.3 Gæðastundir 

Heilabilun hefur mikil áhrif á samband einstaklingsins við aðstandendur sína og töluðu margir 

aðstandendur um að samband þeirra breyttist, meðal annars af því að einstaklingurinn hætti að taka 

þátt í samræðum. Skortur á félagsskap var þá erfiður fyrir aðstandendurna og töluðu þeir jafnvel um 

að sakna einstaklingsins (Gústafsdóttir, 2014; Roberts og Struckmeyer, 2018). 
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Þegar einstaklingar með heilabilun sóttu sérhæfða dagþjálfun hafði það góð áhrif á samband þeirra 

við óformlegu umönnunaraðila þeirra. Hvíldin sem þau fengu frá hvort öðru hafði styðjandi áhrif á 

sambandið þar sem þau gátu myndað fjölbreyttari samræður. Samræðurnar voru innihaldsríkari og 

upplifðu báðir aðilar ánægjulegri stundir í samtali. Þessi áhrif hjálpuðu einstaklingunum og 

aðstandendum þeirra að viðhalda góðum tengslum og bætti líðan þeirra beggja (Gústafsdóttir, 2014; 

Tretteteig o.fl., 2017b; Rokstad o.fl., 2019).  

Einstaklingurinn var oftar í betra skapi, kvartaði minna og var rólegri á þeim dögum sem hann hafði 

farið í dagþjálfun. Það leiddi til minni ágreinings milli hans og óformlegs umönnunaraðila. Sumir 

aðstandendur, sem bjuggu ekki með einstaklingnum, vildu heldur hringja í þá á þeim dögum sem þeir 

sóttu dagþjálfun vegna þess að þeir upplifðu betri samræður við þá heldur en á þeim dögum sem 

einstaklingarnir eyddu heima (Tretteteig o.fl., 2017a; Tretteteig o.fl., 2017b). Þar af leiðandi hafði 

dagþjálfun jákvæð áhrif á getu aðstandendanna til að takast á við umönnunarhlutverkið (Tretteteig 

o.fl., 2017a).  

Þó reynsla aðstandenda af umönnunarhlutverkinu væri oftast erfið töluðu þeir einnig um hvernig 

þeir aðlöguðust nýjum aðstæðum og fengu stuðning (Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b). 

Sumir aðstandendur lýstu því hvernig sjúkdómurinn varð til þess að fjölskyldan varð nánari. Í einni 

fjölskyldu tengdust börn föður sínum á ný eftir að hann greindist með heilabilun en þau höfðu ekki 

verið í sambandi í mörg ár (Tretteteig o.fl., 2017b). Eiginkona sem annast eiginmann sinn, talaði um 

að börnin þeirra og jafnvel barnabörn væru í meiri samskiptum við þau og hringdu reglulega til að 

athuga með þau. Einnig komu þau í skipulagða vikulega heimsókn (Gústafsdóttir, 2014). 

3.4 Þarfir sem dagþjálfun uppfyllti ekki 

Dagþjálfun gaf aðstandendum dýrmætan frítíma frá þeirri ábyrgð sem fylgir umönnunarhlutverkinu. 

Aðstandendur í rannsókn Tretteteig o.fl. fullyrtu þó að þeirra umönnun og stuðningur væri 

nauðsynlegur til að einstaklingurinn með heilabilun gæti búið áfram heima. Ef þau gætu ekki haldið 

hlutverki sínu áfram, af einhverri ástæðu, þá væri dagþjálfunin ekki nægur stuðningur ein og sér til að 

uppfylla umönnunarþarfir einstaklingsins með heilabilun (Tretteteig o.fl., 2017b). Almennt voru 

aðstandendur þó mjög ánægðir með dagþjálfunina en nefndu einnig þarfir sem hún uppfyllti ekki, svo 

sem lengri og sveigjanlegri opnunartíma, skort á upplýsingum frá starfsfólki og skort á 

einstaklingsmiðaðri umönnun (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; 

Rokstad o.fl., 2019). 

3.4.1 Ósveigjanlegur opnunartími 

Lengri og sveigjanlegri opnunartími í dagþjálfuninni, til dæmis á kvöldin og um helgar var eitt af því 

sem aðstandendur í rannsóknum Tretteteig o.fl. og Rokstad o.fl. nefndu (Tretteteig o.fl., 2017b; 

Rokstad o.fl., 2019). Einn makinn lýsti því að hann hefði viljað möguleikann á að hafa dagþjálfunina 

opna lengur á daginn. Einnig lýstu aðstandendur erfiðleikum yfir hátíðirnar og á frídögum vegna 

lokana í dagþjálfunum. Þessar lokanir röskuðu rútínu einstaklingsins með heilabilun, sem gat leitt til 

aukinnar ringulreiðar og því meiri streitu fyrir aðstandendurna. Þá gat verið erfitt fyrir aðstandendurna 
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að fara í frí þegar dagþjálfunin lokaði og ekki var alltaf möguleiki að taka einstaklinginn með heilabilun 

með í frí (Tretteteig o.fl., 2017b; Rokstad o.fl., 2019). 

3.4.2 Skortur á upplýsingum frá starfsfólki dagþjálfunar 

Flestir aðstandendur lýstu yfir ánægju með starfsfólk dagþjálfana (Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 

2017b; Rokstad o.fl., 2019). Það virtist þó vera munur á milli landa. Þátttakendur í Skotlandi töluðu um 

að starfsfólk hafði oft frumkvæði af samskiptum og aðstandendum fannst þeir geta nálgast starfsfólkið 

ef það þurfti stuðning (Rokstad o.fl., 2019). Í Noregi voru samskiptin öðruvísi og fannst sumum 

aðstandendum vera skortur á upplýsingum til þeirra frá starfsfólkinu. Aðstandendurnir vildu fá meiri 

endurgjöf og upplýsingar um hvað einstaklingurinn var að gera á daginn, þar sem hann gat ekki alltaf 

sagt frá því sjálfur vegna minnisskerðingar (Tretteteig o.fl., 2017b). 

3.4.3 Skortur á einstaklingsmiðaðari umönnun 

Nokkrum aðstandendum fannst vera skortur á einstaklingsmiðaðri umönnun og starfsemin ekki 

nægilega vel sniðin að áhugasviði hvers og eins og að getu þeirra. Þegar dagskráin vakti ekki áhuga 

einstaklinganna dró það úr áhuganum á að mæta í dagþjálfunina. Aðstandendum gat þá liðið illa af því 

að þeir þurftu að leggja meira á sig til að sannfæra einstaklinginn um að fara í dagþjálfunina. Þetta gat 

leitt til aukins umönnunarálags (Tretteteig o.fl., 2017b; Rokstad o.fl., 2019).  

Í rannsókn Phillipson og Jones var einnig talað við aðstandendur sem kusu að nota ekki dag-

þjálfun. Þar á meðal var aðstandandi einstaklings með snemmkomna heilabilun. Hann passaði ekki 

inn í hópinn í dagþjálfuninni vegna aldurs og fannst starfsfólkinu jafnvel ekki við hæfi að sinna eldra 

fólki og yngra fólki á sama stað. Annar aðstandandi einstaklings með snemmkomna heilabilun talaði 

líka um að fjölskyldan hafi verið sammála um að einstaklingurinn væri of ungur til að vera í dagþjálfun 

þar sem einungis var eldra fólk (Phillipson og Jones, 2012).  

Aðstandendur sem kusu að nota ekki þjónustu dagþjálfunar töluðu um að dagþjálfun gæti ekki 

mætt þörfum einstaklinga sem til dæmis heyra illa, eru með mjög skerta líkamlega færni eða 

hegðunarvandamál (Phillipson og Jones, 2012). 
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4 Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að lýsa reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga 

með heilabilun. Skoðað var hvernig dagþjálfun nýtist sem stuðningur fyrir aðstandendur, sem eru oft 

undir miklu álagi í hlutverki óformlegra umönnunaraðila. Fyrir fræðilegu samantektina fundu höfundar 

verkefnisins sjö eigindlegar rannsóknargreinar sem stóðust inntökuskilyrði. Rannsóknargreinarnar 

þurftu að lýsa reynslu aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun og þurftu 

þær að vera frá árunum 2011 til 2020. Til greina komu ritrýndar, eigindlegar rannsóknir sem uppfylltu 

viðmið IMRAD og voru á ensku. Sú staðreynd að fáar rannsóknir fundust um efnið gefur vísbendingu 

um að viðfangsefnið þarfnist frekari athugana.  

Niðurstöður samantektarinnar skiptust í fjögur þemu. Fyrsta þemað var að annast einstakling með 

heilabilun. Þar kom fram að í þessum sjö rannsóknum voru konur í flestum tilvikum helsti 

umönnunaraðili eða 88 konur á móti 26 körlum. Þessar niðurstöður styðja staðhæfingu WHO um að 

konur séu mun líklegri til að vera umönnunaraðilar í öllum löndum (World Health Organization, 2015). 

Að vera óformlegur umönnunaraðili einstaklings með heilabilun felur í sér mikla skuldbindingu við 

einstaklinginn. Að auki upplifa margir sig eina í þessu hlutverki og einangrast þar af leiðandi 

(Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017a; Roberts og Struckmeyer, 2018). Rannsókn Zwaanswijk 

o.fl. á vandamálum og þörfum óformlegra umönnunaraðila styður þessar niðurstöður. Af 1494 

óformlegum umönnunaraðilum sögðu 40,6% að þeir væru einmana og 41,5% sögðu að þeir væru í 

minni samskiptum við vini og kunningja vegna sjúkdómsástands einstaklingsins með heilabilun 

(Zwaanswijk o.fl., 2013). 

Aðstandendur í fræðilegu samantektinni lýstu þeim áskorunum sem óformlegir umönnunaraðilar 

standa frammi fyrir. Þeir höfðu miklar áhyggjur af einstaklingnum með heilabilun og hvað hann myndi 

gera þegar hann væri einn. Þar af leiðandi voru aðstandendur með stöðugt eftirlit með honum 

(Tretteteig o.fl., 2017b). Rannsókn Zwaanswijk o.fl. sýndi að 45,9% óformlegra umönnunaraðila höfðu 

áhyggjur af því að hegðun einstaklingsins myndi búa til óöruggar aðstæður (Zwaanswijk o.fl., 2013). 

Aðstandendur þeirra einstaklinga, sem þurfa mikið eftirlit, eru í enn meiri þörf á að fá stuðning. 

Rannsóknir hafa sýnt að umönnunarálag eykst að miklu leyti ef óformlegi umönnunaraðilinn þarf að 

hafa stöðugt eftirlit með einstaklingnum til að koma í veg fyrir að hann skaði sig (Haro o.fl., 2014; 

Lethin o.fl., 2018). Einstaklingar sem þurfa mikið eftirlit eru líklega komnir langt í sjúkdómsferlinu og er 

því rökrétt að stuðningur við aðstandendur aukist jafnt og þétt með tímanum, þar sem umönnunarálag 

eykst á sama tíma og sjúkdómurinn þróast. Dagþjálfun getur verið góður stuðningur þar sem það er 

stuðningsúrræði sem býður upp á eftirlit með einstaklingnum á daginn, þá er minna álag á 

aðstandendur á meðan (Phillipson og Jones, 2012).  

Annað þema samantektarinnar var líf í skorðum og fjallar um ávinninginn sem fékkst af dagþjálfun. 

Jákvæð áhrif á óformlegu umönnunaraðilana höfðu einnig jákvæð áhrif á einstaklingana og öfugt. 

Óformlegu umönnunaraðilarnir höfðu meiri tíma fyrir sjálfa sig og daglega hluti á meðan 

einstaklingurinn var í dagþjálfun. Með því að sinna eigin þörfum, fá hvíld og vera laus við áhyggjur í 

ákveðinn tíma komst meira jafnvægi á samband þeirra við einstaklinginn (Tretteteig o.fl., 2017a). 

Einstaklingarnir voru virkari yfir daginn þar sem þeir voru í dagþjálfun og þar af leiðandi sváfu þeir 
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betur á nóttunni. Þar sem þeir voru minna á ráfi á nóttunni þurfti umönnunaraðilinn ekki að vera jafn 

mikið á varðbergi og stuðlaði þetta því að betri svefn fyrir báða aðila (Tretteteig o.fl., 2017b). 

Megindlegar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif sérhæfðar dagþjálfunar á óformlega 

umönnunaraðila og er hægt að tengja þær niðurstöður við niðurstöður fræðilegu samantektarinnar. Í 

samantektinni kom fram að óformlegir umönnunaraðilar hafa oft ekki tíma fyrir sjálfa sig og getur það 

verið mikill streituvaldur (Thompson og Fletcher, 2019). Eins og hefur komið fram könnuðu Zarit o.fl. 

hvaða áhrif dagþjálfun hafði á daglega streitu og heilsu óformlegra umönnunaraðila einstaklinga með 

heilabilun. Niðurstöður þeirra sýndu að óformlegir umönnunaraðilar upplifðu minni streitu tengda 

umönnunarhlutverkinu og fleiri jákvæða atburði þá daga sem einstaklingurinn fór í dagþjálfun. Þannig 

getur dagþjálfun minnkað verulega streitu í tengslum við umönnunarhlutverkið (Zarit o.fl., 2014). 

Logsdon, Pike, Korte og Goehring gerðu samanburðarrannsókn á óformlegum umönnunaraðilum 

einstaklinga með heilabilun. Í öðrum hópnum byrjuðu einstaklingarnir með heilabilun að fara í 

dagþjálfun í upphafi rannsóknarinnar en í hinum hópnum voru einstaklingar sem fóru ekki í dagþjálfun. 

Niðurstöðurnar sýndu að þremur mánuðum seinna var enginn marktækur munur á milli hópa hvað 

varðar líðan aðstandendanna. Þó var áhugavert að sjá að sex mánuðum eftir að einstaklingarnir 

byrjuðu að fara í dagþjálfun sýndu aðstandendur þeirra minni þunglyndiseinkenni heldur en 

aðstandendur þeirra sem fóru ekki í dagþjálfun (Logsdon, Pike, Korte og Goehring, 2014). Óformlegir 

umönnunaraðilar einstaklings með heilabilun eru í aukinni hættu á að upplifa streitu og þunglyndis-

einkenni (Bruvik o.fl., 2013) og getur dagþjálfun því haft jákvæð áhrif hvað það varðar. 

Niðurstöður Logsdon o.fl. sýndu líka að tíðni skap- og hegðunartruflana minnkaði hjá einstakling-

unum sem fóru í dagþjálfun en jókst hjá þeim sem fóru ekki (Logsdon o.fl., 2014). Í nokkrum 

rannsóknum í fræðilegu samantektinni kom fram að aðstandendur tóku eftir breytingu til hins betra á 

einstaklingunum. Hegðun þeirra og skap var betra jafnvel þegar þeir voru ekki í dagþjálfuninni. Þessi 

jákvæðu áhrif á einstaklingana voru líka jákvæð fyrir aðstandendurna þar sem álag á þá minnkaði 

þegar líðan einstaklingsins var góð (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 2014; Rokstad o.fl., 

2019).  

Þriðja þema samantektarinnar var gæðastundir en samkvæmt mörgum aðstandendum fjölgaði 

góðu stundunum eftir að einstaklingurinn byrjaði að fara í dagþjálfun. Hvíldin sem þau fengu frá hvort 

öðru hafði jákvæð áhrif á samband þeirra, líðan þeirra beggja varð betri og þau náðu að viðhalda 

góðum tengslum (Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; Rokstad o.fl., 2019). Sumir aðstandendur 

sögðu að samskipti við fjölskyldu og vini minnkuðu en aðrir lýstu því hvernig nærfjölskyldan varð 

nánari vegna sjúkdómsástands einstaklingsins. Börn og barnabörn komu oftar í heimsókn og í einu 

tilviki tengdust börn föður sínum á ný eftir að hann greindist með heilabilun (Gústafsdóttir, 2014; 

Tretteteig o.fl., 2017b).  

Peacock o.fl. tóku viðtal við 39 óformlega umönnunaraðila einstaklinga með heilabilun og könnuðu 

jákvæða þætti umönnunarhlutverksins. Niðurstöðurnar voru svipaðar og í fræðilegu samantektinni. 

Sumir þátttakendur sögðu að samskipti við fjölskyldu og vini minnkuðu en aðrir sögðu að ný tækifæri 

hefðu myndast fyrir fjölskylduna til að eyða meiri tíma saman og verða nánari. Sumir áttuðu sig á því 

að þau höfðu ekki langan tíma eftir til að eyða með einstaklingnum eins og hann var, þar sem 

heilabilun breytir fólki (Peacock o.fl., 2009).  
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Fjórða og síðasta þema samantektarinnar var þarfir sem dagþjálfun uppfyllti ekki. Þó að 

aðstandendur væru almennt ánægðir með dagþjálfunina hefðu þeir viljað sveigjanlegri opnunartíma, 

betra flæði upplýsinga frá starfsfólki og einstaklingsmiðaðri umönnun (Phillipson og Jones, 2012; 

Gústafsdóttir, 2014; Tretteteig o.fl., 2017b; Rokstad o.fl., 2019). Rannsókn Phillipson og Jones tók mið 

af bæði aðstandendum sem nota dagþjálfun og þeim sem kjósa að nota ekki dagþjálfun. Sumir af 

þeim óformlegu umönnunaraðilum sem kusu að nota ekki dagþjálfun litu á það sem svo að dagþjálfun 

myndi ekki bæta lífsgæði einstaklingsins með heilabilun og það skipti þá meira máli en að þeir sjálfir 

fengu hvíld frá umönnunarhlutverkinu. Einstaklingar voru mögulega með snemmkomna heilabilun og 

aðstandendum fannst þeir ekki passa inn í dagþjálfun með eldra fólki. Aðrir umönnunaraðilar sögðu að 

einstaklingurinn neitaði að fara í dagþjálfun og þar sem þau komust ekki yfir þá hindrun þá fór hann 

ekki (Phillipson og Jones, 2012).  

Ástæður fyrir því að aðstandendur kjósa að nýta ekki þjónustu dagþjálfunar er eitthvað sem væri 

gagnlegt að skoða betur til að hægt sé að koma til móts við þá og mögulega veita þeim annan 

viðeigandi stuðning. Varðandi einstaklinga með snemmkomna heilabilun væri hægt að skoða að hafa 

aðra minni og sér einingu fyrir þá, þar sem mögulegt er og þar sem nógu margir yngri einstaklingar eru 

til staðar til að nýta úrræðið. Einnig þarf að reyna að koma til móts við aðstandendur, sem nota 

þjónustu dagþjálfunar, varðandi þær þarfir sem þeir telja dagþjálfun ekki uppfylla, til að veita þeim enn 

meiri stuðning. 

4.1 Gagnsemi niðurstaða fyrir hjúkrun 

Markmið stuðningsúrræða á borð við dagþjálfun er að gera aðstandendum kleift að halda umönnunar-

hlutverkinu áfram eins lengi og hægt er. Þrátt fyrir það fá sumir aðstandendur ekki upplýsingar um 

stuðningsúrræði fyrr en seint í ferlinu (Rose, Noelker og Kagan, 2015). Ástæðan fyrir því gæti verið að 

aðstandendur eiga það til að leita sér ekki aðstoðar fyrr en seint og þegar ástandið er orðið 

streituvaldandi fyrir þá (Phillipson og Jones, 2012). Því er mikilvægt að fræða þá um stuðningsúrræði 

sem eru í boði að fyrra bragði og að nauðsynlegt sé fyrir þá að nýta sér úrræðin snemma til að koma í 

veg fyrir örmögnun (Rose o.fl., 2015). Fái aðstandendur ekki að vita af dagþjálfun snemma getur það 

orðið til þess að einstaklingurinn fari í dagþjálfunina of seint, þegar sjúkdómurinn er mjög langt 

genginn og þá þjónar það litlum tilgangi fyrir hann (Roberts og Struckmeyer, 2018). 

Hjúkrunarfræðingar koma hér sterkt inn þar sem þeir hafa meðal annars það hlutverk að fræða 

einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra um stuðningsúrræði sem eru í boði. Þessi 

fræðilega samantekt nýtist hjúkrun að því leyti að hún eykur skilning á mikilvægi sérhæfðra dagþjálf-

anna. Samantektin sýnir hversu víðtæk áhrif sérhæfð dagþjálfun hefur á einstaklinga með heilabilun 

og aðstandendur þeirra. Fyrir hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að þekkja þau úrræði sem í boði eru fyrir 

skjólstæðinga sína og mikilvægt að vita þá gagnsemi sem úrræðið getur haft í för með sér. 

Niðurstöðurnar sýna að það að vera aðstandandi getur reynst erfitt og haft í för með sér ýmsar 

áskoranir sem gagnlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vita af. Dagþjálfun getur haft mikil áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins með heilabilun en einnig aðstandendur þeirra. 

Aðstandendur í rannsókn Phillipson og Jones töluðu um að tengja dagþjálfun við neikvæðar 

skoðanir á sjálfum sér, að þeir hafi ekki ráðið við aðstæðurnar og jafnvel mistekist í hlutverki sínu. Þeir 
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þurftu að komast yfir þessar hugsanir þar sem þeir áttuðu sig á því að þeir gætu ekki haft 

einstaklinginn með heilabilun heima lengur nema fá aðstoð á borð við dagþjálfun. Þetta ferli, að sætta 

sig við að þurfa aðstoð, var auðveldara fyrir suma aðstandendurna ef þeir fengu stuðning frá 

hjúkrunarfólki í dagþjálfuninni (Phillipson og Jones, 2012). Hjúkrunarfræðingar þurfa þannig að takast 

á við neikvæðar skoðanir sem einstaklingar með heilabilun og aðstandendur þeirra gætu mögulega 

haft á dagþjálfun, til að auka stuðning til þeirra. Það myndi gagnast hjúkrunarfræðingum að hafa 

heildstæðari skilning á þeim þáttum sem gera það að verkum að sumir óformlegir umönnunaraðilar líta 

ekki á dagþjálfun sem aðlaðandi kost (Phillipson og Jones, 2012). 

Rannsókn Lethin o.fl. sýndi að slæm andleg líðan hjá óformlegum umönnunaraðilum var áhættu-

þáttur fyrir aukið umönnunarálag (Lethin o.fl., 2018). Fagfólk, ekki síst hjúkrunarfræðingar, þurfa að 

gera sér grein fyrir því hversu mikið álag er á óformlegum umönnunaraðilum þegar einstaklingur með 

heilabilun býr heima. Auk þess að aðstoða einstaklinginn við athafnir daglegs lífs þurfa þeir að eyða 

miklum tíma í eftirlit með einstaklingnum þess á milli. Stuðningur við óformlega umönnunaraðila, þar 

sem þeir fá aðstoð við þessa hluti eða hvíld inn á milli, getur létt á álaginu (Lethin o.fl., 2018). Það væri 

þá formleg þjónusta sem hægt er að fá inn á heimilið, líkt og þrif, heimsendan mat og heimahjúkrun, 

sem aðstoðar meðal annars við böðun og lyfjatöku. Einnig er formleg þjónusta utan heimilis eins og 

dagþjálfun og hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili (Landspítali, 2017). 

Stuðningsúrræði eru mikilvæg til að óformlegir umönnunaraðilar geti haldið hlutverki sínu áfram 

eins lengi og hægt er (Zwaanswijk o.fl., 2013). Sérhæfð dagþjálfun er sérstaklega mikilvægur 

stuðningur í ljósi þess að margir aðstandendur fullyrða að einstaklingurinn með heilabilun getur búið 

lengur heima en hann gæti annars þökk sé dagþjálfuninni (Phillipson og Jones, 2012; Gústafsdóttir, 

2014; Thompson og Fletcher, 2019). 

4.2 Styrkleikar og veikleikar verkefnisins 

Styrkleikar verkefnisins eru að heimildaleit var gerð á kerfisbundinn hátt og lýst þannig í aðferða-

fræðikafla að hægt væri að endurtaka leitina. Rannsóknargreinar þurftu að uppfylla fyrir fram ákveðin 

inntökuskilyrði til að það kæmi til greina að nota þær í fræðilegu samantektina. Dreifing rannsóknanna 

um heiminn var mikil. Þessar sjö rannsóknir voru frá sex mismunandi löndum; Ástralíu, Banda-

ríkjunum, Kanada, Íslandi, Noregi og Skotlandi og þremur mismunandi heimsálfum; Evrópu, 

Ástralíu/Eyjaálfu og Norður-Ameríku. Rannsókn Margrétar Gústafsdóttur er eina rannsóknin sem gerð 

var á Íslandi og niðurstöður hennar voru svipaðar og niðurstöður hinna landanna. Því má mögulega 

heimfæra niðurstöður samantektarinnar á íslenskt samfélag, þrátt fyrir að frekari rannsókna sé þörf. Að 

auki var fjölbreytileiki þátttakenda í rannsóknunum. Þátttakendur voru bæði konur og karlar, þó að 

konur hafi verið mun fleiri eins og hefur komið fram. Tengsl þeirra við einstaklinginn með heilabilun 

voru einnig ólík en flestir voru makar eða börn- og tengdabörn. Einstaklingarnir með heilabilun voru á 

öllum stigum sjúkdómsins og gaf það einnig ákveðinn fjölbreytileika í rannsóknirnar. 

Veikleikar ritgerðarinnar eru að aðeins var notast við tvo gagnagrunna, PubMed og Scopus, til að 

finna rannsóknir fyrir niðurstöðukafla og voru aðeins lesnar rannsóknargreinar á ensku. Það gæti 

einnig talist veikleiki að ein rannsóknin lýsir reynslu aðstandenda út frá sjónarhorni starfsfólks 

dagþjálfunar og kemur því ekki beint frá aðstandendunum (Thompson og Fletcher, 2019). Starfsfólkið 
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lýsti reynslu aðstandenda þó á svipaðan hátt og aðstandendurnir sjálfir lýstu í öðrum rannsóknum og 

má því áætla að upplýsingarnar séu áreiðanlegar. 
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5 Ályktun 

Álykta má út frá niðurstöðum samantektarinnar að sérhæfð dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun 

skiptir máli fyrir aðstandendur þeirra. Samantektin sýnir það að vera aðstandandi getur reynst erfitt og 

haft í för með sér flóknar og erfiðar áskoranir í daglegu lífi sem gagnlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að 

vita af. Án dagþjálfunar voru aðstandendur í aukinni hættu á kulnun í umönnunarhlutverki. Því var 

mikilvægt fyrir þá að finna jafnvægi milli þess að sinna eigin þörfum og að sinna þörfum einstaklingsins 

með heilabilun. Sérhæfð dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun hafði víðtæk jákvæð áhrif á 

aðstandendur þeirra. Það sem aðstandendum fannst gagnlegast við dagþjálfunina var aukið öryggi, 

léttir og meiri tími sem þau gátu haft fyrir sjálfa sig. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja þau 

úrræði sem í boði eru og gagnsemi þeirra fyrir skjólstæðinga og aðstandendur þeirra.  

5.1 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Niðurstöður samantektarinnar benda til þess að þetta sé mikilvægt viðfangsefni og mikil þörf er fyrir því 

að rannsaka það betur. Hugmyndir að framtíðarrannsóknum væri hvernig einstaklingar með heilabilun 

upplifa sig í sérhæfðri dagþjálfun og hvaða áhrif það hefur á samband þeirra við aðstandendur sína. 

Einnig væri áhugavert að rannsaka stuðningsþarfir aðstandenda einstaklinga með heilabilun á Íslandi. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjöl 1-7. Rannsóknir um reynslur aðstandenda af sérhæfðri dagþjálfun fyrir einstaklinga 
með heilabilun 

Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir þættir Áskoranir 

Use of day 

centers for 

respite by help-

seeking 

caregiver of 

individuals with 

dementia 

 

Phillipson og 

Jones 

 

Journal of 

Gerontological 

Nursing. (2012). 

 

Ástralía 

Öðlast 

skilning á 

notkun 

dagþjálfunar 

frá 

sjónarhorni 

aðstandenda. 

Bæði 

aðstandendur 

sem nýta sér 

þjónustu 

dagþjálfunar 

og aðstand-

endur sem 

nýta sér ekki 

þá þjónustu. 

Eigindleg 

rannsókn.  

36 þátttakendur 

sem eru 

óformlegir 

umönnunaraðilar 

einstaklinga með 

heilabilun. 

Haldnir voru 

fimm rýnihópar, 

tíu 

einstaklingsviðtöl 

og tvö hópviðtöl 

þar sem voru 

tveir þátttakendur 

og spyrill. 

Viðtölin, sem 

voru hálfstöðluð, 

voru hljóðrituð, 

skrifuð upp og 

greind eftir 

þemum. 

Tvö þemu:  

1. Viðhorf 

óformlegra 

umönnunar-

aðila sem 

notfæra sér 

þjónustu 

dagþjálfunar 

2. Viðhorf 

óformlegra 

umönnunar-

aðila sem 

notfæra sér 

ekki þjónustu 

dagþjálfunar 

 

Einstaklingurinn 

með heilabilun 

fær félagslega 

örvun og 

persónubundna 

umönnun. 

Meira eftirlit með 

einstaklingnum í 

dagþjálfun en ef 

hann væri einn 

heima á daginn. 

Einstaklingnum 

með heilabilun 

leið vel eftir 

dagþjálfun, 

jafnvel þó hann 

mundi ekki hvar 

hann hefði verið. 

Óformlegir 

umönnunaraðilar 

kunnu að meta 

frítímann sem 

þeir fengu vegna 

dagþjálfunar. 

Dagþjálfun gaf 

óformlegum 

umönnunaraðil-

um tækifæri til að 

halda hlutverki 

sínu áfram lengur 

en annars. 

Sumum 

óformlegum 

umönnunar-

aðilum leið eins 

og þeim hefði 

mistekist af því 

að þeir þurftu 

aðstoð 

dagþjálfunar. 

Mikilvægt fyrir 

umönnunaraðila 

að dagþjálfun sé 

hvíld fyrir þá 

sjálfa en þarf 

einnig að 

gagnast einstak-

lingnum með 

heilabilun. 

Einstaklingar 

með snemm-

komna heilabilun 

áttu oft ekki 

samleið með 

eldra fólki í 

dagþjálfun. 

 

Tekið er fram í 

greininni meðaltíma 

frá greiningu, hversu 

margir þurfa mikla 

aðstoð, hversu 

margir þurfa minni 

aðstoð við athafnir 

daglegs lífs og 

hversu margir voru 

með hegðunar-

vandamál. 

Fjölbreytileiki er í 

þátttakendum og er 

tafla sem sýnir kyn, 

meðalaldur, hvernig 

þátttakandi tengist 

einstaklingnum með 

heilabilun og fleiri 

upplýsingar. Þó eru 

mun fleiri konur 

þátttakendur (26 

konur á móti 10 

körlum) og mun fleiri 

makar (25 makar á 

móti 11 sem eru 

ekki makar). Ekki 

kemur fram hversu 

margir umönnunar-

aðilar kjósa að nota 

þjónustu dag-

þjálfunar og hversu 

margir kjósa að nota 

hana ekki. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir þættir Áskoranir 

The family’s 

experience of 

sharing the care 

of a person with 

dementia with 

the services in 

specialized day-

care units 

 

Margrét 

Gústafsdóttir 

 

Dementia and 

Geriatric 

Cognitive 

Disorders Extra. 

(2014). 

 

Ísland 

Greina frá 

reynslu 

aðstandenda 

sem annast 

einstakling 

sem er með 

heilabilun og 

sækir 

sérhæfða 

dagþjálfun. 

Eigindleg 

langtímarannsókn. 

8 þátttakendur, 

sem eru aðstand-

endur einstaklinga 

með heilabilun og 

voru samtals tekin 

25 viðtöl á árunum 

2004 til 2009. 

Viðtölin voru hljóð-

rituð og síðan 

skrifuð upp og 

greind eftir þemum. 

Þrjú þemu: 

1. Hin 

margþætta 

merking 

tengsla 

2. Léttir vegna 

dagþjálfunar 

3. Framgangur 

sjúkdómsins 

Dagþjálfun getur 

styrkt tengsl á 

milli einstaklings 

með heilabilun 

og óformlegs 

umönnunaraðila 

hans svo lengi 

sem dagþjálfunin 

þjónar tilgangi 

fyrir báða aðila. 

Einstaklingar 

voru oft léttari í 

skapi eftir að 

hafa verið í 

dagþjálfun, sem 

hefur jákvæð 

áhrif á umönnun-

araðilann líka. 

Þolmörk 

umönnunar-

aðilans voru 

meiri ef hann átti 

góð tengsl við 

einstaklinginn og 

fékk hvíld þegar 

einstaklingurinn 

fór í dagþjálfun. 

Óformlegi 

umönnunar-

aðilinn er mjög 

bundinn vegna 

stöðu sinnar og 

finnur fyrir mikilli 

ábyrgð og 

skuldbindingu til 

einstaklingsins 

með heilabilun. 

Tengsl eru 

nauðsynleg til að 

viðhalda 

umönnun heima 

við en tengslin 

geta breyst með 

sjúkdómnum og 

haft áhrif á getu 

umönnunar-

aðilans til að sjá 

um einstakling-

inn. 

Einstaklingar 

með heilabilun 

voru oft hikandi 

við að fara í 

dagþjálfun til að 

byrja með. 

Langur biðlisti í 

dagþjálfun og 

aðstandendur 

sækja oft um 

seint í sjúkdóms-

ferlinu. 

 

Aðeins átta 

þátttakendur en 

þar sem þetta er 

langtímarannsókn 

fáum við stærri 

mynd af aðstæð-

um aðstandend-

anna og hvernig 

umönnunarhlut-

verkið breytist eftir 

því sem sjúkdóm-

urinn þróast. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir þættir Áskoranir 

The influence of 

day care 

centres 

designed for 

people with 

dementia on 

family 

caregivers - a 

qualitative study 

 

Tretteteig, 

Vatne og 

Rokstad  

 

BMC Geriatrics. 

(2017).  

 

Noregur 

Veita 

víðtækari 

skilning á 

aðstæðum 

aðstandenda 

einstaklinga 

með heila-

bilun og 

kanna að hve 

miklu leyti 

dagþjálfun 

getur uppfyllt 

þarfir þeirra 

fyrir stuðning 

og hvíld. 

Eigindleg 

rannsókn. Ítarleg 

og hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl 

við 17 aðstand-

endur einstaklinga 

með heilabilun sem 

sækja sérhæfða 

dagþjálfun. Viðtölin 

fóru fram í mars og 

apríl 2015. Þau 

voru hljóðrituð og 

síðan skrifuð upp til 

að hægt væri að 

lesa þau yfir 

nokkrum sinnum, 

fá heildarsýn yfir 

efnið og greina það 

eftir þemum. 

Tvö megin-

þemu: 

1. Hið flókna 

hlutverk 

óformlegs 

umönnunar-

aðila 

2. Áhrif 

dagþjálfunar á 

stöðu 

óformlegra 

umönnunar-

aðila 

Aukin tengsla-

myndun milli 

einstaklingsins 

og aðstand-

andans og 

þakklæti. 

Öruggt umhverfi 

og dagleg rútína í 

dagþjálfun. 

Aukin líkamleg 

og félagsleg 

örvun fyrir 

einstaklinginn 

með heilabilun. 

Minni áhyggjur 

fyrir aðstand-

andann vitandi af 

einstaklingnum í 

dagþjálfun. 

Betri svefn hjá 

bæði einstak-

lingnum og 

aðstandenda. 

Meiri tími fyrir 

aðstandendur til 

að sinna sjálfum 

sér. 

Betri andleg líðan 

og meiri ró yfir 

einstaklingnum 

með heilabilun. 

Umönnunarbyrði. 

Erfiðar tilfinningar 

gagnvart 

einstaklingnum 

og samviskubit 

við að fara frá 

honum. 

Erfiðleikar við að 

slaka á og 

áhyggjur af 

einstaklingnum ef 

hann var aleinn. 

Stanslaust eftirlit 

með einstakling-

num þegar hann 

var heima. 

Skortur á 

persónubundinni 

umönnun í dag-

þjálfuninni. 

Ósveigjanlegur 

opnunartími í 

dagþjálfun, lokað 

um kvöld, helgar 

og á frídögum. 

Skortur á 

upplýsingum frá 

starfsfólki 

dagþjálfunarinnar 

um hvað var gert 

þann daginn. 

 

Reynsla aðstand-

endanna af dag-

þjálfun var yfir-

gnæfandi meira 

jákvæð en þó voru 

einnig áskoranir 

sem reyndu á. 

Aðeins var tekið 

eitt viðtal við hvern 

þátttakenda en þó 

var fjölbreytileiki 

þar sem þeir voru 

af báðum kynjum, 

á mismunandi aldri 

og bæði var rætt 

við maka og 

börn/tengdabörn 

einstaklings með 

heilabilun. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir 

þættir 

Áskoranir 

Meaning in 

family 

caregiving for 

people with 

dementia: a 

narrative study 

about 

relationships, 

values, and 

motivation, and 

how day care 

influences 

these factors 

 

Tretteteig, 

Vatne, Rokstad  

 

Journal of 

Multidisciplinary 

Healthcare. 

(2017). 

 

Noregur 

Kanna hvaða 

merkingu 

umönnunar-

hlutverkið 

hefur fyrir 

aðstandendur 

og hvaða 

áhrif dag-

þjálfun hefur 

á reynslu 

þeirra. 

Eigindleg 

rannsókn. Ítarleg 

einstaklingsviðtöl 

við fimm aðstand-

endur í 1 – 1,5 

klukkutíma. 

Frásagnaraðferð 

var notuð til að 

öðlast betri 

þekkingu á 

daglegu lífi 

aðstandendanna. 

Viðtölin voru greind 

og þeim breytt í 

fimm stuttar 

frásagnir, sem 

draga saman þema 

viðtalsins. Hverri 

sögu var gefið 

nafn. 

Niðurstöðurnar 

eru kynntar í 

gegnum fimm 

frásagnir sem 

lýsa upplifun 

aðstandendanna 

1. Ráðgjafinn 

2. Leiðtoginn 

3. Skipu-

leggjandinn 

4. Aðlagarinn 

5. Stuðnings-ríka 

eiginkonan 

Dagþjálfun 

heldur 

einstakling-

unum virkum, 

veitir þeim 

rútínu og þeir 

eru í betra 

skapi á þeim 

dögum sem 

þeir fara. 

Dagþjálfun 

hjálpar 

óformlegum 

umönnunar-

aðilum að 

viðhalda 

hlutverki sínu 

með því að 

létta undir með 

þeim. 

Dagþjálfun 

hefur jákvæð 

áhrif á 

samband 

einstaklingsins 

með heilabilun 

og umönnunar-

aðila hans. 

Þreyta sem fylgir 

aðstæðum 

óformlegra 

umönnunaraðila. 

Aðlagast nýjum 

aðstæðum eftir 

því sem sjúk-

dómurinn ágerist. 

Samviskubit yfir 

að þurfa aðstoð 

við að annast 

einstaklinginn 

með heilabilun. 

 

Fjölbreytileiki 

meðal þátttakenda 

m.t.t. aldurs, kyns 

og tengingu við 

einstaklinginn með 

heilabilun (maki 

eða barn), sem er 

styrkleiki. Þó var 

bara eitt viðtal við 

hvern þátttakenda. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið 

og úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir 

þættir 

Áskoranir 

The Impact of 

Respite 

Programming 

on Caregiver 

Resilience in 

Dementia Care: 

A Qualitative 

Examination of 

Family 

Caregiver 

Perspectives 

 

Roberts og 

Struckmeyer 

 

The Journal of 

Health Care. 

(2017).  

 

Bandaríkin 

 

Megintilgangur 

rannsóknarinnar 

er að takast á við 

lýðheilsuvanda-

mál sem 

óformlegir 

umönnunaraðilar 

einstaklinga með 

heilabilun 

upplifa. 

Eigindleg 

rannsókn, 45 

mínútna löng 

einstaklings-

viðtöl við 33 

aðstandendur 

einstaklinga 

með heilabilun. 

Fyrirbærafræði-

leg nálgun var 

notuð fyrir 

greinina. 

Viðtölin voru 

hljóðrituð og 

síðan þema-

greind. 

Fimm megin-

þemu:  

1. Einangrun 

2. Fjárhagsleg 

vandamál 

3. Leit að 

aðstoð 

4. Samþykki 

5. Seigla 

umönnunar-

aðila 

Stuðningshópar 

og ráðgjöf. 

Aðstandendur 

upplifa létti 

þegar þeir 

samþykkja 

aðstæðurnar 

sem þeir eru í.  

Hafa meiri tíma 

fyrir sjálfan sig 

og upplifa þá 

létti.  

 

Ágreiningur milli 

fjölskyldumeð-

lima varðandi 

sameiginlega 

ábyrgð á 

einstaklingnum 

með heilabilun. 

Aðstandendur 

upplifa reiði og 

erfiðar 

tilfinningar. 

Samviskubit að 

senda einstak-

linginn í dag-

þjálfun. 

Fjármál. 

Taka einstak-

linginn með 

heilabilun að sér, 

flytur í húsnæði 

aðstandenda.  

Einangrun. 

Rannsóknin fer inn á 

fjárhagslega erfið-

leika sem aðstand-

endur upplifa. Sumir 

þurfa að segja upp 

starfi til þess að geta 

sinnt einstaklingnum 

með heilabilun. 

Einnig skoða 

höfundar erfiðleika 

innan fjölskyldunnar 

sem myndast þegar 

fjölskyldumeðlimur 

greinist með 

heilabilun. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir þættir Áskoranir 

Examining the 

Perceived 

Effect of an 

Adult Day 

Program for 

Individuals With 

Dementia and 

Their 

Caregivers 

 

Thompson og 

Fletcher.  

 

Clinical Nurse 

Specialist. 

(2019).  

 

Kanada. 

Skoða áhrif 

sérhæfðar 

dagþjálfunar 

á einstaklinga 

með heila-

bilun og 

aðstandendur 

þeirra, út frá 

sjónarhorni 

starfsmanna 

sérhæfðu 

dagþjálfunar-

innar. 

Hálfstöðluð 

eintaklingsviðtöl við 

starfsfólk (n = 7) í 

18 til 60 mínútur. 

Viðtölin voru 

hljóðrituð. 

Þemagreining. 

Tvö megin-

þemu: 

1. Hlutverk 

starfsfólks í 

dagþjálfun 

2. Tími til 

þess að anda 

Einstaklingar 

með heilabilun 

héldu reisn og 

sjálfsvirðingu, 

voru félagslega 

virkari og gátu 

myndað ný 

sambönd. 

Líkamleg virkni. 

Aðstandendur 

fengu hvíld. 

Minnkaði líkur á 

kulnun í 

umönnun. 

Dagþjálfun er 

öruggt umhverfi. 

Kulnun í 

umönnunar-

hlutverkinu. 

Aðstandendur 

upplifðu streitu. 

Eftir að hvert viðtal 

var umritað var afrit 

sent til þátttakend-

anna til að þeir gætu 

gengið úr skugga um 

að öll gögn væru rétt. 

Þannig var passað 

upp á trúverðugleika 

viðtalanna. Mikill 

fjölbreytileiki var 

meðal þátttakenda, 

þeir voru af báðum 

kynjum, á aldrinum 23 

til 56 ára og höfðu 

unnið í dagþjálfuninni 

frá 6 vikum og upp í 

meira en 10 ár. Þó var 

einungis talað við 

starfsfólk sem vann 

sem stuðningsfulltrúar 

en ekki við hjúkrunar-

fólk, sem gæti haft 

aðra sýn. 
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Höfundar, ár, 

tímarit og land 

Tilgangur Aðferð (snið og 

úrtak) 

Niðurstöður Athugasemdir 

Þemu Jákvæðir þættir Áskoranir 

Day care for 

people with 

dementia: A 

qualitative study 

comparing 

experiences 

from Norway 

and Scotland 

 

Rokstad, 

McCabe, 

Robertson, 

Strandenæs, 

Tretteteig og 

Vatne.  

 

Dementia. 

(2019).  

 

Noregur og 

Skotland 

Kanna og 

bera saman 

reynslu af 

sérhæfðri 

dagþjálfun 

fyrir einstak-

linga með 

heilabilun í 

Noregi og á 

Skotlandi. 

Eigindleg saman-

burðarrannsókn á 

milli landa. 

Hálfstöðluð viðtöl 

við 17 einstaklinga 

með heilabilun og 

17 óformlega 

umönnunaraðila í 

Noregi, og 19 

einstaklinga með 

heilabilun og 15 

óformlega 

umönnunaraðila á 

Skotlandi. Viðtöl í 

Noregi fóru fram í 

mars og apríl 2015 

og í Skotlandi frá 

nóvember 2014 til 

apríl 2015. Gögn 

voru síðan þema-

greind. 

Fjögur megin-

þemu: 

1. Upplifun 

einstaklinga 

með heila-

bilun 

2. Mikilvægi 

þess að vera 

í góðu sam-

bandi 

3. Útkomur 

fyrir einstak-

linga með 

heilabilun 

4. Útkomur 

og upplifun 

aðstandenda 

Öruggt umhverfi 

og dagleg rútína 

fyrir einstakling-

inn. 

Félagsleg örvun, 

samtöl við aðra 

notendur.  

Aðstandendur og 

einstaklingur 

með heilabilun fá 

pásu frá hvort 

öðru og hafa því 

meira að ræða 

um þegar þau 

hittast aftur.  

Einstaklingar 

með heilabilun 

klæða sig frekar 

upp og eru í 

betra skapi þegar 

þeir mæta í 

dagþjálfun.  

Dagþjálfun hefur 

jákvæð áhrif á 

skap einstakling-

anna sem nota 

þjónustuna með 

þessari félags-

legri örvun sem 

þau fá þar. 

Undirbúa 

einstaklinginn á 

réttum tíma áður 

en hann er sóttur 

í dagþjálfun.  

Erfitt þegar 

dagþjálfunin 

lokar eða þegar 

aðstandendur 

vilja komast í frí.  

Aðstandendur 

vilja meiri 

upplýsingar um 

hvað fer fram í 

dagþjálfuninni til 

þess að geta rætt 

um það við 

einstaklinginn 

með heilabilun.  

Samanburður 

sérhæfðra 

dagþjálfanna fyrir 

einstaklinga með 

heilabilun í Noregi 

og Skotlandi. 

Rannsóknin sýndi 

að þrátt fyrir 

erfiðleika í upphafi 

við að fá einstakling-

inn til þess að mæta 

í dagþjálfunina þá 

vöndust þessir 

einstaklingar nokkuð 

fljótt og gátu notið 

þess að mæta. 

 


