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Ágrip 

Bakgrunnur: Óráð er geðrænt heilkenni sem einkennist af truflun í miðtaugakerfinu og er skilgreint sem 

skert geta til að viðhalda athygli og truflun á meðvitund. Truflunin getur orðið til á stuttum tíma og 

einkennin verið breytileg frá einum tíma til annars. Algengi óráðs hjá börnum á gjörgæslu getur verið allt 
frá 12-65% og haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Óráð meðal barna hefur lítið verið rannsakað og 

því ekki jafn viðurkennt eins og hjá fullorðnum. Það leiðir til þess að vandamálið er víða vangreint og 

vanmeðhöndlað meðal barna. Nauðsyn er að efla skimun og fyrirbyggingu til að stuðla að sem bestri 

útkomu og draga úr neikvæðum afleiðingum. 

Markmið: Auka innsýn og skilning heilbrigðisstarfsfólks á óráði hjá aldurshópnum 0-18 ára ásamt því 
að stuðla að vitundarvakningu á algengi þess og afleiðingum sem gefa mynd af alvarleika þess. 

Vitundarvakning er nauðsynleg til að efling verði á skimun, og hægt sé að bæði fyrirbyggja óráð og 

meðhöndla á viðeigandi hátt og auka þannig auka gæði hjúkrunarþjónustu fyrir börn. 

Aðferð: Framkvæmd var kerfisbundin leit í gagnagrunninum PubMed með ákveðnum leitarorðum og 

fyrir fram ákveðnum inntöku– og útilokunarskilyrðum. Höfundar útbjuggu PRISMA flæðirit sem lýsir 

heimildaleit , og töflur með niðurstöðum rannsókna til að fá betri heildarmynd af viðfangsefninu. 

Niðurstöður: Alls fundust 10 rannsóknargreinar sem stóðust inntökuskilyrði og voru notaðar til að svara 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Niðurstöður rannsókna leiddu í ljós að óráð meðal barna á 

gjörgæsludeildum er algengt vandamál og að meirihluti barna sem fær óráð hafi einkenni lágstemmds 

óráðs óháð aldri, innlagnarástæðu eða klínísku ástandi. Afleiðingar óráðs tengdust helst lengri tíma í 

öndunarvél, lengri dvöl á gjörgæslu og lengri tíma að vakna eftir svæfingu. Niðurstöður rannsókna benda 

einnig til þess að óráð geti valdið aukinni dánartíðni.  

Ályktun: Óráð er algengt meðal barna sem dvelja á gjörgæsludeildum og getur haft í för með sér 

neikvæðar afleiðingar eins og lengri dvöl barna á sjúkrahúsi og hærri dánartíðni. Ætla má að með aukinni 

þekkingu hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsólks á einkennum óráðs hjá börnum, leiðum til 

fyrirbyggingar og notkun mæltiækja aukist líkur á reglubundinni skimun. Þannig megi draga úr tilfellum 

óráðs, neikvæðum afleiðingum og sjá til þess að barn hljóti viðeigandi meðferð. 

Lykilorð: Óráð, óráð barna, gjörgæsludeild barna, algengi og útkoma sjúklinga á gjörgæslu. 
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Abstract 

Background: Delirium is a mental syndrome that is characterized by disturbances in the central nervous 

system and is defined as impaired ability to maintain attention and impaired consciousness. This 

impairment can develop over short period of time and tends to fluctuate during the course of the day. 
The prevalence of delirium among children receiving intensive care ranges from 12-65%, and have 

serious adverse consequences. Pediatric delirium has little been researched and therefore not as 

acknowledged as delirium among adults. This problem is therefore frequently misdiagnosed and 

mistreated among children. It is necessary to promote screening and preventional methods to improve 

patient outcome and reduce negative effects.  

Objective: To improve health professionals insight of delirium among the age group 0-18 years and 
also to increase the awareness of both delirium prevalence and consequences that it has. Awareness 

is necessary to improve and increase regular screening, and to prevent delirium and give a proper 

treatment to therefore increase the quality of care for children. 

Method: A systematic search was carried out in PubMed database with certain keywords and 

predefined admission requirement and exclusion criteria. Authors prepared a PRISMA flow diagram that 

describes the results and a matrix with the results of each research article to get a better overall view of 

the subject. 

Results: Authors discovered 10 research articles that met the inclusion criteria and were used to answer 

the research questions of this systematic review. The results revealed that delirium occurs frequently 

in children in intensive care units, and majority of children who develop delirium have hypoactive 
symptoms regardless of age, reason for admission and medical condition. Delirium can result in bad 

outcome including prolonged mechanical ventilation, longer hospital stay and delayed recovery from 

anesthesia. Some researchers also indicate that delirium is independently associated with increased 

in–hospital mortality. 

Conclusion: Delirium is common among children staying in intensive care units, and is associated with  

negative effects such as longer stay in intensive care units and increased mortality. It can be expected 

that with increased knowledge among nurses and other health professionals of pediatric delirium and 

its characteristics, prevention strategies and use of screening tools, the probability of regular screening 

methods increases. It may reduce the number of delirium cases, negative effects and make sure that 

children receive proper treatment.  

Keywords: Delirium, pediatric delirium, pediatric intensive care unit, prevalence and critical care 

outcome. 
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1 Inngangur 
Óráð (e. delirium) er geðrænt heilkenni sem einkennist af truflun miðtaugakerfisins (Holly, Porter, 

Echevarria, Dreker og Ruzehaji, 2018). Það er skilgreint sem skert geta til að viðhalda athygli, truflun á 

meðvitund og skyntúlkun (Holly o.fl., 2018). Óráð er algengur fylgikvilli veikinda og sjúkrahúslegu en er 

vangreint og vanmeðhöndlað ástand (Holly o.fl., 2018; Volland, Fisher og Drexler, 2020). Til eru fleiri 

rannsóknir og fræðigreinar sem fjalla um óráð meðal fullorðinna og aldraðra en börn geta líka fengið 

óráð (Holly o.fl., 2018; Kalabalik, Brunetti og El-Srougy, 2014; Malas o.fl., 2017). 

Þróun og meingerð óráðs er ekki að fullu þekkt, en þó hafa ýmsar kenningar verið settar fram. Hægt 
er að líta á óráð sem afleiðingu þriggja mismunandi en þó samverkandi þátta, þ.e. undirliggjandi 

veikinda, meðferðartengdra þátta og truflandi áhrifa sjúkrahúss umhverfisins. Saman geta þessir þættir 

komið af stað óráði hjá börnum í áhættu. Þar sem óráð orsakast meðal annars af alvarlegum 

undirliggjandi líkamlegum kvillum er algengi þess hátt hjá börnum sem hafa verið lögð inn á sjúkrahús 

(Dechnik og Traube, 2020). Óráð hjá börnum er algengast á gjörgæsludeildum og eftir skurðaðgerðir 
(Malas o.fl., 2017). Tíðni óráðs hjá börnum sem hljóta gjörgæslumeðferð er í heild um 25%, en 

rannsóknir sýna fram á algengi á bilinu 12-65% (Dechnik og Traube, 2020). Óráð er breytilegt eftir aldri, 

umhverfi og skimunartækjum sem notuð eru (Malas o.fl., 2017). Neikvæðir þættir á gjörgæsludeild sem 

hafa áhrif á sjúklinga eru tækniumhverfið, íhlutir, hávaði, svefnleysi, birtan og skert geta til tjáskipta 

(Kalabalik o.fl., 2014). Það getur því verið verulega erfitt og streituvaldandi fyrir börn að leggjast inn á 

gjörgæsludeild eða gangast undir skurðaðgerð (Holly o.fl., 2018). 

Eins og hjá fullorðnum, getur óráð hjá börnum haft alvarlegar afleiðingar í för með sér svo sem lengri 

sjúkrahúslegu og aukna dánartíðni og því skiptir máli að koma snemma auga á óráð og fyrirbyggja það 

með viðeigandi aðferðum (Malas o.fl., 2017). Óráð er afturkræft ástand og því hægt að draga úr 

einkennum og veita árangursríka meðferð. Það er gert með því að meðhöndla áhættuþætti sem eru til 

staðar og með snemmgreiningu (Dechnik og Traube, 2020). Með því að bregðast hratt við og meðhöndla 
barn með viðeigandi meðferð er hægt að draga úr afleiðingum óráðs og hafa jákvæð áhrif á batahorfur 

og útkomu sjúklinga (Kelly og Frosch, 2012). 

1.1 Óráð barna á Íslandi 
Óráð barna hefur ekki verið rannsakað hér á Íslandi. Til að fá einhverja yfirsýn yfir stöðuna hérlendis 
höfðu höfundar samband við Guðrúnu Jónsdóttur, hjúkrunarfræðing á gjörgæslu, Rannveigu Jónu 

Jónasdóttur, sérfræðing í hjúkrun og Oddnýju Kristinsdóttur, aðjúnkt og sérfræðing í barnahjúkrun. Hjá 

þeim fengum við þær upplýsingar að ekki lægju fyrir niðurstöður um algengi óráðs hjá börnum. Almennt 

telja þær að hjúkrunarfræðingar og læknar sem starfi á gjörgæslu séu meðvitaðir um hættuna á óráði 

hjá börnum. Í gæðahandbók Landspítalans er að finna verklagið VVÓ (verkir, vökustig og óráð) en það 

er eingöngu notað fyrir fullorðna. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar fyrir mat á verkjum, vökustigi, 

fráhvörfum og óráði hjá alvarlega veikum börnum en hafa þó ekki verið þýddar og staðfærðar á Íslandi. 
Stöðluð mælitæki fyrir skimun á óráði hjá þessum aldurshópi hafa ekki verið tekin í notkun heldur eru 

börnin eingöngu skimuð fyrir fráhvörfum af svæfingalyfjum og meðhöndluð ef þarf með lyfjum sem koma 
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í veg fyrir fráhvörf. Það að ekki séu í notkun skimunartæki fyrir óráði barna bendir til þess að þekking á 

algengi og alvarleika þess sé ekki nægilega vel þekkt.  

1.2 Tilgangur og markmið fræðilegs yfirlits 
Tilgangur fræðilega yfirlitsins var að skoða og meta rannsóknir á börnum á aldrinum 0-18 ára með óráð 

sem liggja inni á gjörgæsludeild barna (e. pediatric intensive care unit, PICU). Skoðaðar voru 

rannsóknargreinar sem kanna algengi og hvernig óráð og gjörgæslulega hefðu áhrif á börn og 

niðurstöður þeirra síðan samþættar. Höfundar vonast til þess að eftir lestur þessarar ritgerðar hafi 

lesandi öðlast innsýn í óráð barna á gjörgæslu, ásamt því að stuðla að vitundarvakningu 

hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta á alvarleika og algengi óráðs hjá börnum. Slík innsýn er 

hjálpleg til að greina áhættuþætti tímanlega, koma auga á einkenni og bæta árangur meðferðar.  

Langtímamarkmið höfunda er að hægt verði að nýta efni ritgerðarinnar til framtíðarverkefna, að efling 
verði á skimun fyrir óráði og gæði í hjúkrunarþjónustu við börn aukist.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla ritgerðarinnar er fjallað um einkenni óráðs hjá börnum, leiðandi kenningar um orsakir 

þess og áhættuþætti. Ýmsir þættir óráðs hjá börnum eru bornir saman við óráð hjá fullorðnum og tekin 

eru fram atriði sem eru ólík og lík hjá báðum aldurshópum. Alvarlega veik börn eru viðkvæmur 

sjúklingahópur og í mikilli áhættu fyrir þróun óráðs. Því er mikilvægt að bregðast skjótt við öllum þeim 

breytingum sem verða á klínísku ástandi barns, veita viðeigandi meðferð og fyrirbyggja þannig óráð. 

Hugtakið barn nær yfir mismunandi aldurshópa svo sem ungbörn, börn og ungmenni. Á Íslandi kemur 

fram í lögum að einstaklingar yngri en 18 ára teljist sem börn en eftir þann aldur þá lýkur 

framfærsluskyldu foreldra (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það eru til fleiri rannsóknir og fræðigreinar 
sem fjalla um óráð hjá fullorðnum. Það er sjaldnar greint frá óráði hjá börnum sérstaklega í ljósi þess að 

það er ekki jafn þekkt.  

2.1 Einkenni óráðs barna 
Óráð er víðtækt hugtak sem hefur ólíkar birtingarmyndir og fjölbreytt einkenni sem hafa áhrif á 

meðvitundarástand og vitræna getu einstaklings (Grover o.fl., 2014). Óráð felur í sér truflun á meðvitund, 

hegðun, skynjun, tilfinningum og getu til að viðhalda athygli. Það getur þróast á stuttum tíma (venjulega 

klukkustundum til daga) og hefur tilhneigingu til að sveiflast yfir daginn (American Psychiatric 

Association, 2013). Skilningur á óráði, einkennum og undirflokkum þess er undirstöðuatriði til að greina 

þetta bráða ástand (Grover o.fl., 2014).  

Einkenni óráðs hjá börnum kemur fram sem truflun á hegðun, dægursveiflu líkamans, meðvitund, 
vitrænni starfsemi og skynjun (Dechnik og Traube, 2020; Holly o.fl., 2018). Truflun í hegðun barna getur 

komið fram sem árásargirni, æsingur, óróleiki og aukin hreyfing (Holly o.fl., 2018). Breyting á 

dægursveiflu getur verið svefnleysi eða truflun á svefn– og vökumynstri (Holly o.fl., 2018). Breytingar 

sem verða á meðvitund hafa áhrif á hugsun og skynjun einstaklinga. Til viðbótar er óráð barna oft 

áberandi vegna truflana á skapi (Dechnik og Traube, 2020; Holly o.fl., 2018). Börn frá aldrinum fimm til 
tólf ára geta fengið ofskynjanir og unglingar lýsa stundum ofheyrnum eða ofsjónum, eða hvoru tveggja 

(Dechnik og Traube, 2020). Truflanir á vitsmunum og breytingar á skapi koma fram sem kvíði, þunglyndi, 

skert skammtímaminni, minnistruflanir, minnkaður eða aukinn talþrýstingur (Holly o.fl., 2018). 

Megineinkenni truflana í skynjun eru ótti, ofskynjanir og léleg dómgreind. Órólegur einstaklingur á það 

til að toga í línur eða rífa úr sér íhluti eins og þvagleggi, nálar og slöngur (Holly o.fl., 2018; Sólborg 

Ingjaldsdóttir, 2007). Fimm algengustu einkenni barna með óráð er æsingur, óáttun, ofskynjanir (fyrst 

og fremst sjónrænar), áhugaleysi og truflun á svefn– og vökumynstri (Holly o.fl., 2018). 

Undirflokkum óráðs er skipt eftir eðli einkenna. Þeim er skipt í hástemmt óráð (e. hyperactive 

delirium), lágstemmt óráð (e. hypoactive delirium) og blandað óráð (e. mixed delirium) (Kelly og Frosch, 

2012). Hástemmt óráð einkennist af æsingi, óróleika, ofskynjunum og tilfinningalegum óstöðugleika. 

Það getur verið auðvelt að bera kennsl á hástemmt óráð hjá börnum því hegðun þeirra truflar oft 
hjúkrunaráætlunina (Dechnik og Traube, 2020). Lágstemmt óráð birtist sem minnkuð hreyfivirkni, 

sinnuleysi, áhugaleysi og svefnhöfgi. Þetta er hegðun sem getur yfirsést í skimun barna fyrir óráði 
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(Dechnik og Traube, 2020; Zoremba og Coburn, 2019). Blandað óráð getur komið fram sem einkenni 

af bæði lágstemmdu og hástemmdu óráði (Dechnik og Traube, 2020). 

Aðstandendur barna eru oftast fyrstir til að skynja breytingar á hegðun og gegna því mikilvægu 

hlutverki við bæði greiningu og meðferð. Hjúkrunarfræðingar eru þó ekki síður mikilvægir, þar sem þeir 
gegna lykillhlutverki í að meta tilvist óráðs með notkun skimunartækja (Volland o.fl., 2020). 

2.2 Orsakir óráðs 
Óráð er flókið fyrirbæri, og hvorki orsakir né lífeðlisfræðilegar skýringar á þróun þess og þeim breytingum 
sem verða eru ekki að fullu þekktar (Steiner, 2011). Óráð er safn einkenna sem lýsa bráðri heilabilun 

sem á sér stað vegna vanvirkni í miðtaugakerfinu. Þessi bilun stafar af truflun á eðlilegri lífeðlisfræðilegri 

virkni sem gæti orsakast af ýmsum þáttum til dæmis almennu klínísku ástandi sjúklings, notkun 

vímuefna, fráhvörfum vegna fyrri meðferðar svo sem langvarandi notkun slævandi lyfja eða vegna 

margra samverkandi þátta (Malas o.fl., 2017).  

Almennt er talið að óráð stafi af flóknu samspili milli berskjaldaðra sjúklinga (þeirra sem hafa vissa 
áhættuþætti) og útleysandi áhættuþátta (Malas o.fl., 2017; Steiner, 2011). Ýmsar kenningar hafa verið 

settar fram um orsakir óráðs en þó ekki staðfestar með óyggjandi hætti en hér á eftir munum við gera 

grein fyrir helstu leiðandi kenningum nútímans.       

Kenning um bólguviðbragð 

Ein kenningin um orsakir óráðs er um áhrif bólgumiðla á heilann. Undir ákveðnum kringumstæðum til 

dæmis við alvarleg veikindi, áverka, skurðaðgerðir, kerfisbundnar sýkingar og svæfingar eykst 

gegndræpi blóðheilaþröskuldsins og þá komast bólgumiðlar eins og interleukin-1 og interleukin-6 og 

önnur efni yfir til heilans (Maldonado, 2008). Þegar þessi efni berast til heilans hvetur það virkni heilans 
til staðbundinnar losunar á bólgumiðlum (Maclullich o.fl., 2013). Áhrif bólgumiðlanna á heilann geta verið 

skaðleg og valda meðal annars bólgum í miðtaugakerfinu og frumudauða, en talið er að aukin 

framleiðsla á bólgumiðlum sem berast yfir blóðheilaþröskuldinn til miðtaugakerfisins geti valdið óráði 

(Malas o.fl., 2017; Steiner, 2011). 

Kenning um taugaboðefni 
Önnur kenning um orsakir á óráði er talin vera truflun á starfsemi og samspili ýmissa taugaboðefna  sem 

gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar athygli, minni, hreyfivirkni, vitræna getu og skynjun. Truflun á 

þessum kerfum getur því valdið margvíslegum geðrænum einkennum (Malas o.fl., 2017). Helstu atriði 

þessarar kenningar lúta að styrk taugaboðefnanna acetýlkólíns, noradrenalíns, serótóníns, dópamíns, 

gamma–amínósmjörsýru (e. GABA) og glútamats. Talið er að breytingar á styrk þeirra geti valdið óráði 

(Turkel og Hanft, 2014). Kólínerga taugakerfið gegnir mikilvægu hlutverki hvað varðar skynjun og 
vitræna getu og því virðast breytingar á þessu kerfi vera grundvallaratriði þegar kemur að þróun og 

meingerð óráðs. Lækkuð kólínerg taugavirkni virðist gegna lykilhlutverki, en breytingar sem verða á 

styrk acetýlkólíns og dópamíns virðast helst vera tengdar þeim einkennum sem koma fram við óráð 

(Malas o.fl., 2017; Turkel og Hanft, 2014).       
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Margar ástæður geta verið fyrir ójafnvægi á flutningi taugaboðefna, minnkuð efnaskipti í heila, ýmsir 
sjúkdómar eins og hjarta– og æðasjúkdómar, sjúkdómar í heila og bólgusvörun líkamans til að mynda 

vegna sýkingar og fleira (Sólborg Ingjaldsdóttir, 2007). Allt eru þetta þættir sem stuðla að minni seytun 

á acetýlkólíni (Turkel og Hanft, 2014). Niðurstöður margra rannsókna styðja við þá ályktun að tengsl séu 

á milli skorts á taugaboðefninu acetýlkólín og óráðs. Þegar gefin hafa verið andkólínerg lyf sem lækka 

styrk acetýlkólíns þá sýnir það fram á aukna tíðni óráðs. Hafa þarf í huga að það eru lyf sem komast yfir 

blóðheilaþröskuldinn og notkun þeirra ætti að vera í algjöru lágmarki (Malas o.fl., 2017). Mörg algeng lyf 
sem eru notuð við meðferð barna sem leggjast inn á sjúkrahús geta haft mikil andkólínerg áhrif til dæmis 

histamínblokkerar, ópíóíðar, antihistamín, svæfingarlyf, þvagræsilyf, bensódíazepínlyf og því þarf að 

meta reglulega hvort einkenni óráðs geri vart við sig (Malas o.fl., 2017).  

Einnig benda niðurstöður rannsókna til þess að tengsl séu á milli hækkunar á styrk dópamíns og 
óráðs enda er þekkt að lyf sem auka dópamínstyrk eins og levódópa valdi hástemmdu óráði (Steiner, 

2011). Á sama hátt hafa lyf sem virka á gagnstæðan hátt verið notuð til að meðhöndla óráð þegar 

dópamínstyrkur er talinn vera orsökin (Inouye, Westendorp og Saczynski, 2014). Frumum sem framleiða 

acetýlkólín og dópamínviðtökum sem hafa áhrif á seytun þess fækkar með hækkandi aldri. Acetýlkólín 

er því í meiri styrk hjá yngri einstaklingum í samanburði við aldraða og getur því verið ein ástæða minni 

tíðni óráðs meðal þeirra  (Maldonado, 2008; Steiner, 2011). Einnig hafa yngri einstaklingar og börn 

almennt mun færri áhættuþætti heldur en aldraðir, sem gera þá síður útsetta fyrir þróun á óráði og meira 

áreiti þarf til að hrinda því af stað (Steiner, 2011). Áhrif serótóníns, noradrenalíns og annarra 
taugaboðefna á þróun óráðs er síður þekkt og ferlar þeirra flóknir. Bæði of hár styrkur og skortur á 

serótóníni hefur verið tengt við þróun á óráði. Almennt er talið að óráð stafi af samspili ýmissa 

taugaboðefna og áhrifa sem þau virðast hafa hvert á annað, heldur en að það sé vegna truflunar á einu 

taugaboðefni (Inouye o.fl., 2014; Turkel, 2014).  

Ein kenningin um þróun á óráði er um þær breytingar sem verða á stórum hlutlausum amínósýrum 
(e. LNAAs). Þetta eru forverar margra taugaboðefna sem tengjast athygli og vitrænni getu og gætu 

hugsanlega gegnt hlutverki í þróun á óráði. Allar stórar hlutlausar amínósýrur (ísólefsín, lefsín, metíónín, 

fenýlalanín, trýptófan, týrósín og valín) komast inn í heilann með því að nota sama burðarefni, sem getur 

mettast og er því samkeppni á milli amínósýranna. Eftir því sem styrkur einnar stórrar amínósýru í blóði 

eykst, verður minni flutningur á einhverri annarri yfir til heilans og þannig getur styrkur serótóníns í heila 

aukist ef styrkur trýptófans (forveri serótóníns) í blóði eykst. Á sama hátt getur styrkur serótóníns 
minnkað ef styrkur annarrar amýnósýra eykst í samanburði við trýptófan (Maldonado, 2008). 

2.3 Áhættuþættir 
Fólk getur fengið óráð í hvaða umhverfi sem er, og á öllum aldri, en þó eru börn og aldraðir í mestri 

áhættu (Inouye o.fl., 2014). Óráð er talið orsakast af undirliggjandi vefrænum truflunum í miðtaugakerfi 
sem geta verið vegna ýmissa þátta til dæmis ástands sjúklings, áfengis– og lyfjanotkunar, fráhvarfa, 

vegna meðferðar svo sem langvarandi notkunar róandi lyfja, ópíóíðanotkunar eða vegna samspils 

margra þátta (e. multifactorial) (Malas o.fl., 2017). Þeir þættir sem auka hættuna á því að sjúklingur þrói 

með sér ákveðið vandamál kallast áhættuþættir. Hættan á óráði eykst eftir því sem áhættuþættirnir eru 

fleiri (Steiner, 2011).      
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Áhættuþættir eru flokkaðir í annað hvort útsetjandi þætti (e. predisposing factors) eða útleysandi 
þætti (e. precipitating factors) (Malas o.fl., 2017; Steiner, 2011; Trabold og Metterlein, 2014). Þróun á 

óráði er yfirleitt talið vera vegna flókins samspils margra samverkandi þátta úr sitthvorum flokknum, en 

einnig þekkist það að tengsl séu á milli eingöngu eins áhættuþáttar og óráðs til dæmis vegna lyfja– og 

áfengisfráhvarfa (Malas o.fl., 2017). Þróun óráðs er talin eiga sér stað þegar berskjaldaður sjúklingur (e. 

vulnerable) er útsettur fyrir ákveðnum útleysandi þáttum. Sjúklingur sem hefur ákveðna áhættuþætti 

annað hvort fyrir sjúkrahúsinnlögn eða sem stafa af meðferð, er í meiri hættu á skaðvænlegum áhrifum 
af völdum ákveðinna útleysandi þátta og þar af leiðandi þróun óráðs (Malas o.fl., 2017). 

 
Útsetjandi áhættuþættir 
Útsetjandi þættir eru vanalega viðvarandi eiginleikar sjúklings sem gera hann viðkvæmari fyrir útleysandi 
þáttum sem geta aukið líkurnar á óráði (Trabold og Metterlein, 2014). Til eru margir útsetjandi þættir 

fyrir óráði en þeir algengustu eru hár aldur, vitræn skerðing og heilabilun, skert skynjun (sjónskerðing 

og heyrnarskerðing) og klínískt ástand sjúklinga þ.e. alvarleg veikindi og ýmiskonar undirliggjandi 

sjúkdómar (Steiner, 2011). Eins og sjá má á töflum 1 og 2 geta útsetjandi og útleysandi þættir verið þeir 

sömu, en áhættuþættir geta verið mjög breytilegir milli sjúklinga og mikilvægt er því að meta hvert og 

eitt tilfelli fyrir sig á staðlaðan hátt með viðeigandi mælitækjum (Trabold og Metterlein, 2014).  

 

Tafla 1. Áhættuþættir, útsetjandi þættir. 

 

Líffræðilegir þættir 

- Aldur (yfir 65 ára) 

- Kyn (karlkyn) 

 

Vitsmunalegir þættir 

- Saga um óráð 

- Vitglöp 

- Vitræn skerðing 

- Þunglyndi 
 

 

 

 

 

 

 

Lyf 

- Meðferð með geðlyfjum 

- Meðferð með mörgum lyfjum 

- Misnotkun áfengis 

 

Hreyfigeta 

- Hreyfiskerðing 

- Minnkuð hreyfing/virkni  

- Saga um byltur 
 

Minnkuð inntaka 

- Vannæring 

- Vökvaskortur 

 

 

Breytingar á skynjun 

- Hreyfiskerðing 

- Sjónskerðing 

 

Ýmis undirliggjandi vandamál 

- Alvarleg veikindi 

- Áverkar og slys 

- Banvænir sjúkdómar 

- Efnaskiptavandamál 
- HIV sjúkdómar 

- Nýrna– og lifrarsjúkdómar 

- Saga um heilablóðfall 

- Sýkingar 

- Taugasjúkdómar 

 
a Taflan er unnin úr gögnum frá Steiner 2011; Trabol og Metterlein 2014. 

 

Útleysandi áhættuþættir 
Útleysandi áhættuþættir eru margvíslegir þættir sem geta komið fram hjá sjúklingi á meðan dvöl á 

sjúkrahúsi stendur, bæði vegna sjúkdóms og meðferðar. Þetta eru þeir þættir sem gjarnan er hægt að 
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stjórna og hafa áhrif á til að fyrirbyggja og meðhöndla óráð (Trabold og Metterlein, 2014). Hvaða truflun 

sem er á daglegu lífi virðist geta orsakað óráð, en almennt eykst hættan á óráði með hækkandi aldri og 

fjölda undirliggjandi vandamála (Malas o.fl., 2017; Steiner, 2011; Trabold og Metterlein, 2014). 

Samkvæmt niðurstöðum margra rannsókna er innlögn á sjúkrahús ein og sér, hvort sem um 
óráðgerða eða ráðgerða innlögn er að ræða, talin auka hættu á óráði (Maclullich o.fl., 2013). Hvaða 

gerð inngrips sem er getur komið af stað óráði, hvort sem um er að ræða inngrip sem framkvæmd eru 

vegna sjúkdómsgreiningar eða skurðaðgerða. Á meðal skurðsjúklinga eru sjúklingar sem gangast undir 

bæklunaraðgerðir og hjartaaðgerðir í mestri hættu á þróun óráðs í kjölfar aðgerðar. Hafa ber í huga að 

það eru ýmsir þættir bæði fyrir og eftir aðgerð ásamt skurðaðgerðinni sjálfri sem geta aukið líkurnar á 

óráði (Trabold og Metterlein, 2014). Gögn um áhrif svæfingar á óráð eftir aðgerðir eru misvísandi en 

það virðist vera að svæfingin ein og sér hafi lítil sem engin áhrif á þróun óráðs eftir aðgerð, heldur að 
skurðaðgerð og svæfing saman geti leitt til þess. Staðdeyfing (e. regional anesthesia) með engri eða 

lágmarks notkun róandi/slævandi lyfja leiðir til lægri tíðni óráðs eftir aðgerðir samanborið við notkun 

svæfingarlyfja (Trabold og Metterlein, 2014). Þetta er ef til vill ein ástæðan fyrir því að aukin tíðni er á 

óráði meðal þeirra sem gangast undir aðgerðir sem krefjast svæfingar. Einnig gæti það verið vegna 

umfangs aðgerðarinnar, en stærri aðgerðir valda meiri streitusvörun á líkamann og losa því talsvert 

meira magn bólgumiðla heldur en þær aðgerðir þar sem hægt er að nota staðdeyfingu (Malas o.fl., 

2017). 

Misvísandi gögn eru til um algengi óráðs meðal barna. Í grein Malas og félaga (2017) er talað um að 
ungabörn hafi óþroskað miðtaugakerfi sem auki hættuna á óráði samanborið við börn sem eru eldri 

(Malas o.fl., 2017), en í grein Silver og félaga (2015) er talað um að forskólabörn á aldrinum tveggja til 

fimm ára séu í mestri hættu á að þróa með sér óráð. Ástæður þessarar auknu hættu hafa ekki verið 

staðfestar og þörf er á frekari rannsóknum (Silver o.fl., 2015). Miðtaugakerfi barna er ófullþroskað 
samanborið við hjá fullorðnum einstaklingum og því talið vera mun viðkvæmara fyrir áreiti (Inouye o.fl., 

2014). Almennt eru börn með þroska– og vaxtarskerðingar (vitræn–, hreyfi– eða málgeta) í 3,5 sinnum 

meiri hættu á að þróa með sér óráð samanborið við börn sem hafa ekki þroskaskerðingu (Malas o.fl., 

2017; Silver o.fl., 2015). Talið er að börn sem hafa mikla seinkun eða skerðingu á þroska séu í mestri 

hættu á óráði og þessi hópur sé sambærilegur við fullorðna einstaklinga með vitglöp, sem þekkt er að 

eru í áhættuhópi fyrir þróun óráðs í sjúkrahúss umhverfinu (Silver o.fl., 2015).  

Börn hafa vanalega færri áhættuþætti en fullorðnir, en þeir áhættuþættir sem hafa verið borin kennsl 
á og listaðir eru í töflu 2 eru ekki bundnir aldri, þó vissir sjúkdómar og undirliggjandi vandamál séu 

algengari hjá ákveðnum aldurshópum. Almennt er talið að lengri sjúkrahúsdvöl auki líkurnar á óráði 

meðal fullorðinna, en  samkvæmt niðurstöðum rannsókna bendir allt til þess að það sama eigi við um 

börn óháð ástandi (Silver o.fl., 2015). Erfitt er að segja með vissu hvað það er sem veldur óráði, og hvort 
einhverjir ákveðnir þættir hafi meiri áhrif en aðrir þegar kemur að þróun óráðs enda ferli þróunar þess 

enn óþekkt. Aldrei er að vita nema framtíðarrannsóknir leiði það betur í ljós. 
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Tafla 2. Áhættuþættir, útleysandi þættir. 

 
Aðgerðir 

- Aðrar aðgerðir 

- Bæklunaraðgerðir 
- Hjartaaðgerðir 

 

Lyf 

- Andkólínvirk lyf 

- Áfengis– og fíkniefnafráhvörf 

- Fíkniefni 

- Meðferð með mörgum lyfjum 
- Slævandi lyf 

 

Umhverfisþættir 

- Innlögn á bráðadeild 

- Mörg inngrip 

- Notkun fjötra 

- Notkun þvagleggs 

 

 
Tilfallandi vandamál 

- Áverkar 

- Blóðgjöf 
- Blóðleysi 

- Bráð alvarleg veikindi 

- Hiti eða ofkæling 

- Lágur styrkur albúmíns í blóði 

- Lélegt næringarástand 

- Röskun á efnaskiptum (elektrólýtar, glúkósi, sýra og basi) 

- Sjokkástand 
- Súrefnisþurrð 

- Sýkingar 

- Tilfinningaleg streita 

- Verkir 

- Viðvarandi skortur á svefni 

- Ýmis meðferðartengd vandamál 

- Þurrkur 

 
a Taflan er unnin úr gögnum frá Steiner 2011; Trabold og Metterlein 2014. 

2.4 Greiningarviðmið óráðs 
Amerísku geðlæknasamtökin (American Psychiatric Association, APA) hafa notað Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) til að sjúkdómsgreina óráð. Nýjasta útgáfa DSM viðmiða, 

DSM-V er frá maí 2013 og er endurskoðuð útgáfa af DSM-IV frá árinu 1994 (Regier, Kuhl og Kupfer, 

2013). DSM-V lýsir óráði sem truflun á meðvitund samfara skertri getu til þess að viðhalda einbeitingu 
og veita athygli. Breytingar á vitrænni starfsemi, svo sem á minni, áttun, tungumáli og skynjun eru 

breytilegar yfir sólarhringinn (European Delirium Association og American Delirium Society, 2014). Í 

ritgerðinni eru notaðar rannsóknir og fræðigreinar sem eru byggðar á greiningarviðmiðum DSM-IV og 

DSM-V, sem má sjá í töflu 3. Breytingar sem voru yfirfærðar á DSM-V voru gerðar í kjölfar framfara og 

uppgötvana í taugavísindum, klínískum leiðbeiningum og lýðheilsuþörfum manna á síðastliðnum árum 

(Regier o.fl., 2013). 

 

 
 

 

 



17 

Tafla 3. Samanburður á DSM greiningarviðmiðum óráðs (DSM-IV og DSM-V). 

a Taflan byggist á Abelli, Pini, Martinelli og Forfori, 2019; European Delirium Association og 
  American Delirium Society, 2014. 

2.5 Mat á óráði barna á almennri legudeild og gjörgæsludeild 
Bæði hjá börnum og fullorðnum byggir óráð á klínískri greiningu. Reglubundin skimun, eykur líkur á 
greiningu og snemmtækri íhlutun (Malas o.fl., 2017). Val á notkun skimunartækis, hvort sem það er 

mælitæki eða matstæki byggir á aldri, þroska og aðstæðum barns (Turkel, Trzepacz og Tavaré, 2006). 

Delirium Rating Scale (DRS) var upphaflega þróað fyrir fullorðna og er byggt á greiningarskilmerkjum 

DSM (Turkel o.fl., 2006). DRS var endurskoðað sem Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R-98) til 

að meta vitræna getu og alvarleika óráðs (Holly o.fl., 2018).  

Mælitæki sem sérstaklega voru hönnuð fyrir börn eru meðal annars Pediatric Anesthesia Emergence 
Delirium (PAED), Pediatric Confusion Assessment Method-ICU (pCAM-ICU) og Cornell Assessment of 

Pediatric Delirium (CAPD) (Kelly og Frosch, 2012). Börn geta tekið þátt í matsferlinu með því að deila 

DSM-IV DSM-V 

1. Truflun á meðvitund og minnkuð árvekni eða 

athygli á umhverfið, með minnkaðri getu til að 

veita og viðhalda athygli. 

1. Óráð lýsir sér sem truflun á meðvitund 

samfara skertri getu til þess viðhalda og veita 

athygli.  
 

2. Truflun á vitrænni getu, svo sem skert minni, 

óáttun, truflun á tali eða skyntúlkun. Þessar 

breytingar eru ekki tilkomnar  

vegna heilabilunar. 

  

2. Óráð þróast yfir stuttan tíma, yfirleitt 

klukkustundir eða daga og sveiflast yfir 

sólarhringinn en athygli og vitund versnar 

gjarnan á nóttunni.  

3. Truflunin verður á stuttum tíma, vanalega 

dögum eða klukkustundum og er breytileg yfir 
sólarhringinn. 

 

3. Breyting verður á vitrænni starfsemi, svo sem 

á minni, áttun, tungumáli og skynjun auk 
þess sem það geta komið fram ofskynjanir og 

ranghugmyndir.  

 
4. Vísbendingar koma fram í heilsufarssögu 

sjúklings, líkamsskoðun eða rannsóknar–

niðurstöðum, sem sýna að truflunina má rekja 

til lífeðlisfræðilegra afleiðinga almenns 

sjúkdómsástands eða notkunar lyfja. 

4. Þessar breytingar á vitrænni starfsemi er ekki 

hægt að útskýra betur fyrir tilstilli annarra 

taugafræðilega einkenna sem eru 

undirliggjandi eða að þróast.  

 

 5. Sönnunargögn verða að vera til staðar fyrir 

því að óráð sé vegna beinna  

lífeðlisfræðilegra afleiðinga út frá 

sjúkdómsástandi, lyfjaeitrun eða fráhvarfa, 

vegna áhrifa eiturefna eða af margþættum 

orsökum.  
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reynslu sinni, sérstaklega á þeim tímabilum sem þau upplifa skýrleika (e. lucidity) og skilning á 

aðstæðunum (Malas o.fl., 2017). Algengustu mælitæki barna eru pCAM-ICU og CAPD (Malas o.fl., 

2017). Þegar óráð er staðfest er fyrsta skrefið að rannsaka undirliggjandi orsakir samhliða því að veita 

meðferð og ná stjórn á einkennum sem birtast. Þetta er samfellt ferli sem felur í sér stöðugt kerfisbundið 

mat (Malas o.fl., 2017). 

2.6 Óráð barna eftir svæfingu og mælitækið PAED 
Óráð eftir svæfingu (e. emergence delirium) er tímabundið ástand sem einkennist af óróleika, 

ranghugmyndum, skorti á augnsambandi og erfiðleikum barns við að gera sér grein fyrir umhverfi sínu 

(Dahmani, Delivet og Hilly, 2014; Janssen o.fl., 2011). Venjulega koma einkenni fram innan 45 mínútna 

frá svæfingu og standa yfir í 15-30 mínútur. Samt sem áður getur óráð eftir svæfingu verið viðvarandi 

og staðið í allt að tvo sólarhringa (Dahmani o.fl., 2014; Nair og Wolf, 2018).  

Mælitækið Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED) var þróað af Sikich og Lerman (2004) 

til að meta tilvist óráðs eftir svæfingu (Janssen o.fl., 2011). PAED samanstendur af fimm atriðum sem 

eru hvert um sig skoruð frá 0-4 til að staðfesta greiningu óráðs. Þessi fimm atriði eru flokkuð niður eftir: 
(1) myndar barn augnsamband við umönnunaraðila, (2) verknaður hefur tilgang, (3) barnið er meðvitað 

um umhverfið, (4) óróleiki og (5) óhuggandi barn (Janssen o.fl., 2011; Nair og Wolf, 2018; Sikich og 

Lerman, 2004). Atriði 1, 2 og 3 eru skoruð á eftirfarandi hátt: 4= alls ekki, 3= lítið, 2= töluvert, 1= mjög 

mikið og 0= gríðarlega (Nair og Wolf, 2018; Stamper, Hawks, Taicher, Bonta og Brandon, 2014). Atriði 

4 og 5 eru skoruð á eftirfarandi hátt: 0= alls ekki, 1= lítið, 2= töluvert, 3= mjög mikið, 4= gríðarlega (Nair 

og Wolf, 2018; Stamper o.fl., 2014). Hámarksgildi PAED er tuttugu stig en þegar barn er með tíu stig 

eða hærra þá hefur það fengið óráð eftir svæfingu (Stamper o.fl., 2014). 

2.7 Mælitæki barna og fullorðinna á gjörgæsludeild 
Confusion Assessment Method (CAM) er staðlað, nákvæmt og áreiðanlegt skimunar– og greiningartæki 

fyrir fullorðna (Smith o.fl., 2011). Það er talið henta vel þegar það kemur fram skyndileg breyting sem er 

sveiflukennd og henni fylgir skert athygli. Þá þarf einnig að fylgja með annað hvort breytt meðvitundar–
ástand eða óskipulögð hugsun svo hægt sé að meta viðkomandi með óráð (Smith o.fl., 2011). Út frá 

CAM var aðlagað mælitæki sem notað er á gjörgæslunni, Confusion Assessment Method for Intensive 

Care Unit (CAM-ICU) til að greina óráð hjá alvarlega veikum sjúklingum í öndunarvél sem geta ekki tjáð 

sig (Smith o.fl., 2011). Hingað til eru bæði CAM og CAM-ICU mest notuðu mælitækin til að meta óráð 

hjá fullorðnum um allan heim, og hafa þau verið þýdd á um það bil tuttugu mismunandi tungumál (Smith 

o.fl., 2011). CAM-ICU er áreiðanlegt mælitæki inni á gjörgæslu til þess að fá nákvæma greiningu og til 

að meta næmni og sértækni. Mikill þörf var fyrir álíka mælitæki fyrir börn á gjörgæslu og því var þróað 

Pediatric Confusion Assessment Method-ICU (pCAM-ICU) og Preschool Confusion Assessment 
Method for the ICU (psCAM-ICU) (Smith o.fl., 2011). Áður en pCAM-ICU og psCAM-ICU voru tekin í 

gildi, var fenginn fjöldi sérfræðinga sem þekkja til óráðs svo sem barnalæknar, barnageðlæknar, 

sálfræðingar og taugasérfræðingar til að innleiða skimunartæki sem sýndi góðar niðurstöður fyrir 

greiningu hjá alvarlega veikum börnum (Smith o.fl., 2011). Fyrir börn fimm ára og eldri þá er mælt með 
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notkun pCAM-ICU og psCAM-ICU var þróað fyrir börn á aldrinum sex mánaða til fimm ára (Silver, 

Kearney, Traube og Hertzig, 2015).       

Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD) er skimunartæki þróað fyrir hjúkrunarfræðinga til 

að geta borið kennsl á óráð hjá börnum á öllum aldri og er bæði fljótlegt og auðvelt í notkun (Silver o.fl., 
2015). CAPD var gefið út og birt af European Society of Paediatric Neonatal Intensive Care (ESPNIC) 

sem mælir með notkun CAPD hjá börnum með óráð á 8-12 klukkustunda fresti (Harris o.fl., 2016; Malas 

o.fl., 2017). CAPD er aðlagað út frá PAED mælitækinu til að bera kennsl á breytingu á vitrænni starfsemi. 

Fylgst er með þörfum, augnsambandi, samskiptum og svörun áreitis hjá börnum. Aðrir þættir sem metnir 

eru fela í sér hreyfivirkni, upplifun barns á umhverfinu og hvort barn sé óhuggandi (Malas o.fl., 2017). 

CAPD er fullgilt skimunartæki sem metur átta þætti sem samsvara greiningarskilmerkjum DSM-V fyrir 

óráði. Hver þáttur er metinn frá 0-4 og níu eða fleiri heildarstig gefa til kynna óráð (Silver o.fl., 2015). 

Mælitæki fyrir börn sem notuð eru í aðstæðum eins og gjörgæslu eru pCAM-ICU, psCAM-ICU og 

önnur (PAED og CAPD). Franken og félagar (2016) lýsa því að pCAM-ICU sýni fram á sértækni 99% 

og næmni upp á 83% og CAPD sýni fram á sértækni 79,2% og 94,1% næmni. Fyrir börn sem eru fimm 

ára og eldri á gjörgæsludeildum er því best að nota mælitækið pCAM-ICU. Þrátt fyrir framfarir í eftirliti 
barna sem upplifa óráð og aukningu á notkun pCAM-ICU og CAPD er óráð enn vangreint og þá 

sérstaklega hjá þeim sem yngri eru (Franken, Sebbens og Mensik, 2018). 

2.8 Fyrirbygging á óráði hjá sjúklingum á gjörgæsludeild 
Fyrirbygging, snemmgreining og meðferð eru aðalatriði þegar kemur að því að draga úr einkennum 

óráðs, lágmarka aukaverkanir sjúklings og draga úr þeim óþægindum sem þær hafa á sjúkling, fjölskyldu 

og heilbrigðisstarfsfólk (Malas o.fl., 2017). Fyrirbygging óráðs felst í því að beita ákveðnum aðgerðum 

sem hafa það að markmiði að draga úr líkum á þróun þess (Malas o.fl., 2017). Fyrirbyggjandi aðgerðir 

miða fyrst og fremst að því að bera kennsl á þá einstaklinga sem eru í hættu á að þróa með sér óráð 

(Maclullich o.fl., 2013).        

Óráð orsakast sjaldnast eingöngu vegna einnar breytu. Algengast er að þetta sé samspil margra 
útsetjandi og útleysandi áhættuþátta og því er rökréttasta leiðin að þróa fyrirbyggjandi aðgerðir sem hafa 

það að markmiði að draga úr sem flestum áhættuþáttum. Það er gjarnan gert með notkun ýmissa 

hjúkrunarmeðferða. Í upphafi og sem aðalforvörn, er aðferðum beitt sem innihalda ekki notkun lyfja til 

að draga úr líkum á óráði. Hjá ákveðnum sjúklingum er hægt að íhuga hvort notkun lyfja komi sér vel 

sem viðbótarforvörn (Steiner, 2011). Hins  vegar kemur fram í klínískum leiðbeiningum Landspítalans 
um greiningu, forvarnir og meðferð að lítið sé til af rannsóknum um gagnsemi lyfja við fyrirbyggingu á 

óráði og að engar rannsóknir hafi sýnt fram á ótvíræða gagnsemi ákveðinna lyfja (Landspítali, 2015). 

Almennt er talið að með markvissri notkun viðeigandi skimunartækja og með fyrirbyggjandi 

aðgerðum sé hægt að fyrirbyggja óráð í allt að 50% tilvika (Steiner, 2011). Fyrirbygging óráðs í kjölfar 
skurðaðgerðar er beitt fyrir aðgerð, í aðgerð og eftir aðgerð. Fyrirbyggjandi aðgerðir eftir skurðaðgerð 

fela í sér íhlutanir sem auka þægindi sjúklings, áttun og stuðla að eðlilegri dægursveiflu. Oft er þetta 

gert meðal annars með stjórnun á umhverfisaðstæðum (Trabold og Metterlein, 2014). 

Breytingar á umhverfisaðstæðum geta hjálpað til við að draga úr líkum á óráði og einkennum þess. 
Þessar umhverfisaðstæður fela til að mynda í sér stjórnun á hitastigi umhverfis, minni hávaða frá 
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umhverfi og takmörkun á notkun líkamlegra fjötra. Rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi þess að skapa 

umhverfi sem sjúklingur kannast við og hafa í augsýn hluti sem hann þekkir, ásamt viðveru aðstandenda. 

Hægt er að sjá til þess að klukka og dagatal séu inni á herbergi sjúklings, en fylgni er á milli aukinna 

óráðseinkenna og þess að sjúkling vanti úr eða klukku, eða þegar aðstandendur eru ekki til staðar 

(Sólborg Ingjaldsdóttir, 2007). Þessir þættir geta bæði dregið úr ruglingi og óáttun sjúklings. Sjúklingar 

sem skipta oft um herbergi fá að jafnaði meiri óráðseinkenni (Sólborg Ingjaldsdóttir, 2007) og því er 

áhersla lögð á í klínískum leiðbeiningum að sjúklingur skuli ekki vera fluttur til innan deildar eða milli 
deilda nema það sé nauðsynlegt (Landspítali, 2015). Regluleg þátttaka sömu eða fárra 

heilbrigðisstarfsmanna ásamt daglegri rútínu getur einnig minnkað líkurnar á rugli (e. confusion) 

sjúklings og verið gagnlegt til að koma á reglu dægursveifla (Malas o.fl., 2017).  

Skortur á svefni er einn algengur áhættuþáttur fyrir þróun óráðs inni á sjúkrahúsi (Maldonado, 2008) 
og getur verið orsök ýmissa þátta s.s. hávaða, skorts á náttúrulegri dagsbirtu, notkunar öndunarvéla, 

streitu, kvíða og lyfja (Malas o.fl., 2017). Umhverfi þar sem sjúklingur getur gert greinarmun á degi eða 

nóttu til dæmis með nægilegri dagsbirtu, og minnkaðri birtu á næturnar er hjálplegt til að viðhalda 

eðlilegri dægursveiflu og rútínu sjúklings. Einnig er hægt að draga úr tíðni óráðs með því að auka gæði 

svefns til dæmis með því að takmarka truflanir á næturnar, draga úr hávaða og jafnvel með notkun 

svefnlyfja (Trabold og Metterlein, 2014). Í klínísku leiðbeiningum Landspítalans er sérstök áhersla lögð 

á að sjúklingur sem er í hættu að fá óráð sé undir eftirliti starfsfólks sem þekkir til hans (Landspítalinn, 

2015). 

Þekkt er að tengsl séu á milli tíðni óráðs og notkunar algengra lyfja eins og benzódíazepín, ópíóíða, 

barkstera og andkólínvirkra lyfja (Malas o.fl., 2017) en talið er að lyf séu orsakavaldur í allt að 39% tilfella 

óráðs (Landspítali, 2015). Það að geta borið kennsl á þau lyf sem geta valdið óráði, takmarkað notkun 

þeirra eða jafnvel hætt notkun getur verið árangursríkt til að draga úr einkennum óráðs. Mat á notkun 
og áhrifum þessara lyfja í kjölfar aðgerðar ætti að miða að því að lágmarka daglega lyfjanotkun. Hættan 

á fráhvörfum þarf að vera metin áður en lyfjagjöf er hugsanlega breytt en ætti ekki að vera hindrandi 

þáttur í því draga úr eða hætta gjöf þeirra lyfja sem talin eru valda óráðinu. Öðrum ráðum þarf að beita 

við meðhöndlun einkenna ef óráðið stafar af lyfjum sem ekki er hægt að minnka eða hætta notkun á 

(Malas o.fl., 2017). 

2.9 Meðferð sjúklinga með óráð 
Meðferð við óráði byggist á mati og þörfum sjúklings (Landspítali, 2015). Metin er vitræn starfsemi með 

viðurkenndum mælitækjum. Reglubundið mat með viðurkenndum mælitækjum eða viðtölum ætti að 

vera framkvæmd af nægilega þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki. Það er talið grundvallaratriði bæði í 

fyrirbyggingu óráðs og til að geta veitt meðferð tímanlega, en meðferðin hefst strax í kjölfar staðfestingar 

á því að óráð sé til staðar hjá viðkomandi sjúklingi. Vegna mikillar tíðni misgreindra og síðgreindra tilfella 
eru árvekni og eftirtektarsemi starfmanna mikilvægir þættir þegar kemur að umönnun sjúklinga í áhættu 

fyrir þróun óráðs (Steiner, 2011; Turkel og Hanft, 2014).   

Snemmgreining óráðs er líklega eitt mikilvægasta skrefið í meðferð þess, enda eru tengsl á milli 
seinkunar á greiningu óráðs og verri batahorfum sjúklings. Markmið meðferðar við óráði er að aflétta 

einkennum og stuðla að áttun sjúklings (Trabold og Metterlein, 2014). Þrátt fyrir að óráð sé að jafnaði 
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talið orsakast af mörgum þáttum er mikilvægt að reyna að bera kennsl á hugsanlegar orsakir og leiðrétta 

þá þætti til að hægt sé að draga úr einkennum (Turkel og Hanft, 2014). Mikilvægt í meðferð óráðs er að 

draga úr þeim áhættuþáttum sem eru til staðar og þeim fjölda inngripa sem er beitt, því það eru þættir 

sem geta hugsanlega haft áhrif á alvarleika og birtingarmynd óráðseinkennanna (Trabold og Metterlein, 

2014). Líkt og í fyrirbyggjandi aðgerðum er meðhöndlun óráðs margþátta og byggir á íhlutunum án lyfja 

annars vegar og íhlutunum með lyfjum hins vegar. Viðeigandi meðhöndlun óráðseinkenna dregur bæði 

úr alvarleika óráðs og tímalengd þess sem það varir. Áður en meðhöndlun einkenna hefst er mikilvægt 
að breytilegir útleysandi þættir séu meðhöndlaðir eða fjarlægðir (Malas o.fl., 2017; Trabold og Metterlein, 

2014).       

Ráðleggingar um meðhöndlun óráðs án lyfja eru að miklum hluta byggðar á þekkingu á fyrirbyggjandi 

aðferðum. Meðhöndlun á óráði og fyrirbyggjandi aðgerðir einblína oft á sömu þættina sem eru svefn, 
óáttun og klínískt ástand sjúklings. Íhlutanir sem beinast að umhverfi sjúklinga eru mjög mikilvægar og 

geta jafnvel nægt til að hafa stjórn á hegðunareinkennum óráðs og vitrænni skerðingu án notkunar lyfja. 

Þessir þættir geta til að mynda falið í sér notkun aðferða bæði af fjölskyldumeðlimum og 

heilbrigðisstarfsfólki til að auka áttun sjúklings, með notkun dagatals og klukku, myndum af fjölskyldunni, 

leikföngum að heiman sem börn þekkja ef sjúklingur er barn. Einnig má nefna stjórnun á eðlilegu 

birtustigi, hafa rútínu, draga úr hávaða, draga úr hræðslu og aðstoða sjúkling við að ná tengingu við 

umhverfið (Turkel og Hanft, 2014). Eins og sjá má eru margir þættir í meðhöndlun á óráði þeir sömu og 

notaðir eru sem fyrirbygging.  

Markmið meðhöndlunar með lyfjum er að draga úr einkennum hástemmds óráðs eins og pirrings, 

óróleika, ofvirkni (e. hyperactivity) og ofbeldishegðunar. Þetta eru þættir sem ógna öryggi bæði sjúklings 

og heilbrigðisstarfsfólks, og koma í veg fyrir að hægt sé að sinna nauðsynlegum hjúkrunarmeðferðum. 

Allt eru þetta ábendingar fyrir notkun lyfja til að meðhöndla óráð, en samkvæmt ráðleggingum NICE 
(The National Institute for Health and Care Excellence, 2010) skal lyfjameðferð í meðhöndlun óráðs 

eingöngu notuð hjá sjúklingum sem kunna að stofna sjálfum sér og öðrum í hættu. Í klínískum 

leiðbeiningum Landspítalans kemur fram að lyfjameðferð við meðhöndlun á óráði skuli ávallt vera 

síðasta úrræðið (Landspítali, 2015). Almennt eru litlar sannanir til fyrir gagnsemi notkunar geðrofslyfja 

við meðhöndlun á óráði til dæmis vegna takmarkaðs fjölda rannsókna, lítilla úrtaka í rannsóknum eða 

þá að gæðum rannsókna er ábótavant (Maclullich o.fl., 2013). Þó eru til nokkur lyf sem eru talin geta 

gagnast í meðferð við óráði og að nokkuð sterk tengsl séu á milli notkunar þeirra, alvarleika óráðs og 
bata sjúklinga. Þessi lyf eru í flokki geðrofslyfja. Geðrofslyf draga úr einkennum hugrænnar skerðingar, 

flýta fyrir bata og draga úr alvarleika óráðseinkenna (Turkel og Hanft, 2014). Dæmi um helstu geðrofslyf 

sem notuð eru við óráði eru lyf eins og halóperidól, olanzapín, quetíapín og risperidón, en kjörlyf við 

meðhöndlun á óráði er oftast hið dæmigerða geðrofslyf halóperídól (Landspítali, 2015). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á marktækan bata og minnkun á alvarleika óráðs hjá sjúklingum sem fá halóperidól og sterk 

vísbending er til staðar um að notkun þess komi að gagni til að meðhöndla óráð (Landspítali, 2015). 

Halóperidól er það lyf sem mest hefur verið rannsakað við meðferð á óráði og er eina geðrofslyfið sem 

hægt er að nota í æð með öruggum hætti. Almennt er það talið kjörlyf vegna þess að það hefur færri 
andkólínerg áhrif, minni áhrif á lækkun blóðþrýstings og veldur hlutfallslega minni slævingu heldur en 

önnur lyf. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl á milli notkunar þess og ýmissa alvarlegra 
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aukaverkana á hjarta. Því hefur notkun lyfja í flokki ódæmigerðra geðrofslyfja aukist töluvert með 

árunum (Turkel og Hanft, 2014). Hugsanlegt er að tengsl séu á milli notkunar dæmigerðra geðrofslyfja 

og ýmissa líkamlegra einkenna eins og óreirðar, vöðvaspennutruflana, stífleika, erfiðleika við að hefja 

hreyfingar, handskjálfta og fleira (Turkel og Hanft, 2014).   

Nokkrar rannsóknir þar sem gerður var samanburður á gagnsemi ódæmigerðu geðrofslyfjanna 
olanzapín og risperidón kom í ljós að bæði voru jafn gagnleg við að draga úr einkennum óráðs (Steiner, 

2011; Trabold og Metterlein, 2014). Hjá yngri sjúklingum sem þurfa minni skammta, er risperidón þó 

hentugra vegna þess að það er bæði til sem lausn og í upplausnarformi. Quetíapín er hlutfallslega meira 

slævandi og er því gagnlegt í lágum skömmtum að kvöldi til þegar sjúklingur er að fara að sofa, til að 

hjálpa til við svefnleysi tengt óráði, jafnvel hjá yngri sjúklingum. Quetíapín er einnig talið valda færri 

lifrarvandamálum heldur en önnur lyf og hentar þannig best sjúklingum sem glíma við vandamál og 
sjúkdóma í lifur (Turkel og Hanft, 2014). Nýrri ódæmigerð geðrofslyf eins og olanzapín og risperídón 

hafa breitt virknisvið og margvísleg áhrif á taugaboðefni og notkun þeirra er farin að vera sífellt algengari 

sem fyrsta lyf í lyfjameðferð við óráði (Trabold og Metterlein, 2014).   

Með bættu klínísku ástandi sjúklings, óhóflegri slævingu á daginn eða öðrum aukaverkunum, ætti að 
draga úr skömmtum og hætta gjöf eins snemma og hægt er. Enda kemur fram í klínískum leiðbeiningum 

Landspítalans um greiningu, fyrirbyggingu og meðferð að lyfjameðferð við óráð eigi helst ekki að vara 

lengur en í eina viku (Landspítalinn, 2015). Nokkrar hugmyndir hafa verið um hugsanlega gagnsemi 

acetýlkólínesterasa hindra, vegna kenninga um að skortur á taugaboðefninu acetýlkólíni eigi þátt í þróun 

óráðs, ásamt því að það hafi oft mælst í minna magni hjá sjúklingum með óráð. Í nokkrum 

tilviksrannsóknum (e. case study) er gefið til kynna að það dragi úr einkennum óráðs við notkun 

kólínesterasa hindra (e. cholinesterase inhibitors), en þeir geri það að verkum að minna niðurbrot verður 

á acetýlkólíni og styrkur þess eykst. Niðurstöður ýmissa tvíblindra rannsókna (e. double binded trials) 
geta þó ekki staðfest gagnsemi þeirra við meðhöndlun á óráði. Þvert á móti hafa rannsóknir sýnt fram á 

að tengsl séu á milli notkunar þessara lyfja og fleiri einkenna og lengri tíma óráðs, ásamt hærri dánartíðni 

(Trabold og Metterlein, 2014). 

2.10 Rannsóknarspurningar 
Höfundar settu upp rannsóknarspurningar samkvæmt PICOT reglunni. PICOT aðstoðar við söfnun 

gagna, uppbyggingu og setur upp sviðið fyrir greiningaraðferðir (Hastings og Fisher, 2014). PICOT 

skilgreinir sjúklingahóp (e. population/problem), íhlutun (e. issue of interest), samanburð (e. 

comparison), útkomu (e. outcome) og tímabil (e. time) (Hastings og Fisher, 2014). 

● Hvert er algengi (I) óráðs hjá börnum (P) á gjörgæslu (T)? 
●  Hvaða afleiðingar (O) hefur það í för með sér þegar börn (P) sem liggja á gjörgæslu (T) fá óráð  

(I)?  
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3 Aðferð 
Í þessum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þær aðferðir sem höfundar notuðu við söfnun heimilda, 

greiningu og úrvinnslu gagna, ásamt inntökuskilyrðum rannsókna. 

3.1 Efnisleit og leitarorð  
Leitað var að lýsandi, megindlegum rannsóknum í gagnagrunninum PubMed með fyrir fram ákveðnum 
leitarorðum frá og með febrúar til mars 2020. Leitarorðin sem höfundar notuðu voru: delirium, pediatric 

delirium, critical care outcome, prevalence og pediatric intensive care unit. Leitarorðin voru ýmist notuð 

sem efnisorð eða Medical Subject Headings (MeSH) í PubMed. Við efnisleit voru sett fram eftirfarandi 

skilyrði sem er dregið saman í töflu 4 fyrir inntöku rannsókna.  
 
Tafla 4. Inntöku– og útilokunarskilyrði rannsóknargreina. 

 

Við gagnaöflun á lýsandi rannsóknargreinum sem fjalla um áhrif óráðs, var leitað með margvíslegum 

samsetningum leitarorða. Höfundar skimuðu eftir rannsóknum úr niðurstöðum tveggja leita. Leitarorðin 

sem höfundar notuðu í fyrri leitinni voru orðin “delirium”[Mesh] AND “intensive care units, 

pediatric”[Mesh] OR “critical care outcome”[Mesh]. Þessi leit gaf alls 126 niðurstöður og af þeim voru 29 
greinar teknar til skoðunar. Í seinni leitinni voru notuð leitarorðin “pediatric delirium” sem gáfu 90 

niðurstöður. Af þeim greinum voru eingöngu 10 teknar til skoðunar. Titlar og útdrættir greina sem voru 

teknir til skoðunar voru skimaðir og metnir með tilliti til inntöku– og útilokunarskilyrða (sjá mynd 1), og í 

kjölfarið voru 27 greinar útilokaðar. Við lok lesturs 12 greina voru alls 6 greinar sem uppfylltu 

inntökuskilyrði. Vegna ófullnægjandi fjölda niðurstaðna við leit og takmarkaðs fjölda rannsókna sem eru 

til um áhrif óráðs á börn á gjörgæslu höfðum við samband við leiðbeinendur. Í sameiningu var því 

ákveðið að höfundar myndu einnig fjalla um algengi (e. prevalence) óráðs hjá þessum sjúklingahóp. 

Útbúin var viðeigandi rannsóknarspurning tengd því, til viðbótar við rannsóknarspurninguna sem snýr 
að áhrifum óráðs.  

Leit að rannsóknargreinum um algengi óráðs fór fram á PubMed. Leitarorðin “delirium”[Mesh], 

“intensive care units, pediatric”[Mesh] og “prevalence” voru notuð ásamt viðbættum inntökuskilyrðum. 

Þessi leit skilaði alls 18 niðurstöðum og voru 12 þeirra teknar til skoðunar. Eftir lestur á titlum og 
útdráttum voru 6 greinar valdar til að lesa í heild sinni. Við lok lesturs á þeim greinum voru alls 4 sem 

stóðust inntöku– og útilokunarskilyrði.       

Ein grein fannst með öðrum hætti, eða við lestur fræðilegrar samantektar um viðfangsefnið á netinu 

þar sem greininnar var getið í heimildaskrá. Þannig að í heild höfðu höfundar aflað alls 10 heimilda til 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Greinar frá 2010-2020 Greinar eldri en frá 2010 
Einstaklingar 0-18 ára Einstaklingar ≥18 ára 

Greinar á ensku Greinar á öðru tungumáli en ensku 

Rannsókn fjallar um óráð á gjörgæsludeild Rannsókn fjallar ekki um óráð á gjörgæsludeild 



24 

að vinna úr og svara fyrrnefndum rannsóknarspurningum. Leitir voru síðan samþættar og settar upp í 

eitt PRISMA flæðirit sem lýsir nánar heimildaleitinni (sjá mynd 1). Inn í PRISMA flæðiritið settum við 

einnig heimildina sem fannst með öðrum hætti en við leit í gagnabankanum PubMed. 

 
 

 

3.2 Úrvinnsla og framsetning gagna 
Báðir höfundar lásu þær greinar sem komu til greina tvisvar sinnum yfir hvor um sig og skilyrði fyrir 

notkun var að þær yrðu að vera samþykktar af báðum aðilum. Rannsóknargreinarnar voru einnig sendar 
á leiðbeinendur til yfirlestrar. Fengið var samþykki fyrir notkun sjö þeirra greina þar sem leiðbeinendur 

höfðu takmarkaðan aðgang að greinum og gátu einungis farið yfir greinar sem fengust í opnum aðgangi 

Mynd 1. PRISMA flæðirit sem útskýrir leit heimilda (Moher o.fl., 2015). 
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og hægt var að lesa í fullri lengd. Aðrar sem voru notaðar til viðbótar voru í lokuðum aðgangi en voru 

höfundum aðgengilegar í fullri lengd með notkun “OpenAthens” aðgangs. Ekki var lagt gæðamat á 

rannsóknirnar. Eftir að hafa valið rannsóknargreinar sem yrðu notaðar í fræðilegu yfirliti voru útbúnar 

tvær töflur (tafla 5 um algengi og tafla 6 um afleiðingar óráðs barna inni á gjörgæslu) til að hafa betri 

yfirsýn yfir niðurstöður rannsókna og hvort samræmi væri á milli þeirra. Þessar töflur munu aðstoða 

lesendur við að fá heildarmynd af viðfangsefninu. Í töflunum munu koma fram eftirfarandi upplýsingar 

um hverja grein fyrir sig: (1) rannsókn, ár og land, (2) tilgangur, (3) rannsóknarsnið og staðsetning, (4) 
úrtak, (5) mat og greining óráðs og (6) niðurstöður. Í töflunum verður einnig greint frá inntökuskilyrðum 

og útilokunarskilyrðum rannsóknanna með bókstöfunum I og Ú undir flokknum úrtak. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður kerfisbundins fræðilegs yfirlits. Teknar eru saman upplýsingar um 

afleiðingar og algengi óráðs hjá börnum sem leggjast inn á gjörgæslu til að svara fyrrnefndum 

rannsóknarspurningum. Það er fjallað um fjölþættar breytur sem birtast í mismunandi formi hjá börnum 

sem getur haft áhrif á bataferlið og útkomuna. 

4.1 Þátttakendur og niðurstöður leitar  
Alls fundust tíu rannsóknargreinar sem uppfylltu inntökuskilyrði (sjá töflur 5 og 6) þessarar ritgerðar.  

Sex þeirra fjalla um afleiðingar óráðs (Dervan o.fl., 2020; Meyburg, Dill, Traube, Silver og von Haken, 

2017; Meyburg o.fl., 2018; Smeets o.fl., 2010; Smith o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017) meðal barna á 

gjörgæslu en fjórar um algengi (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 

2017) hjá sama viðkvæma sjúklingahópnum. Meira var til af rannsóknum sem höfðu þann tilgang að 

kanna afleiðingar óráðs heldur en rannsóknum sem ætluðu sérstaklega að kanna algengi þess. 
Höfundar fundu þó töluvert af greinum sem fjölluðu um algengi óráðs hjá þátttakendum upp að 21 ára 

aldri, en þær voru útilokaðar þar sem ritgerðin takmarkast við börn 18 ára og yngri.   

Stærð úrtakanna var oft tiltölulega lítil. Í 7/10 rannsóknum var fjöldi þátttakenda 350 eða færri (sjá 

töflur 5 og 6) (Londoño o.fl., 2018; Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019; Smeets 
o.fl., 2010; Smith o.fl., 2016; Smith o.fl., 2017). Í 3/10 rannsóknum var úrtakið töluvert stærra, með fjölda 

þátttakenda yfir 800 (sjá töflur 5 og 6) (Dervan o.fl., 2020; Traube o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017). Það 

kom fram kynjaskipting í öllum rannsóknargreinunum. Í átta af þeim greinum kom fram mikill munur á 

hlutfalli óráðs meðal kynja. Strákar greindust að jafnaði oftar með óráð en stelpur (Dervan o.fl., 2020; 

Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019; Smeets o.fl., 2010; Smith o.fl., 2016; Smith o.fl., 2017; Traube 

o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017). Tvær rannsóknir sýndu álíka hlutfallslega skiptingu á milli stráka og 

stelpna (Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018). Aldursbilið var fjölbreytt, það var algengast að börn 

væru tekin með í rannsóknum sem voru frá aldrinum 0-16 ára og yfir (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 
2017; Meyburg o.fl., 2018; Smeets o.fl., 2010; Traube o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017). Í tveimur 

rannsóknum voru athuguð börn á aldrinum fimm til fjórtán ára (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019) 

og í tveimur öðrum voru börn frá sex mánaða til fimm ára aldurs rannsökuð (Smith o.fl., 2016; Smith 

o.fl., 2017). 

Lengd rannsókna var mjög breytileg. Sú stysta varaði aðeins í sex mánuði (Londoño o.fl., 2018; 
Meyburg o.fl., 2017) að undanskilinni stundaralgengis rannsókn þar sem eingöngu voru fengnar 

upplýsingar um óráð barna á tveimur fyrir fram ákveðnum rannsóknardögum (Traube o.fl., 2017). 

Lengsta rannsóknin varaði í heil fimm ár (Smeets o.fl., 2010). Rannsóknirnar sem notaðar voru eru frá 

árunum 2010-2020. Flestar þeirra voru gerðar á einni stofnun (e. single center study) en eru frá ýmsum 

löndum: Bandaríkjunum (n= 4), Hollandi (n= 1), Kólumbíu (n= 1), Spáni (n= 1) og Þýskalandi (n= 2). Ein 

rannsóknanna var framkvæmd á mörgum stofnunum (e. multi-institutional study) samtímis í fimm 
löndum; Ástralíu, Bandaríkjunum, Hollandi, Nýja Sjálandi og Sádi-Arabíu. 
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4.2 Greiningaraðferðir 
Í öllum rannsóknunum kom fram hvaða greiningaraðferð væri notuð og fór hún fram með notkun 

viðeigandi mælitækja hverju sinni af  þjálfuðum starfsmönnum. Helst var verið að ræða notkun þriggja 

mælitækja. CAPD mælitækið var notað í 5/10 rannsóknum (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; 

Meyburg o.fl., 2018; Traube o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Mælitækið pCAM-ICU var notað í 2/10 

rannsóknum (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019) og psCAM-ICU var notað í 2/10 rannsóknum 

(Smith o.fl., 2016; Smith o.fl., 2017). Ásamt þessum mælitækjum var í einni rannsókn notað 

greiningarviðmið DSM-IV við greiningu óráðs (Smeets o.fl., 2010). Val á mælitækjum rannsakenda 

virðist byggjast á aldri barna í úrtaki rannsóknanna.  CAPD var notað í rannsóknum þar sem aldursbil 
barna í úrtakinu var breitt, enda er það eina mælitækið sem hefur verið staðfest að komi að notkun við 

mat á óráði barna á öllum aldri (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018; Traube 

o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Í þeim rannsóknum þar sem börnin í úrtakinu eru á aldrinum sex mánaða 

til fimm ára nota rannsakendur mælitækið psCAM-ICU (Smith o.fl., 2016; Smith o.fl., 2017). Mælitækið 

pCAM-ICU var notað í rannsóknargreinunum þar sem úrtakið voru börn á aldrinum fimm til fjórtán ára, 

en mælitækið er aðeins ætlað til notkunar hjá börnum sem eru fimm ára og eldri (Londoño o.fl., 2018; 

Ramirez o.fl., 2019). Í tveimur rannsóknargreinum voru liðir 7 og 8 í matstækinu DRS-R-98 notaðir til 
viðbótar við mælitækið pCAM-ICU til þess að meta hreyfivirkni og bera þannig kennsl á undirflokka 

óráðs (e. subtype of delirum) (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019). 

4.3 Algengi óráðs hjá börnum á gjörgæslu 
Alls fundust sjö rannsóknargreinar sem gáfu upplýsingar um algengi óráðs meðal barna á gjörgæslu 
(sjá töflu 5). Greinarnar eru frá árunum 2016 (n= 1), 2017 (n= 4), 2019 (n= 1) og 2020 (n= 1). 

Rannsóknarsnið þeirra var mjög breytilegt. Tvær voru framskyggnar ferlirannsóknir, ein afturskyggn 

Mynd 2. Yfirlit yfir dreifingu rannsókna um heiminn. 
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ferlirannsókn, ein lýsandi áhorfs–þversniðsrannsókn, ein framskyggn langsniðsrannsókn, ein áhorfs–

þversniðsrannsókn og ein stundaralgengis áhorfsrannsókn. Í fjórum rannsóknum var tilgangur þeirra 

sérstaklega að kanna hvert algengi óráðs væri hjá þessum sjúklingahóp (Londoño o.fl., 2018; Ramirez 

o.fl., 2019; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Til viðbótar voru notaðar upplýsingar um algengi óráðs 

sem fengust úr völdum rannsóknargreinum sem höfðu þann tilgang að kanna afleiðingar þess á þennan 

sjúklingahóp (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017). Tölur um algengi óráðs voru 

á mjög breiðu bili, eða allt frá  17% (Traube o.fl., 2017) upp í 66% (Meyburg o.fl., 2017).   

Rannsóknargreinarnar höfðu vel skilgreind úrtök með tilsettum útilokunarákvæðum sem voru ólík á 

milli rannsókna. Algengustu útilokunarákvæðin annað en aldur voru svefndá, meðvitundarleysi og 

samskiptavandi. Einnig mátti sjá önnur útilokunarákvæði eins og þroskaskerðingu, sjón– eða 

heyrnarskerðingu, dauðvona börn og ef ekki gafst samþykki fyrir þátttöku barna í rannsókn.  

Algengi óráðs var breytilegt á milli gjörgæsludeilda og eftir innlagnarástæðu barns. Hæstu tíðni óráðs 

mátti sjá hjá ákveðnum hópi barna svo sem börnum með bólgusjúkdóma eða sýkingar (Ramirez o.fl., 

2019; Traube o.fl., 2017), börnum í öndunarvél (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019; Smith o.fl., 

2016; Traube o.fl., 2017) og börnum undir tveggja ára aldri (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; 
Smith o.fl. 2016; Traube o.fl., 2017). Tengsl eru á milli lengd dvalar á gjörgæslu og þróun óráðs. Í 

rannsóknunum mátti sjá að óráð varð algengara eftir því sem dvölin á gjörgæsludeild var lengri. Í 

rannsókn Traube og félaga (2017) var algengi óráðs 38% hjá börnum sem lágu inni í sex daga eða fleiri 

en 20% hjá börnum sem dvöldu í færri en sex daga. Í rannsókn Dervan og félaga (2020) var algengi 

óráðs hjá börnum sem lágu á gjörgæslu í 48 klukkustundir eða lengur hátt eða 69%, en 30% hjá börnum 

sem voru skemur en 48 klukkustundir. Hjá þeim börnum sem dvöldu lengur á gjörgæsludeild en 48 

klukkustundir var talið að óráð tengdist helst aldri barna (börn <2 ára), börnum með vitræna skerðingu 

og ef barn var í öndunarvél í 6 daga eða lengur (Dervan o.fl., 2020). Yngri börn eru í sérstakri hættu á 
þróun óráðs, en bæði líkur á óráði og algengi þess virðast aukast eftir því sem barnið er yngra. Í flestum 

rannsóknum var miðað við að börn undir tveggja ára aldri væru í sérstakri áhættu og mátti sjá að algengi 

óráðs varð almennt hærra eftir því sem hlutfall barna undir tveggja ára aldri var stærra. Töluvert fleiri 

börn undir tveggja ára aldri fengu óráð í samanburði við þau sem voru eldri (Dervan o.fl., 2020; Meyburg 

o.fl., 2017; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Í rannsókn Smith og félaga (2016) var tíðni óráðs 53% 

hjá börnum yngri en tveggja ára en 33% hjá börnum á aldrinum tveggja til fimm ára. Í rannsókn Meyburg 

og félaga (2017) mátti sjá hæsta algengi óráðs eða 66%. Börn sem fengu óráð voru töluvert yngri en 
þau sem fengu aldrei óráð en alls voru 57% barnanna í úrtakinu undir tveggja ára aldri, og stórt hlutfall 

var í öndunarvél á meðan á innlögn stóð eða 75,3%. 

Börn sem þurfa á öndunarstuðningi að halda með notkun öndunarvéla eru mun líklegri til að fá óráð 

í samanburði við börn sem þurfa ekki öndunarstuðning, og er þetta talinn vera sterkur áhættuþáttur fyrir 
þróun á óráði (Dervan o.fl., 2020; Londoño o.fl., 2018; Meyburg o.fl., 2017; Ramirez o.fl., 2019; Smith 

o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Rannsókn Traube og félaga (2017) sem framkvæmd var á 25 

gjörgæsludeildum í fimm löndum sýndi að börn í öndunarvélum eru í allt að 70% meiri hættu á óráði 

óháð aldri og vali slævingarlyfja, í samanburði við þau börn sem eru ekki í öndunarvél. Algengi óráðs 

meðal barna í öndunarvél getur því orðið mjög hátt. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna virðist hátt 

hlutfall barna í öndunarvél auka algengi óráðs. Í öllum rannsóknum var óráð algengara hjá þeim börnum 
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sem voru í öndunarvél í samanburði við þau börn sem voru ekki í öndunarvél. Í rannsókn Londoño og 

félaga (2018) voru alls 77 börn í úrtakinu. Af þeim voru sex (7,8%) í öndunarvél og greindust fimm þeirra 

(83,3%) með óráð. Til að setja algengi óráðs hjá börnum í öndunarvél í samhengi, voru 71/77 börnum 

ekki í öndunarvél og eingöngu tíu þeirra (14,1%) fengu óráð. Í rannsókn Ramirez og félaga (2019) og 

Traube og félaga (2017) var algengi óráðs meðal barna í öndunarvél einnig hátt. Í fyrri rannsókninni 

voru fimmtán börn (9,6%) í öndunarvél og af þeim fengu níu þeirra (60%) óráð. Í þeirri síðarnefndu voru 

36% barnanna í öndunarvél og 53% þeirra fengu óráð.   

Algengast er að óráð hjá börnum þróist á fyrstu þremur dögunum eftir innlögn (Traube o.fl., 2017). 

Óráðið varir oftast stutt hjá þeim, en meðaltímalengd óráðs er um einn dagur (Smith o.fl., 2016; Traube 

o.fl., 2017). Í öllum rannsóknum var lágstemmt óráð algengasti undirflokkurinn ef það á annað borð kom 

fram, en breytilegt var milli rannsókna hvort lágstemmt óráð eða blandað óráð væri algengara. Hjá 
börnum sem voru í öndunarvél var lágstemmt óráð einnig algengast. Hlutfall lágstemmds óráðs fór hæst 

upp í 81% af tilfellum (Smith o.fl., 2016) og lægst niður í 46% af tilfellum (Traube o.fl., 2017). Til 

samanburðar var algengi hástemmds óráðs mikið lægra, eða hæst 33% af heildartilfellum (Londoño 

o.fl., 2018) og lægst 8% (Traube o.fl., 2017). 
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Tafla 5. Algengi óráðs meðal barna sem liggja inni á gjörgæslu. 

Rannsókn 
(ár) land 

Tilgangur Rannsóknarsnið og 
staðsetning 

Úrtak Mat og greining óráðs 
 

Niðurstöður 

Dervan o.fl. 
(2020) 
Bandaríkin 
 
 
 
 
 

Gera grein fyrir 
áhættuþáttum barna á 
gjörgæslu og áhrifum 
óráðs á útkomu þeirra. 

Afturskyggn 
ferlirannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn 
framkvæmd á 30 
mánuðum (mars 
2014-október 2016). 

N= 2446 
I= Bráðainnlögn eða innlögn 
eftir aðgerð. 
Ú= Svefndá (e. coma). 

CAPD. 
Metið við innlögn, tvisvar 
sinnum á sólarhring, 
meðan á sjúkrahúslegu 
stóð. 
 

Tengsl voru á milli fjölda 
daga óráðs og lengri dvalar 
(um 5% lengri dvöl fyrir 
hvern dag) og vitrænnar 
skerðingar.  
44% barna fengu óráð. 
 
 

Londoño o.fl. 
(2018) 
Kólumbía 
 

Kanna algengi og 
einkenni óráðs hjá 
alvarlega veikum 
börnum sem leggjast 
inn á gjörgæslu. 

Lýsandi áhorfs, 
þversniðsrannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU). 
Rannsókn 
framkvæmd á 6 
mánuðum. 

N= 77 
I= Alvarlega veik börn á 
aldrinum 5-14 ára. 
Ú= Svefndá (e. coma), 
meðvitundarleysi og 
samskiptavandi.  
 

pCAM-ICU, DRS-R-98. 
Metið innan 24-72 klst 
frá innlögn. 
 

53,3% barna með óráð og 
45,5% barna sem voru 
neðan marka höfðu einkenni 
lágstemmds óráðs.  
Algengi óráðs meðal barna í 
öndunarvél var 83,3%. 
 

Meyburg o.fl. 
(2017) 
Þýskaland 
 
 
 
 
 

Kanna mynstur óráðs 
inni á gjörgæsludeild 
barna, tímalengd þess 
og algengi. Verið er að 
skoða áhrif óráðs á 
börn. 

Framskyggn 
ferlirannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn fór fram á 
6 mánuðum (maí-
október 2014). 

N= 93 
I= Skurðaðgerð, börn á 
aldrinum 0-17 ára. 
Ú= Börn foreldra sem gáfu 
ekki samþykki fyrir rannsókn 
áður en aðgerð hófst. 
 

CAPD.  
Metið daglega frá 
innlögn, tvisvar sinnum 
á sólarhring að 5. degi 
eftir aðgerð. 
Metið af 2 
rannsakendum í 
rannsóknarteymi og 
hjúkrunarfræðingum. 

Áhrif óráðs voru að börn 
eyddu lengri tíma í 
öndunarvél, dvöldu lengur á 
sjúkrahúsi og það tók lengri 
tíma að vekja þau úr 
slævingu.  
65,5% barna fengu óráð. 
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Ramirez o.fl. 
(2019) 
Spánn 
 
 
 
 

Meta klínísk einkenni, 
algengi og þætti sem 
tengjast óráði hjá 
alvarlega veikum 
börnum á aldrinum 5-
14 ára. 

Áhorfs 
þversniðsrannsókn. 

Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  

Rannsókn 
framkvæmd á 1 ári. 

N= 156 
I= Börn á aldrinum 5-14 ára. 
Ú= Svefndá (e. coma), 
meðvitundarleysi og 
samskiptavandi. 
Skjólstæðingar sem voru á 
djúpum róandi áhrifum alla 
innlögnina sína og þau tilvik 
þar sem ekki var hægt að fá 
upplýst samþykki fyrir 
framkvæmd rannsóknar.  

pCAM-ICU, DRS-R-98. 
Metið innan 24-72 klst 
frá innlögn. 
Metið af læknum og 
hjúkrunarfræðingum. 

Af alls 156 börnum fengu 29 
þeirra óráð (18,6%). 
Flest börn fengu einkenni 
lágstemmds óráðs (n= 16; 
55,2%), síðan kom blandað 
óráð (n= 7; 24,1%) og í lokin 
hástemmt óráð (n= 6; 
20,7%). 
 

Smith o.fl. 
(2016) 
Bandaríkin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta réttmæti og 
áreiðanleika 
mælitækisins psCAM-
ICU,  ásamt því að 
skoða algengi óráðs. 

Framskyggn 
ferlirannsókn.  
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU). 
Rannsókn 
framkvæmd á 20 
mánuðum. 

N= 281 
I= Börn á aldrinum 6 mánaða-
5 ára. 
Ú=  Svefndá (e. coma), 6 
mánaða og yngri, 
þroskaskerðing, heyrnar– og 
sjónskerðing. Ekki 
enskumælandi, dauðvona börn 
og þau sem voru að fara 
útskrifast. 

psCAM-ICU. 
Metið á virkum dögum, 
fram að útskrift eða allt 
að 14 skipti meðan 
barnið var á PICU. Metið 
af rannsakendum, 
læknum og 
hjúkrunarfræðingum. 
 

Mælitækið er réttmætt og 
áreiðanlegt. Sértækni þess 
er 91% og næmni 75%. 
Algengi óráðs var 44% hjá 
börnum með notkun psCAM-
ICU. Það varaði yfirleitt í 1 
dag. 

Tíðni óráðs hjá börnum ≤ 2 
ára var 53% og 33% hjá 
börnum ≥ 2-5 ára. 

Traube o.fl. 
(2017) 
Bandaríkin 
 
 
 
 
 
 
 

Lýsa tíðni óráðs hjá 
alvarlega veikum 
börnum og 
áhættuþáttum. Verið er 
að kanna undirtegundir 
óráðs, lengd 
sjúkrahúsvistar, áhrif 
og útkomu á 
sjúkrahúsi, þar með 
talið dánartíðni. 
 

Framskyggn 
langsniðsrannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn stóð yfir í 
1 ár (september 
2014-ágúst 2015). 

N= 1547 
I= 18 ára og yngri. 
Ú= 18 ára og eldri 

CAPD. 
Metið við innlögn, tvisvar 
sinnum á sólarhring þar 
til að einkenni hurfu eða 
að útskrift. 
Metið af 
hjúkrunarfræðingum. 
 

Af 1547 sjúklingum greindist 
óráð hjá 267 (17,3%) 
börnum, sem  stóð í 1-2 
daga. Tengsl eru á milli 
óráðs og dánartíðni inni á 
sjúkrahúsum. 14 (5,24%) af 
267 börnum með óráð sem 
létust, á móti 12 (0,94%) af 
1280 ekki með óráð.  
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Traube o.fl. 
(2017) 
Bandaríkin, 
Holland, 
Nýja-Sjáland, 
Ástralía, 
Sádi–Arabía 
 
 

Rannsaka algengi og 
áhættuþætti óráðs hjá 
alvarlega veikum 
börnum. 

Stundaralgengi 
áhorfsrannsókn.  
Á 25 
gjörgæsludeildum 
barna (e. PICU). 

N= 835 
I= Öll börn sem eru 
inniliggjandi á gjörgæsludeild á 
fyrir fram ákveðnum 
rannsóknardögum. 
Ú= Þroskaskerðing. 
 

CAPD. 
Metið daglega á meðan 
á sjúkrahúslegu stóð.  
 

Óráð var algengast hjá 
börnum sem höfðu sýkingar 
eða bólgusjúkdóma.  
Algengi óráðs hjá börnum í 
öndunarvél var 53%.                 
Í þessari rannsókn fengu 
25% barnanna óráð, 13% 
þátttakenda voru í svefndái 
(e. coma) og 62% voru ekki 
með óráð eða í svefndái. 
Algengi óráðs meðal barna 
sem lágu inni í 6 eða fleiri 
daga var 38%, en 20% hjá 
börnum sem dvöldu í færri 
en 6 daga á PICU. 
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4.4 Afleiðingar óráðs hjá börnum á gjörgæslu 
Alls fundust sex rannsóknir sem gáfu upplýsingar um afleiðingar óráðs meðal barna á gjörgæslu (sjá 
töflu 6). Rannsóknargreinarnar eru frá árunum 2010 (n= 1), 2017 (n= 3), 2018 (n= 1) og 2020 (n= 1). 

Rannsóknarsnið þeirra var breytilegt, þar af voru tvær framskyggnar áhorfsrannsóknir, ein framskyggn 

langsniðsrannsókn, ein framskyggn ferlirannsókn, ein afturskyggn ferlirannsókn og ein stundaralgengis 

rannsókn. Samkvæmt rannsóknum eru börn næm fyrir óráði, það lengir sjúkrahúslegu og gjörgæslulegu 

barna (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 2017; Meyburg o.fl., 2018; Smeets o.fl., 2010; Smith o.fl., 2017; 

Traube o.fl., 2017). Breytur sem hafa áhrif á lengd á legu barna á gjörgæslu geta verið óráð, 

öndunarstuðningur, aldur, kyn og undirliggjandi sjúkdómar (Dervan o.fl., 2020; Smeets o.fl., 2010). Óráð 

hjá börnum á gjörgæslu stendur oftast í einn til tvo daga, það getur staðið lengur yfir en fer eftir ástandi 
barnsins (Smith o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017).                                          

Þróun óráðs getur tengst ófullnægjandi verkjameðferð og það lengir gjörgæslulegu (Dervan o.fl., 

2020). Algengast er að börn greinist með óráð eftir 48 klukkustunda legu á gjörgæslu (Dervan o.fl., 

2020; Traube o.fl., 2017). Grein Dervan og félaga (2020) mátti sjá að dvöl barna á gjörgæslu var að 
meðaltali 23,3% lengri hjá þeim börnum sem fengu óráð og að börn með viðvarandi skerðingu á vitrænni 

starfsemi upplifðu fleiri daga með óráð. Börn sem eyða minna en 48 klukkustundum á gjörgæslu eru 

ólíklegri til að fá óráð, öndunarstuðning, fjöllífærabilun og deyja (dánartíðni, 0,1%) (Dervan o.fl., 2020).   

Börn yngri en tveggja ára eru næmari fyrir óráði en eldri börn (Smith o.fl., 2017; Traube o.fl., 2017). 

Tilvist óráðs og alvarleiki þess hefur ekki langtímaáhrif á börn svo sem á vitræna getu þeirra eða hegðun 

(Meyburg o.fl., 2018).         

Það voru alls þrjár rannsóknir sem sýndu að hækkuð dánartíðni getur verið afleiðing óráðs hjá 
börnum (Dervan o.fl., 2020; Smeets o.fl., 2010; Traube o.fl., 2017). Dánartíðni barna með óráð var 

breytileg á milli rannsókna. Í rannsókn Smeets og félaga (2010) var eitt (2,04%) af 49 börnum með óráð 

sem lést, á móti sex (6,1%) af 98 börnum ekki með óráð. Í rannsókn Dervan og félaga (2020) létust 28 

(4,5%) af 629 börnum með óráð, á móti 27 (0,7%) af 279 börnum ekki með óráð. Í rannsókn Traube og 
félaga (2017) er greint frá því að tengsl séu á milli óráðs og dánartíðni inni á sjúkrahúsum. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar voru að dánartíðni inni á sjúkrahúsum væri marktækt hærri hjá börnum með óráð, 

samanborið við þau sem ekki voru með óráð. Það voru fjórtán (5,24%) af 267 börnum með óráð sem 

létust, á móti tólf (0,94%) af 1280 ekki með óráð.  
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Tafla 6. Afleiðingar óráðs meðal barna sem liggja inni á gjörgæslu. 

Rannsókn 
(ár) land Tilgangur Rannsóknarsnið og 

staðsetning 
Úrtak Mat og greining óráðs Niðurstöður 

Dervan o.fl. 
(2020) 
Bandaríkin 
 

Gera grein fyrir 
áhættuþáttum barna á 
gjörgæslu og áhrifum 
óráðs á útkomu þeirra. 

Afturskyggn 
ferlirannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn 
framkvæmd á 30 
mánuðum (mars 
2014-október 2016) 

N= 2446 
I= Bráðainnlögn eða innlögn 
eftir aðgerð. 
Ú= Svefndá (e. coma). 

CAPD. 
Metið við innlögn, tvisvar 
sinnum á sólarhring, 
meðan á sjúkrahúslegu 
stóð. 
 

Tengsl voru á milli fjölda 
daga óráðs og lengri dvalar 
(um 5% lengri dvöl fyrir 
hvern dag) og vitrænnar 
skerðingar. 
44% barna fengu óráð. 
 

Meyburg o.fl. 
(2017) 
Þýskaland 
 

Kanna mynstur óráðs 
inni á gjörgæsludeild 
barna, tímalengd þess 
og algengi. Verið er að 
skoða áhrif óráðs á 
börn. 

Framskyggn 
ferlirannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn fór fram á 
sex mánuðum (maí-
október 2014). 

N= 93 
I= Skurðaðgerð, börn á 
aldrinum 0-17 ára. 
Ú= Börn foreldra sem gáfu 
ekki samþykki fyrir rannsókn 
áður en aðgerð hófst. 
 

CAPD.  
Metið daglega frá 
innlögn, tvisvar sinnum 
á sólarhring að 5. degi 
eftir aðgerð. 
Metið af 2 
rannsakendum í 
rannsóknarteymi og 
hjúkrunarfræðingum. 

Áhrif óráðs voru að börn 
eyddu lengri tíma í 
öndunarvél, dvöldu lengur á 
sjúkrahúsi og það tók lengri 
tíma að vekja þau úr 
slævingu. 
65,5% barna fengu óráð. 
 

Meyburg o.fl.  
(2018) 
Þýskaland 
 

Kanna hvort óráð hafi 
langtímaáhrif á 
vitsmunaþroska eða 
hegðun barna sem 
gangast undir aðgerð. 

Stundaralgengi 
rannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn fór fram á 
sjö mánuðum (apríl-
október 2014). 

N= 47 
I= Skurðaðgerð, börn  á 
aldrinum 1-16 ára. 
Ú= Börn sem voru látin, höfðu 
flutt erlendis eða ekki var hægt 
að hafa upp á. Foreldrar 
neituðu þátttöku eða ef gögn 
sem foreldrar útveguðu voru 
ófullnægjandi.  

CAPD. 
Metið eftir skurðaðgerð. 

Hvorki tilurð óráðs né 
alvarleiki þess höfðu 
marktæk langtímaáhrif á 
vitræna getu eða hegðun. 
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Smeets o.fl. 
(2010) 
Holland 

Kanna kringumstæður 
alvarlega veikra barna, 
áhrif óráðs á 
dvalarlengd barna á 
gjörgæslu og 
fjármagnskostnað. 

Framskyggn 
áhorfsrannsókn.                                    
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn 
framkvæmd á 5 árum 
(janúar 2002-febrúar 
2007). 

N= 147  
I= Aldur frá 1-18 ára, alvarleg 
veik börn við innlögn eða börn 
eftir aðgerð.     
Ú= Börn yngri en <1 árs. 
 

DSM-IV.  
Metið við innlögn og 
meðan á sjúkrahúslegu 
á gjörgæslu stóð.  
 

Óráð hjá börnum lengdi dvöl 
þeirra á gjörgæslu um 2,39 
daga, óháð alvarleika 
veikinda, aldri, 
öndunarstuðningi eða kyni. 
Ef algengi óráðs er um 5% 
(15 börn) þá eykst árlegur 
heildarkostnaður um 1,5%. 
 

Smith o.fl. 
(2017) 
Bandaríkin 
 

Ákvarða tengsl á milli 
óráðs barna og 
breytanlegra  
áhættuþátta eins og 
notkun 
benzódíazepín–lyfja 
og skammtíma 
afleiðinga. 

Framskyggn 
áhorfsrannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn 
framkvæmd á 20 
mánuðum (mars 
2013-október 2014). 

N= 300 
I=  Foreldrar gáfu samþykki 
fyrir þátttöku. Alvarlega veik 
börn frá 6 mánaða-5 ára 
aldurs. 
Ú= Ekki enskumælandi, 
fyrirhuguð útskrift eða 
flutningur af PICU,  heyrnar– 
og sjónskerðing. Dauðvona 
börn og þau sem eru yngri en 
6 mánaða. 
 

psCAM-ICU.  
Metið daglega en aðeins 
á virkum dögum í tvær 
vikur, eða að útskrift frá 
PICU. 
Metið af rannsakendum 
í rannsóknarteymi.  
 

Allt að 44% þeirra sem tóku 
þátt í rannsókninni fengu 
óráð sem stóð í 1-2 daga.  
Notkun benzódíazepín–lyfja 
eykur líkurnar á óráði. 
Börn eru næm fyrir óráði, 
það lengir sjúkrahúslegu og 
gjörgæslulegu. 
 

Traube o.fl. 
(2017) 
Bandaríkin 
 

Lýsa tíðni óráðs hjá 
alvarlega veikum 
börnum og 
áhættuþáttum. Verið er 
að kanna undirtegundir 
óráðs, lengd 
sjúkrahúsvistar, áhrif 
og útkomu á 
sjúkrahúsi, þar með 
talið dánartíðni. 
 

Framskyggn 
langsniðsrannsókn. 
Gjörgæsludeild 
barna (e. PICU).  
Rannsókn stóð yfir í 
1 ár (september 
2014-ágúst 2015). 

N= 1547 
I= 18 ára og yngri. 
Ú= 18 ára og eldri. 

CAPD. 
Metið við innlögn, tvisvar 
sinnum á sólarhring þar 
til að einkenni hurfu eða 
að útskrift. 
Metið af 
hjúkrunarfræðingum. 
 

Af 1547 sjúklingum greindist 
óráð hjá 267 (17,3%) 
börnum, sem stóð í 1-2 
daga. Tengsl eru á milli 
óráðs og dánartíðni inni á 
sjúkrahúsum. 14 (5,24%) af 
267 börnum með óráð sem 
létust, á móti 12 (0,94%) af 
1280 ekki með óráð.  
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5 Umræða  

5.1 Algengi og afleiðingar óráðs  
Niðurstöður rannsókna sýna fram á tengsl milli óráðs og alvarlegra veikinda barna. Hærri tíðni óráðs var 

að sjá hjá ákveðnum hópum barna, en það voru börn í öndunarvél (Dervan o.fl., 2020; Meyburg o.fl., 

2017; Ramirez o.fl., 2019; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017), börn sem lögðust inn vegna 

bólgusjúkdóma eða sýkinga (Traube o.fl., 2017), börn undir tveggja ára aldri (Dervan o.fl., 2020; 

Meyburg o.fl., 2017; Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017), börn með vitræna skerðingu (Dervan o.fl., 

2020; Ramirez o.fl., 2019) og börn með skerta öndunarfærastarfsemi eins og öndunarfærabilun og brátt 

andnauðarheilkenni (Smith o.fl., 2016; Traube o.fl., 2017). Að vísu var algengi óráðs breytilegt meðal 

þessara hópa eftir rannsóknum.        

Ekki var hægt að sjá marktækan mun á algengi óráðs eftir mismunandi mælitækjum rannsókna. 

Bæði lægstu og hæstu tölur algengis, eða 17% (Traube o.fl., 2017) og 66% (Meyburg o.fl., 2017) fengust 

með notkun mælitækisins CAPD. Í báðum þessum rannsóknum var hlutfall barna undir tveggja ára mjög 

líkt, eða 53% og 57%. Báðar höfðu fá útilokunarákvæði og hvorug útilokaði svefndá (e. coma), 

meðvitundarleysi, dauðvona börn eða þroskaskerðingar. Hins vegar var hlutfall barna í öndunarvél mjög 

hátt í grein Meyburg og félaga (2017) eða 75,5%, í samanburði við 42% (Traube o.fl., 2017). Rannsókn 

Meyburg og félaga (2017) skoðaði sérstaklega börn sem lögðust inn á gjörgæslu í kjölfar skurðaðgerðar 

en það er hugsanlega einn þáttur af mörgum sem gæti útskýrt þennan mismun á algengi óráðs milli 

þessara rannsókna. Í tveimur rannsóknum voru niðurstöður á algengi óráðs þær sömu, eða 44% þrátt 

fyrir notkun mismunandi mælitækja eða CAPD og psCAM-ICU og úrtaks á tveimur aldursbilum (Dervan 

o.fl., 2020; Smith o.fl., 2016). Tvær rannsóknir sem skoðuðu óráð meðal barna á aldrinum fimm til fjórtán 

ára og notuðu mælitækin pCAM-ICU og DRS-R-98 sem sýndu svipaða tíðni, eða 18,5% (Ramirez o.fl., 

2019) og 19,5% (Londoño o.fl., 2018).        

Algengi óráðs virðist vera háð eiginleikum úrtaks hverrar rannsóknar til dæmis hlutfalli barna undir 

tveggja ára aldri og hugsanlega hlutfalli barna í öndunarvél. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknanna má 

sjá að ekki er algilt að því hærra sem hlutfall barna í öndunarvél er því hærri verði tíðni óráðs. Það má 

sjá í rannsókn Traube og félaga (2017) að 42% barnanna var í öndunarvél en algengi óráðs það lægsta 

eða 17%, en í grein Smith og félaga (2016) var sama hlutfall barna í öndunarvél, en algengi óráðs var 

mikið hærra eða 44%. Því virðist myndun óráðs og algengi þess stafa af mjög fjölbreyttum þáttum svo 

sem er varða innlagnarástæður, klínískt ástand sjúklinga, ýmsa þætti í meðferð eins og lyfjanotkun, 

notkun íhluta og margt fleira.        

Sambærilegar tölur var að sjá meðal rannsókna á hlutfalli undirflokka óráðs hjá börnum á gjörgæslu 

ef það á annað borð kom fram í rannsóknunum. Í þeim rannsóknum sem gáfu upplýsingar um tíðni 

undirflokka mátti sjá að lágstemmt óráð var algengasti undirflokkur óráðs meðal barna sem lögðust inn 

á gjörgæslu (hvort sem um notkun öndunarvéla var að ræða eða ekki), og var tíðnin á bilinu 46% (Traube 

o.fl., 2017) til 81% (Smith o.fl., 2016). Tilfelli hástemmds óráðs voru mun færri, eða með algengi allt frá 

8% (Traube o.fl., 2017) upp í 33,3% (Londoño o.fl., 2018). Þar sem algengi lágstemmds óráðs er 

algengasti undirflokkur óráðs hjá börnum á gjörgæslu má velta því fyrir sér hvort að niðurstöður 
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rannsókna endurspegli raunverulega tíðni óráðs meðal þess sjúklingahóps. Sérstaklega þar sem 

einkenni lágstemmds óráðs eru ekki eins áberandi og auðgreinanleg og því auðveldara að yfirsjást í 

samanburði við einkenni hástemmds óráðs.      

Börn sem fengu óráð lágu marktækt lengur á gjörgæslu, samanborið við þann hóp sem fékk ekki 

óráð (Smeets o.fl., 2010; Traube o.fl., 2017). Þegar barn er greint með óráð þá ætti ekki aðeins að setja 

fram spurningu eins og „hvernig meðhöndla ég þetta óráð?“ heldur líka „af hverju er þetta barn með 

óráð?“. Álag óráðs barna á forráðamenn og starfsfólk varpar ljósi á það að auka þurfi fræðslu, eftirlit og 

reglulega skimun fyrir þennan viðkvæma sjúklingahóp (Ramirez o.fl., 2019; Smeets o.fl., 2010; Smith 

o.fl., 2017). Mikilvægt er fyrir starfsmenn sem sinna börnum á gjörgæslu að bregðast við því. Óráð getur 

verið viðvörunarmerki um að sjúklingi geti versnað. Þegar barn er með óráð í gjörgæsluumhverfi er 

mikilvægt að halda því rólegu, meðhöndla sársauka og koma því úr öndunarvél eins fljótt og hægt er 

(Smith o.fl., 2017). 

5.2 Aðferðafræði rannsókna 
Óráð var í flestum rannsóknum metið af teymi vel þjálfaðs starfsfólks sem sagt hjúkrunarfræðinga og 

lækna, ef það á annað borð kom fram. Mat á óráði var framkvæmt annað hvort á fyrstu 72 

klukkustundunum eftir innlögn eða einu sinni til tvisvar sinnum á vakt í ákveðinn tíma. Mismunandi var 

á milli rannsókna í hversu marga daga barn var metið, en algengast var að barn væri metið daglega 

þangað til það væri laust við einkenni eða fram að útskrift. Í þeim rannsóknum þar sem óráð var metið 

eingöngu fyrstu 72 klukkustundirnar eftir innlögn (Londoño o.fl., 2018; Ramirez o.fl., 2019) eða fyrstu 

fimm dagana (Smith o.fl., 2016; Smith o.fl., 2017), telja höfundar hugsanlegt að rannsóknirnar skili 

niðurstöðum sem endurspegli ekki raunverulegt algengi óráðs, þar sem óráðið gæti hafa komið fram 

seinna í innlögninni. Einnig vegna þess að niðurstöður á algengi óráðs sýna að óráð er algengara eftir 

því sem dvöl barns á gjörgæslu er lengri. Í rannsókn Traube og félaga (2017) má til dæmis sjá að  

algengi óráðs meðal barna sem lágu inni í sex daga eða lengur var 38% en 20% hjá börnum sem dvöldu 

færri en sex daga. Einnig er möguleiki á að óráð barns hafi verið breytilegt frá einum tíma til annars og 

einkenni þess hafi ekki verið til staðar á þeim tíma sem matið var gert, heldur hafi einkenni komið fram 

eða óráðið byrjað eftir að matinu lauk.  

Matið var að jafnaði unnið af tveimur fagaðilum (hjúkrunarfræðingur og geðlæknir/sérfræðilæknir). 

Ein rannsóknin var hins vegar skipulögð þannig að ákveðinn rannsakandi fyllti inn í mælitækið CAPD 

eftir að hafa fengið upplýsingar um miðjan dag frá hjúkrunarfræðingi sem sinnti barni (Traube o.fl., 2017). 

Hins vegar var mælitækið CAPD þróað fyrir hjúkrunarfræðinga til þess að meta í lok vaktar og því 

möguleiki á að einkenni hafi komið fram eftir að matinu lauk. Einnig þarf að hafa í huga hugsanlegar 

truflanir á boðskiptum og reynslu hjúkrunarfræðings, sem gætu komið í veg fyrir rétta greiningu. Í tveimur 

greinum var matið eingöngu framkvæmt af hjúkrunarfræðingi (Dervan o.fl., 2020; Traube o.fl., 2017). Í 

þeirri fyrrnefndu var gerð sú krafa að ef um jákvætt mat væri að ræða skyldu hjúkrunarfræðingar bera 

það undir sérfræðilækni eða geðlækni og óráðið annað hvort staðfest eða hafnað. Sama átti við um 

börn með þroskaskerðingu sem voru metin með óráð. Það var gert til að koma í veg fyrir að undirliggjandi 

skerðingu á þroska væri ruglað saman við óráð. 
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5.3 Styrkleikar og veikleikar 
Styrkleikar verkefnisins eru fyrst og fremst þeir að leitin fór fram með kerfisbundnum hætti og  

niðurstöður rannsókna voru samþættar og settar upp í töflu til þess að veita betri yfirsýn ásamt því að 

gefa skýra mynd af vandamálinu og alvarleika þess. Einnig voru bæði viðfangsefni og úrtak 

rannsóknanna vel afmörkuð og gerðar voru ákveðnar kröfur sem rannsóknir þurftu að standast. 

Höfundar telja það einnig vera styrkleika að í öllum rannsóknunum var greint vel frá því hvernig óráð 

væri metið, en allar þeirra notuðu staðlað mælitæki sem var viðeigandi hverju sinni fyrir aldurshóp 

úrtaksins. 

Veikleikar verkefnisins tengjast helst því hversu lítið rannsakað viðfangsefnið er og þannig 

takmörkuðum fjölda rannsóknargreina sem fundust við heimildaleit. Því er óvíst hvort rannsóknargreinar 

endurspegli raunverulegt algengi óráðs meðal barna á gjörgæslu sem samræmist íslensku samfélagi. 

Engar rannsóknir eða ritrýndar fræðigreinar fundust um viðfangsefnið á íslensku. 

5.4 Hagnýting í hjúkrun og framtíðarsýn 
Við vonumst til þess að tekin verði í notkun skimunartæki fyrir óráð hjá börnum og þekking 

heilbrigðisstarfsmanna á óráði þessa hóps aukist. Þannig verði hægt að fyrirbyggja óráð, auka öryggi 

og gæði hjúkrunarþjónustu við börn ásamt því að draga úr neikvæðum afleiðingum þess eins og aukinni 

dánartíðni, lengri gjörgæsludvöl og stuðla þannig að betri útkomu sjúklinga. Því eins og kom fram í 

inngangi er óráð barna ekki metið hér á landi. Til viðbótar vonumst við til að verklagið VVÓ fyrir börn 

verði þýtt og tekið í notkun hér á landi. 

5.5 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 
Út frá niðurstöðum rannsókna er augljóst að þörf er á rannsaka betur óráð meðal barna á 

gjörgæsludeildum til að ganga úr skugga um að algengi og alvarleiki þessa ástands sé þekkt meðal 

heilbrigðisstofnana. Með því að hefja rannsóknir á Íslandi á algengi óráðs væri hægt að meta hvort þörf 

væri á að breyta verklagi í hjúkrun barna og innleiða viðeigandi skimunartæki, en án notkunar 

skimunartækja má gera ráð fyrir aukinni tíðni óráðs, og verri útkomu sjúklinga. Hér fyrir neðan eru 

nokkrar hugmyndir að framtíðarrannsóknum: 

● Rannsókn á algengi óráðs og undirflokkum þess meðal barna á gjörgæsludeildum landsins 

● Rannsókn á afleiðingum óráðs á útkomu sjúklinga, lengd dvalar og dánartíðni 

●      Rannsókn sem skoðar áhrif lyfja í þróun á óráði  

● Rannsókn með áherslu á breytilega áhættuþætti óráðs  

● Rannsókn sem skoðar gagnsemi hjúkrunarmeðferða í fyrirbyggingu á óráði 
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6 Ályktun 
Út frá samþættingu rannsókna má draga þá ályktun að algengi óráðs sé algengur fylgikvilli barna sem 

leggjast inn á gjörgæslu og að það sé breytilegt frá einum tíma til annars. Augljóst er að óráð getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér eins og aukningu á dánartíðni og lengri legu barns á gjörgæsludeild. 

Því er mikilvægt að bæði fyrirbyggja það og meðhöndla á viðeigandi hátt ef það kemur upp til að draga 

úr hugsanlegum afleiðingum óráðs. Eftir því sem tíminn á gjörgæslu er styttri þá minnka líkur á 

öndunarstuðningi, fjöllíffærabilun og dauða. Mikilvægt er að stuðla að reglubundinni og markvissri 

skimun hjá börnum til að bæði fyrirbyggja óráð og sjá til þess að þau fái viðunandi meðferð og þannig 

draga úr hugsanlegum neikvæðum afleiðingum þess. Þekking hjúkrunarfræðinga á bæði tilgangi 

mælitækisins og notkun þess er forsenda fyrir því að skimun fari fram og minnki líkurnar á misgreiningu. 

Því gefur það auga leið að mikilvægt er að starfsmenn sem vinna með börnum séu meðvitaðir um 

algengi og alvarleika óráðs ásamt birtingarmynd þess hjá börnum, því ekki er alltaf allt sem sýnist. 
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