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Ágrip 

Bakgrunnur: Aldraðir eiga oft við mörg og flókin heilsufarsleg vandamál að stríða og þekkt er að þeir 

leiti gjarnan á bráðamóttöku þegar veikindi koma upp. Áætlað er að sú aðsókn muni aukast á næstu 

áratugum en hefðbundið skipulag á bráðamóttöku hentar ekki alltaf öldruðum, sem meðal annars þjást 

af vannæringu.  

Tilgangur: Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að greina helstu orsakir fyrir komu 

vannærðra aldraðra á bráðamóttöku, sem og algengi og áhættuþætti vannæringar í þessum hópi 

sjúklinga. Auk þess var lagt mat á það hvaða þjónustu þeir fá, árangur hennar og úrbætur.  

Aðferð: Framkvæmd var kerfisbundin heimildaleit þar sem stuðst var við PRISMA flæðirit og leitað að 

rannsóknargreinum frá árunum 2010-2020 í gagnasafni PubMed. Þau skilyrði voru sett að greinar 

væru birtar á ensku og fjölluðu um aldraða sjúklinga sem leitað höfðu á bráðamóttöku og af þeim voru 

valdar níu rannsóknargreinar. 

Niðurstöður: Skoðaðir voru orsakaþættir og þjónusta fyrir vannærða aldraða á bráðamóttöku auk 

mögulegra úrbóta. Byltur, slys, versnandi sjúkdómseinkenni og ósértæk einkenni voru helstu orsakir 

komu aldraðra með vannæringu. Algengi vannæringar hjá öldruðum sem leituðu á bráðamóttöku, var 

á bilinu 12-29%. Í hættu á vannæringu voru 48-60%. Áhættuþættir vannærningar voru líkamlegir á 

borð við lélega munnheilsu, andlegir eins og þunglyndi og félagslegir þættir í formi fæðuóöryggis. 

Árangursríkar ráðstafanir byggðust á skimun vannæringar og einstaklingsmiðuðum meðferðum í 

kjölfar þeirra. Eftirfylgnin er mikilvæg og gagnleg. Breytingar á verkferlum sem fólu í sér að styrkja og 

fræða starfsfólk um mikilvægi næringarástands aldraðra, skiluðu góðum árangri.  

Ályktun: Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku eru í lykilhlutverki til að greina vannæringu hjá öldruðum 

og veita viðeigandi þjónustu sem þarf. Skimun fyrir vannæringu með matstæki, samhliða klínísku mati 

hjúkrunarfræðinga er góð og fljótleg leið til að finna þennan sjúklingahóp strax á bráðamóttöku. 

Forvarnarvinna, einstaklingsmiðaðar meðferðir og eftirfylgni er lykilatriði til að koma í veg fyrir bráðar 

komur og endurkomur vannærðra aldraða. Frekari rannsókna er þörf á orsökum og afleiðingum bráðra 

koma vannærðra aldraðra, til að þjónusta þennan sjúklingahóp betur.  

 

Lykilorð: vannæring, aldraðir, öldrunar, bráðamóttaka, íhlutun, áhættuþættir 
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Abstract 

 

Background: Older people often have many and complex health problems and are known to seek 

emergency treatments when an illness occurs. Attendance is expected to increase in the next few 

decades, but traditional emergency department planning may not always be suitable for older people, 

who often suffer from malnutrition among other things. 

Purpose: The purpose of this literature review was to identify the main causes of the occurrence of 

malnourished older patients in the emergency department, as well as the prevalence and risk factors 

of malnutrition in this group of patients. In addition, the services they received, their performance and 

improvements were assessed. 

Method: A systematic literature search was conducted using PRISMA flow charts and searched for 

research articles from 2010-2020 in the PubMed database. The conditions were set for articles to be 

published in English and referenced to older patients who had sought emergency admissions and nine 

studies were selected. 

Results: Causal factors and service forms for the malnourished older patients were examined at the 

emergency department as well as possible interventions. Accidents, worsening symptoms and non-

specific symptoms (NSCs) were the main causes of malnutrition among the older people. The 

prevalence of malnutrition in the older patients seeking emergency departments ranged from 12-29%. 

The risk of malnutrition was 48-60%. Risk factors for malnutrition were physical such as poor oral 

health, mental health issues such as depression and social factors in the form of food insecurity. 

Effective interventioins were based on malnutrition screening and individualized therapies following 

them. Follow-up appeared important and useful. Changes in work processes involving strengthening 

and educating staff on the importance of the nutritional status of the older were successful. 

Conclusion: Emergency nurses play a key role in diagnosing malnutrition in older patients and 

providing appropriate services. Screening for malnutrition with food, along with clinical judgment of 

nurses is a good and quick way to find this patient group right away at the emergency department. 

Prevention, individualized therapies, and follow-up are key to preventing acute and recurrent 

malnutrition. Further research is needed on the causes and consequences of the acute visits of the 

malnourished older people, to better serve this patient population. 

Keywords: Malnutrition, older adults, geriatric, emergency department, intervention, risk factor, 
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 Skilgreiningar hugtaka  

Aldraður: Í lögum um málefni aldraðra eru aldraðir skilgreindir sem 67 ára og eldri (Lög um málefni 

aldraðra nr 124/1999). Erlendir fræðimenn miða víða við 65 ára og eldri.  Höfundar þessa verkefnis 

miða við 60 ára og eldri. 

Bráðamóttaka Landspítala: Vísar til bráðamóttöku Landspítala Fossvogi. 

Endurkoma á bráðamóttöku: Koma á bráðamóttöku innan 30 daga frá síðustu komu á bráðamóttöku 

eða innan 90 daga frá síðustu innlögn á Landspítalanum 

Koma á bráðamóttöku: Eitt ákveðið skipti sem sjúklingur kemur á bráðamóttöku, sami einstaklingur 

getur átt margar komur á einu ári. 

Neikvæðar afleiðingar (e. adverse outcomes): Átt er við þær óæskilegu afleiðingar sem aldraðir geta 

hlotið í kjölfar komu á bráðamóttöku svo sem skerðingu á sjálfsbjargargetu, innlagnir á spítala, 

ítrekaðar komur á bráðamóttöku, vistun á hjúkrunarheimili og fleira.  

Næmi (e. sensitivity): Næmi skimunarprófs snýst um hve vel því tekst að auðkenna þá sem í reynd eru 

með heilbrigðisvandamál (Stanhope, Faan, R.D, Lancaster, Faan,R.P., 2019). 

Ósértæk einkenni (e. non-specific complaints): Slappleiki er einkenni þróttleysis (e. feeling week) og 

þreytu (e. being tired). Sjúklingur lýsir óljósum einkennum svo sem höfuðverk, lystarleysi, svima, 

kraftleysi.  

PHV (e. Preventing Home Visit): Heilsufarsmatstæki notað til að greina þá sem eru líklegir til að fá 

sjúkdóm. 

Sértæki (e.specificity): Sértæki skimunarprófs snýst um hversu vel því tekst að auðkenna þá sem í 

reynd eru ekki með heilbrigðisvandamál (Stanhope o.fl.,2019). 

Skimun (e. screening): Er samkvæmt íslenskri orðabók kerfisbundin leit, með rannsóknum eða 

prófunum, að einhverju óæskilegu eða óeðlilegu (Stanhope o.fl.,2019).  

Skimunartæki: Hér er átt við mælitæki sem hefur sérstaklega verið þróað til þess að skima fyrir 

ákveðnum eiginleikum meðal fólks (Stanhope o.fl. 2019). 

Vannærðir aldraðir: Aldraður telst vannærður þegar hann greinist undir viðmiðum BMI, sýnir óútskýrt 

þyngdartap, og hefur gengið undir nýlega skurðaðferð, samkvæmt íslensku skimunartæki. 

Þverfagleg teymisvinna (e. multidisciplinary team): Ferli þar sem tveir eða fleiri fagaðilar sameina 

þekkingu sína og vinna með sjúklingi að sameiginlegu markmiði (Heiða Sigríður Davíðsdóttir, 2017). 
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Listi yfir skammstafanir 

ADL  Athafnir daglegs lífs 

BMI Body Mass Index 

BMT Bráðamóttaka 

BÖR Bráða öldrunar ráðgefandi hjúkrunarfræðingur 

CRP C Reactive Protein 

ED Emergency Department 

LSH Landspítali  

NSC  Non Specific Complaints 

PHV  Preventive Home Visits 

WHO  World Health Organisation 
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Tilgangur verkefnisins er 

að greina helstu orsakir fyrir komu vannærðra aldraðra á bráðamóttökur, sem og algengi og 

áhættuþætti vannæringar hjá þessum hópi. Auk þess er lagt mat á hvaða þjónustu hópurinn fær, 

árangur hennar og hvernig hægt væri að bæta við þjónustuna.  

Bráðamóttaka er oft fyrsti viðkomustaður aldraðra í heilbrigðiskerfinu og jafnframt mikilvægur hluti 

af þeirri samfelldu þjónustu sem veit er fyrir aldraða einstaklinga. Mikil umræða hefur verið í íslensku 

samfélagi varðandi aðstöðu og hlutverk bráðamóttöku gagnvart þessum hópi sjúklinga í tengslum við 

flæðisvanda sem þar getur skapast. Mikil aðsókn á bráðamóttöku getur leitt til lengri dvalartíma 

aldraðra sjúklinga á sjúkrahúsum, oft vegna rangrar forgangsröðunar (Wachelder o.fl., 2017). Aukið 

álag á bráðamóttökur getur svo leitt til þess að tími til að meta og greina vannæringu hjá öldruðum 

verður of naumur.  

Vannæring er mjög algengt en vangreint ástand hjá öldruðum, sem getur haft áhrif á líkamlega og 

vitmsmunalega þætti, dregið úr lífsgæðum og aukið líkur á andláti (Pereira, Bulik, Weaver, Holland og 

Platts-Mills 2015). Bent hefur verið á að aldraðir vannærðir einstaklingar eru stór hópur sem fer 

vaxandi með aukinni fólksfjölgun og hækkandi lífaldri (The Guardian, 2019). Fullnægjandi næring er 

ein af grunnþörfum mannsins og mikilvægt að þeim þætti sé sinnt vel hjá öldruðum einstaklingum. 

Rannsóknir á vannæringu aldraða eru allmargar þó svo fáar fjalli um viðeigandi þjónustu á 

bráðamóttökum. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að greina helstu orsakir fyrir komu vannærðra 

aldraðra á bráðamóttökur, sem og algengi og áhættuþættir vannæringar í þessum hópi sjúklinga. Auk 

þess var lagt mat á það hvaða þjónustu þeir fá, árangur hennar og úrbætur. Höfundar þessa verkefnis 

hafa kynnst ýmsum þáttum hjúkrunar í náminu síðastliðin fjögur ár. Vaxandi umræða um þjónustu og 

úrræði fyrir aldraða tengt vannæringu kveikti áhuga okkar á að skoða þessi mál frekar, með tilliti til 

hvernig þeim væri háttað á bráðamóttöku á Íslandi sem og annars í heiminum. Það eru margar leiðir 

fyrir hjúkrunarfræðinga til að grípa inn í og draga úr hættu á vannæringu sjúklinga. Vísan um mikilvægi 

góðrar athugunar (e.observation) er aldrei of oft kveðin. Meta þarf sjúklinga heildrænt út frá 

líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum. Þá þarf að huga að vökvajafnvægi sjúklinga og skima 

fyrir vannæringu (Mangels, 2018). 

Höfundar vonast til að niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar muni skýra betur orsakir og 

afleiðingar bráðra koma vannærðra aldraða á bráðamóttökur og hvers vegna þörf er á frekari úrræðum 

á borð við forvarnir, sértækar íhlutanir og eftirfylgni fyrir þennan sjúklingahóp.    
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta verður leitast við að skýra frá mikilvægum þáttum varðandi vannæringu aldraðra 

sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og þörf þeirra fyrir aukna og betri þjónustu. Fjallað verður um orsakir og 

afleiðingar vannæringar aldraðra, einkenni og meðferðarúrræði auk þjónustu aldraðra á bráðamóttöku 

og þjónustu sem þar er veitt. 

2.1 Fjölgun aldraðra 

Aldraðir eru sá hópur mannkyns sem fer ört stækkandi. Árið 2015 var þessi hópur um 12% af 

mannfjölda jarðar og áætlað er að fjöldi þeirra sem eru eldri en 80 ára muni meira en tvöfaldast fyrir 

árið 2050. Í Evrópu er hlutfall aldraðra hvað hæst og samsvarar um 24% af mannfjölda heimsálfunnar 

(World Health Organization, 2018a). Lífslíkur fólks fara stöðugt vaxandi vegna aukinnar þjónustu og 

tækni (Acemoglu og Johnson, 2007). 

Á Íslandi, í mars árið 2020, var hlutfall 67 ára og eldri 12,4%. Mannfjöldaspá Hagstofunnar gerði 

ráð fyrir verulegri fjölgun fólks 65 ára og eldri hér á landi og að hlutfall aldraðra af heildarfólksfjölda 

verði 24,3% árið 2066 (Hagstofa Íslands, 2020). Þessar tölur haldast í hendur við þann fjölda aldraðra 

á Íslandi sem þarfnast aðstoðar og heilbrigðisþjónustu. 

2.2 Næring aldraðra 

Næringarástand hefur forspárgildi fyrir heilsufar og þá sérstaklega þegar kemur að öldruðum 

sjúklingum sem liggja á sjúkrahúsum. Mikilvægi góðrar næringar fyrir alla aldraða, ekki síst aldraða 

sjúklinga, ætti því að vera áhersluatriði þegar hugað er að heilsu þeirra (Pepersack, 2005). Með 

hækkandi aldri eiga sér stað margvíslegar breytingar á líkamsstarfsemi. Mesta breytingin er við kemur 

næringu aldraða er sú, að orkuþörfin minnkar. Á sama tíma getur þörf fyrir ákveðin næringarefni aukist 

(World Health Organization, 2010). Með góðri næringu má koma í veg fyrir margvísleg 

heilsufarsvandamál hjá öldruðum og með réttu mataræði er hægt að ná heilsu eftir veikindi og flýta 

fyrir endurhæfingu. Þannig er hægt að bæta heilsu og auka lífsgæði þessa hóps (Embætti landlæknis, 

2018a). Máltíðir eru mikilvægur þáttur í daglegu lífi aldraðra og það að gera máltíðir ánægjulegar og 

lystaukandi getur skipt sköpum við að bæta næringarástand aldraðra. Með því að tryggja góða 

næringu er hægt að stuðla að aukinni vellíðan og bættum lífsgæðum og aukinni færni einstaklinga 

(Gunnfríður Ólafsdóttir, 2016). 

2.3 Faraldsfræði vannærðra aldraða 

Vannæring aldraða hefur lengi verið þekkt vandamál og almennt er talað um að eldra fólk sé í meiri 

hættu á vannæringu en aðrir aldurshópar (Holyday o.fl., 2012). Skýrslur frá Bretlandi gáfu til kynna að 

yfir 1 milljón manns 60 ára og eldri, eða 1 af hverjum 10, væru annað hvort vannærð eða í hættu á að 

vera vannærð (The Guardian, 2019).  

Samkvæmt erlendum rannsóknum er vannæring hjá öldruðum sjúklingum algeng á heimsvísu, en hún 

hefur verið talin vera á bilinu 30-50% (Kami o.fl., 2017; Thorsdottir o.fl., 2005). Í spænskri rannsókn 

voru 70% aldraðra, 70 ára og eldri, vannærð við innlögn á sjúkrahús (Martin-Palmero, Serrano-Pérez, 
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Cámara-Balda, Villar-García og del Mar Marín-Lizárraga, 2017). Í rannsókn sem framkvæmd var á 13 

þýskum sjúkrahúsum kom fram að fjórði hver sjúklingur var vannærður (27.3%). Vannærðir sjúklingar, 

70 ára og eldri voru 43% (Pirlich o.fl., 2006).  

Í klínískum leiðbeiningum frá Landspítala um næringu sjúklinga kemur fram að algengt hlutfall 

þeirra sem eru vannærðir eða í áhættuhópi fyrir vannæringu séu á bilinu 40-60% og að tíðni 

vannæringar á Landspítala sé á bilinu 20-60%, mismunandi eftir sjúklingahópum (Anna Friðriksdóttir 

o.fl., 2011). Íslensk rannsókn, byggð á klínísku mati en ekki skimun, frá 2003 meðal sjúklinga á 

öldrunarsviði Landspítala sýndi fram á að 58% voru vannærðir (Thorsdottir o.fl., 2005). Rannsókn 

þessi var endurtekin 2016. Meðalaldur sjúklinga var 83 ár. Þá voru allir sjúklingar á Landakoti skimaðir 

fyrir vannæringu. Niðurstöður voru þær að 66% sjúklinganna voru vannærðir eða líklega vannærðir 

(Katrín Sif Kristbjörnsdóttir, 2016). Ástandið hafði ekki breyst til batnaðar frá því fyrri rannsóknin var 

gerð. 

2.3.1 Vannæring sem vanræksla 

Vanræksla aldraðra er því miður vandamál sem þekkist bæði í heimahúsum, hjúkrunarheimilum og 

spítölum um heim allan. Um vanrækslu er að ræða þegar þörfum einstaklings er ekki sinnt þannig að 

honum stafi hætta af eða beri skaða af (Ortmann, Fechner, Bajanowski, og Brinkmann, 2001). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu á ofbeldi gegn öldruðum:  

„Ofbeldi gegn öldruðum er ýmist einstök eða endurtekin athöfn eða skortur á athöfnum af 

hálfu þess/þeirra aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst sem getur valdið honum skaða 

eða andlegri þjáningu” (Word Health Organization, 2018b). 

Misnotkun getur tekið á sig ýmsar myndir svo sem líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi, 

fjárhagsleg misnotkun eða viljandi/óviljandi vanræksla. Vannæring getur flokkast undir viljandi eða 

óviljandi vanrækslu og hefur vannæring hjá eldra fólki reynst algeng um allan heim, einkum hjá veiku 

og hrumu fólki (World Health Organization, 2018b). 

2.3.2 Hvenær telst einstaklingur vannærður? 

Talað er um vannæringu þegar viðkomandi fær ekki nægan mat og þar með ekki næga orku úr 

fæðunni. Orkuefnin eru kolvetni, prótein og fita og þegar viðkomandi er vannærður skortir hann þessi 

efni. Ekki er talað um vannæringu þegar um vítamín og/eða steinefnaskort er að ræða. Vannærður 

einstaklingur borðar minna en orkuþörf hans segir til um og léttist þar af leiðandi. Það sem verra er, þá 

getur vannæringin haft víðtækari áhrif svo sem veikt ónæmiskerfið þannig að viðkomandi verður 

útsetnari fyrir sýkingum og umgangspestum þar sem líkaminn hefur minni getu til að framleiða mótefni 

(Bernstein og Munoz, 2012). Auk þess geta léttvægari veikindi lagst verr á einstaklinga sem eru 

vannærðir. Þannig getur til að mynda kvef þróast yfir í lungnabólgu hjá vannærðum öldruðum 

einstaklingi (Arnarson o.fl., 2013). Vannæring leiðir til þess að vöðvar brotna niður sem getur aftur haft 

áhrif á vitræna getu (Volkert o.fl., 2019).  

Líkamsþyngdarstuðull eða BMI (e. Body Mass Index) segir til um hvort einstaklingur sé í heilbrigðri 

þyngd eða ekki. BMI byggist á hæð og þyngd einstaklings (kg/m2). Samkvæmt viðmiðunarmörkum 

WHO telst einstaklingur vera vannærður ef BMI er <18,5. Önnur viðmið gilda fyrir aldraða þar sem 
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aukin dánartíðni hjá þeim hópi hefur verið tengd við BMI lægri en 23. Óæskilegt er að eldra fólk léttist 

um of, því ⅔ af þyngdartapi aldraðra er yfirleitt vöðvarýrnun en aðeins ⅓ fitutap (Tsianos og Loeb, 

2013). Eldra fólk sem léttist um of lifir einnig skemur (Winter, Maclnnis, Wattanapenpaiboon og 

Nowson, 2014). Bæði lágur líkamsþyngdarstuðull og þyngdartap gefur til kynna lélegt næringarástand. 

Ekki er þó vitað hvort er mikilvægara eða hvort um samspil þessara tveggja þátta sé að ræða (Wirth 

o.fl., 2016). Lélegt næringarástand er einn helsti þátturinn sem hefur neikvæð áhrif á heilsufar aldraðra 

í heiminum (Ballabio o.fl., 2008) og því ber að huga vel að því. 

2.4 Heilbrigðisþjónusta fyrir vannærða aldraða 

Það að efla heilsuvernd aldraðra enn frekar er mjög mikilvægt, ekki síst í ljósi breyttrar 

aldurssamsetningar þjóðarinnar. Þar gegnir heilsugæslan lykilhlutverki í heilbrigðisþjónustu aldraðra. 

Lífsstílsmóttaka á heilsugæslustöðvum landsins vinnur samkvæmt hugmyndum um heilsueflingu þar 

sem skjólstæðingum er hjálpað við að nýta eigin krafta til að bæta heilsuna með áherslu á heildræna 

nálgun (Heilsugæslan, 2018). 

2.4.1 Ráðleggingar 

Mataræði og hreyfing skipta máli fyrir alla, en ekki síst fyrir aldraða bæði til að fyrirbyggja vannæringu 

og til að vinna sig út úr henni. Þar skiptir fræðsla miklu máli. Eldra fólk hefur gagn af almennum 

ráðleggingum og þegar um veikburða og lasna aldraða er að ræða er mikilvægt að einstaklingsmiða 

ráðgjöfina (Embætti landlæknis, 2018b). 

Almennt þarf að fræða þennan aldurshóp um hvaða fæðutegundir eru próteinríkar og hvaða 

fæðutegundir eru orkuþéttar. Hjá veiku eldra fólki er lögð meiri áhersla á að máltíðir stuðli að góðum 

lífsgæðum og viðhaldi færni fremur en að fyrirbyggja sjúkdóma (Geirsdottir, Arnarson, Ramel, 

Jonsson, og Thorsdottir, 2013). 

Eins og kemur fram í íslenskri rannsókn þar sem markmiðið var að meta orku-og próteinneyslu 

sem og næringarástand inniliggjandi sjúklinga á hjarta-og lungnaskurðdeild Landspítala, náði þorri 

þátttakenda, eða um 80%, hvorki lágmarksviðmiðum fyrir orku né próteinneyslu. Við mat á 

næringarástandi reyndust 23% sjúklingar annað hvort vannærðir eða í hættu á vannæringu (Dagný 

Ösp Vilhjálmsdóttir, Harpa Hrund Hinriksdóttir, Fríða Rún Þórðardóttir, Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2013). 

Montoya og Múnera (2014) sýndu fram á að með því að grípa snemma inn í hjá vannærðum 

sjúklingum, með meðferð sem snýr að því að leiðrétta vannæringu með aukinni orku og 

próteininntöku, jókst þyngdaraukning sjúklinga og tíðni fylgikvilla minnkaði. Aukin próteinneysla í fæðu 

aldraðra samkvæmt rannsókn Misra og félaga (2011), tengist einnig minni hættu á mjaðmabrotum 

samanborið við þá sem voru með lægri próteininntöku í fæðu.  

Eins og fram hefur komið breytist líkamsstarfsemi okkar með hækkandi aldri. Stoðkerfið, rétt eins 

og önnur líffærakerfi, breytist með aldrinum. Vöðvastyrkur minnkar þegar einstaklingur eldist, vegna 

fækkunar vöðvaþráða (Tsianos og Loeb, 2013) og vegna minni hreyfingar brennir líkaminn færri 

hitaeiningum. Orkuþörf líkamans minnkar því í kjölfar minni hreyfingar og minnkunar á 

heildarvöðvamassa vegna vöðvarýrnunar. Hreyfing hefur því áhrif á stjórnun matarlystar. Þörf 
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líkamans fyrir næringarefni minnkar hins vegar ekki og því verða til að mynda öll vítamín, steinefni, 

trefjar og prótein að vera í fæðu aldraðra, þó svo þau séu í minni fæðuskömmtum. Þetta þýðir að 

heildarhitaeiningaþörf minnkar með hækkandi aldri samhliða minnkuðu hlutfalli vöðva en áfram er 

sama þörfin á öllum helstu næringarefnunum. Því getur það reynst öldruðum erfitt að halda 

næringarástandi sínu í jafnvægi (Bernstein og Munos, 2012; Embætti landlæknis, 2018c). 

Best er að ná að fyrirbyggja ástandið og lenda aldrei í vannæringu. Hægt er að bæta margt með 

aukinni eftirfylgni að hálfu næringarfræðinga sem og hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar geta sinnt 

eftirfylgni í heimahjúkrun. Það er mikilvægt að taka umræðuna, kíkja í ísskápana, og fylgja því eftir að 

það til séu næringardrykkir og þeir drukknir. Ef einstaklingur er greindur vannærður þá ætti það að 

verða til þess að viðkomandi fái heimahjúkrun með auknu eftirliti. Sem dæmi mætti vinna 

næringarástandið upp með innliti þar sem farið væri yfir hvað var borðað síðastliðinn sólarhring, sinna 

fræðslu, aðstoða við að matast og svo framvegis (Berglind Soffía Blöndal, 2017). Næringarfræðingar 

ættu að hafa aðkomu að heimahjúkrun og starfa á heilsugæslustöðvum. Þannig gæti myndast góð 

teymisvinna næringarfræðinga og hjúkrunarfræðinga varðandi ráðgjöf og aðstoð við að setja upp 

meðferðaráætlanir er snúa að því að auka matarlyst, huga að tannheilsu, vökvainntöku, matarvenjum 

og fleiru.  

Rannsóknir sýna að vannæring er mjög kostnaðarsöm fyrir heilbrigðiskerfið. Það er vegna þess að 

þeir sem eru vannærðir liggja almennt lengur inni á sjúkrastofnunum og endurinnlagnir og komur 

þeirra eru algengari. Vannæring getur dregið aldraða til dauða fyrr en ella enda hrakar bæði andlegri 

og líkamlegri getu fyrr hjá vannærðum einstaklingum (Volkert o.fl., 2019). Á Íslandi er einnig mikill 

skortur á hjúkrunarrýmum og margt aldrað fólk liggur lengi inni á spítala í endurhæfingu og hjúkrun í 

plássum sem í raun eru ætluð bráðveikum. Jafnframt er mikil pressa á að útskrifa sjúklinga af 

bráðalegudeildum. Því eru aldraðir gjarnan sendir heim of snemma miðað við þeirra þarfir, oft 

einstaklingar sem í mörgum tilfellum eru ekki í stakk búnir til að sjá um sig sjálfir. 

2.4.2 Forvarnir 

“Betra er heilt en vel gróið” minnir okkur á mikilvægi forvarna og heilsueflingu aldraða. 

Það er oft hægt að koma í veg fyrir heilsutengd vandamál og sjúkdóma en til þess þurfum við virkar 

forvarnir (World Health Organization, 2019). Forvarnir raðast í þrjá flokka eftir því að hverjum þær 

beinast. Fyrsta stigs forvarnir eru altækar forvarnir sem beint er til allra í samfélaginu og er ætlað að 

auka heilsu fólks og fyrirbyggja að vandamál komi upp. Annars stigs forvarnir eru valkvæðar forvarnir 

sem beint er til áhættuhópa og markmiðið með þeim er að finna fólk í áhættu. Hérna kemur skimunin 

inn þar sem hún greinir vandamál á fyrri stigum. Þriðja stigs forvarnir eru sértækar forvarnir sem beint 

er til einstaklinga sem eru í áhættu á sjúkdómsástandi og er ætlað að draga úr skaða og auka þannig 

á lífsgæði fólks (World Health Organization, 2019). 

Fræðimaðurinn Gordon (1983) ráðlagði að veita forvarnir út frá rannsóknum á einstaklingum sem 

eru með byrjandi sjúkdóma, þrátt fyrir að þeir hafi engin einkenni. Til þess að hægt sé að draga úr 

hættunni á að þeir þrói með sér sjúkdóm í framtíðinni þarf að beita forvörnum strax; til dæmis með því 

að skima fyrir sjúkdómseinkennum og nota niðurstöðurnar í forvarnarfræðslu í stað þess að veita 

forvarnarfræðslu eingöngu þeim sem þegar eru komnir með sjúkdómseinkenni. Gordon leggur til 
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annað flokkunarkerfi fyrir forvarnir þar sem fyrsta þrepi forvarna væri beint að öllum, öðru þrepi að 

áhættuhópum með tilliti til aldurs, kyns, starfs, persónuleika o.þ.h. en þó einkennalausum og því þriðja 

að einstaklingum í sérstökum áhættuhópum fyrir að þróa með sér ákveðin heilsufarsvandamál. Með 

því að flokka þetta svona í stað þess að nota fyrra flokkunarkerfið taldi Gordon að hægt væri að 

viðhalda meira heilbrigði í samfélaginu. 

2.5 Orsakir vannæringar aldraðra 

Orsakir vannæringar eða aukinnar hættu á vannæringu eru margþættar. Langvarandi lítil fæðuneysla, 

þar sem orkuinntakan er ónóg, getur stafað af margvíslegum þáttum og getur stuðlað að aukinni hættu 

á vannæringu hjá öldruðum. Því er mikilvægt að greina hver orsökin er. Þarna geta fléttast saman 

veikindi, félagslegar aðstæður og viðhorf einstaklings gagnvart því að eldast og að þiggja aðstoð 

(Donini o.fl. 2013). 

Sjúkdómar og næringarþörf geta haft áhrif á það hversu vel einstaklingar ná að nærast. 

Öldrunarbreytingar á meltingarveginum eiga sér stað og getan til að frásoga lyf og næringarefni er ekki 

sú sama og hjá yngra fólki. Ýmis lyf geta haft áhrif og valdið lystarleysi ásamt því að orkuþörfin og 

brennslugetan minnkar með hækkandi aldri (Olin o.fl., 2003). Léleg tannheilsa, munnþurrkur, 

kyngingarerfiðleikar og tap á bragðskyni eru allt líkamlegar öldrunarbreytingar sem geta haft áhrif á 

það hvernig aldraðir sjúklingar nærast (Burks o.fl., 2017). Samhliða sjúkdómsástandi aldraðra fylgir oft 

mikil innivera og lítil hreyfing sem veldur að sama skapi minni matarlyst (Volkert o.fl., 2019). 

Lélegt næringarástand getur haft áhrif á sálfélagslega líðan og lífsgæði aldraðra (Crogan og 

Pasvogel, 2003). Depurð og einmanaleiki dregur oft úr löngun til að borða og elda og heilsufarslegar 

áhyggjur geta valdið lystarleysi. Einnig getur vitræn skerðing valdið því að fólk gleymir að borða 

(Volkert o.fl., 2019). 

Umhverfis og félagslegir þættir svo sem almennt heilsufar, tekjur, efnahagur og fæðuvenjur geta 

einnig haft áhrif. Slæmur fjárhagur getur valdið því að ekki er hægt að kaupa inn næringarþéttan og 

hollan mat (Touhy og Jett, 2014; Burks o.fl., 2017). Áreiti í umhverfinu þar sem matast er getur haft 

áhrif á fæðuvenjur og matarlyst (Embætti landlæknis, 2018c).  

Vitað er að öldrun sem slík er ekki ástæða fyrir þyngdartapi eða vannæringu og mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að margvíslegir þættir geta átt hlut að máli (Touhy og Jett, 2014). Undir þetta 

tekur Berglind Soffía Blöndal (2017) í rannsókn sinni á næringarástandi aldraðra eftir útskrift af 

öldrunardeildum, þar sem niðurstöður sýndu að orku- og próteininntaka þessa sjúklingahóps var of 

lág. Einnig bendir hún á að oftast reynist erfitt að greina ástæðu vannæringar og þegar ferlið er farið af 

stað þá getur reynst erfitt að snúa því við.  

Það hefur sýnt sig að ofantaldir þættir og fleiri til geta valdið vannæringu. Það er því nauðsynlegt 

að vera vakandi fyrir þessum þáttum því fylgikvillar vannæringar eru ekki síður alvarlegir (Berglind 

Soffía Blöndal, 2017). Gott næringarástand er mikilvægur liður í því að viðhalda líkamlegu og andlegu 

heilbrigði aldraðra sérstaklega og tengist þannig beint lífsgæðum, sjálfstæði og hamingju þeirra 

(Touhy og Jett, 2014; Burks o.fl., 2017). 
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2.6 Meðferð, einkenni og afleiðingar vannæringar 

Ekkert eitt atriði getur skorið úr um hvort einstaklingur sé vannærður eða í áhættu fyrir vannæringu. 

Því er mikilvægt að fylgjast heildrænt með ástandi sjúklings og grípa strax inn í ef grunur leikur á 

vannæringu, því bið eftir að ástandið lagist hjálpar engum. 

Samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis á allt eldra fólk að vera skimað fyrir áhættu á 

vannæringu innan heilbrigðiskerfisins (Embætti landlæknis, 2018a). Ef skimun leiðir í ljós að 

einstaklingur sé líklegur til að vera vannærður eða ef vannæring er staðfest er nauðsynlegt að gera 

næringarfræðilega greiningu og næringaríhlutun. Virk eftirfylgni og reglulegt endurmat á 

næringarástandinu er mikilvægt.  

2.6.1 Einkenni og afleiðingar vannæringar 

Birtingarmynd vannæringar hjá öldruðum einstaklingum getur verið margskonar og haft bæði 

líkamlegar og andlegar afleiðingar í för með sér (Pirlich o.fl., 2006; Marshall, Bauer og Isenring, 2014) 

sem ber að hafa í huga við umönnun aldraða.  

Eldra fólk og sjúklingar eru í aukinni hættu á vökvaskorti. Algengasta ástæðan er einfaldlega að 

þau drekka ekki nóg. Eðlileg þorstatilfinning minnkar hjá öldruðum. Helstu einkenni ofþornunar sem 

sjást hjá öldruðum eru dökkgult þvag eða jafnvel lítil sem engin þvagmyndun, lágur blóðþrýstingur, 

hraðari hjartsláttur, svimi, höfuðverkur, slappleiki, svefnhöfgi og jafnvel óráð og lost (Hopper o.fl., 

2015). Skert nýrnastarfsemi, minnkuð þorstatilfinning og minni hreyfigeta hjá öldruðum geta verið 

ástæður þess að minni vökvainntaka á sér stað sem eykur hættu á ofþornun (Bernstein o.fl., 2012). 

Vökvaskortur og vannæring getur einnig leitt til harðlífis sem getur síðan haft aðrar neikvæðar 

afleiðingar í för með sér eins og ýmsa meltingarfærasjúkdóma (De Giorgio o.fl., 2015). Til að mynda 

hægist á efnaskiptum í meltingarveginum hjá einstaklingum sem ekki fá næga orku sem getur haft í för 

með sér ýmis vandamál. Hægðatregða getur þannig verið vísbending um að meltingin sé hæg og ekki 

til þess fær að sinna hlutverki sínu vegna vannæringar (Ottery, 1996). Blóðleysi sést hjá mörgum 

vannærðum þar sem járnbúskapurinn er minni vegna ónógrar fæðuinntöku (Mitrache o.fl., 2001). 

Vöðvarýrnun og vöðvaslappleiki vegna orkuskorts og þar með erfiðleikar við hreyfingu eru meðal 

annars fylgikvillar vannæringar þar sem gengið hefur verið á birgðir líkamans af próteini, aðal 

byggingarefni vöðva. Þetta sést oft á því að föt eru orðin of stór yfir axlir, upphandleggi og fætur, þó 

svo að mittismálið hafi ekkert breyst (Cederholm, Jägren og Hellström, 1995; Geirsdottir o.fl., 2013).  

Sár gróa verr hjá vannærðum (Anna Svandís Gísladóttir, 2007; Stechmiller, 2010) og hefur 

næringarástand áhrif á teygjanleika húðarinnar og þar með sáramyndun. Skortur á próteininntöku tefur 

sáragræðslu, lengir bólgutíma sáraferlis og sýking getur verið algeng (Stefanski og Smith, 2006). 

Þegar nuddsár fara að myndast á beinaberum svæðum getur það verið merki um vannæringu ásamt 

því að sár gróa illa og seint. Þekkt eru tengsl góðrar næringar og sáragræðslu hjá skurðsjúklingum þar 

sem gott næringarástand flýtti fyrir gróanda í skurðsárum (Thompson og Fuhrman, 2005). Minnkuð 

lífsgæði og aukin dánartíðni hafa einnig reynst algeng meðal vannærðra aldraðra (Marshall og 

Isenring, 2014). 

Vert er að hafa í huga að ekki eru allir vannærðir aldraðir of grannir. Þvert á móti getur 

birtingarmyndin verið þannig að einstaklingur virðist í ofþyngd. Í vannæringarástandi sparar líkaminn 
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orku og við það hægir á efnaskiptum líkamans. Það getur aukið þyngd og bjúgsöfnun (Murphy, 

Straebler, Cooper og Fairburn, 2008). 

Andlegar og félagslegar afleiðingar vannæringar geta einnig verið greinanlegar hjá öldruðum, svo 

sem depurð, þunglyndi, kvíði og þráhyggja. Heilinn þarf mikla orku til að starfa rétt og því hefur 

vannæring áhrif á heilastarfsemina og hugsanir. Vannæring getur því haft áhrif á skapið og ýtt undir 

skapsveiflur, pirring og neikvæðni samkvæmt rannsókn Keshavarzi, Ahmadi, og Lankarani (2015). 

Vannæring getur jafnframt haft mikil áhrif á félagslega hegðun einstaklings. Aldraðir hafa tilhneigingu 

til að einangrast félagslega og slenið og slappleikinn sem fylgir vannæringunni getur ýtt enn frekar 

undir minnkandi virkni einstaklingsins (Murphy, 2008). 

Vannæringin getur einnig haft þau áhrif að legutími á sjúkrahúsum lengist. Aukin hætta er á 

legusárum ásamt því að hætta á sýkingum og byltum eykst (Martin-Palmero,Serrano -Pérez, Cámara-

Balda, Villar-García og de Mar Marín-Lizárraga o.fl., 2017). Meðan á sjúkrahúsdvöl sjúklinga stendur 

versnar næringarástand þeirra oft. Þetta er að hluta til vegna veikinda þeirra og að hluta til vegna þess 

vannæring er ekki nægilega vel viðurkennt vandamál og vangreint á sjúkrahúsum. Vinnuálag 

heilbrigðisstarfsmanna er mikið og sjúkrahúsdvöl oft á tíðum stutt, sem gerir það að verkum að ekki 

gefst nægur tími til að vinna upp næringarástand sjúklings sem jafnan tekur lengri tíma (McWhirter og 

Pennington, 1994). 

2.6.2 Meðferð við vannæringu aldraðra 

Besta leiðin til að fylgjast með vannæringu er að mæla líkamsþyngd einstaklings reglulega (a.m.k. 

mánaðarlega) heima, á heilsugæslu, eða á hjúkrunarheimilum. Eins og fyrr segir þá getur eldra fólk 

sem er í kjörþyngd eða jafnvel í yfirþyngd, einnig verið vannært (Jyväkorpi o.fl., 2005). Því er ekkert 

eitt atriði sem ákvarðar hvort einstaklingur er vannærður eða í hættu á að verða vannærður. Það er 

því mikilvægt að fylgjast með mörgum þáttum og horfa heildrænt á vandamálið. 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vera meðvitaðir um aukaverkanir lyfja eins og lystarleysi og 

bregðast þá við á viðeigandi hátt eins og til dæmis að tryggja reglubundnar orku-og næringarþéttar 

máltíðir. Einnig er oft þörf á að breyta lyfjum ef þau draga úr matarlyst. Tryggja þarf að hinn aldraði fái 

heita máltíð tvisvar á dag og gæta þarf þess að allur matur og drykkir séu orku- og próteinþéttir. 

Leggja þarf áherslu á að einstaklingurinn borði próteinríka hlutann af máltíðinni (kjöt, fiskur, egg, 

mjólk). Næringardrykkir í millimál eiga ekki að koma í stað aðalmáltíða, en þeir geta verið góð viðbót. 

Mikilvægt er að sjá til þess að matvara sé í þægilegum umbúðum sem auðvelt er að opna. Þá skal 

tryggja að það sé til fjölbreyttur matur á heimilum fólks til að koma í veg fyrir leiða og að það sé 

auðvelt að neyta matarins. Áferð fæðunnar þarf að vera þannig að það sé auðvelt að tyggja hana og 

að allir sem greindir eru með tyggingar- eða kyngingarerfiðleika fái viðeigandi ráðgjöf varðandi áferð á 

mat (Burks o.fl., 2017). Mikilvægt er að veita því fólki sem býr heima aðstoð við matarinnkaupin til að 

tryggja rétt fæðuval. Að borða saman með ættingjum eða vinum getur haft margt gott í för með sér. 

Auk þess að tryggja gott næringargildi þá getur það dregið úr einmanaleika, kvíða og depurð 

(Keshavarzi o.fl.,2015). Auk þess er öll hreyfing og útivera til þess fallin að auka matarlyst (Geirsdottir 

o.fl., 2013). 
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Á legudeildum má halda betur utan um næringuna (Kristbjörnsdottir, 2016) og sjúklingur á rétt á 

næringarráðgjafa. Samkvæmt upplýsingum frá Ólöfu Guðnýju Geirsdóttur, dósent í næringarfræði, er 

mikil þörf á ráðgjöf frá næringarfræðingum til handa sjúklingum á legudeildum Landspítala. Skortur á 

næringarfræðingum og álag á deildum valdi því hins vegar að beiðnir til næringarfræðinga, sem hafa 

fasta deild, geti farist fyrir (Ólöf Guðný Geirsdóttur, munnleg heimild, 30. apríl 2020). Flestir aldraðir 

eru þó settir á orku-og próteinbætt fæði sem er mikilvægt í uppbyggingu á næringarástandi þeirra 

(Geirsdottir o.fl., 2013). Í rannsókn Thoresen, Beck, Irtun og Group (2008) kom í ljós að læknar og 

hjúkrunarfræðingar sem höfðu aðganga að klínískum næringarfræðingum lögðu meiri áherslu á 

næringarmeðferð fyrir sjúklinga og bar það góðan árangur.  

 

Embætti landlæknis (2008) leggur til eftirfarandi aðgerðir varðandi hjúkrun aldraða við vannæringu: 

Tafla 1. Hjúkrunarráðleggingar fyrir vannærða sjúklinga frá Embætti Landlæknis 

Hjúkrunargreining/verkþáttur Hjúkrunarmeðferð 

•   Lystarleysi •   Gefa fleiri og smærri máltíðir 

•   Minnkuð geta til að matast •   Veita viðeigandi aðstoð 

•   Fjöldi máltíða •   Fjölga máltíðum á dag úr 4-5 í 6-8 

•   Vökvun •   Drekka 6-8 glös á dag 

•   Veita viðeigandi aðstoð við að nærast 
•   Brytja niður mat. Stappa mat eftir þörfum.  
    Mata ef með þarf.  

  •   Gefa auka máltíðir 

  •   Gefa næringardrykki 

  •   Gefa sondunæringu  

 

Samkvæmt rannsókn Sigrúnar Sunnu Skúladóttur og félaga hefur D-vítamínskortur þekkt 

forspárgildi fyrir mjaðmabrot, þó svo það sé ekki beint orsakasamband þar á milli. Hreyfing og 

styrktarþjálfun aldraðra hefur einnig mikið að segja samhliða D-vítamíninntöku til að draga úr líkum á 

mjaðmabrotum (Meehan o.fl., 2019). Beinvernd ráðleggur 20 míkrógrömm af D-vítamíni á dag fyrir 71 

árs og eldri (Beinvernd, 2013). Íslensk rannsókn sem skoðaði næringarástand og D-vítamínskort hjá 

öldruðum sjúklingum á spítala, sýndi að 12,3% aldraðra voru með D-vítamínskort (Ramel, Jonsson, 

Bjornsson og Thorsdottir, 2009). 

Samkvæmt ráðleggingum ESPEN (Expert Statements and Practical Guidance for Nutrition 

management) (Volkert o.fl. 2019) eru til margvísleg árangursrík inngrip til að styðja við viðunandi 

næringu og vökva hjá öldruðum einstaklingum, sem felast í að viðhalda og bæta næringarástand, 
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klínískan framgang og auka lífsgæði. Mælt er með því að allir aldraðir séu skimaðir fyrir vannæringu á 

bráðamóttökum sem og öðrum deildum spítala.  

Í Kanada var vannæring rannsökuð í tengslum við skurðaðgerðir og samkvæmt rannsakendum er 

það orðið tímabært að meðhöndla vannæringu eins og hvern annan sjúkdóm eða veikindi og jafnframt 

að nauðsynlegt sé að fara að horfa á mat sem lyf eftir mjaðmarbrot. Aðferðir til næringarmeðferðar eru 

oft vanmetnar bæði af hálfu sjúklinga og starfsfólks. Það þarf að líta á mat sem félagslegt og 

menningarlegt fyrirbæri og viðurkenna að það getur stuðlað að verulega bættum lífsgæðum aldraðra 

(Bell, Bauer, Capra og Pulle, 2013). 

2.6.3 Óframkvæmd hjúkrun á sjúkrahúsum á Íslandi 

Lýsandi megindlegri þversniðsrannsókn um tíðni og orsakir óframkvæmdrar hjúkrunar á legudeildum 

og gjörgæsludeildum á Íslandi leiddi það í ljós að huga þarf betur að grunnhjúkrun sjúklinga. 

Hjúkrunarmeðferðir á borð við munnhirðu (40%) og eftirlit með inntöku og útskilnaði (30%) var 

ábótavant en hvort tveggja er beintengt getu sjúklings til að nærast. Óframkvæmd hjúkrun fólst einnig í 

því að mata sjúkling á meðan maturinn var enn heitur (22%) og að leggja mat fyrir sjúklinga sem gátu 

matast sjálfir (11%). Helstu ástæður óframkvæmdar hjúkrunar tengdust manneklu, ásamt ófyrirséðri 

fjölgun sjúklinga eða aukinni hjúkrunarþyngd (Helga Bragadóttir, Björk Sigurjónsdóttir og Heiður Hrund 

Jónsdóttir, 2014). Önnur íslensk rannsókn sem greindi að 58% aldraðra sjúklinga á Landspítala voru 

vannærðir styður þetta með því að áætla að orsök vannæringar sé að hluta til vegna sjúkdómsástands 

og að hluta til af því að hjúkruninni var ekki nægjanlega vel sinnt (Thorsdottir o.fl.,2005). 

2.7 Aldraðir á bráðamóttöku 

Með hækkandi aldri eru auknar líkur á að þörf aldraðra fyrir heilbrigðisþjónustu, sé meiri, þar á meðal 

bráðaþjónustu (Carpenter o.fl., 2015). Bráðamóttakan reynist oft fyrsti viðkomustaður aldraðra í 

heilbrigðiskerfinu, þegar þjónustu á viðeigandi þjónustustigi væri ef til vill frekar að fá á heilsugæslu, 

nema auðvitað þegar um bráðatilvik er að ræða.  

Ætla má að aðsókn aldraðra á bráðamóttökur á næstu tveimur áratugum muni næstum tvöfaldast 

(Singler o.fl., 2014). Frönsk megindleg ferilrannsókn sýndi að 18,7% allra sjúklinga sem leituðu á 

bráðamóttöku, voru 75 ára og eldri (Gentile o.fl., 2013). Fjöldi aldraðra einstaklinga (>67 ára) sem 

leituðu á bráðamóttöku Landspítala árið 2018 var 9.782 í samanburði við 8.237 árið 2013. Samkvæmt 

starfsemisupplýsingum frá Hagdeild Landspítala var heildarkomufjöldi aldraðra á bráðamóttöku árið 

2018 17.267 sem gerir meðalfjölda koma um 1,8 skipti á einstakling.  

Koma aldraðra á bráðamóttökur um heim allan er á bilinu 12-21% af heildarfjölda sem leita á 

bráðamóttökur. Komum þeirra hefur fjölgað hlutfallslega meira en fjölgun aldraðra á undanförnum 

árum. Algengustu ástæður fyrir komum aldraðra á bráðamóttökur, samkvæmt rannsóknum, reyndust 

vera vegna brjóst- og kviðverkja, slappleika, mæði, bylta, aukaverkanna lyfja, stoðkerfisvandamála og 

slysa (Lowthian, Curtis, Stoelwinder, McNeil og Cameron, 2013; Pines, Mullins, Cooper, Feng og 

Ruth, 2013; Wachelder o.fl.,2017; Burks o.fl.,2017). Á Íslandi sýndu rannsakendur fram á að 

komuástæður aldraðra á bráðamóttöku voru misjafnar eftir kynjum. Algengasta orskök bráðra koma 
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kvenna voru stoðkerfisvandamál (20%) en hjá körlum voru það vandamál tengd hjarta og blóðrás 

(14%) (Gudmundsdottir o.fl., 2018). 

Aldraðir eru ólíkir yngri sjúklingum að því leyti að þeir eru líklegri til að hafa fleiri undirliggjandi 

sjúkdóma (e.comorbidities), taka fleiri lyf daglega (e. polypharmacie) og að hafa oft meiri færni- og 

vitsmunaskerðingu auk félagslegra vandamála (Fjell o.fl., 2018). Þessi hópur útskrifast oft beint heim 

af bráðamóttöku eftir að bráðu vandamáli hefur verið sinnt. Aldraðir einstaklingar eru allt of sjaldan 

spurðir út í næringarástand á bráðamóttöku. Oft hefur í mesta lagi verið spurt, „drekkur þú reglulega?“ 

„borðar þú reglulega?” (Volkert o.fl.,2019). 

2.7.1 Aðstæður fyrir vannærða aldraða á bráðamóttöku 

Segja má að bráðamóttökur séu ekki sniðnar að þörfum vannærðra aldraðra sjúklinga þar sem 

aldraðir hafa oft fjölþætt heilsufarsvandamál. Veikindi og slys geta haft mikil áhrif á getu þeirra til 

sjálfsbjargar og sett daglegt líf þeirra úr skorðum sem getur svo birst enn frekar í formi vannæringar. Á 

bráðamóttöku er hætta á að umönnunartími sé lítill og fátt er um úrræði sem lúta að því að kanna 

þarfir þeirra og útvega þeim frekari aðstoð (McCusker o.fl., 2009). Í meira en áratug hafa rannsóknir 

bent til þess að í kjölfar komu á bráðamóttöku aukist tíðni óvæntra atvika, endurkoma og innlagna hjá 

öldruðum og að innlögnum á hjúkrunarheimili eða jafnvel dauðsföllum fjölgi (Hastings o.fl., 2011). 

Einnig hafa komið fram vísbendingar um að vandamál þeirra séu vangreind, að aldraðir séu 

útskrifaðir, jafnvel afhent óviðeigandi eða röng lyf (McCusker o.fl., 2009) án viðeigandi úrræða eða 

leiðbeininga um áframhald (Hastings o.fl., 2011).  

2.7.2 Bráða öldrunar ráðgefandi hjúkrunarfræðingar 

Teymi bráða öldrunar ráðgefandi (BÖR) hjúkrunarfræðinga er starfandi á bráðamóttökunni í Fossvogi. 

Markmið þeirra er að meta og útvega þá þjónustu sem 75 ára og eldri þurfa þegar þeir útskrifast heim 

af bráðamóttökunni og gera útskrift þeirra öruggari og einfaldari. BÖR hjúkrunarfræðingur metur 

ástand sjúklings, veitir inngrip eftir því sem við á og ráðgjöf varðandi aukinn stuðning og heimavitjun. 

Samkvæmt BÖR sérfræðingi á bráðamóttöku, sem segir frá uppvinnsluferli aldraðra á bráðamóttöku, 

er eftirfylgnin stór hluti starfs hjúkrunarfræðingsins, þar sem hann beinir þessum sjúklingahópi á rétt 

úrræði eins og heilsugæslu, göngudeild Landspítala eða læknastofu í stað endurkomu á bráðamóttöku 

(Flynn o.fl., 2010). 

2.7.3 Forspárgildi skimunar 

Með skimun (e.screening) er átt við kerfisbundna sjúkdómaleit sem er oftast framkvæmd með 

ákveðnum matstækjum. Þá er um skipulagða leit að heilbrigðisvandamáli hjá einstaklingum sem eru 

með forstigseinkenni sjúkdóms eða sjúkdóm á byrjunarstigi. Kerfisbundin skimun auðveldar að meta 

einkenni sjúklinga (Stanhope og Lancaster, 2019). Með skimunarprófi telst einstaklingurinn jákvæður 

eða neikvæður gagnvart sjúkdómnum en skimunarpróf eru þó ekki fullkomlega áreiðanleg. 

Einstaklingur getur verið falskt jákvæður eða falskt neikvæður (Gupta, Rawal, Narasimhan og Shiwani, 

o.fl., 2013). 

Ýmis matstæki hafa verið útbúin til að meta næringarástand einstaklinga. Þegar skimað er fyrir 

vannæringu koma skimunartæki eins og The Mini Nutrional Assessment (MNA) og Nutritional Risk 
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Screening (NRS 2002) inn á þætti á borð við, líkamsþyngdarstuðul, hæð, þyngd, óviljandi þyngdartap, 

lystarleysi, sjúkdómsástand, hreyfigetu og vitsmunagetu (Kondrup, Allison, Elia, Vellas og Plauth, 

2003; Thorsdottir o.fl., 2005). 

Þar sem afleiðingar vannæringar geta verið margvíslegar má telja afar brýnt að greina hana 

tímanlega með skimun. Verkferlar sem fela í sér skimun fyrir vannæringu geta verið gagnlegir til að 

meta hættu á vannæringu hjá sjúklingum sem leita á bráðamóttökur og grípa þannig til snemmtækrar 

meðferðar og lágmarka lengd sjúkrahúsdvalar (Kami o.fl., 2017). 

Í klínískum leiðbeiningum ESPEN um næringu bráðveikra er mælt með skimun fyrir vannæringu (e. 

nutrition screening). Tvö íslensk mælitæki hafa verið þróuð til notkunar við skimun, annars vegar á 

skurð og lyflækningadeildum og hins vegar á öldrunardeildum. Sjúklingum sem samkvæmt skimun 

teljast í mikilli áhættu á vannæringu ber að vísa til næringarráðgjafa. Eftir mat á næringarástandi 

sjúklinga hefur farið fram skulu markmið næringarmeðferðar skilgreind. Mikilvægt er að skilgreina hvort 

markmiðið sé að viðhalda núverandi næringarástandi eða bæta næringarástand sjúklings (Anna 

Friðriksdottir o.fl., 2011). 

Hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku gæti nýst vel að hafa einfalt mælitæki sem þetta til að meta 

og greina aldraða sem eru í vannæringu eða í hættu á vannæringu. Mörg þekkt mælitæki eru tímafrek 

í notkun. Íslensk þróunarvinna hefur leitt af sér hentugt og einfalt skimunartæki til að greina 

vannæringu hjá öldruðum sem dvelja á sjúkrahúsi. Mikilvægt er að slíkt matstæki sé auðvelt í notkun 

og að alltaf sé stuðst við sama matstækið til að fá samanburðarhæfar niðurstöður. Matstækin, The 

Mini Nutrional Assessment (MNA) og The Screening Sheet for malnutrition (SSM) og Resident 

Assessment Instrument (RAI) voru nýtt til að búa til íslenska skimunartækið sem er bæði næmt og 

sértækt og byggir á þremur breytum sem sýna marktækan mun á vannærðum og vel nærðum. 

Íslenska matstækið byggir á kembileit til að greina vannæringu aldraðra. Úrvinnsla á eyðublaði er 

notuð til að greina líkur á vannæringu á öldrunardeildum. Þar er lagt mat á eftirfarandi breytur: 1) 

Líkamsþyngdarstuðul (BMI; hæð og þyngd), 2) Ósjálfrátt þyngdartap (já/nei) og 3) Nýleg skurðaðgerð 

(já/nei). Viðmiðunargildið 21 er ákvarðandi, þ.e. ef gildið er  >21 er viðkomandi vel nærður, ef gildið er 

<21 er hætta á vannæringu eða viðkomandi er vannærður (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2007). 

Í ljósi þess hve einfalt matstækið er og fljótlegt í notkun telja rannsakendur, sem þróuðu tækið, allar 

forsendur fyrir því að hægt sé að notast við það á bráðamóttöku. Meðhöndlun sjúklinga sem er 

vannærður er tvisvar til þrisvar sinnum dýrari fyrir heilbrigðiskerfið heldur en vel nærða sjúklinga. 

Þannig getur snemmgreining og meðhöndlun á vandamálinu, áður en það verður stærra, haft í för 

með sér verulegan sparnað fyrir heilbrigðiskerfið (Shrapnel, Dent og Nicholson., 2019; Fjell o.fl.,2018). 

2.8 Næring aldraðra sjúklinga sem hjúkrunarmeðferð 

Á undanförnum árum hefur áhugi hjúkrunarfræðinga á næringu aukist. Nokkrar rannsóknir hafa 

verið framkvæmdar þar sem mikilvægi næringar á sviði skurðhjúkrunar var skoðað, eins og fram kom í 

bókinni Hjúkrun aðgerðarsjúklinga II (Herdís Sveinsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks, til næringar aldraðra og í garð aldraðra sjúklinga, hefur verið frekar neikvæð 

(Bachrach-Lindström,Jensen, Lundin og Christensson, 2007). Viðhorf og áhersla allra þeirra sem 

koma að umönnun aldraðra hefur mikil áhrif á það hvernig næring sem hjúkrunarmeðferð er 
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framkvæmd og virðist henni vera ábótavant á deildum þar sem næring sjúklinga er ekki talin meðal 

mikilvægari verkefna eins og kemur fram í eigindlegri rannsókn frá Svíþjóð (Persenius, Wilde-Larsson 

og HallLord, 2009). Bell og félagar (2013) styðja þetta og að auki telja þeir að meðferð sem tengist 

næringu sjúklinga jafn mikilvæga og aðra hjúkrunarmeðferðir eins og lyfjameðferð. Það hefur sýnt sig 

að lengri rúmlega sem getur skapast vegna vannæringar kallar á lengri endurhæfingu meðal aldraðra 

sjúklinga á legudeildum (Wagner o.fl., 2012). 

2.9 Markmið og rannsóknarspurningar 

Skimun fyrir vannæringu hjá öldruðum ætti að fara fram á bráðamóttöku. Litlar upplýsingar eru til um 

hvaða þjónustu vannærðir aldraðir fá á bráðamóttöku. Samkvæmt bestu vitund höfunda eru þetta 

þættir sem þarft er að sinna og gæti verið enn betur sinnt á bráðamóttökum. 

Rannsóknarspurningarnar voru settar fram út frá PICOTS-viðmiðum sem tóku mið af sjúklingahópi (e. 

disease), ákveðnu vandamáli (e. issue of interest), samanburði á viðfangsefni (e. comparsion or main 

interest), útkomu (e. outcome), tíma (e. time) og rannsóknarsniði (e. study design chosen) (Polit og 

Beck, 2017). Samkvæmt PICOTS framsetningu í þessari samantekt er: P: aldraðir einstaklingar sem 

leita á bráðamóttökur, I: vannærðir eða í hættu á vannæringu, C: á ekki við, O: orsakir og afleiðingar 

komu vannærðra aldraðra sjúklinga á bráðamóttöku, T: á ekki við, S: meigindlegar og eigindlegar 

rannsóknargreinar. 

Megintilgangur fræðilegu samantektarinnar var að greina annars vegar orsakir og afleiðingar 

bráðra koma aldraðra á bráðamóttöku og hins vegar að kanna hvaða þjónusta sé í boði og hvaða 

árangur hún hefur í för með sér. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum með 

erlendum ritrýndum rannsóknum. 

• 1. Hverjar eru orsakir og afleiðingar bráðra koma vannærða aldraðra á bráðamóttöku og 

áhættuþættir vannæringar ?  

o Markmiðin voru að finna út: Af hverju eru vannærðir aldraðir að koma á 
bráðamóttöku og hver verða afdrif þeirra í kjölfarið.  

• 2. Hvaða þjónustu fá vannærðir aldraðir á bráðamóttöku og hvaða árangur ber hún? 

o Markmiðin voru að finna út: Hvað er gert fyrir vannærða aldraða á bráðamóttöku 
og hvaða verkferlar gætu nýst hjúkrunarfræðingum til að efla þekkingu þeirra og 
störf á bráðamóttöku.  
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3 Aðferð 

Til að öðlast yfirsýn yfir efnið sem leiðir til heildrænnar nálgunar og góðra niðurstaðna var farið í að 

safna saman niðurstöðum úr rannsóknum á kerfisbundinn hátt. Slík fræðileg samantekt víkkar 

sjóndeildarhringinn og dýpkar skilninginn umfram eina rannsókn (Atkins o.fl., 2008). Í þessum kafla 

verður greint frá aðferðinni sem notuð var í gagnasöfnun verkefnisins. Sett voru fram markmið og 

ákveðnar rannsóknarspurningar með verkefninu. Leitað var gagna um orsakir og afleiðingar bráðra 

koma aldraðra á bráðamóttökuna vegna vannæringar. Gerð var kerfisbundin fræðileg samantekt þar 

sem stuðst var við PRISMA flæðirit (e. Preferred Reporting Items for Systematic Review and 

MetaAnalysis) við greiningu leitarinnar (Liberati o.fl., 2009). Til að hægt sé að endurtaka leitina og fá 

sama úrtak af greinum var stuðst við ákveðin lykilorð í PubMed. 

3.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir inntöku rannsókna í fræðilegu samantektina: 

Gagnagrunnur: Leitað í PubMed gagnagrunni til að finna viðeigandi greinar (sjá töflu 3). Einnig var 

leitað í heimildalistum rannsókna.  

Útgáfutími rannsókna: Tímabilið 2010-2020. 

Þátttakendur í rannsóknum: Aldraðir einstaklingar eldri en 60 ára. Áhersla lögð á eldri en 65 ára. 

Tegundir rannsókna: Allar tegundir meigindlegra og eigindlegra rannsókna sem voru birtar hjá 

ritrýndum tímaritum og settar upp á skipulagðan máta, þ.e. eftir IMRAD kerfinu: Introduction, Method, 

Results and Discussion. 

Tungumál: Greinar á ensku 

Yfirlit yfir inntöku- og útilokunarskilyrði (sjá töflu 2).  

 

Tafla 2. Yfirlit yfir inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Heimildir frá 2010 -2020 Heimildir frá 2010 og eldri 

Klínískar rannsóknir Fræðilegar samantektir 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknir Einstaklingar 59 og yngri 

Aldraðir sem leita á bráðamóttöku Gögn á öðrum tungumálum en ensku  

Gögn á ensku   

Einstaklingar 60 ára og eldri   

Aldraðir voru vannærðir eða í hættu á vannæringu   

 

3.2 Efnisleit og leitarorð 

Leitarorðin sem notuð voru í gagnagrunnunum voru malnutrition, malnourishment elderly, older adults, 

aged, geriatric, frail, emergency, emergency service, emergency room, senior centers, A&E, nursing 
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care. Við leitina var notuð blanda af kerfisbundnum orðum (MeSH) ásamt fríum texta. Þessi leit skilaði 

af sér sjö greinum sem voru nýttar sem lykilgreinar við gerð verkefnisins. Leitin var framkvæmd af 

báðum höfundum (MÁK/SHS). Leitað var til leiðbeinanda ef vafi var til staðar að greinar uppfylltu ekki 

inntökuskilyrðin. Notast var við flæðiritið PRISMA við greiningu leitar (sjá mynd 1). 

  

Tafla 3 PubMed inntökuskilyrði. Útgáfa innan 10 ára, greinar á ensku og þátttakendur > 60 ára. 

Leit Leitarorð Fjöldi  Titlar Greinar 

1 
 

(((((Emergency Service, Hospital[Majr]) AND (Frail Elderly[Mesh] OR 
Senior Centers[Mesh](nursing care) AND *nurs) AND "last 10 
years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND aged[MeSH])  

25 11 2 

2. ((((("A&E") OR "emergency room") OR "Emergency Service, 
Hospital"[Mesh])) AND (((((("Aged"[Mesh]) OR "Aged, 80 and 
over"[Mesh])) OR geriatric) OR "older adults") OR elderly)) AND 
((("Malnutrition") OR malnourishment) OR "Malnutrition")    

67 20 5 

 

Samtals 92 31 7 
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Mynd 1. PRISMA flæðirit við greiningu leitar 

3.3 Greining og framsetning niðurstaðna 

Hver grein var lesin yfir af hvorum nemanda þar til góð innsýn í efni rannsóknanna hafði náðst. Til að 

öðlast enn frekari yfirsýn á innihaldi rannsóknagreinanna settu höfundar upp töflur með öllum helstu 

rannsóknarupplýsingum sem voru eftirfarandi: (1) Höfundar, ár, land (2) Tilgangur (3) Tegund 

rannsókna (4) Úrtakstærð og aldursbil (5) Rannsóknartímabil (6) Niðurstöður (7) Útkomubreytur (8) 

Hjálplegir þættir (9) Vankantar. Taflan var notuð við greiningu á sameiginlegum þáttum annars vegar 

og ólíkum þáttum hins vegar (sjá fylgiskjöl 1 og 2). Loks voru rannsóknarniðurstöðurnar teknar saman 

með orðum og töflum (sjá töflur 5 -7). Í töflu 5 voru orsakir og afleiðingar bráðra koma vannærðra 

aldraðra dregnar fram. Í töflu 6 var þjónustan og íhlutanirnar úr rannsóknunum settar fram og í töflu 7 

voru áhættuþættir vannæringar settir fram.  



29 

3.4 Gæðamat skv. A,B,C 

Ákveðið var að setja fram eigið gæðamat samkvæmt þremur bókstöfum, sem ákveðið var að kalla 

A,B,C gæðakerfi. Þetta var gert til þess að geta sett fram heildstæða samantekt á styrkleikum og 

veikleikum þeirra lykilrannsókna sem teknar voru fyrir í samræmi við viðfangsefni samantektarinnar, 

óháð rannsóknarsniði þeirra. Höfundar settu fram mikilvæga þætti sem hver rannsókn þurfti að greina 

frá. Þau skilyrði sem talin voru mikilvæg í gæðamati rannsókna voru meðal annars. (1) Kom tilgangur 

rannsóknar vel fram, (2) var greiningu og aðferð rannsóknar vel lýst, (3) kom fjöldi þátttakanda fram, 

(4) kom meðalaldur/aldursbil fram, (5) voru orsakir bráðra koma tilteknar, (6) voru niðurstöður 

rannsókna skýrar, (7) var rannsóknin auðlesanleg, (8) voru vankantar rannsóknarinnar teknir fram, (9) 

voru útkomubreytur áreiðanlegar, (10) voru inntöku- og útilokunarskilyrði tekin fram. Fjöldi stiga 

ákvarðaði ABC matið á rannsóknunum sem gaf til kynna gæði í framsetningu þeirra. A (10/10) táknaði 

mjög mikil gæði, B (8-9/10) táknaði mikil gæði og C (<8/10) táknaði töluverðar takmarkanir á gæðum. 

Við gerð kerfisbundinnar samantektar er mikilvægt að meta gæði lykilheimilda til þess að ákvarða 

hversu mikið traust er hægt að leggja í þær. Við mat á gæðum rannsókna þessarar samantektar var 

stuðst við framangreint ABC gæðakerfi (sjá töflu 4). 
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknanna út frá tölfræðilegri úrvinnslu gagna. Myndræn 

framsetning gagna hefur lykilhlutverki að gegna í lýsandi tölfræði (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Rannsóknargögn verða því ekki aðeins skýrð út í rituðu máli, heldur einnig sett fram í töflum. 

4.1 Niðurstöður gæðamats 

Eftir að leitin var framkvæmd fundust samtals 92 greinar en eftir að titlar og útdrættir voru skimaðir 

með tilliti til inntöku-og útilokunarskilyrða stóðu eftir 31 grein sem voru lesnar í heild sinni. Í heildina 

uppfylltu sjö greinar inntökuskilyrði. Báðir höfundar lásu greinarnar hvor í sínu lagi. Tvær greinar 

fundust með öðrum hætti.  

Heilt yfir voru gæði rannsóknanna mikil. Sex greinar fengu fullt hús stiga og þær metnar með “mjög 

mikil gæði” og þar með hlutu þær matið A. Tvær greinar höfðu nokkra vankanta í gæðamatinu og 

fengu B sem túlkast til “mikilla gæða”. Einungis var ein grein sem uppfyllti skilyrðin ekki nægilega vel 

og fékk matið C og “takmörkuð gæði”. Atriðin voru metin og þeim svarað: „já“ og „nei“ og er nei sýnt 

sem auður dálkur í töflu. Reiknað er hlutfall jákvæðra stiga af heildarfjölda spurninga og því hærra 

sem hlutfallið er því meiri eru gæðin (sjá töflu 4). 
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 Tafla 4. Yfirlit yfir samþættingu og gæði rannsókna. 
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Kom tilgangur 
rannsóknar vel fram? 

já já já já já já já já já 

Var greiningu og 
aðferð rannsóknar vel 
lýst? 

já já já já já já já já já 

Kom fjöldi þátttakenda 
fram? 

já já já já já já já já já 

Kom 
meðalaldur/aldursbil 
fram? 

já já já já já já     já 

Voru úrtaki og 
umhverfi vel lýst 

já já já já já já já já já 

Voru niðurstöður 
rannsókna skýrar? 

já já já já já   já já já 

Var rannsóknin 
auðlæsileg? 

já  já já já já   já já já 

Voru vankantar 
rannsóknanna teknir 
fram? 

já já já já já já já já já 

Voru útkomubreytur 
áreiðanlegar? 

já já já já já   já já já 

Voru inntöku- og 
útilokunarskilyrði tekin 
fram? 

já já já já já já já já já 

Heildarstig 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 7/10 9/10 9/10 10/10 

ABC A A A A A C B B A 

Gæði rannsókna flokkuð eftir stigum. A: mjög mikil gæði 10/10, B: mikil gæði 8-9, C: töluverðar 
takmarkanir á gæðum <7 

 

4.2 Orsakir bráðra koma vannærða aldraðra 

Gentile o.fl., (2013) gerðu framsýna ferilrannsókn (e. prospective cohort study) til að bera kennsl á 

einstaka áhættuþætti dánartíðni aldraðra sjúklinga þremur mánuðum eftir komu þeirra á 

bráðamóttöku. Rannsakendur vildu skoða orsakaþætti skyndidauða aldraðra eftir komu þeirra á 

bráðamóttöku, í því skyni að bæta gæði þjónustu á bráðamóttöku. Rannsóknin fór fram á 

bráðamóttöku á Sainte Marguerite Háskólasjúkrahúsinu í Marseille í Frakklandi. Á tveggja vikna 

rannsóknartímabili leituðu alls 173 sjúklingar, 75 ára og eldri, á bráðamóttöku. Þátttakendurnir í 

rannsókninni voru 164 talsins og af þeim var fylgst með 157 í þrjá mánuði eftir útskrift. Fullgild 

matstæki voru notuð við öldrunarmat og öldrunarlæknar, sem fengu sérstaka þjálfun, sáu um 
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gagnasöfnunina. Sjúklingar voru spurðir út í félagslega stöðu sína og lifnaðarhætti. Til að meta 

klíníska áhættu á sjúkdómum var Cumulative Illness Rating Scale in Geriatrics (CIRS-G) skalinn 

notaður en þar er verið að meta starfsemi 14 líffærakerfa. Fjöllyfjanotkun var einnig skráð. The 

Identification of Seniors At Risk (ISAR) er skimunartæki ætlað til að greina þá aldraða sjúklinga sem 

leita á bráðamóttöku og eru, til að mynda, í hættu á færniskerðingu og andláti innan sex mánaða eftir 

komu á bráðamóttöku. Næringarmat var gert með Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF). 

Skimað var fyrir þunglyndi með Mini Geriatric Depressoin Scale (Mini -GDS). Vitsmunir og hegðun var 

síðan metin af öldrunarlæknunum. Virkni og geta til athafna dagslegs lífs var metin með Activities of 

Daily Living (ADL) skalanum og einnig voru flóknari þættir daglegs lífs eins og að sjá um fjármál og 

lyfjagjafir metnir með Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Að lokum var skoðað hvort 

sjúklingarnir hefðu hlotið byltu innan 12 mánaða fyrir komu á bráðamóttöku. Þremur mánuðum síðar 

fóru sjúklingar og aðstandendur þeirra í viðtal fyrir frekari gagnasöfnun.  

Meðalaldur sjúklinganna var 84 ár og voru konur 59% þátttakenda. Orsakir komu sjúklingana voru 

byltur (34%), slys (27,4%) og versnandi sjúkdómsástand á borð við hjartasjúkdóma (18,5%) og 

þvagfærasjúkdóma (12,1%). Niðurstöður sýndu að á þessum þremur mánuðum frá komu á 

bráðamóttökuna höfðu 14,6% látist, 19,9% áttu endurkomur á bráðamóttökuna og 63,1% höfðu verið 

lagðir inn á spítala. Samkvæmt CIRS-G voru 71,2% sjúklinganna fjölveikir og höfðu meira en þrjá 

undirliggjandi sjúkdóma. Þar af voru hjartasjúkdómar, hár blóðþrýstingur og geðrænir kvillar 

algengustu sjúkdómarnir. Fjöllyfjanotkun var mikil, hjá um 80% sjúklinganna. Þunglyndi greindist hjá 

53,3% sjúklinganna. Hátt hlutfall sjúklinganna var metið með skerta sjálfbjargagetu (ADL) eða um 

72%. Svipaðar niðurstöður komu út úr IADL, eða 68%. 

Rannsakendur greindu nær þriðjung (29,3%) úrtaksins sem vannærða samkvæmt matstækinu 

MNA-SF. Hærra hlutfall þeirra sem lögðust inn voru vannærðir (24%) en þeirra sem höfðu útskrifast af 

bráðamóttöku (4%) auk þess sem 81% þeirra sem höfðu látist reyndust vannærðir. Einnig 

margfaldaðist áhætta á andláti þremur mánuðum eftir komu á bráðamóttöku tuttugufalt þegar um 

vannærða sjúklinga var að ræða. Vannæringin var sterkasti óháði forspárþátturinn fyrir skyndilegt 

andlát aldraðra innan þriggja mánaða frá komu á bráðamóttöku þegar tekið var tillit til aldurs, kyns og 

að sjúklingar byggju einir. Rannsakendur mátu það svo að vannæringu mætti auðveldlega greina 

meðan á dvöl á bráðamóttöku stóð, með skimun sem gæti nýst við að gera ráð fyrir viðeigandi íhlutun 

og aðlagaðri umönnun sjúklinga m.t.t. heilsufars og næringaruppvinnslu.  

Með þversniðsrannsókn (e.cross-sectional study) Kami og fleiri (2017) var leitast við að ákvarða 

næringarástand sjúklinga sem komu inn á bráðamóttöku á Brasilísku háskólasjúkrahúsi frá febrúar til 

september 2012. Skimað var fyrir vannæringu sjúklinganna með Nutritional Risk Screening 2002 

(NRS-2002), ásamt blóðsýnatöku og upplýsingaöflun um heilsufar. Matstækið tekur mið af 

líkamsþyngdarstuðli (BMI), óútskýrðu þyngdartapi þrjá mánuði aftur í tímann, minnkandi fæðuinntöku 

og greiningu alvarlegra sjúkdóma. Skilyrðin fyrir þátttöku voru að sjúklingar væru af báðum kynjum 

eldri en 19 ára, höfðu ekki lifrar- eða nýrnasjúkdóm, gátu gengið sjálfir og gátu skilið upplýst 

samskiptaform. Í heildina voru 234 þátttakendur, á aldrinum 19-88 ára en 89 talsins 60 ára og eldri, 

voru metnir. Gerður var samanburður á einstaklingum sem voru í næringaráhættu og þeirra sem voru 

ekki í áhættu. Niðurstöðurnar voru þær að tæplega 52% sjúklinga 60 ára og eldri voru í áhættuhóp 
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vannærðra og skilaði sá hópur sér einnig í lengri spítaladvöl, fleiri fylgikvillum og meiri notkun á 

sýklalyfjum. Þeir sem voru í hvað mestri hættu á vannæringu voru eldri, minna menntaðir og með lægri 

líkamsþyngdarstuðul. Einnig mældist gildi serum albumins í blóði lágt og CRP hátt hjá vannærðum. 

Því var algengi vannæringar aldraðra á bráðamóttöku mikið, afdrif þeirra ekki góð og samfélagsstaða 

þessa hóps verri. Ályktun rannsakanda var að notkun á niðurstöðum klínískra mælinga gætu reynst 

vel þegar spá ætti fyrir um neikvæða útkomu sjúklinga á bráðamóttöku. 

Pereira o.fl. (2015) framkvæmdu þversniðsrannsókn í suðaustur Bandaríkjunum, þar sem 

markmiðið var að áætla algengi vannæringar hjá öldruðum sem leituðu á bráðamóttöku og að greina 

áhættuhópa. Sjúklingar voru gjaldgengir þátttakendur ef þeir voru 65 ára og eldri, ekki með vitræna 

skerðingu, bjuggu ekki á hjúkrunarheimili og glímdu ekki við langvinna sjúkdóma. Samtals voru 138 

sjúklingar af 353 sem uppfylltu skilyrðin. Sjúklingarnir voru skimaðir fyrir vannæringu með Mini 

Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF). Þeir sem skoruðu 7 stig eða minna voru skilgreindir 

vannærðir. Þeir sem skoruðu 8-11 stig voru í hættu á að verða vannærðir. Tvær skimunarspurningar í 

MNA-SF vísuðu til þunglyndiseinkenna og ef þeim var svarað játandi þá var skimað sérstaklega fyrir 

þunglyndi með skalanum Center for Epidemiological Studies Depression Scale -10 (CESD-10). 

Niðurstöður leiddu í ljós að 22 sjúklingar (16%) voru vannærðir og aðeins 5% þeirra höfðu fengið þá 

greiningu áður. Í heild voru 60% sjúklinga ýmist vannærðir eða í hættu á vannæringu. Ekki var 

marktækur munur á milli kynja né menntunarstigs. Algengi vannæringar var hátt meðal þeirra sem 

sýndu þunglyndiseinkenni eða 52%. Einnig var algengi vannæringar hátt meðal þeirra sem bjuggu í 

þjónustuíbúðum (44%) og þeirra sem áttu erfitt með að kaupa inn matvörur (33%). Erfiðleikar við að 

borða var líka algeng ástæða vannæringar eða hjá 16 sjúklingum. Sex nefndu erfiðleika við að borða 

vegna gervitanna, þrír vegna tannverkja og þrír voru með kyngingarerfiðleika. Fjórir nefndu aðrar 

ástæður. Þeir sjúklingar sem voru vannærðir og útskrifuðust af bráðamóttöku fengu enga 

næringarráðgjöf né meðferð við vannæringu. Það olli rannsakendum áhyggjum því þeir töldu mjög 

mikilvægt að grípa inn í og snúa þróuninni við, hindra versnandi ástand og aðra sjúkdóma. Þá spurðu 

rannsakendur sig hvort nægilega væri hugað að einstaklingsmiðaðri þjónustu fyrir þennan viðkvæma 

hóp. Þeir komust einnig að því að oft væri ekki skimað fyrir vannæringu sjúklinganna. Það þótti þeim 

miður, því það tekur ekki langan tíma, er einföld aðgerð og ávinningurinn mikill. 

Til að átta sig á áhættuþáttum vannæringar hjá öldruðum skoðuðu Burks og félagar (2017) þrjár 

bráðamóttökur í þremur landshlutum í Bandaríkjunum. Þeir létu skima fyrir vannæringu á 10 mánaða 

tímabili með Mini Nutritional Assessmen Short -Form matstækinu (MNA-SF). Þátttakendur í 

rannsókninni voru 252 sjúklingar, 65 ára og eldri sem ekki voru lífshættulega veikir. Markmið 

rannsóknarinnar var að reyna skilja betur hvers konar íhlutun gæti komið þessum sjúklingahópi að 

gagni með því að skoða mun á algengi vannæringar þvert á félagsfræðileg einkenni sjúklinganna og 

að meta mismunandi áhættuþætti vannæringar. Þeir sem uppfylltu skilyrðin fyrir rannsóknina voru 

spurðir spurninga varðandi lifnaðarhætti, hvort þeir byggju í eigin húsnæði eða þjónustuíbúðum. 

Fæðuöryggi þeirra var metið. Meðal annars var athugað hvernig þeir útveguðu sér mat. Sjúklingarnir 

voru látnir meta eigin tannheilsu og skimað var fyrir þunglyndi. Sjúklingar voru líka spurðir hvort þeir 

héldu að skapgerð þeirra eða depurð hefði áhrif á matarvenjur þeirra. Einnig var athugað hvort 

sjúklingarnir fyndu fyrir aukaverkunum af lyfjum, ættu erfitt með að komast á milli staða og hvernig þeir 
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mátu hreyfigetu sína. Ef þeir svöruðu þessum spurningum játandi voru þeir spurðir hvort þeir teldu 

þessa þætti koma í veg fyrir að þeir nærðust nægilega vel. Í kjölfarið voru þeir spurðir hvort þeir hefðu 

borðað nægilega vel síðasta mánuðinn vegna einmanaleika. Niðurstöðurnar voru þær að 12% allra 

þátttakendanna voru vannærðir eða 29 af 252 og 91 eða 36% voru í hættu á vannæringu. Það að búa 

í þjónustuíbúðum, vera með lágmarks menntun og spítalainnlagnir voru einkennandi fyrir sjúklinga 

sem voru vannærðir. Algengustu áhættuþættir vannæringar voru léleg munnheilsa, 54%, skortur á 

samgöngum sem hefur áhrif á mataræði (e. lack of transportation affecting diet), 12% og fæðuöryggi, 

14%. Aukaverkanir lyfja og þunglyndiseinkenni fylgdu svo á hæla sem algengir áhættuþættir sem og 

einmanaleiki í 6% tilfella. 

Wachelder o.fl. (2017) framkvæmdu afturvirka ferilrannsókn (e.retrospective chort study) meðal 

aldraðra sjúklinga sem komu til meðferðar á bráðamóttöku á Macima Medical Centre í Hollandi, á 

tímabilinu 1. september 2010 til 31. ágúst 2011. Rannsóknin fólst í því að rannsaka einkenni aldraðra 

með ósértæk einkenni (e. non-specific complains (NSC)) en slík einkenni voru skilgreind sem 

óútskýranlegar kvartanir eða almennur slappleiki. Þessi einkenni eru algeng komuástæða aldraðra á 

bráðamóttökur en hafa ekki áhrif á forgangsröðun (e.triage), sem er skilyrði fyrir að staðlað mat á 

sjúklingum hefjist. Í slíkum tilvikum lengist því biðin eftir að hefja mat og meðferð sjúklinga, en fáar 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl slappleika við slakar batahorfur hjá öldruðum bráðveikum 

sjúklingum. Þátttakendur í þessari rannsókn voru alls 1784 aldraðir sjúklingar, þar af 244 eða 13,7% 

með ósértæk einkenni. Í samanburði við þá sem voru með sértæk einkenni (e. specific symptoms) 

(86,3%) voru sjúklingar með ósértæk einkenni líklegri til að vera fjölveikir og háðir fleiri lyfjum vegna 

undirliggjandi sjúkdóma, auk þess sem dvölin á bráðamóttöku var bæði lengri og þeir þurftu oftar 

innlögn á spítaladeildir. Athyglisvert var að sjúklingar með ósértæk einkenni, sem létust innan þrjátíu 

daga, voru 20,1%, samanborið við 11% úr hópnum með sértæk einkenni. Andlát bar oftast að á 

meðan á sjúkrahúsdvölinni stóð. Rannsakendur telja möguleika á að forgangsröðunarkerfið á 

bráðamóttökunni hafi vanmetið ástand þess sjúklingahóps sem var með ósértæku einkennin. Það gæti 

síðan haft áhrif á töf á greiningu bráðra veikinda og mikilvæga sjúkdómsgreiningu sem leitt gæti til 

hærri dánartíðni. Einu niðurstöðurnar sem ekki sýndu marktækan mun á hópunum tveimur var fjöldi 

endurkoma á bráðamóttökuna innan 90 daga. 
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Tafla 5. Orsakir og afleiðingar bráðra koma vannærðra aldraðra 

Höfundur, ár Orsakir Afleiðingar 

Gentile o.fl., 
(2013) 

• Byltur (34%) 
• Slys (27,4%) 
• Versnandi sjúkdómsástand  
  (12-18%) 

• 29,3% allra sjúklinga voru vannærðir;  
  24% þeirra sem þurftu innlögn á deild  
  voru vannærðir.  
• Endurkomutíðnin á BMT, 3 mán síðar,  
  var 19,9%, 63% þurftu endurinnlögn,  
  14,6% höfðu látist 

Pereira o.fl., 
(2015) 

x x 

Kami o.fl., 
(2017) 

• Versnandi sjúkdómsástand í 
gallblöðru og brisi,  
húðsjúkdómar  
og lungnabólga 

• Lengri spítaladvöl 
• Aukin sýklalyfjanotkun 
• Fleiri fylgikvillar 

Burks o.fl., 
(2017) 

x x 

Wachelder, 
(2017) 

•Slappleiki 
• Lengri og tíðari spítaladvöl 
• Tíðari endurkomur á BMT 
• Aukin dánartíðni innan 30 daga. 

Vivanti o.fl., 
(2015) 

• Byltur  
• Aukið þyngdartap, meðaltal 1,1kg.  
• Fleiri endurkomur á BMT 

Fjell o.fl., 
(2018) 

x x 

Laur o.fl., 
(2018) 

x x 

Shrapnel o.fl., 
(2019) 

x x 

 

4.3 Þjónusta fyrir vannærða aldraða á bráðamóttöku og íhlutanir sem 
báru árangur 

Vivanti o.fl. (2015) skimuðu fyrir vannæringu hjá öldruðum sem leituðu á bráðamóttöku, Prinsess 

Alexandra Hostpital í Ástralíu. Markmiðið var að nota nýtt þjónustulíkan og meta næringarástand 

sjúklinga eftir næringaríhlutun og eftirfylgni, sem stóð yfir í 12 vikur. Auk þess voru lífsgæði sjúklinga 

metin, áhætta á byltum og lengd innlagnartíma skoðuð. Í lokaúrtaki rannsóknarinnar voru 24 

sjúklingar. Rannsakendur settu þau skilyrði að þátttakendur máttu ekki vera bráðveikir, hafa fengið 

næringarráðgjöf, hafa búið á hjúkrunarheimili né vera haldnir vitrænni skerðingu. Þátttakendunum var 

skipt handahófskennt niður í tvo hópa þar sem samanburðarhópurinn fékk dæmigerða þjónustu á 

bráðamóttöku á meðan íhlutunarhópurinn fékk að auki næringarráðgjöf hjá næringarfræðingi og 

einstaklingsmiðaða meðferð. Hætta á vannæringu var skimuð með the Malnutrition screening tool 

(MST) mælitæki sem inniheldur spurningar um þyngdartap og lystarleysi. Næringarástand var svo 

metið af næringarfræðingi út frá Subjective Global Assessment (SGA) mælitækinu. Tíðni bylta síðustu 

sex mánuði var skráð, lífsgæði metin með EQ-5D mælitækinu og einkenni þunglyndis metið með The 
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Global Depression Score. Eftirfylgni íhlutunarhópsins fór fram sem símarágjöf og/eða heimsókn til 

sjúklinga á fjórðu og áttundu viku tímabilsins. Í lok rannsóknarinnar voru niðurstöður bornar saman. 

Meðalaldur sjúklinga var 79 ár. Af þeim sem greindir voru í hættu á vannæringu samkvæmt MST 

skalanum voru 21 af 24 (88%) sjúklinganna vannærðir. Þetta var staðfest af næringarfræðingi með 

SGA skalanum. Einungis einn af 21 greindist vannærður eftir hefðbundinni skimun á bráðamóttöku, á 

meðan að nýja líkanið greindi 20 til viðbótar. Þrátt fyrir að það hafi ekki verið tölfræðilegur munur á milli 

hópa þá var klínískur munur. Þeir sem voru í íhlutunarhópnum þyngdust að meðaltali um 0,8 kg á 

meðan þeir sem voru í samanburðarhópnum léttust að meðaltali um 1,1 kg. Lífsgæði þeirra sem voru í 

íhlutunarhópnum mældust 14 stigum betri á EQ-5D (0-100 kvarði) á meðan samanburðarhópurinn 

stóð í stað. Þunglyndis einkenni minnkuðu um 1 stig á GDS í íhlutunarhópnum en jukust lítillega eða 

um 1,4 stig hjá samanburðarhópnum. Lengd spítalainnlagnar var að meðaltali 4,5 dagar hjá 

íhlutunarhópnum en 6 dagar hjá samanburðahópnum. Rannsakendur töldu gagnlegt að skima fyrir 

vannæringu allra aldraðra sjúklinga á bráðamóttöku og að regluleg eftirfylgni gæti bætt 

næringarástand sjúklinga.  

Markmið rannsóknar Laur og félaga (2018) var að koma af stað ferli til að auka vægi 

næringarskimunar hjá sjúklingum. Verkefninu More-2-Eat var hrint af stað á fimm deildum á fjórum 

spítölum í Kanada. Deildirnar höfðu eitt ár til þess að bæta sig í að greina vannæringu, finna 

viðeigandi meðferð fyrir sjúklinga og auka eftirlit. Niðurstöðurnar voru fengnar með því að taka saman 

punkta frá umræðuhópum sem samanstóð af fagfólki innan deildarinnar og viðtöl við teymisstjóra sem 

margir hverjir voru hjúkrunarfræðingar. Samtals voru 138 manns sem tóku þátt í rannsókninni. Til þess 

að hægt sé að breyta venjum þarf gott skipulag. Rannsakendur lögðu til aðferð þar sem áhersla var 

lögð á að viðhalda breyttu verklagi (e.sustain) og miðla verklaginu til starfsfólksins (e. spread). Aðferðir 

sem báru árangur við að halda út breytingum fólu í sér meðal annars að nýtt verklagi, uppbyggingu 

innri hvata hjá starfsfólki, fræðslu um mikilvægi næringarástands sjúklinga, að safna og skrásetja gögn 

og vekja áhuga starfsfólks og stjórnenda á viðfangsefninu. Að miðla nýju verklagi fól í sér meðal 

annars að vera móttækilegur fyrir tækifærum, vera reiðubúinn til að tileinka sér breytingar og auðvelda 

miðlun á nýju verklagi. Þættir sem studdu hvoru tveggja voru meðal annars að teymisstjórar voru 

sýnilegir, viðhéldu hlutverkum og studdu við nýliða. Niðurstöðurnar sýndu að verkefnið More-2-Eat bar 

árangur. Næringarmeðferð sjúklinga batnaði til muna auk þess sem rannsakendur töldu að innleiðingin 

leiddi til þess að eðlilegt þótti að setja næringu sjúklinga í forgang og skilningur starfsfólks á mikilvægi 

góðs næringarástands jókst. 

Shrapnel og félagar (2019) hönnuðu og innleiddu umönnunarverkferil aldraðra fyrir 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku. Meginmarkmið þess var að bæta þjónustu fyrir aldraðra á 

bráðamóttöku, spá fyrir um útkomu sjúklinga og minnka líkur á endurkomum. Þetta var fyrir-eftir 

íhlutunarrannsókn þar sem fyrri hlutinn átti sér stað 2013-2014 með eftirfylgni 2015-2016. Rannsóknin 

átti sér stað á bráðamóttöku á Mater Hospital í Brisbane í Ástralíu. Þátttakendur voru 1130 veikburða 

aldraðir einstaklingar sem bjuggu á hjúkrunarheimilum og leituðu af ýmsum ástæðum á bráðamóttöku 

á þessu tímabili. Fjölmargir verkferlar hafa verið hannaðir til að koma til móts við aldraðra til að fækka 

endurkomum. Í þessum verkferlum hefur verið einblínt á að íbúarnir hafi tiltekinn tengilið sem sér til 

dæmis um milligöngu við göngudeildir. Einn slíkur verkferill, The Hospital in the Nursing Home (HINH) 
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hefur reynst vel og rannsakendur settu fram þá tilgátu að hægt væri að nota hugmynd HINH og búa til 

hjúkrunarmiðaða bráðaþjónustu á bráðamóttöku fyrir aldraðra á hjúkrunarheimilum. Verkferillinn 

nefndist the Mater Aged Care in An Emergency (MACIAE) þar sem þjónustan byggðist á teymisvinnu 

sem samanstóð af bráðahjúkrunarfræðingum, öldrunarlæknum og hjúkrunarfræðingum á 

hjúkrunarheimilum. Íhlutunin fól í sér einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem stutt var við sjúklinga, 

fjölskyldur þeirra, umönnunaraðila á hjúkrunarheimilum og öldrunarlækna. Bráðahjúkrunarfræðingar 

sem voru yfir teymunum fengu sérstaka þjálfun til að sinna teymishlutverkinu. Íhlutuninni var skipt upp 

í fjögur meginatriði. Teymisstjórar sáu um að veita klíníska símaráðgjöf, setja fram einstaklingsmiðaða 

meðferð, sáu til þess að nákvæm hjúkrunarbréf fylgdu með hverri útskrift og gerðu plön fyrir 

áframhaldandi meðferð. Hlutverk þeirra var líka að sjá um fræðslu og veita stuðning fyrir starfsfólk 

hjúkrunarheimilanna, íbúanna sjálfra sem höfðu tök á sjálfsumönnun sem og fjölskyldur þeirra. 

Sjúklingarnir voru flokkaðir eftir hversu veikburða þeir voru og til þess var Clinical Frailty Scale (CFS) 

skalinn notaður. Niðurstöður sýndu að 19% sjúklinganna voru hrumir, 55% mjög hrumir og 26% 

alvarlega hrumir. Heilsu 31% þeirra sem lögðust inn á spítala versnaði í innlögninni. Allir sjúklingarnir 

voru í áhættu á að vera lagðir inn. Fjöllyfjanotkun (>5 lyf) var að finna í 96% tilfella, vitræn skerðing var 

78% og 85% voru með sjónskerðingu. Algengasta ástæða komu á bráðamóttöku var byltur eða 37%. 

Fyrir utan bráðatilvik voru það hjúkrunarfræðingar á hjúkrunarheimilum sem sendu íbúana oftast á 

bráðamóttöku til rannsóknar sem ekki voru framkvæmdar á hjúkrunarheimilum. Íbúunum var skipt í tvo 

ferilhópa. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna þjónustu á bráðamóttöku en íhlutunarhópurinn fór í 

gegn um MACIAE þjónustu. Niðurstöðurnar sýndu að ekki var mikill munur á fjölda innlagnadaga við 

fyrstu komu eða um tveir dagar. Á þessum 12 mánuðum fækkaði innlögnum um 31% og endurkomum 

eftir 28 daga fækkaði um 13,2 %. Þessar niðurstöður gáfu rannsakendum vísbendingar um að 

verulegar framfarir geta náðst með því að samþætta bráðaþjónustu fyrir veikburða aldraða á 

bráðamóttöku með verklagsferla undir forystu bráðahjúkrunarfræðinga. 

4.4 Forvarnarsýn 

Fjell og félagar (2018) í Noregi veltu fyrir sér hvort svokallaðar forvarnarheimsóknir (e.preventive home 

visits, (PHV)) gætu mögulega seinkað upphafi sjúkdómseinkenna og komið í veg fyrir endurkomur. 

Markmið þeirra var að kanna tengsl milli fimm orsakaþátta og hættu á: byltu, vannæringu, 

fjöllyfjameðferð, vitsmunalegri skerðingu og þess að greinast með sjúkdóma tengda lífsstíl og heilsu 

hjá öldruðum. Þessi þversniðsrannsókn náði til 166 þátttakenda 75 ára og eldri þar sem PHV voru 

framkvæmdar af hjúkrunarfræðingum. Skimað var fyrir vannæringu með Mini Assessment skalanum, 

byltuhætta var metin með Bergs Balance Scale (BBS), fjöllyfjanotkun skráð (>5 lyf) og vitsmuna- 

skerðing metin með Mini-Cog. Einnig var notaður spurningalisti um almennt heilsufar, lifnaðarhætti og 

félagslega stöðu. Helstu niðurstöður rannsakenda voru þær að slakt innsæi í eigið heilsufar sjúklinga 

tengdist aukinni hættu á að greinast með sjúkdóm. Einnig kom fram að hætta á byltum (13%), 

vannæringu (12%) og fjöllyfjanotkun (35%) og vitsmunaleg skerðing (28%) juku líkurnar á að 

sjúklingar greindust með sjúkdóma. Hvað lífsstíls- og heilsutengda þætti varðar kom fram að 

svefnvandamál (34%), og þunglyndi (24%) voru einnig tengd áhættunni að greinast með sjúkdóma. 

Auk þess tjáðu 55% þátttakenda sig um verki og alls 72% töluðu um að hreyfa sig eða gera æfingar 

sjaldan og 57% notuðu áfengi. Slök heilsuvitund tengdist heilsutengdum áhættuþáttum hjá öldruðum 
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sem búa heima. Til að koma í veg fyrir heilsutengd vandamál töldu rannsakendur að beina þyrfti 

athyglinni að félagslegum og lífstílstengdum þáttum sem og notkun á PHV heilsufarsmatstækinu til að 

greina aldraða sem eru útsettir fyrir sjúkdómum. Þannig gætu forvarnaráætlanir í heilbrigðismálum, 

sem beina sjónum sínum að félagslegum- og lífsstílstengdum þáttum, borið kennsl á aldraða sem eru í 

hættu á að greinast með sjúkdóm og þannig gæti öflug heilsuefling mögulega komið í veg fyrir 

endurkomur aldraðra á bráðamóttöku.  

Þjónustan á bráðamóttökunni og íhlutanir sem báru árgangur er dregnar saman í töflu 6. 

Tafla 6. Þjónusta fyrir aldraða á bráðamóttöku og íhlutanir sem báru árangur. 

Höfundar, ár. Íhlutun sem var veitt / Forvarnir Árangur sem hlaust af íhlutuninni 

Shrapnel 
o.fl., (2019) 

Umönnunarlíkan sem veitti; 
        • Ráðgefandi símtöl 
        • Einstaklingsmiðaða meðferð 
        • Nákvæma útskriftaráætlun með  
          áframhaldandi meðferðaráætlun 
        • Fræðsla og þjálfun fyrir starfsmenn  
          og fræðsla fyrir aðstandendur  

• Íhlutunin hafði jákvæðar  
afleiðingar fyrir sjúklinganna  
og endurkomutíðni innan  
28 daga minnkaði mikið 

Laur o.fl., 
(2018) 

• Hóp og einstaklingsviðtöl við  
teymisstjóra og starfsfólk til að bæta  
næringarástand sjúklinga 

• Breytingar náðust sem leiddu til 
varanlegra jákvæðra 
umönnunarþátta 

Fjell o.fl., 
(2018) 

• PHV heilsufarsmatstæki notað til að   
  greina þá sem geta þróað með sér  
  sjúkdóm 
• Skimun fyrir vannæringu og staðlaðir  
  spurningalistar 

• PHV öflugt matstæki til að  
setja af stað öfluga  
heilsugæslu, eftirfylgni og  
til að koma í veg fyrir tíðar  
endurkomur á BMT 

Vivanti o.fl., 
(2015) 

• Stuðningslíkan með einstaklingmiðaðri 
meðferð, næringaríhlutun frá 
næringarfræðingi og eftirfylgni í 12 vikur 

• Sjúklingar þyngdust um  
  0,8 kg að meðaltali, aukin  
  lífsgæði og minni  
  þunglyndiseinkenni 
• Spítalavist styttist 

Gentile o.fl., 
(2013) 

x x 

Pereira o.fl., 
(2015) 

x x 

Kami o.fl., 
(2017) 

x x 

Burks o.fl., 
(2017) 

x x 

Wachelder, 
(2017) 

x x 

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Í samantekt þessari voru notaðar niðurstöður úr níu ritrýndum rannsóknum. Þær fjölluðu um mikilvæga 

þætti sem við koma vannæringu hjá öldruðum og orsakir bráðra koma vannærðra aldraðra á 

bráðamóttöku sem og afleiðingar. Þá var íhlutunum sem geta komið að gagni við að bæta 
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næringarástand aldraða sjúklinga gerð skil sem og hvaða forvarnir gagnast til að koma í veg fyrir 

versnandi ástandi þeirra og tíðar endurkomur. 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar á mismunandi tímum, frá árinu 2010 (Wachelder o.fl., 2017) til 

2019 (Shrapnel o.fl., 2019) allt frá átta vikum (Pereira o.fl., 2015) til tveggja ára (Laur o.fl., 2018). Ein 

rannsóknin fjallaði um áhættuþætti, m.a. vannæringu, sem orsakir andláta þremur mánuðum eftir 

komur á bráðamóttökur (Gentile o.fl., 2013). Þrjár rannsóknir greindu frá áhættuþáttum vannæringar 

aldraðra sem leituðu á bráðamóttökur (Kami o.fl., 2017, Pereira o.fl., 2015, Burks o.fl., 2017) og ein 

um einkenni og áhættuþætti aldraðra sjúklinga sem leituðu á bráðamóttökur (Wachelder o.fl., 2017). 

Í tveimur tilfellum voru þróaðir umönnunarverkferlar fyrir aldraða sem leituðu á bráðamóttökur 

(Vivanti o.fl., 2015), Shrapnel o.fl., 2019). Í öðru af þeim voru skoðaðar sérstaklega leiðir til að efla 

læknisfræðilega þjónustu og hjúkrun á hjúkrunarheimilum (Shrapnel o.fl., 2019). Í einni rannsókninni 

var greint frá aðferð fyrir starfsfólk spítala til að framkvæma skimun og meðferð við vannæringu 

sjúklinga, sem forgangsverkefni (Laur o.fl., 2018). Loks var ein rannsókn sem fjallaði um hvernig öflug 

fyrsta stigs forvörn, í formi skimunar, meðferðar orsakaþátta utan bráðamóttöku og eftirfylgni, gæti 

komið í veg fyrir endurkomur á bráðamóttökur (Fjell o.fl., 2018). 

Í fáum tilfellum voru skoðaðar orsakir bráðrar komu vannærðra aldraðra á bráðamóttökur. 

Algengustu orsakirnar reyndust þó byltur (34%) (Gentile o.fl., 2013; Vivanti o.fl., 2015). Slys (27,4%) 

og versnandi sjúkdómsástand voru einnig algengar orsakir (12-18%) (Gentile ofl., 2013) og óljós 

einkenni eins og slappleiki (13,7%) (Wachelder o.fl., 2017). Oftar en ekki kom í ljós að 

næringarástandi sjúklinganna við komur á bráðamóttökur var ábótavant. Á bilinu 48-60% sjúklinga 

voru í hættu á vannæringu (Kami o.fl., 2017; Pereira o.fl., 2015). Þá var algengi vannæringar á bilinu 

12-29 % (Burks o.fl., 2017; Gentile o.fl., 2013;  Pereira o.fl., 2015). Þegar litið var til áhættuþátta 

vannæringar greindust þeir í líkamlega, andlega og félagslega þætti. Af líkamlegum áhættuþáttum 

voru léleg munnheilsa (53%) og erfiðleikar við að borða (38%) algengir (Burks o.fl., 2017; Pereira o.fl., 

2015). Meðal andlegra þátta voru þunglyndseinkenni algeng, á bilinu 19,8 - 53% (Burks o.fl., 2017; 

Gentile o.fl., 2013; Kami o.fl., 2017; Pereira o.fl., 2015). Menntun, búseta og fæðuöryggi voru helstu 

félagslegu áhættuþættirnir (Burks o.fl., 2017; Pereira o.fl., 2015).  

Niðurstöður þriggja rannsókna sýndu fram á að þjónusta á bráðamóttöku skiptir miklu máli fyrir 

sjúklingana og þar gegndu hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki. Jafnframt fengust jákvæðari niðurstöður 

fyrir aldraða sjúklinga og færri endurkomur, með því að auka þjónustu á bráðamóttökum og miða hana 

markvisst að þörfum þeirra (Vivanti o.fl., 2015; Laur o.fl., 2018; Shrapnel o.fl., 2019). Íhlutanir á 

sjúkrahúsum hafa einnig skilað árangri varðandi bætt næringarástand sjúklinga. Með breyttu hugarfari, 

samstillingu og seiglu starfsmanna var hægt að ná bættum árangri (Laur o.fl., 2018; Shrapnel o.fl., 

2019).  

Forvarnarvinna reyndist hafa áhrif á heilsufar aldraðra og tíðni koma þeirra á bráðamóttökur líkt og 

Fjell og félagar (2018) komust að í sínum rannsóknum. Með góðri eftirfylgni var hægt að koma í veg 

fyrir versnandi heilsufarsástand á borð við vannæringu. 
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Tafla 7. Áhættuþættir og algengi vannæringar og hættu á vannæringu hjá öldruðum. 

Höfundur, ár Áhættuþættir Algengi 

Gentile o.fl., 
(2013) 

• Þunglyndi (53,5%) • 29,3% sjúklingar vannærðir 

Pereira o.fl., 
(2015) 

• Þunglyndi (52%) 
• Búseta í þjónustuíbúðum (44%) 
• Erfiðleikar með að kaupa inn  
  matvöru (33%) 
• Léleg munnheilsa (38%) 

• 16% sjúklinga vannærðir   
• 60% sjúklinga voru vannærðir  
  eða í hættu á vannæringu 

Kami o.fl., 
(2017) 

• Lægra menntunarstig 
• Lægra BMI 
• Lægri styrkur CRP 
• Lægri styrkur serum albumin 
• Ósjálfrátt þyngdartap 

• 48,7% sjúklinga í hættu á 
vannæringu 

Burks o.fl., 
(2017) 

• Léleg munnheilsa (54%) 
• Lélegur aðgangur að samgöngum  
  til að nálgast matvöru (12%) 
• Fæðuóöryggi (14%) 
• Aukaverkun lyfja (9%) 
• Þunglyndi (20%) 
• Minni menntunarstig 
• Spítaladvöl 
• Búseta í þjónustuíbúðum 

• 12% sjúklinga vannærðir 
• 36% í hættu á vannæringu 

Wachelder, 
(2017) 

• Slappleiki • 13,7% sjúklinga komu inn á BMT 
vegna óljósra einkenna 

Vivanti o.fl., 
(2015) 

x 
• 88% sjúklinga í hættu á  vannæringu 

Fjell o.fl., 
(2018) 

x x 

Laur o.fl., 
(2018) 

x x 

Shrapnel o.fl., 
(2019) 

x x 
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5 Umræður 

Bent hefur verið á að fjöldi rannsókna sem meta næringarstöðu sjúklinga sem leita á bráðamóttökur er 

takmarkaður (Jansen, Silveira, Oliveira, og Pimenta, 2013). Þetta segir okkur að þörfin til að rannsaka 

þetta viðfangsefni frekar er til staðar. Hér á eftir verða helstu niðurstöður þeirra rannsókna sem stuðst 

var við, túlkaðar og þeim gerð frekari skil. 

5.1 Orsakir bráðra koma vannærðra aldraðra  

Engin rannsókn í samantektinni fjallaði sérstaklega um orsakir bráðra koma vannærðra aldraða á 

bráðamóttöku. Í þremur þeirra var rétt imprað á þeim orsökum meðan megináherslan var önnur en þó 

tengd vannæringu (Gentil o.fl., 2013; Wachelder o.fl., 2017; Vivanti o.fl., 2015).  

Samkvæmt Wachelder o.fl. (2017) dvöldu einstaklingar með óskilgreind einkenni eða slappleika 

lengur á spítala þar sem orsök slappleikans var ógreind. Auknar líkur (20%) á andláti innan 30 daga 

greindist hjá þessum sjúklingahópi. Slappleiki og orsök hans var oft vangreind. Þurrkur hjá öldruðum 

sjúklingum olli oft á tíðum einkennum slappleika. Þó að flestir sjúklingar hafi útskrifast og verið sendir 

heim eftir meðferð við ofþornun þá kom stór hluti þeirra aftur innan 30 daga á bráðamóttöku (Quinn, 

Herman, Lin, Supapol og Worster, 2015). Þessar niðurstöður sýna hversu mikilvægt það er að huga 

að grunnþörfum eins og vökva- og næringarþörf aldraðra sjúklinga sem leita á bráðamóttöku. 

Annar stór orsakaþáttur bráðra koma vannærðra aldraðra reyndist vera byltur eins og fram kom í 

rannsókn Gentile o.fl., (2013). Þetta var staðfest í fleiri rannsóknum. Fram kom að aukin hætta var á 

vannæringu hjá sjúklingum sem voru í byltuhættu eða hrumir (Vivanti o.fl. 2009). Neyens og félagar 

(2013) sýndu fram á að vannæring tengdist aukinni hættu á byltum og að vannærðir sjúklingar voru í 

minni byltuhættu ef hugað væri rétt að næringaríhlutun. Í austurrískri rannsókn kom fram að sterk 

tengsl voru á milli vannæringar og byltna, einkum hjá sjúklingum eldri en 80 ára. Þessi hópur reyndist í 

tvöfalt meiri byltuhættu en sjúklingar á aldrinum 65 -79 ára (Egleseer, Hoedl og Schoberer, 2020). 

Minnkaður vöðvamassi og vöðvastyrkur (e.sarcopenia) eru m.a. þættir sem hafa áhrif á göngugetu 

aldraðra og hafa þarf í huga þegar byltuhætta er metin. Þessir þættir eru nátengdir vannæringu og 

geta bent sterklega til þess að vannæring sé stór áhættuþáttur fyrir byltur. Ramsey og félagar (2019) 

sýndu fram á að næringarástand hafði veruleg áhrif á vöðvaafl og styrk aldraðra. Þrátt fyrir að 

rannsóknir og aðrar fræðilegar samantektir hafi fjallað um hættu á byltum hjá öldruðum þá er lítið 

minnst á vannæringu sem áhættuþátt.  

Eins og fram kom hjá Kami og félögum (2017) og Gentile og félögum (2013) var versnandi 

sjúkdómsástand ein af orsökum bráðra koma vannærðra aldraðra á bráðamóttökur. Niðurstöður Lee 

og félaga (2013) gáfu til kynna að næringaríhlutunar væri þörf strax í upphafi bráðaástands á 

bráðamóttöku hjá öldruðum sjúklingum með blóðsýkingu (e. sepsis). Með því að skima fyrir 

vannæringu kom í ljós að næringarmatstæki væru góð leið til að spá fyrir um andlát sjúklinga með 

blóðsýkingu, innan 28 daga frá komu þeirra á bráðamóttöku, en 12,7% létust á sjúkrahúsi innan þess 

tíma vegna versnandi sjúkdómsástands. Skimun fyrir vannæringu ætti því mögulega að nýta markvisst 

í bráðaþjónustu við aldraða.  
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5.2 Veitt þjónusta á bráðamóttöku 

Rannsóknarniðurstöður Kami og félaga (2017) sýndu fram á mikilvægi ýtarlegrar þjónustu við komu 

aldraðra á bráðamóttöku. Við komu aldraðra, sem og annarra sjúklinga, á bráðamóttöku, undirgangast 

þeir forgangsröðun (e.triage), það er forgangsröðunarkerfi sem felst í að raða sjúklingum eftir 

bráðleika ástands þeirra út frá bráðleikastuðli. Ákveðnir hjúkrunarfræðingar greina og flokka sjúklinga, 

háð því hvort þeir þurfi tafarlausa meðferð eða ekki. Þá er lykilspurningin “hvort sjúklingur sé 

dauðvona?” höfð að leiðarljósi. Klínískt mat á sjúklingnum og saga hans gerir þeim kleift að flokka 

sjúklinga eftir bráðleika (Green o.fl., 2012). Þar sem margir aldraðir koma á bráðamóttöku með óljós 

einkenni er hætta á að forgangsröðunin, með tilliti til bráðleika verði ekki fullnægjandi. Það getur orðið 

þess valdandi að þeim verði ekki sinnt í tæka tíð samkvæmt rannsóknarniðurstöðum Wachelder og 

félaga (2017). Í kjölfar flokkunarinnar er aldraður sjúklingur greindur nánar og mat lagt á frekari 

meðferð. Við samtal höfunda við sérfræðing á bráðamóttöku Landspítala kom fram að til eru ýmsir 

verkferlar til að greina aldraða sjúklinga m.t.t. margvíslegra vandamála. Það er til dæmis unnt að gera 

snöggt og örugglega með rafrænum matstækjum. Því má álykta að við það tækifæri sem skapast 

þegar aldraður einstaklingur kemur á bráðamóttöku sé ákjósanlegt að skima fyrir vannæringu með 

íslenska skimunartækinu sem áður hefur verið lýst. Í því tilliti er mikilvægt að skimunartækið sé 

rafrænt, tengt við sjúkraskrá sjúklinga, einfalt og fljótlegt í notkun. Ef hætta á vannæringu greinist 

samkvæmt skimun, þá væri hægt að meta sjúkling enn frekar, til dæmis með heilsufarsmati og 

blóðprufum. CRP (e.C Reactive Protein) er prótein í blóði sem mælist í auknum mæli við bólgumyndun 

í líkamanum. Slík svörun getur einnig átt sér stað þegar bakteríusýking er til staðar sem og fyrir sumar 

veirusýkingar. Slíkar mæliniðurstöður geta gefið vísbendingar um vandamál varðandi vannæringu, 

eins og fram kemur í rannsókn Kami og félaga (2017) þar sem vannæring aldraðra sjúklinga mældist 

tæp 50%, og tengsl við hærri styrk CRP í blóði greindust. Þar kom einnig fram að styrkur serum 

albumins var lægri en eðlilegt er talið hjá vel nærðum hraustum einstaklingum (Adachi, Komiya, 

Nomura og Shima, 2018). Af þessu má sjá að slík sérhæfð þjónusta á bráðamóttökum gæti verið mjög 

jákvæð fyrir aldraða vannærða sjúklinga sem þangað leita. 

5.3 Íhlutanir 

Skimun fyrir vannæringu með viðurkenndum matstækjum var algengasta íhlutunin og sú íhlutun sem 

rannsakendur í samantektinni töldu bera góðan árangur til að meta sjúklinga í vannæringu og þá sem 

voru í hættu á vannæringu. Til eru nokkuð mörg skimunar matstæki og hafa þau reynst misvel. Skiptar 

skoðanir eru um ágæti þeirra. Velja verður það matstæki sem hentar hverjum sjúklingahópi fyrir sig til 

að tryggja árangur. Í grunninn eru matstækin mjög svipuð. Þau byggja meira og minna á sömu 

breytum á borð við þyngdartap, líkamsþyngdarstuðulinn BMI, erfiðleika við að matast (lystarleysi eða 

minni næringarinntöku) og spurningum sem lúta að heilsubresti. Til að skima fyrir vannæringu aldraðra 

á spítölum mælir ESPEN m.a. með notkun á MNA-SF og NRS-2002 matstækjunum en megintilgangur 

þeirra er að meta hættu á vannæringu hjá öldruðum (Cederholm o.fl., 2015). Í samantektinni var MNA-

SF matstækið notað í flestum tilfellum en samkvæmt leiðbeiningum ESPEN er það lang algengasta 

matstækið sem notað er fyrir aldraða og hentar vel fyrir bráðamóttöku. Matstækið inniheldur staðlaðar 

skimunarspurningar um BMI, þyngdartap, næringarinntöku og sjúkdóma. Auk þess eru tvær 
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spurningar er varða hreyfigetu og vitsmunagetu en þessir þættir eru einnig mikilvægir þegar kemur að 

öldrunarmati (Volkert o.fl., 2019). Gæta verður að því að styðjast ekki eingöngu við 

líkamsþyngdarstuðulinn heldur að framkvæma klínískt mat til að greina vannæringuna, samhliða 

notkun skimunartækja. Notkun á líkamsþyngdarstuðlinum hefur í gegnum árin verið gagnrýnd sem 

mælitæki til að meta líkamsástand og heilbrigða þyngd einstaklingsins. Þótt líkamsþyngdarstuðull gefi 

hugmynd um áhættu hvað varðar sjúkdóma gerir hann ekki greinarmun á því hvort umframþyngd sé í 

formi vöðva eða fitu. Sama væri því hægt að áætla varðandi undirþyngd. Því gæti stuðullinn ranglega 

greint einstakling vannærðan, ef hann er léttur og vöðvarýr. Notagildi líkamsþyngdarstuðulsins er því 

takmarkað þar sem hann gefur ekki til kynna nýlegar þyngdarbreytingar né breytingar á 

líkamssamsetningu (Mangels, 2018). 

Mælitækið NRS-2002 var notað í einni rannsókn samkvæmt tilmælum ESPEN (Kami o.fl., 2017). 

Niðurstöður úr NRS-2002 mælitækinu eru fengnar út frá líkamsþyngdarstuðlinum BMI, þyngdartapi 

síðustu þrjá mánuði og minnkandi næringarinntöku síðustu viku. NRS-2002 spyr einnig hvort 

sjúklingur sé með alvarlegan sjúkdóm (Barbosa, Vicentini og Langa, 2019). Öll mælitæki sem skima 

fyrir vannæringu hafa kosti og galla. Það sem íslenska mælitækið hefur fram yfir NRS-2002 og MNA-

SF er, að það er einfaldara og fljótlegra í notkun sem hentar bráðadeildum vel.  

Fræðimenn benda á að allir aldraðir sem þurfa á einhverri heilbrigðisþjónustu að halda ættu að 

vera skimaðir fyrir vannæringu (Cederholm o.fl., 2015). Oft er mikið í húfi vegna áframhaldandi 

meðferðar og möguleika sjúklings á bata. Þrátt fyrir að þessi matstæki séu aðgengileg og þægileg í 

notkun þá er vannæring mjög vangreint heilsufarsvandamál alls staðar í heilbrigðiskerfinu og þar er 

bráðamóttakan engin undantekning. Mjög algengt er að skimun fyrir vannæringu sé ekki framkvæmd á 

bráðamóttökum og nefna rannsakendur að um geti verið að ræða skort á vilja til að framkvæma matið 

(Burks o.fl., 2017; Gentile o.fl., 2013; Kami o.fl., 2017; Pereira o.fl., 2015). Í rannsóknunum báru hins 

vegar margir starfsmenn á bráðamóttöku fyrir sig tímaskort. Að þeirra mati tekur það of langan tíma að 

bæta skimun af þessu tagi inn í venjubundið verklag þrátt fyrir að það taki aðeins um fimm mínútur að 

framkvæma hana. Vitað er að örtröð ríkir gjarnan á bráðamóttökum um heim allan og að mannekla er 

víðast hvar vandamál, því ber að taka slíkar aðstæður alvarlega. Það getur verið erfitt að koma 

breytingum á þar sem mikill erill er. Laur og félagar (2018) og Shrapnel og félagar (2019) sýndu hins 

vegar fram á með sínum rannsóknum að með samheldnu átaki og seiglu er hægt að breyta verklagi, 

en til þess þurfi allir að sýna vilja og metnað fyrir breytingunum.  

Með því að skima fyrir vannæringu eða hættu á vannæringu við komu á bráðamóttöku er verið að 

gefa sjúklingum meiri möguleika á betri og viðeigandi meðferð með grunnhjúkrun í huga eins og 

næringaríhlutun. Í ljós kom að stór hluti sjúklinga í rannsóknunum þurfti á næringaríhlutun að halda. 

Þeir sem voru vannærðir og bráðveikir reyndust eiga minni möguleika á bata en þeir sem voru í góðu 

næringarástandi. Þannig kom í ljós að vannæring var stærsti áhættuþáttur fyrir skyndilegu andláti eftir 

komu á bráðamóttökur í mörgum rannsóknum (Gentile o.fl., 2013, Kami o.fl., 2017, Lee o.fl., 2013, 

Martín-Sánchez ofl., 2019). Þeir sem voru vannærðir voru einnig lengur að ná sér eftir sýkingar og 

þurftu oft á tíðum öflugar sýklalyfjameðferðir. Innlagnatíðni var hærri hjá vannærðum sjúklingum og 

spítalavist þeirra var lengri en hjá þeim sem voru betur á sig komnir (Kami o.fl.,2017; Prilich o.fl., 2006; 

Lee o.fl., 2013). 



44 

Eins áður hefur komið fram þá er mikilvægt að skima alla aldraða fyrir vannæringu, líka þá sem 

koma á bráðamóttöku án þess að vera hrumir eða langveikir (Pereira o.fl., 2014, Burks o.fl., 2017). 

Þessi hópur aldraðra virðist oft gleymast þegar kemur að mati á næringarástandi. Þónokkuð stór 

hópur reyndist vera vannærður eða í hættu á vannæringu og flestir í þessum hópi voru ekki meðvitaðir 

um ástandið. Því er brýnt að veita sjúklingunum rétta meðferð áður en ástandið versnar. Því miður 

reyndist það vera algengt að sjúklingar voru útskrifaðir af bráðamóttöku án meðferðar og/eða áætlana 

um úrræði tengdu næringarástandi (Burks o.fl., 2017). Komið hefur í ljós að þeir sjúklingar sem 

útskrifast án þess að vera skimaðir fyrir vannæringu eru í mikilli áhættu á að hraka heilsufarslega og 

jafnvel að látast (Nagurney o.fl., 2017). Mögulega á þetta við víða og fyrir því kunna að vera margar 

ástæður.  

Íhlutun i formi einstaklingsmiðaðra meðferðaáætlana og nákvæmra útskriftarplana frá 

bráðamóttökum er talin bera góðan árangur. Í þeim tilfellum þar sem meðferðaáætlunin var skýr, 

fræðsla um mikilvægi hennar veitt og eftirfylgni var framfylgt voru afleiðingar jákvæðari fyrir 

sjúklingana. Auk þess fækkaði endurkomum á bráðamóttöku (Fjell o.fl., 2018, Shrapnel o.fl. 2019, 

Vivianti o.fl., 2015). Lykilatriði var samvinna ólíkra fagstétta á bráðamóttökum. Vivianti og félagar 

(2015) voru með næringarfræðing í teyminu sem skimaði fyrir vannæringu meðal aldraðra sjúklinga og 

gerði meðferðaáætlanir fyrir þá sem útskrifuðust af bráðamóttöku. Meðferðinni var fylgt eftir af 

hjúkrunarfræðingum með símtölum og/eða heimsóknum til sjúklinganna reglulega á 12 vikna tímabili. 

Árangurinn lét ekki á sér standa. Þeir sem fengu íhlutunina þyngdust og öðluðust betri lífsgæði. Líkur 

á endurkomum minnkuðu. Þessar niðurstöður sýndu fram á mikilvægi næringarfræðings í 

teymisvinnunni á bráðamóttöku, því í stað þess að setja af stað staðlaða meðferð við vannæringu var 

hægt að setja strax af stað einstaklingsmiðaða meðferð. Eftirfylgnin og aðhaldið eru einnig mjög 

mikilvæg. Það heldur fólki við efnið, veitir fræðslu og virkar hvetjandi.  

Aldraðir eru margir hverjir með mörg flókin heilsufarsvandamál og oft eru þau af óljósum toga. Mat 

á sjúkdómástandi þeirra getur verið tímafrekt þar sem framkvæma þarf fjölmargar rannsóknir. Þetta er 

viðkvæmur hópur sem þolir illa erilsamar bráðamóttökur. Eins og áður hefur komið fram þá er oft 

örtröð og löng bið eftir þjónustu og fyrir þær sakir hentar verklag bráðamóttöku öldruðum illa (Gentile 

o.fl., 2013; Wachelder o.fl., 2017). Til þess að vel gangi að sinna öldruðum er nauðsynlegt að vera 

með starfsfólk sem er þjálfað í að taka á móti öldruðum. Það eru mun fleiri þættir sem þarf að huga að 

þegar tekið er á móti öldruðum en yngra fólki. Margir hverjir eru með undirliggjandi sjúkdóma, taka 

mörg lyf og vitsmunageta er mismunandi. Þar sem starfsfólk hefur ekki verið sérskaklega þjálfað til að 

sinna öldruðum á bráðamóttökum er það ekki í stakk búið til að veita þeim viðeigandi meðferð (Gentile 

o.fl., 2013; Shrapnel o.fl., 2019). Óþjálfuðu starfsfólki á bráðamóttöku fannst jafnvel óþægilegt að 

sinna öldruðum og töldu sig ekki nægilega hæft til að gera það vel (Schumacher, Deimling, Meldon og 

Woolard, 2006). Þjálfun og fræðsla starfsfólks í þessu tilfelli er því mjög mikilvæg sem og skýrir 

verkferlar ef tryggja á góða þjónustu sem hafi tilætluð áhrif á lífsgæði og lifun þessa sjúklingahóps. 

Verkferlar þurfa að henta hverjum sjúklingahópi fyrir sig og þurfa að vera skýrir. Það getur reynst 

þrautin þyngri að koma með nýjungar á vinnustaði en Laur og félagar (2018) sýndu, engu síður, að 

með góðri teymisvinnu, úthaldi og skipulagningu er mögulegt að festa nýja verkferla í sessi. Vinna 

þeirra snerist um að gera næringaríhlutun að forgangsatriði í meðferð sjúklinga og að gera alla 
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starfsmenn sem komu að umönnun sjúklingsins virka í næringarmeðferð hans. Lykillinn að velgengni 

þessarar innleiðingar var m.a. að gefa starfsfólki tíma til að aðlagast breytingunni og að sjá til þess að 

viðhorf starfsfólksins yrði jákvætt í garð breytinganna. Þetta var mikil vinna og teymisstjóri sagði að 

starfsfólkinu fyndist oft erfitt að forgangsraða verkum sínum og teldi næringarskimun og 

næringaríhlutun ekki endilega vera forgangsatriði. Þeim fannst einnig mikil áskorun fólgin í að breyta 

hugarfari aðstandendanna og sjúklinganna sjálfra í garð næringaríhlutunar. Þegar 

verklagsbreytingarnar fóru að bera árangur varð starfsfólkið hins vegar jákvætt í garð þess og veitti því 

athygli að næringaríhlutunin var jákvæð fyrir sjúklingana. Það leið ekki á löngu þar til að breytingarnar 

urðu hluti af daglegri rútínu. 

Svipaða sögu er að segja af umönnunarverkferli sem Shrapnel og félagar (2019) settu á laggirnar á 

spítala í Ástralíu. Þar voru einnig gerðar verklagsbreytingar sem tóku tíma en báru góðan árangur. 

Verkferlið fól í sér að mæta betur þörfum aldraðra á bráðamóttöku og brúa bilið milli bráðamóttöku og 

heimilis. Verklagið var hugsað út frá þeim fjölda aldraðra sem komu á bráðamóttökuna af 

hjúkrunarheimilum. Teymisstjórarnir komust yfir margar hindranir á leiðinni eins og að ná að halda út 

breytingaferlinu á erilsamri bráðamóttöku og að fræða og þjálfa allt starfsfólkið sem kom að teyminu. 

Sannaðist þar hversu vel getur tekist til við góða teymisvinnu. 

5.4 Forvarnasýn 

Markmið með forvörnum er að efla heilsu einstaklinga eða hópa innan samfélagsins og að fyrirbyggja 

heilsufarsvandamál eða koma í veg fyrir ótímabært verra sjúkdómsástand. Forvarnaheimsóknir er ein 

leið í forvarnarstarfi utan heilbrigðisstofnana líkt og Fjell og félagar (2018) prófuðu í sinni rannsókn. 

Þau lögðu áherslu á að skima fyrir áhættuþáttum sem voru taldir auka líkurnar á sjúkdómum hjá 

ákveðnum hópi aldraðra. Þeir sinntu einstaklingsmiðaðri og heildrænni hjúkrun í heimahúsum eins og 

kostur var og lögðu áherslu á að fræða aldraða um heilsueflingu og heilsuvernd. Með þessu vonuðust 

rannsakendur til að hægt væri að veita öldruðum viðeigandi þjónustu til að auka sjálfbjargargetu þeirra 

og þar með til áframhaldandi búsetu í heimahúsi. 

Ýmis mælitæki eru notuð til að skima fyrir öðrum heilsufarsvandamálum. Þar sem notkun margra  

þeirra er tímafrek hafa þau síður verið notuð á bráðamóttökum (Veillette, Demers, Dutil, og McCusker, 

2009). Það er því mikill ávinningur að því að framkvæma slíkar skimanir í ró og næði á heimilum 

aldraðra. Þá gæti heilsufarsskráning legið fyrir við komu á bráðamóttöku og sparað þannig tíma og 

aukið líkur á betri meðferðarúrræðum. Fjell og félagar (2018) tóku fram að þeir væru meðvitaðir um að 

heimsóknir af þessu tagi væru mikil vinna en bentu á að ávinningurinn væri hins vegar mikill. Bæði 

skilaði þetta sér í betri lífsgæðum fyrir hópinn og heilbrigðiskerfið hagnaðist af forvarnavinnu sem 

þessari því hópurinn þyrfti síður eða ekki eins oft að leita á heilbrigðisstofnanir líkt og bráðamóttökur.  

Innsæi aldraðra er oftar en ekki lítið varðandi eigið ástand. Almennt bera aldraðir sig vel, kvarta lítið 

en svo þegar málin eru skoðuð betur og skimað til dæmis fyrir andlegri líðan og næringarástandi þá 

kemur annað í ljós (Fjell o.fl., 2018; Berglind Soffía Blöndal, 2017). 

Út frá forvarnarsýninni og samtali við sérfræðinga á bráðamóttöku Landspítala má enn fremur 

draga þá ályktun að ákveðin gjá ríki á milli heilsugæslu og bráðamóttöku í Reykjavík hvað þennan 

málaflokk varðar og að það geti haft bagaleg áhrif á aldraða sjúklinga. Heilsugæslan ætti alltaf að vera 
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fyrsti viðkomustaður sjúklinga, nema þegar um bráðatilvik er að ræða. Oft á tíðum eru aldraðir 

sjúklingar búnir að sækja þjónustu heilsugæslu, áður en þeir leita á bráðamóttöku, en þar virðist vera 

skortur á eftirfylgni til að greina hvort aldraðir sjúklingar þarfnist frekari inngripa. Æskilegt væri að 

eftirfylgni og viðeigandi inngrip væru markvissari innan heilsugæslunnar. Það gæti fyrirbyggt alvarleg 

veikindi og fækkað krefjandi komum á bráðamóttökur. 

5.5 Áhættuþættir fyrir vannæringu 

Áhættuþættir vannæringar hafa ýmsar birtingarmyndir. Greinist aldraður sjúklingur vannærður eða í 

hættu á vannæringu á bráðamóttöku er nauðsynlegt að horfa heildrænt á ástand sjúklings og rýna í 

orsakir. Eins og fram hefur komið geta áhættuþættirnir verið líkamlegir, andlegir og félagslegir.  

Líkamlegir áhættuþættir á borð við lélega munnheilsu, fjöllyfjanotkun og blóðgildi utan 

viðmiðunarmarka eru vísbending um lélegt næringarástand. Í rannsókn Burks og félagar (2017) kom i 

ljós að algengasti líkamlegi áhættuþátturinn fyrir vannæringu var léleg munnheilsa en rúmlega 

helmingur þeirra sem greindust vannærðir reyndust glíma við það heilsufarsvandamál. Erfiðleikar við 

að matast, tyggja og kyngja hafa áhrif á fæðuval. Þar sem áferð fæðu hefur mikið að segja, verður 

fæðan ósjálfrátt einhæfari og oft á tíðum næringarsnauðari. Við þetta má bæta að margir aldraðir eru 

með gervitennur. Þá er mikilvægt að þær séu heilar og passi rétt í góminn. Vandamál þar að lútandi 

hafa áhrif á getu fólks til að nærast. Með því að meta munnheilsu, athuga góma og tennur og spyrja 

fólk út í getu þeirra til að tyggja og kyngja er hægt að fá mikilvægar upplýsingar fyrir gerð 

meðferðaráætlana í kjölfar greiningar á vannæringu.  

Vitað er að fjöllyfjanotkun getur ýtt undir vannæringu með því að valda lystarleysi, ógleði, 

niðurgangi, bragðskynstruflunum og munnþurrki. Það leiðir af sér elektrólýtatruflanir og lélegu frásogi 

næringarefna (Jyrkkä, Mursu, Enlund og Lönnroos, 2012). 

Gentil og félagar (2013) og Pereira og félagar (2015) benda á að andleg heilsa, einkum þunglyndi, 

sé sterkur áhættuþáttur fyrir vannæringu aldraðra eða hættu á vannæringu. Rannsókn Adachi og 

félaga (2018) styður þetta en þar kemur fram að á bráðageðdeild gat útskrift vannærðra aldraðra 

seinkað ef orsök innlagnarinnar var þunglyndi. Önnur rannsókn sem styður þetta, greindi 52% aldraðra 

sjúklinga, sem hlutu bráðaþjónustu, þunglynda. Þeir voru í aukinni hættu á vannæringu (Wiegand ofl., 

2019). Íslensk rannsókn Berglindar Soffíu Blöndal (2017) fjallar um andlega og félagslega áhættuþætti 

vannæringar hjá öldruðum. Þar var 13 öldruðum sjúklingum á aldrinum 77 til 93 ára fylgt eftir, í kjölfar 

útskriftar heim af öldrunardeild Landspítala. Þar kom fram að vannæring, einmanaleiki, depurð, lágar 

tekjur og lítil fæðuinntaka einkenndu þennan hóp. Það er nauðsynlegt fyrir bráðahjúkrunarfræðinga að 

horfa heildrænt á ástand sjúklings. Liður í því er að taka tillit til þess að verri andleg heilsa getur verið 

áhættuþáttur fyrir verri líkamlega heilsu (Brabcová o.fl., 2016). 

Afleiðingar félagslegrar einangrunar geta verið eldra fólki skaðlegar. Eins og fram kom hjá Pereira 

og félögum (2015) og Burks og félögum (2017) tengdist búseta í þjónustuíbúðum, lágt menntunarstig, 

einmanaleiki og erfiðleikar við að kaupa inn matvöru, vannæringu aldraðra. Við útskrift af sjúkrahúsi 

ber að hafa í huga að nauðsynlegt er að finna úrræði sem henta sjúklingi, hvort sem þau eru í formi 

félagslegrar heimaþjónustu eða heimahjúkrunar, sem eru þau úrræði sem öldruðum í heimahúsum 

stendur til boða eftir þörfum. 
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5.6 Hagnýting fyrir hjúkrun 

Ljóst er af ofantöldu að rannsóknir hafa mikilvægt gildi fyrir störf hjúkrunarfræðinga. Bent hefur verið á 

að öldruðum sjúklingum á bráðamóttöku, sem sinnt er af hjúkrunarfræðingum með sérstaka þjálfun í 

umönnun aldraðra, vegni betur við útskrift af spítala. Mikilvægt er að gera greinarmun á eðlilegum 

öldrunarbreytingum og sjúkdómseinkennum aldraðra. Þekking og viðhorf er lykilatriði í að bæta gæði 

meðferðar og skipulögð fræðsla til hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku hefur gefið góða raun. Sumir 

spítalar í Kanada, og á Íslandi, hafa tekið upp á því að ráða til sín sérhæfða 

bráðaöldrunarhjúkrunarfræðinga og jafnframt hafa sérhæfðar bráðamóttökur fyrir aldraða verið 

opnaðar (Roethler, Adelman, og Parsons, 2011). Þetta samræmist þjónustu BÖR sem bráðamóttakan 

á Landspítala tók í notkun fyrir nokkrum árum en BÖR gerir staðlað komumat (e. interRAI contact 

assessment) fyrir alla 75 ára og eldri sem koma á bráðamóttöku. Þar er góður vettvangur til að skima 

fyrir vannæringu bráðveikra aldraðra. 

Mikilvægt er að huga að grunnhjúkrunarþörfum á borð við næringarástand aldraðra sjúklinga sem 

leita á bráðamóttöku. Vannæringin getur verið ein birtingarmynd vanrækslu sem og afleiðing hennar. 

Hanna þarf verkferil sem hægt væri að fylgja til að tilkynna grun um vanrækslu aldraðs einstaklings 

sem leitar á bráðamóttöku. Nauðsynlegt er að brúa betur bil á milli hjúkrunarheimila og bráðamóttöku 

líkt og Sharpnel og félagar (2019) bentu á en einnig félagslegrar heimaþjónustu, heimahjúkrunar og 

heilsugæslu. Það getur skipt sköpum fyrir útkomu umræddra sjúklinga og greint vannæringu áður en 

hún fer að hafa langvarandi áhrif.  

Eins og fram hefur komið er tíðni vannærðra aldraðra nokkuð há og vandamál og afleiðingar 

tengdar vannæringunni margvíslegar. Það að greina vannæringu strax á bráðamóttöku opnar á 

tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga til að grípa snemma inn í með viðeigandi aðgerðum. Margir sjúklingar 

eru fastandi á bráðamóttöku þar sem þeir eru að bíða eftir rannsóknum eða skurðaðgerðum. Brýnt er 

að aflétta föstu hjá sjúklingum eins fljótt og auðið er þar sem rannsóknir hafa sýnt að fasta, til dæmis 

fyrir skurðaðgerð, er sjúklingum ekki í hag. Of langt föstutímabil hefur í för með sér niðurbrotsástand í 

líkamanum, sem síðar meir leiðir til þyngdar- og vökvataps og getur þannig haft áhrif á bataferil 

sjúklings í kjölfar skurðaðgerðar (Kehlet og Wilmore, 2002). 



48 

6 Ályktanir 

Í þessari fræðilegu samantekt voru skoðaðar fjölþættar orsakir bráðra koma vannærðra aldraða á 

bráðamóttökur auk þess sem rýnt var í þá þjónustu sem þeim var veitt þar og afleiðingar íhlutana. 

Hækkandi meðalaldur þjóða á undanförnum árum, hefur leitt til hærra hlutfalls aldraðra í samfélaginu. 

Heilbrigðiskerfið hefur ekki fylgt þessari breytingu eftir sem skyldi. Það lýsir sér í því að skortur er á 

úrræðum og viðeigandi eftirfylgni fyrir aldraða sjúklinga innan kerfisins. Meðal fyrirsjáanlegra úrbóta 

varðandi þjónustu við aldraða sem leita á bráðamóttöku eða heilsugæslustöðvar má nefna skimun fyrir 

vannæringu með matstæki sem hefur verið þróað hérlendis.  

Rannsóknir sýna að þessi aldurshópur kemur gjarnan vannærður inn á bráðamóttökur en að hann 

stoppi stutt við svo það gefst lítið tækifæri til að bæta næringarástandið. Sjúklingum er oft vísað aftur 

heim án viðeigandi úrræða og ástandið heldur áfram að versna. Þar er úrbóta þörf. Brúa þarf bil og 

efla tengsl milli heilsugæslu og göngudeilda hvað þetta varðar og efla næringarráðgjöf í kjölfar komu 

aldraðra á bráðamóttöku. Vandinn er fjölþættur. Skortur er á hjúkrunarrýmum og mikill þrýstingur er á 

spítala að útskrifa sjúklinga sem fyrst. Það er tímafrekt og kostar þolinmæði að bæta næringarástand 

hjá vannærðum sjúklingi. Því er mikilvægt að allir aldraðir séu skimaðir fyrir vannæringu og að allir 

sem koma að sjúklingnum láti sér næringarástand hans varða. Næringarástand aldraðra á Íslandi er 

ábótavant sem og í heiminum öllum. Nauðsynlegt er að efla samvinnu og búa til raunhæf viðmið með 

öflugri teymisvinnu. Næringarfræðingur starfandi á bráðamóttöku gæti verið góð viðbót við það öfluga 

starf sem þar er fyrir.  

Best er að ná að fyrirbyggja vannæringu. Hægt er að bæta margt með aukinni eftirfylgni hjá 

sjúklingum sem eru í hættu á vannæringu. Hjúkrunarfræðingar geta sinnt eftirfylgni af bráðamóttöku 

sem og í heimahjúkrun þar sem þeir búa yfir þekkingu og hæfni til að meta og setja upp 

meðferðaráætlanir. 

Víða erlendis eru starfræktar sérhæfðar deildir sem taka á móti bráðum komum aldraðra. Á Íslandi 

höfum við bráða öldrunar ráðgefandi hjúkrunarfræðing (BÖR) sem sinnir öldrunarráðgjöf á 

bráðamóttöku. BÖR hefur þjónustað aldraða sjúklinga með ágætum. Við dvöl aldraðra á bráðamóttöku 

er tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga og/eða BÖR að skima aldraða fyrir hættu á vannæringu og veita 

rétta íhlutun byggða á því.  

Vannæring hefur ekki aðeins neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir sjúklinginn heldur er það 

einnig kostnaðarsamt fyrir heilbrigðiskerfið því aukinn kostnaður fylgir lengri sjúkrahúslegu og aukinni 

tíðni endurinnlagna meðal vannærðra. Rannsóknir hafa sýnt að veruleg fylgni er á milli 

næringarástands sjúklinga og lengd sjúkrahúsdvalar, aukningu fylgikvilla, dánartíðni og kostnaðar fyrir 

spítalann (Sorensen o.fl., 2008). 

Umræða um vannæringu aldraðra og afleiðingar hennar er nauðsynleg. Umræðan getur verið erfið 

og flókin, en á sama tíma getur hún verið mjög gagnleg fyrir hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku og 

fleiri aðila, aukið vitundarFsigruvakningu og þjónustustig. Í ljósi þess að litlar breytingar hafa orðið á 

síðustu árum, á ástandi vannærðra aldraðra sjúklinga á Íslandi, er það okkar mat að þörf sé á 
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áframhaldandi rannsóknum á orsökum bráðra koma vannærðra aldraðra, afdrifum þeirra og 

hagkvæmum íhlutunum. 



50 

Heimildaskrá 

Acemoglu, D., og Johnson, S. (2007). Disease and development: the effect of life expectancy on 

economic growth. Journal of political Economy, 115(6), 925-985. doi:10.1086/529000 

Adachi, S., Komiya, T., Nomura, K. og Shima, M. (2018). Factors for inhibition of early discharge from 

the psychiatric emergency ward for elderly patients. Environmental health and preventive 

medicine, 23(1), 48. doi:10.1186/s12199-018-0738-8 

Amalía Björnsdóttir (2013). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 169-182). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Anna Friðriksdóttir, Birna Jónsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Jón Örvar Kristinsson, Kristinn 

Sigvaldason og Páll Helgi Möller. (2011). Klínískar leiðbeiningar um næringu sjúklinga. Sótt af 

http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=28242. 

Anna Svandís Gísladóttir, Bryndís Elísa Árnadóttir, Eyrún Ósk Guðjónsdóttir, Ólöf G. Ásbjörnsdóttir og 

Katrín Blöndal. (2007). Sáragræðsla, ekki bara réttar umbúðir: hlutverk næringar í græðslu sára. 

Tímarit hjúkrunarfræðinga, 83(2), 26-29. 

Arnarson, A., Geirsdottir, O. G., Ramel, A., Briem, K., Jonsson, P. V. og Thorsdottir, I. (2013). Effects 

of whey proteins and carbohydrates on the efficacy of resistance training in elderly people: double 

blind, randomised controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, 67(8), 821-826. 

doi:10.1038/ejcn.2013.40 

Atkins, S., Lewin, S., Smith, H., Engel, M., Fretheim, A. og Volmink, J. (2008). Conducting a meta-

ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Medical Research Methodology, 8, 21. 

doi:10.1186/1471-2288-8-21 

Bachrach‐Lindström, M., Jensen, S., Lundin, R. og Christensson, L. (2007). Attitudes of nursing staff 

working with older people towards nutritional nursing care. Journal of clinical nursing, 16(11), 

2007-2014. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01868.x 

Ballabio, C., Bergamaschini, L., Mauri, S., Baroni, E., Ferretti, M., Bilotta, C. og Vergani, C. (2008). A 

comprehensive evaluation of elderly people discharged from an emergency department. Internal 

and emergency medicine, 3(3), 245-249. doi:10.1007/s11739-008-0151-1 

Barbosa, A. A. d. O., Vicentini, A. P. og Langa, F. R. (2019). Comparison of NRS-2002 criteria with 

nutritional risk in hospitalized patients. Ciencia & saude coletiva, 24(9), 3325-3334. 

doi:10.1590/1413-81232018249.25042017 

Beinvernd (2013, 10 apríl). Kalk og D vítamín. Sótt af https://www.beinvernd.is/kalk-og-d-vitamin/ 

Bell, J., Bauer, J., Capra, S. og Pulle, C. R. (2013). Barriers to nutritional intake in patients with acute 

hip fracture: time to treat malnutrition as a disease and food as a medicine? Canadian journal of 

physiology and pharmacology, 91(6), 489-495. doi:10.1139/cjpp-2012-0301 

Berglind Soffía Blöndal. (2017). Nutritional status of the elderly after discharge from the acute geriatric 

unit, a pilot study: Socioeconomic status, food security and food availability. (óútgefin 

mastersriterð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/27795 

Bernstein, M. og Munoz, N. (2012). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: food and 

nutrition for older adults: promoting health and wellness. Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics, 112(8), 1255-1277. doi:10.1016/j.jand.2012.06.015 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Samantekt rannsókna. Tilgangur, tegund, úrtaksstærð og rannsóknartímabil. 

Höfundur, ár, 
land Tilgangur Teg. rannsóknar 

Úrtaksstærð og 
aldursbil Tímabil 

Gentile ofl. 
(2013), 
Frakkland 

Að greina einstöku áhættuþætti fyrir andlát aldraðra sjúklinga, þremur 
mánuðum eftir komu þeirra á BMT 

Ferilrannsókn Heild: 173,  
aldur >75 ára 

14 vikur  
(júní-sept 2009) 

Kami ofl 
(2017), 
Brasilia 

Að skima fyrir vannæringu fullorðina sem komu á BMT og greina áhættuþætti  
vannæringar. 

Þversniðsrannsókn Heild: 234,  
aldur 19-88 ára,  
n=89 >60 ára. 

8 mánuðir  
(feb-sept 2012) 

Pereira ofl 
(2015), USA 

Að áætla algengi vannæringar hjá öldruðum sem leita á BMT og greina 
undirhópa í  áhættu 

Þversniðsrannsókn Heild: 138,  
aldur >65 ára 

8 vikur  
(júní-júli 2013) 

Burks ofl. 
(2017), USA 

Að greina áhættuþætti vannærðra aldraðra sem leita á BMT Þversviðsrannsókn, 
"multicenter" 

Heild: 89,  
aldur >60 ára 

10 mánuðir  
(júní 2015- mars 
2016) 

Wachelder 
(2017), 
Holland 

Að greina einkenni og áhættuþætti aldraðra sjúklinga sem koma á BMT 
vegna óljósra einkenna eins og slappleika. Samanburður við sjúklinga sem 
koma  á BMT með ákveðin einkenni m.t.t. spítalavistar, endurkomur á BMT 
innan 90 daga og dánartíðni.   

Afturvirk 
ferilrannsókn 

Heild:1784,  
Með óljós 
einkenni:n=244,  
Meðalaldur: 77,6 ár 

1 ár (2010-2011) 

Vivanti 
ofl.(2015), 
Ástralía 

Að innleiða nýtt stuðningslíkan fyrir aldraða í vannæringu sem koma á BMT Fyrir og eftir 
íhlutunarrannsókn 

Heild: 24,  
meðalaldur 79 ár 

12 vikur  

Laur ofl. 
(2018), 
Kanada 

Að bera kennsl á aðferðir sem notaðar eru af starfsfólki sjúkrahúsa og 
stjórnendum til að viðhalda og dreifa árangursríkum umbótum í 
næringarþjónustu á sjúkrahúsum í Kanada 

Eigindleg rannsókn Heild: 126 2 ár (2016-2018) 

Shrapnel ofl 
(2019), 
Ástralía 

Að búa til og innleiða umönnunarlíkan fyrir aldraða á bráðamóttöku  Fyrir og eftir 
íhlutunarrannsókn 

Heild: 1130 12 mánuði 

Fjell ofl (2018), 
Noregur 

Að greina tengsl milli fimm orsakaþátta, þ.á.m. vannæringu, við líffstíl og 
heilsutengda þætti. Að sýna fram á að öflug fyrsta stigs forvörn og PHV 
heilsufarsmatstæki geti komið í veg fyrir endurkomur aldraðra á BMT 

Þversniðsrannsókn Heild: 166,  
aldur >75 ára 
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Fylgiskjal 2: Samantekt rannsókna. Niðurstöður, útkomubreytur, hjálplegir þættir og vankantar.  

Höfundur, 
ár, land  Niðurstöður Útkomubreytur Hjálplegir þættir Vankantar 

Gentile 
o.fl., 
(2013), 
Frakkland 

• Af 157 sjúklingum voru 29,3%  
  vannærðir, innlögn líklegri hjá  
  vannærðum, 24 %  á móti 4% sem  
  útskrifuðust af BMT 
• Innan 3 mánaða höfðu 14,6% látið  
  lífið, endurkomur voru 19,9%  
  og 64% endurinnlagðir 
• Sterkasti forspárþátturinn fyrir  
  andláti innan 3 mánaða eftir útskrift  
  var vannæring og áhætta á  
  hrumleika 
• Stór áhættuþáttur vannæringar var  
  þunglyndi, 53% 

• Skimun fyrir: 
        • Vannæringu (MNA-SF) 
        • Áhættu á  sjúkdómum og/eða 
          hrumleika(CRIS-G)  
        • Þunglyndi (Mini-GDS) 
        • Virkni og geta til athafna  
          daglegs lífs (ADL, IADL) 
• Fjöldi byltna sl. 12 mán.  
• Fjöllyfjanotkun.  
• Innlagnir 
• Endurkomur 
• Andlát 

• Góð þátttaka 96% og  
starfsfólk sérþjálfað  
í umönnun aldraðra 

• Lítið úrtak fyrir rannsókn  
sem þessa og einstofna  
hönnun (e.monocentric  
design) 

Kami o.fl., 
(2017), 
Brasilia 

• 40% eldri en 60 ára  voru í hættu á  
  vannæringu 
• Niðurstaðan var lengri spítaladvöl 
• Fleiri fylgikvillar 
• Meiri sýklalyfjanotkun 
• Notkun á rannsóknum og klíniskum  
  breytum getur reynst vel þegar spá  
  á fyrir um afdrif sjúklinga á BMT 

• Skimun fyirr vannæringu (NRS-2002) 
• Blóðprufur:crp og albumin 

• Niðurstöður sýndu fram á  
mikilvægi skimunar fyrir 
vannæringu aldraðra 

• Lítið úrtak þeirra elstu;  
aðeins 13 einstaklingar  
>80 ára 



60 

Pereira 
o.fl., 
(2015), 
USA 

• 60% sjúklinga voru í hættu á  
  vannæringu og 15.9% voru vannærðir 
• Aðeins 23% þeirra vannærðu voru  
  með greiningu 
• Algengi vannæringar var hátt meðal  
  þeirra sjúklinga sem:  
        • voru með þunglyndiseinkenni 
          (52%) 
        • þeirra sem bjuggu í  
          þjónustuíbúðum (44%)  
        • þeirra sem áttu í erfiðleikum  
          með að borða (38%) 
        • þeirra sem áttu erfitt með að sjá  
          um matarinnkaup (33%) 

• Skimun fyrir: 
        • Vannæringu (NMA-SF) 
        • Þunglyndi (CESD-10) 
• Ekki innlagnir 

• Rannsóknin bendir á  
  mögulegar leiðir til  
  íhlutunar, skimun, sem  
  hægt er að rannsaka frekar 
• Þversnið aldraðra í  
  samfélaginu 

• Orsakir komu á BMT  
  ekki teknar fram 
• Þótti tímafrekt að mæla  
  hæð og þyngd fyrir  
  MNA-SF skimunartækið 

Burks o.fl., 
(2017), 
USA 

• Algengi vannæringar var 12% 
• Einkennandi fyrir sjúklinga  
  i vannæringu var: 
        • litil menntun 
        • spítalainnlagnir  
        • að búa í þjónustuíbúðum.  
• Helsti áhættuþáttur  vannæringar var: 
        • léleg munnheilsa (54%) 
        • fæðuóöryggi (14%) 
        • skortur á samgöngum (12%).  
• Einmanaleiki og þunglyndi voru  
  einnig einkennandi fyrir sjúklinga  
  í vannæringu.  

• Skimun fyrir: 
        • Vannæringu (MNA-SF) 
        • Þunglyndi (CES-D) 
• Staðlaðir spurningalistar varðandi  
  lifnaðarhætti, 
  vitsmuni, munnheilsu aldraðra (GOHAI) 
• Fæðuöryggi (HFIAS) 
• Viðtal á BMT um lifnaðarhætti.  

• Rannsóknin fór fram á  
  þremur bráðamóttökum 
• Fjölþættur vandi  
  rannskaðaður,  
  líkamlegur, andlegur  
  og félagslegur 

• Ólík tímalína í  
  spurningalistum  
• Niðurstöður með nálgun  
  sem þessari, geta verið  
  háðar hlutdrægni 
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Wachelder, 
(2017), 
Holland 

• Sjúklingar sem tjáðu óljós einkenni  
  við komu á BMT voru 13,7% 
        • Þeir höfðu fleiri undirliggjandi  
          sjúkdóma 
        • Dvöldu lengur á BMT 
        • Innlögn var algengari og lengri 
• Andlát innan 30 daga voru líklegri en  
  hjá þeim sem voru með þekkt  
  einkenni 

• Heilsufarssaga 
• Klínískar rannsóknir 
• Innlagnir 
• Endurkomur 

• Slappleika vel lýst sem  
  komuástæðu á BMT.  
• Skýrar og alvarlegar  
  afleiðingar slappleika  
  settar fram 

• Afturvirk "single center  
  design" sem getur hafa  
  leitt til kóðunarvilla  
  og skorts á ákveðnum  
  gildum 
• Rannsóknin fór fram á  
  einni BMT og því ekki  
  hægt að alhæfa um  
  allar BMT 

Vivanti 
o.fl.,(2015), 
Ástralía 

• Klíniskar breytingar 
• Þeir sem fengu einstaklingsmiðaða  
  meðferð og eftirfylgni í 12 vikur  
        • Þyngdust um 0,8 kg 
        • Lífsgæði jukust 
        • Þunglyndis einkenni minnkuðu  
        • Innlagnardagar styttust  

• Skimun fyrir; 
        • Vannæringu MST 
        • Þunglyndis einkenni GDS  
        • Lífsgæði ED-Q5 
• Næringarráðgjöf frá næringarfræðingi.  
• Eftirfylgni símleiðis og/eða með  
  heimsóknum 

• Fyrsta næringaríhlutunar-
rannsókn gerð innan BMT 
sem studdist við fullgildar 
mælingar og leiddu til betri 
næringarskimunar 

• Stærð úrtaks var ekki 
fullnægjandi til að gefa  
tölfræðilega marktækar 
niðurstöður 

Laur o.fl., 
(2018), 
Canada 

• "More-2-eat" verkefnið leiddi til 
breytinga í meðhöndlun á 
næringarástandi sjúklinga sem hvatti til 
varanlegra jákvæðra þátta/áhrifa á 
umönnun sjúklinga 

• Sustain og Spread líkanið• Viðtöl við 
teymisstjóra• Hóp- og einstaklingsviðtöl við 
starfsfólk 

• Mikilvægi teymisvinnu gert   
hátt undir höfði • Skýr mynd á 
hversu   mikilvægt er að halda 
góðu   næringarástandi 
sjúklings,   sem hluta af 
grunnhjúkrun 

• Lítill hópur aldraðra 

Shrapnel 
o.fl., 
(2019), 
Ástralía 

• Sjúklingar voru mis-hrumir;  
        • 19% lítið hrumir 
        • 55% nokkuð hrumir 
        • 26% alvarlega hrumir 
• Íhlutunin hafði góð áhrif á útkomu  
  sjúklingana og endurkomutíðni  
  innan 28 daga minnkaði mikið 

• Hrumleiki metinn með "the Clinical  
  Frailty Scale" (CFS) 
• Ráðgjafasímtöl 
• Einstaklingmiðuð meðferð 
• Nákvæm útskrift með áframhaldandi  
  meðferðaplan 
• Fræðsla fyrir starfsmenn og  
  aðstandendur 

• Þjálfun starfsfólks • Einn spítali tekinn fyrir 
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Fjell o.fl., 
(2018), 
Noregur 

• Slakt innsæi í eigið heilsufar eykur  
  líkur á að; 
        • Greinast sjúkdóm 
        • Hættu á vannæringu 12%,  
        • Byltum 13% 
• Fjöllyfjanotkun 35% 
        • Vitsmunalega skerðingu 28%  
• Slakt innsæi hefur áhrif á lífstíls  
  og heilsutengdra þætti; 
• Svefnvandi 34% og  
• Þunglyndi 24 % 
• PHV: gott mælitæki til að greina þá  
  sem eru í hættu að þróa með sér  
  sjúkdóma. Það leiðir af sér að hægt  
  er að setja af stað öfluga  
  heilsugæslu og eftirfylgni sem  
  mögulega gæti komið í veg  
  fyrir tíðar komur á BMT 

• Skimun fyrir; 
        • Vannæringu (MNA-SF) 
        • Vitsmunaskerðingu (Mini-Cog) 
        • Byltum (BBS) 
• Fjöllyfjanotkun (viðmið >5 lyf) 
• Staðlaðir spurningalistar um almennt  
  heilsufar, lifnaðarhætti  
  og félagsslega stöðu 
• Áhættumat til að þróa með sér sjúkdóm 

• Hátt svarhlutfall og notkun  
  fullgildra tækja til að meta  
  heilsutengd mál 
• Hjúkrunarfræðingar  
  heilbrigðisteymisins voru  
  þjálfaðir í að framkvæma  
  PHV og meta aldraða 

• 40% höfnuðu þátttöku. 
Rannsókn bundin við eitt 
hérað í Noregi 

 

 

 

. 
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Fylgiskjal 3: Mat á næringarástandi, íslenska útgáfan.  
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Fylgiskjal 4: PRISMA flæðirit sem stuðst var við val á greinum 

 


