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Ágrip 

Bakgrunnur: Óráð er flókið heilaheilkenni sem einkennist af truflun á skynjun, meðvitund og vitrænni 

getu einstaklings. Orsakir óráðs eru ekki að fullu þekktar en það á sér þó vefrænar orsakir og tengist 

einum eða mörgum áhættuþáttum. Þar sem aldraðir eru yfirleitt með fleiri en einn undirliggjandi 

áhættuþátt þá er þessi hópur viðkvæmari fyrir að fá óráð og er það bæði algengasti og alvarlegasti 

fylgikvilli skurðaðgerða hjá öldruðum. Með hækkandi aldri aukast líkur á stoðkerfisvandamálum og 

alvarlegum sjúkdómum sem þarfnast inngripa á borð við valaðgerðir. Fyrirbyggjandi meðferðir við 

óráði, þar sem unnið er með áhættuþætti og notkun einfaldra skimunartækja, skipta máli og svigrúm 

gefst til forvarna fyrir valaðgerð. 

Markmið: Að skoða og meta rannsóknir sem gerðar hafa verið á algengi óráðs hjá öldruðum 

einstaklingum, þar sem meðalaldur er 65 ára og hærri, sem fara í valaðgerðir. Greint verður frá 

meðferðum og þá helst fyrirbyggjandi meðferðum til þess að koma í veg fyrir óráð hjá þessum hópi. 

Einnig er markmið að vekja athygli hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstarfsmanna á alvarleika 

óráðs og mikilvægi þess að grípa inn í snemma með fyrirbyggjandi meðferðum. 

Aðferð: Heimildaleit var framkvæmd í gagnagrunnunum PubMed og Cinahl í mars og apríl 2020. 

Notuð voru fyrirfram ákveðin leitarorð með inntöku- og útilokunarskilyrðum. Niðurstöðum heimildaleitar 

er lýst í PRISMA flæðiriti. 

Niðurstöður: Algengi óráðs var á bilinu 4,9-75,3%. Munurinn á þessum algengistölum má rekja til 

mismunandi greiningaraðferða, ólíkra úrtaka og þeirra sem fengu meðferð eða ekki. Meginkjarni þeirra 

meðferða sem veittar voru er sambærilegur en þær byggðust á mati á áhættuþáttum sem taldir voru 

auka líkur á óráði, teymisvinnu, snemmgreiningu óráðs og inngripum án lyfja er miðuðu af 

fyrirbyggjandi meðferðum. 

Ályktun: Óráð er algengur og alvarlegur fylgikvilli skurðaðgerða. Áður en einstaklingur fer í valaðgerð 

er mikilvægt að beita fyrirbyggjandi meðferðum til þess að hægt sé að koma í veg fyrir að einstaklingur 

fái óráð. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar þekki áhættuþætti óráðs og skimi fyrir þeim snemma með 

þar til gerðum skimunartækjum en einnig reglulega eftir valaðgerð. 

 

Lykilorð: Óráð, valaðgerð, aldraðir, fyrirbyggjandi meðferð. 
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Abstract 

Background: Delirium is a complicated brain disorder characterized by: perception disorder, 

decreased consciousness and decreased cognitive function. Causes of delirium have not been firmly 

established, but it is acknowledged that it has organic causes, linked to one or more underlying risk 

factors. It is common that elderly people have more than one risk factor, and thereby they are more 

exposed to delirium. Delirium is the most frequent, and severe complication after surgeries. Parallel 

with increasing age, musculoskeletal problems and serious diseases become more common, which 

requires medical interventions such as elective surgery. Preventive treatments for delirium are 

important because of the prehabilitation phase before surgery, where it is focused on risk factors and 

allows the use of simple screening tools. 

Objective: To review and evaluate studies on prevalence of delirium in the elderly (mean age of 65 

years and older) who undergo elective surgeries and to report the utility of treatments to prevent 

delirium. Furthermore, to raise awareness of the severity of delirium and the importance of intervening 

early on among nurses and other healthcare workers. 

Method: A literature review was conducted on two databases, PubMed and Cinahl, in March and April 

2020. Predetermined keywords were used referenced to inclusion and exclusion criteria. The results 

are further elaborated in the PRISMA flowchart. 

Results: Prevalence of delirium was 4,9-75,3%. The difference between these numbers can be 

attributed to different diagnosing methods, various samples and those who were treated or not. The 

core of the preventive treatments was somewhat similar, but they were based on an assessment of 

risk factors that considered to increase the likelihood of delirium, teamwork, early diagnosis and non-

pharmacological preventive treatments. 

Conclusion: Delirium is a frequent and severe complication after surgeries. Before an elderly 

individual undergoes elective surgery, it is effective to apply preventive treatments. In addition, nurses 

must recognize risk factors of delirium and systematically screen for delirium with approved screening 

tools before and after surgery. 

 

Keywords: Delirium, elective surgery, elderly, preventive treatments. 
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1 Inngangur 

Óráð er algengt, flókið og alvarlegt vandamál sem var fyrst lýst fyrir um 2.500 árum. Þrátt fyrir það 

hefur reynst erfitt að skilgreina óráð og í 20-50% tilfella er það vangreint (Janssen, Alberts, Hooft, 

Mattace Raso, Mosk, Van er Laan, 2019; Inoyue, Westendorp, Saczynski, 2014; Marcantonio, 2017). 

Almennt er þó óráð skilgreint sem brátt, skammvinnt og yfirleitt afturkræft geðrænt heilkenni sem á sér 

vefrænar orsakir og eiga aldraðir í meiri hættu á að þróa með sér þetta sjúkdómsástand (American 

Psychiatric Association, 2013; Inoyue o.fl., 2014). Á síðastliðnum áratug hefur orðið mikil 

vitundarvakning á þessu sviði og hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir meðal annars á helstu 

áhættuþáttum, gagnsemi meðferða og þróun á skimunartækjum. Einnig hefur kennsla um óráð ratað 

oftar inn á námskrár nemenda á heilbrigðisvísindasviði. Þessi vitundarvakning gífurlega jákvæð og 

nauðsynleg þar sem þjóðin er sífellt að eldast. Samkvæmt tölum Hagstofunnar eru 14.4% þjóðarinnar 

65 ára og eldri og samkvæmt mannfjöldaspám mun þetta hlutfall aukast á næstu árum (Hagstofan, 

e.d.). 

Óráð er algengasti og alvarlegasti fylgikvilli skurðaðgerða hjá öldruðum og hefur hærri dánartíðni 

en aðrir fylgikvillar á borð við sýkingar, byltur, og sár (Sánchez o.fl., 2019). Óráð getur haft 

margvíslegar og alvarlegar afleiðingar í för með sér og má þar helst nefna lengri legu á sjúkrahúsum, 

aukinn kostnað fyrir heilbrigðiskerfið, vanlíðan fyrir einstaklinginn og aðstandendur hans og hærri 

dánartíðni (Marcantonio, 2017). Talið er að hægt sé að koma í veg fyrir um 30-40% óráðstilfella með 

því að bregðast hratt við og beita fyrirbyggjandi meðferðum en hjúkrunarfræðingar eru einmitt í góðri 

stöðu til þess og gegna mikilvægu hlutverki í þeim efnum (Inoyue o.fl., 2014; Landspítali, 2015; 

Faught, 2014). 

Í þessari heimildasamantekt verður skoðað óráð aldraðra einstaklinga í kjölfar valaðgerða, hvernig 

hægt er að beita fyrirbyggjandi meðferðum fyrir og eftir valaðgerð og bæta hjúkrunarmeðferð. 

Margvíslegar ástæður eru fyrir verkefnavali en það sem vegur hvað mest, er áhugi á hjúkrun 

einstaklinga á aðgerðarsviði og meðferð við óráði fyrir og í kjölfar skurðaðgerða en báðir höfundar 

hafa reynslu á hjúkrun einstaklinga með óráð. Í ljósi alvarlegra afleiðinga sem óráð getur haft í för með 

sér í kjölfar skurðaðgerða þótti höfundum mikilvægt að rýna í og fjalla um fyrirbyggjandi meðferðir sem 

hafa reynst vel. Aukin þörf er á umfjöllun á óráði eftir valaðgerðir hér á landi en sú tegund 

skurðaðgerða er einmitt góður vettvangur til þess að fyrirbyggja óráð og koma í veg fyrir alvarlegar 

afleiðingar vegna þess að tími til undirbúnings gefst, ólíkt við bráðaaðgerðir. Einnig verður tekið saman 

hvað fræðin segja um algengi óráðs eftir valaðgerð. Brýnt er að hjúkrunarfræðingar fræðist um óráð 

og með því að taka saman helstu heimildir sem sýna fram á mikilvægi þess að greina óráð snemma 

og hvaða hjúkrunarmeðferðir eru í boði er hægt að fækka þessum tilfellum hér á landi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn óráðs, birtingu þess hjá öldruðum og hvernig 

hægt er að greina það frá öðrum vitrænum röskunum. Jafnframt verður fjallað um undirflokka óráðs og 

einkenni hvers flokks fyrir sig. Farið verður yfir áhættuþætti, orsakir, greiningu og helstu meðferðir við 

óráði með áherslu á fyrirbyggjandi íhlutun og sérhæfingu heilbrigðisstarfsfólks í að að greina, meta og 

meðhöndla óráð. 

 

2.1 Óráð  

Óráð (e. delirium) er algengt og flókið heilaheilkenni sem einkennist helst af truflun á skynjun, 

meðvitund og vitrænni getu einstaklings. Algengast er að óráð byrji skyndilega og hafi sveiflukenndan 

gang. Yfirleitt er ástandið skammvinnt og gengur yfir á nokkrum klukkustundum eða dögum en í 

sumum tilfellum getur ástandið orðið langvarandi þar sem einstaklingurinn nær aldrei fullum bata 

(American Psychiatric Association, 2013; Redelmeier, Thiruchelvam og Daneman, 2008; Landspítali, 

2015). Óráð er stundum kallað bráðarugl (e. acute confusion) en í þessari heimildasamantekt verður 

einungis notast við hugtakið óráð. Óráð hefur í mörgum tilfellum alvarlegar afleiðingar á borð við lengri 

legutíma á sjúkrahúsi, aukið álag á hjúkrunarfræðinga, vistun á hjúkrunarheimili, vitrænar og 

líkamlegar skerðingar og í alvarlegustu tilfellum andlát (Gleason, Schmitt og Kosar, 2015; Sánchez 

o.fl., 2019; Marcantonio, 2017; Koster, Hensens, Schuurmans og Palen, 2012).  

Margar ólíkar skilgreiningar hafa verið settar fram til þess að gera grein fyrir óráði en í ljósi þess að 

þau greiningarviðmið sem koma oftast fram í rannsóknum eru út frá DSM-V verður stuðst við 

skilgreiningu þeirra viðmiða í þessari heimildasamantekt. DSM-V er alþjóðleg greiningar- og 

tölfræðileg handbók sem er gefin út af amerísku geðlæknasamtökunum um geðraskanir þar sem 

sérhver geðsjúkdómur er skilgreindur. Samkvæmt DSM-V er óráð skammvinnt geðrænt heilkenni þar 

sem skyndileg breyting verður á andlegu ástandi einstaklings. Því fylgir truflun á skynjun, vitrænni getu 

og meðvitund (American Psychiatric Association, 2013). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur 

út alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála sem í daglegu tali er kallað ICD-

10. Við greiningu á óráði á sjúkrastofnunum hérlendis er notast við skilgreiningu samkvæmt ICD-10 en 

þar er óráð skilgreint sem: „Vefrænt heilaheilkenni af ósértækum uppruna, sem einkennist af truflunum 

á meðvitund og athygli, skynjun, hugsun, minni, skynhreyfivirkni, tilfinningum og svefn- og 

vökumynstri. Ástandið varir mislengi og getur verið frá allt frá vægu til alvarlegs ástands“ (Embætti 

Landlæknis, 2017). 
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2.1.1 Óráð aldraðra 

Svo virðist sem að aldraðir sé sá hópur sem er mest útsettur fyrir að fá óráð (Inoyue, Westendorp, 

Saczynski, 2014). Samkvæmt íslenskum lögum telst einstaklingur vera orðinn aldraður við 67 ára 

aldur (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Í erlendum rannsóknum er oftast miðað við 65 ára eða 

jafnvel 70 ára aldur og í ljósi þess hvernig flestir fræðimenn rannsókna skilgreina þennan hóp verður 

miðað við aldurinn 65 ára þegar rætt er um aldraða í þessari heimildasamantekt. Ekki er að fullu þekkt 

hvers vegna óráð þróast hjá öldruðum en lífeðlisfræðilegar breytingar sem eiga sér stað við eðlilegar 

öldrunarbreytingar ásamt undirliggjandi sjúkdómum auka líkur á óráði til muna (Landspítali, 2015; 

Janssen o.fl., 2019). 

Alla jafna varir óráð lengur hjá öldruðum og hjá þeim sem hafa undirliggjandi heilabilunarsjúkdóm 

(Lee o.fl., 2011). Oft á tíðum getur reynst erfitt að greina á milli óráðs og annarra geðrænna raskanna. 

Óráð er ekki sjúkdómur en þetta tiltekna ástand hefur þó nokkur sambærileg einkenni og heilabilun líkt 

og truflanir í hugsun og minni. Það sem greinir óráð frá heilabilun er að einkenni óráðs koma fram hratt 

og skyndilega á meðan að heilabilun þróast hægar og yfir lengra tímabil (Gower, Gatewood og Kang, 

2012). Ef óljóst er hvort einstaklingur sé í óráði eða sé með einhverskonar heilabilun skal ávallt 

meðhöndla óráð til að byrja með og þangað til annað kemur í ljós (Landspítali, 2015). 

 

2.1.2 Óráð aldraðra eftir skurðaðgerðir 

Óráð eftir skurðaðgerð er skilgreint sem breyting á andlegu ástandi sem verður í kjölfar 

skurðaðgerðarinnar (Ogawa o.fl., 2018) og er algengur fylgikvilli sem leiðir til fjölda andláta og annarra 

alvarlegra afleiðinga (Sánchez o.fl., 2019). Með hækkandi aldri aukast líkur á stoðkerfisvandamálum 

og alvarlegum sjúkdómum sem þarfnast inngripa á borð við valaðgerðir. Valaðgerð (e. elective 

surgery) er aðgerð sem er háð ákvörðun sjúklings og/eða læknis og krefst upplýsts samþykkis (Hirsch, 

2016). Skurðaðgerðum er skipt í bráðaaðgerðir og valaðgerðir og eru þær síðarnefndu mun algengari 

en í janúar 2020 var hlutfall þeirra aðgerða 80,2% af öllum framkvæmdum skurðaðgerðum á Íslandi 

(Landspítali, 2020). Ólíkt bráðaaðgerðum er tímasetning valaðgerða fyrirfram ákveðin. Þær geta verið 

valkvæðar og aukið lífsgæði fólks, til dæmis lýtaaðgerðir eða liðskiptaaðgerðir, en auk þess eru þær í 

mörgum tilfellum taldar vera lífsnauðsynlegar eins og hjartalokuskipti og æðavíkkanir (Hirsch, 2016; 

Department of Health, 2014). Það sem einkennir valaðgerðir er svokallaður foraðgerðarfasi en hann 

hefst um leið og ákvörðun um aðgerð er tekin. Í þessum foraðgerðarfasa getur einstaklingurinn 

undirbúið sig andlega fyrir aðgerðina, hugað að hreyfingu, innbirgt próteinríka fæðu og fastað á réttan 

hátt fyrir aðgerð en þessir þættir eru taldir flýta fyrir bata sjúklings eftir aðgerð (Hinkle og Cheever, 

2014). Aldraðir einstaklingar eru sérstaklega viðkvæmir og meiri líkur eru á því að þeir þrói með sér 

óráð eftir skurðaðgerðir vegna undirliggjandi áhættuþátta. Um 15-61% á aldrinum 65 ára og eldri fá 

óráð eftir valaðgerðir (Janssen o.fl., 2019; Fong, Tulebaev og Inouye, 2009) en þrátt fyrir það er mikil 

vanþekking á vandamálinu og oft á tíðum er það ekki metið eins alvarlegt og aðrir fylgikvillar 

skurðaðgerða (Gleason, Schmitt og Kosar, 2015). Í ljósi þess að þjóðin er að eldast þá er sífellt meiri 

þörf á því að heilbrigðistarfsfólk þekki undirliggjandi áhættuþætti og snemmkomin einkenni óráðs og 

ná þannig að grípa fyrr inn í hjá einstaklingi sem er að sigla inn í þetta ástand eftir skurðaðgerðir. Til 
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eru margar fyrirbyggjandi meðferðir sem draga úr áhættu þess að aldraðir þrói með sér óráð en fjallað 

verður nánar um þær síðar í þessari heimildasamantekt. 

 

2.2 Greining og mat á einkennum og áhættuþáttum óráðs 

Í ICD-10 má finna greiningarskilmerki fyrir sjúkdómsflokkun óráðs, sjá töflu 1. Á Landspítala er stuðst 

við greiningarviðmið DSM-V sem eru birt í töflu 2 (Landspítali, 2015). 

 

Tafla 1.   Greiningarskilmerki ICD-10 

A. Truflun á meðvitund og einbeitingu, erfiðleikar við að gera sér grein fyrir umhverfi sínu og skert 

geta til að viðhalda eða stýra athygli. 

B. Truflun á hugarstarfsemi og vitræn skerðing sem lýsir sér með óáttun á stað, stund og/eða eigin 

persónu ásamt tapi á minni, aðallega skammtímaminni. 

C. Að minnsta kosti ein af eftirfarandi skynhreyfitruflunum verður að vera til staðar: hraðar og 

ófyrirsjáanlegar sveiflur á milli lágstemmdra og hástemmdra einkenna, lengdur svörunartími, 

aukið eða minnkað málflæði, aukin viðbrögð. 

D. Truflanir á svefn- og vökumynstri sem birtist með að minnsta kosti einu af eftirfarandi: 

svefnleysi, versnun einkenna að nóttu til, draumar og martraðir sem halda áfram í vöku. 

E. Hröð þróun einkenna sem koma fram sveiflukennt yfir sólarhringinn. 

F. Vísbendingar úr sjúkrasögu, skoðun eða rannsóknum sem sýna að ofangreind einkenni eigi 

rætur að rekja til undirliggjandi sjúkdómsástands. 

 

Tafla 2.   Greiningarviðmið DSM-V 

A. Truflun á meðvitund og minnkuð árvekni samhliða skertri getu til að veita og viðhalda athygli. 

B. Truflunin verður á stuttum tíma, venjulega klukkustundum eða dögum og sveiflast einkennin yfir 

sólarhringinn. Einbeiting og athygli er gjarnan verst á næturnar. 

C. Truflun verður á vitrænni getu eins og minni, áttun, tungumáli, tali eða skynjun. 

D. Ofantaldar truflanir (A og C) er ekki hægt að útskýra betur fyrir tilstilli annarra undirliggjandi 

taugafræðilegra einkenna sem eru annaðhvort staðfest eða að þróast og eiga sér ekki stað í 

tengslum við til dæmis meðvitundarleysi. 

E. Sönnunargögn eru til staðar fyrir því að óráð sé vegna beinna lífeðlisfræðilegra afleiðinga vegna 

sjúkdómsástands, lyfjaeitrunar eða fráhvarfa, vegna misnotkunar á lyfjum, vegna áhrifa 

eiturefna eða af margþættum orsökum. 
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Greining á óráði byggir fyrst og fremst á klínískum einkennum sem einstaklingur kann að hafa (Inouye 

o.fl., 2014) og til aðstoðar heilbrigðisstarfsfólki eru notuð skimunartæki til þess að skima og greina 

einkenni óráðs (Grover og Kate, 2012). Skimunartæki eru mælitæki og matskvarðar sem er notað af 

heilbrigðisstarfsfólki til að skima fyrir áhættuþáttum og einkennum sem sjúklingur kann að hafa og 

greina alvarleika þeirra. Mat á helstu áhættuþáttum þarf að vera til staðar þegar meta skal einstakling 

með tilliti til óráðs (Landspítali, 2015) og verður fjallað um þessa áhættuþætti síðar. Nokkur 

skimunartæki sem meta hvort einstaklingur kann að vera í óráði hafa verið þróuð í gegnum árin og ber 

þar helst að nefna DOS (e. Delirium observation screening scale) og NEECHAM. Hér á landi tíðkast 

að nota DOS en einnig er skimunartækið 4AT til og notað innan heilbrigðisstofnana en það skimar 

bæði fyrir óráði og vitrænni skerðingu (Landspítali, 2015). CAM (e. Confusion assessment method) og 

CAM-ICU (e. Confusion assessment method for the ICU) eru skimunartæki sem bæði meta og greina 

óráð (Grover og Kate, 2012; Landspítali, 2015). Niðurstöður hvers skimunartækis gefa vísbendingar 

um hvort einstaklingur teljist í áhættuhópi fyrir því ástandi sem skimað er fyrir (Grover og Kate, 2012). 

Algengast er að notast sé við skimunartæki á borð við MMSE (e. Mini-mental state examination) og 

GDS (e. Geriatric depression scale)  til þess að meta áhættuþætti (Inouye, 2014). 

Þau skimunartæki sem helst eru notuð til þess að skima fyrir breytingum á hegðun sjúklings og 

koma auga á snemmkomin einkenni óráðs eru NEECHAM og DOS. NEECHAM skimunartækið var 

þróað til að meta bráð einkenni óráðs á grundvelli viðmiðana sem hjúkrunarfræðingar tilgreindu. Það 

þykir almennt flóknara og tímafrekara í notkun, samanborið við DOS skimunartækið (Gemert og 

Schuurmans, 2007), og hefur ekki fest sig í sessi hér á landi. DOS er byggt á greiningarviðmiðum 

DSM og tekur helst til snemmkominna einkenna um óráð og er gagnlegt í daglegu starfi 

hjúkrunarfræðinga. DOS er það skimunartæki sem er hvað þekktast og mest notað hér á landi og er 

hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum ráðlagt að nota það til þess að meta hvort einstaklingur sé í óráði 

(Gemert og Schuurmans, 2007; Landspítali, 2015). Þegar meta þarf og greina óráð hjá einstaklingum 

sem dvelja á gjörgæsludeild eða á vöknun þá er notast við CAM-ICU. Þegar grunur leikur á um að 

einstaklingur sé í óráði eftir skimun með DOS þá er CAM það skimunartæki sem gagnlegt þykir til 

greiningar á óráði (Landspítali, 2015). CAM er byggt á greiningarviðmiðum DSM-V og þykir þar með 

áreiðanlegt til þess að staðfesta greiningu (Grover og Kate, 2012). Það er þó heldur flókið og tímafrekt 

í notkun og krefst bæði þjálfunar og þekkingar starfsfólks til að nota. 

 

2.2.1 Skimunartækið DOS 

DOS skimunartækið er einfalt og fljótlegt í notkun. Það þarf að vera aðgengilegt á 

heilbrigðisstofnunum og þá sérstaklega á skurðdeildum þar sem óráð er bæði alvarlegur og algengur 

fylgikvilli skurðaðgerða (Sánchez o.fl., 2019). DOS skimunartækið er byggt á greiningarviðmiðum DSM 

ásamt klínískri þekkingu og reynslu sérfræðinga og metur, eins og áður hefur komið fram, 

snemmkomin einkenni sem geta bent til óráðs (Landspítali, 2015). Þegar einstaklingur leggst inn á 

sjúkrahús vegna fyrirhugaðrar skurðaðgerðar ætti að kanna hvort breytingar hafi orðið á hegðun hans 

og meta hvort hann sé í áhættu fyrir að fá óráð. Þessar upplýsingar er hægt að fá hjá einstaklingnum 

sjálfum og/eða aðstandendum hans. DOS skimunartækið er síðan notað til þess að meta hvort að 
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einhver einkenni óráðs séu til staðar og er það fljótlegt mat. DOS skimunarlistinn er skýr og inniheldur 

13 staðhæfingar sem einungis tveir svarmöguleikar fást við; „á stundum eða alltaf við“ og „á aldrei við“. 

Fyrri valmöguleikinn gefur eitt stig og fái einstaklingur þrjú eða fleiri stig á DOS þá er grunur um óráð 

og í kjölfarið skal greina óráð og skrá með CAM skimunartækinu (Landspítali, 2015). Í töflu 3 má líta á 

DOS skimunartækið í íslenskri þýðingu Steinunnar Örnu Þorsteinsdóttur, sérfræðings í hjúkrun 

(Landspítali, 2015; Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, 2014). 

 

Tafla 3.   Skimunartækið DOS 

Einkenni sem geta bent til óráðs 
Á stundum eða 

alltaf við 
Á aldrei við 

1. Dottar í miðjum samræðum eða athöfnum • • 

2. Truflast auðveldlega af áreiti í umhverfinu • • 

3. Heldur ekki athygli í samræðum eða athöfnum • • 

4. Lýkur ekki við spurningar eða svör • • 

5. Svör ekki alltaf í samræmi við það sem spurt er um • • 

6. Bregst hægt við fyrirmælum • • 

7. Viðkomandi telur sig vera annarsstaðar en hann er • • 

8. Gerir sér ekki grein fyrir tíma dags • • 

9. Man ekki nýliðna atburði • • 

10. Er friðlaus eða órólegur • • 

11. Togar í slöngur og leiðslur, eins og vökvasett, 

næringarsondu og þvaglegg 
• • 

12. Viðkvæmur, stutt í ótta, reiði eða pirring • • 

13. Heyrir og/eða sér eitthvað sem ekki er til staðar • • 

Samtals   

* Byggt á Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, 2014. 
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2.3 Einkenni og undirflokkar 

Oft sýna einstaklingar augljós einkenni óráðs en það er ekki alltaf svo (Gower o.fl., 2012). Einkennum 

óráðs má skipta í flokka eftir birtingarmynd þeirra. Einkennin þróast yfirleitt á skömmum tíma og er 

alvarleiki þeirra mismikill yfir daginn (Landspítali, 2015; American Psychiatric Association, 2013). Í 

þessari samantekt verður talað um hástemmd og lágstemmd einkenni óráðs og má sjá yfirlit yfir þessi 

einkenni í töflu 4 (Landspítali, 2015; Meagher o.fl., 2008). Einstaklingur getur einnig haft svokallað 

blandað óráð og er þá um að ræða ástand þar sem bæði einkenni hástemmds og lágstemmds koma 

fram. 

 

Tafla 4.   Einkenni og undirflokkar óráðs 

Undirflokkur Einkenni 

Hástemmt óráð Aukin hreyfivirkni, ótti, óróleiki, aukin árvekni, 

ofskynjanir, pirringur, samhengislaust tal, talar 

hærra eða hraðar, truflast auðveldlega. 

 

Lágstemmt óráð Minnkuð hreyfivirkni, talar lægra eða minna, 

sofandalegur, sinnuleysi, minnkuð árvekni, 

minnkuð virkni 

* Byggt á Landspítali, 2015; Meagher o.fl., 2008. 

 

Lágstemmd einkenni óráðs eru algengari en hástemmdu einkennin (Fong o.fl., 2009). Það fer minna 

fyrir lágstemmdu einkennunum og umönnunaraðili heldur gjarnan að einstaklingnum líði og vegni vel 

þegar það er í raun þvert á móti. Batahorfur eru yfirleitt lakari í kjölfar óráðs í þeim tilfellum þar sem 

lágstemmd einkenni eru allsráðandi þar sem ætla má að einstaklingur fái ekki fullnægjandi greiningu 

og meðferð. Talið er að í um 20-50% tilfella sé óráð vangreint hjá öldruðum vegna þess að 

heilbrigðisstarfsfólk áttar sig ekki á einkennunum í tengslum við óráð og oft á tíðum eru þau talin vera 

einkenni á byrjandi heilabilun eða þunglyndi (Fong o.fl., 2009). Það fer meira fyrir hástemmdu 

einkennunum af augljósum ástæðum; einstaklingur talar oft hærra, meira og hraðar, truflast 

auðveldlega, er órólegur og hreyfir sig meira svo eitthvað sé nefnt. Einstaklingar geta einnig sýnt 

einkenni óráðs úr báðum flokkum samtímis sem kallast þá blandað óráð. Það þarf að huga 

sérstaklega að þeim einstaklingum þar sem einkennin geta sveiflast mikið (Gower o.fl., 2012). 

Óráð eftir skurðaðgerð getur þróast á fyrsta eða öðrum degi eftir skurðaðgerð og algengara er að 

einstaklingur byrji að þróa með sér einkenni lágstemmds óráðs. Einnig getur reynst erfitt að greina 

óráð hjá skurðsjúklingum eftir svæfingu sökum þess að þeir hafa ekki getuna til þess að tjá sig fyrst 

eftir aðgerð. Í ljósi þessa er mikil þörf á sérþekkingu heilbrigðisstarfsmanna á þessu sviði og gríðarlega 

mikilvægt er að þekkja vel einkenni óráðs svo hægt sé að grípa strax inn í og veita viðeigandi 
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meðhöndlun (Fong o.fl., 2009). Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í að greina og meta óráð 

vegna þess að þeir hafa mikil og náin samskipti við einstaklinginn. Þeir ættu því, með þekkingu og 

reynslu, að geta greint breytingar á athygli, meðvitund og vitsmunalegri starfsemi, leitast við að 

uppræta orsök og hafið hjúkrunarmeðferð fljótt (Inouye, Foreman, Mion, Katz og Cooney, 2001). 

 

2.4 Orsakir 

Orsakir óráðs eru ekki að fullu þekktar en það á sér vefrænar orsakir samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (Embætti landlæknis, 2017). Oft getur reynst snúið að átta sig á 

muninum á áhættuþætti og orsök þar sem oft á tíðum eru þetta sömu þættirnir sem nefndir eru. Talið 

er að óráð tengist einum eða öllum af eftirfarandi þáttum; undirliggjandi sjúkdómi, mörgum sjúkdómum 

samtímis, lyfjanotkun, lífeðlisfræðilegum breytingum eða öðrum utanaðkomandi áhættuþáttum (Gower 

o.fl., 2012; Inoyue o.fl., 2014). Yfirleitt er ekki um að ræða einn orsakavald fyrir óráði, sérstaklega á 

meðal aldraðra einstaklinga sem oftast hafa fleiri en einn útsetjandi áhættuþátt fyrir óráði. Lítið 

utanaðkomandi áreiti þarf til þess að koma óráði af stað hjá þessum hópi, ólíkt við yngri einstaklinga 

sem þurfa talsvert meira til þess að fá óráð. Af þessum sökum fá aldraðir því frekar óráð en þeir sem 

yngri eru (Landspítali, 2015; Inoyue o.fl., 2014). Lífeðlisfræðilegar breytingar sem eiga sér stað við 

hefðbundnar öldrunarbreytingar eru taldar vera ein helsta orsök óráðs hjá öldruðum. Truflanir á 

taugaboðefnum eins og asetýlkólín, serótónín, noradrenalín, dópamín og melatónín eru taldar hafa 

áhrif þar á og geta komið af stað óráði hjá þessum hópi vegna þess að með hækkandi aldri hægist á 

myndun þessara taugaboðefna, sérstaklega asetýlkólíns (Steiner, 2011). 

 

2.5 Áhættuþættir óráðs eftir skurðaðgerð 

Áhættuþættir óráðs eru þeir þættir sem auka líkur á að einstaklingur þrói með sér þetta tiltekna 

sjúkdómsástand en segja ekkert endilega til um að hann muni fá óráð (Inouye o.fl., 2014). 

Áhættuþáttum óráðs má skipta upp í tvo flokka; útsetjandi og útsleysandi áhættuþætti. Útsetjandi 

áhættuþættir óráðs eru í flestum tilfellum til staðar hjá einstaklingnum áður en hann leggst inn á 

sjúkrahús eða fer í skurðaðgerð og ekki er hægt að hafa áhrif á. Einstaklingar sem hafa þessa 

útsetjandi áhættuþætti eru viðkvæmari fyrir því að þróa með sér óráð þar sem líkamlegt eða andlegt 

ástand þeirra er skert og gerir það að verkum að erfiðara getur reynst að vinna úr streituvaldandi 

aðstæðum á borð við skurðaðgerð. Útsetjandi áhættuþættir hjá öldruðum eru meðal annars hár aldur, 

byrjandi heilabilun, fjöldi undirliggjandi sjúkdóma, saga um byltur, lélegt næringarástand, saga um 

óráð og skerðing á virkni skynfæra líkt og heyrn og sjón. Útleysandi áhættuþætti er hins vegar hægt 

að hafa áhrif á en það eru streituvaldandi umhverfisþættir sem eru til staðar á sjúkrahúsum eftir 

innlögn eða skurðaðgerð. Þar má helst nefna sýkingar, notkun þvagleggs, verki, truflun á saltbúskap, 

þurrk, súrefnisskort, blóðleysi, fjöllyfjanotkun og gjörgæsluinnlögn (Janssen o.fl., 2019; Ogawa o.fl., 

2018; Trabold og Metterlein, 2014; Steiner, 2011; Korc-Grodzicki, Root og Alici, 2017). Hjá öldruðum 

einstaklingi sem hefur útleysandi áhættuþætti þarf oft á tíðum ekki mikið til að hann þrói með sér óráð, 

til dæmis eins og óþörf uppsetning þvagleggs eða gjöf róandi lyfja (Janssen o.fl., 2019; Marcantino, 
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2017; Trabold og Metterlein, 2014). Í töflu 5 er gerð nánari grein fyrir þeim útsetjandi og útleysandi 

áhættuþáttum sem geta aukið líkurnar á því að einstaklingur þrói með sér óráð eftir skurðaðgerð  

samkvæmt fræðunum (Trabold og Metterlein, 2014; Janssen o.fl., 2019; Ogawa o.fl., 2018; Steiner, 

2011; Korc-Grodzicki o.fl., 2017). Þessi upptalning samanstendur af áhættuþáttum sem hafa mismikið 

vægi og misjafnt er eftir tegundum valaðgerða hversu mikil áhrif þeir hafa. Samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum Landspítala og öðrum fræðilegum samantektum eru það þættir eins og heilabilun, 

alvarleg líkamleg veikindi, hár aldur (einstaklingar eldri en 65 ára), beinbrot, sýking, fjötrar og þurrkur 

sem hafa sterkust tengsl við óráð (Inouye, 2014; Landspítali 2015; Korc-Grodzicki o.fl., 2017; Trabold 

og Metterlein, 2014). Eins og sjá má í töflu 5 eru útleysandi áhættuþættirnir oftar en ekki vandamál 

sem eru til staðar hjá öldruðum einstaklingum. Því er mikilvægt að þegar búið er að taka ákvörðun um 

að aldraður einstaklingur eigi að fara í valaðgerð að heilbrigðisstarfsfólk þekki þessa undirliggjandi 

áhættuþætti. Með mati á þeim er hægt að sjá fyrir að einstaklingur sé í aukinni áhættu á því að þróa 

með sér óráð og í kjölfarið reynt að draga úr vægi þeirra með því að beita fyrirbyggjandi meðferðum 

(Tropea, Slee, Brand, Grey og Snell, 2008). 

 

Tafla 5.   Áhættuþættir óráðs eftir valaðgerð 

Áhættuþættir 

Útsetjandi þættir Andlegt ójafnvægi, áfengisvandamál, blóðtappi, 

gáttatif, hár aldur, heilabilun, heyrnarskerðing, 

hjartaáfall fyrr á ævinni, hægðatregða, lélegt 

næringarástand, minnkað útfall hjarta, 

mjaðmabrot, nýrnabilun, óráð áður, Parkinson’s, 

saga um byltur, saga um heilablóðfall, 

sjónskerðing, skert hreyfigeta, svefntruflanir, 

sykursýki, þunglyndi. 

Útleysandi þættir Andkólínvirk lyf, blóðgjöf, blóðleysi, 

gjörgæslulega, notkun þvagleggs, fjöllyfjanotkun, 

lost, skurðaðgerð, súrefnisskortur, sýkingar, 

sýklasótt, truflanir á saltbúskap, verkir, þurrkur. 

* Byggt á Inouye, 2014; Landspítali 2015; Korc-Grodzicki, Root og Alici, 2017; Trabold og Metterlein, 

2014. 

 

2.6 Meðferð við óráði 

Óráð getur haft margvísleg neikvæð áhrif fyrir einstaklinginn sjálfan, aðstandendur hans og 

heilbrigðiskerfið í heild. Því skiptir miklu máli að grípa snemma inn í með viðeigandi meðhöndlun til 

þess að fækka óráðstilfellum og draga úr alvarleika þeirra. Þekking heilbrigðisstarfsfólks á 
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áhættuþáttum og einkennum óráðs skiptir gríðarlega miklu máli þegar meta skal og greina hvort 

einstaklingur sé í óráði og setja þarf upp hjúkrunarmeðferð. Hjúkrunarfræðingar eru í hvað mestu 

návígi við einstakling þegar hann dvelur á sjúkrahúsi eftir valaðgerð og því kemur það yfirleitt í þeirra 

hlut að setja upp og veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð. Meðferð við óráði getur þó hafist áður en 

sjúklingur leggst inn á sjúkrahús til valaðgerðar og er þá í formi forvarna. Til þess að uppræta óráð þá 

þarf í fyrstu að vinna með orsaka- og áhættuþætti og komast að því hvað veldur óráði einstaklingsins. 

Meðferð við óráði felst í meðferð með lyfjum og meðferð án lyfja sem er talin vera ákjósanlegri. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til þess að beita fyrirbyggjandi meðferð sem jafnframt mætti telja 

sem fyrstu meðferð við óráði (Schwartz, Fisher, Greenspan og Heinrich, 2016). Í þessum kafla verður 

greint frá helstu meðferðum sem í boði eru og hægt er að veita fyrir og eftir valaðgerð. 

 

2.6.1 Fyrirbyggjandi meðferðir 

Fyrsta meðferð þegar einstaklingur greinist með óráð skal vera meðferð án lyfja (e. non-

pharmacological strategies) og ætti einnig að styðjast við þessa sömu meðferð til þess að fyrirbyggja 

það að einstaklingur fái óráð. Markmið þessarar meðferðar er að sjá til þess að engar óþarfa 

breytingar verði á nærumhverfi og atferli einstaklings ásamt því að tryggja öryggi hans (Fong o.fl., 

2009, Schwartz o.fl., 2016). Þar sem talið er að hægt sé að koma í veg fyrir 30-40% óráðstilfella er 

ljóst að mikilvægt sé að einblína á gagnsemi fyrirbyggjandi meðferða. Meðferð sem veitt er eftir að 

óráð hefur greinst hefur minni áhrif á batahorfur, alvarleika og lengd óráðs samanborið við 

fyrirbyggjandi meðferðir (Janssen o.fl., 2019). Hægt er að beita fyrirbyggjandi meðferðum fyrir 

valaðferð, á meðan á henni stendur og eftir hana en í þessari heimildasamantekt verða ekki teknar 

sérstaklega fyrir þær meðferðir sem hægt er að beita í aðgerðinni sjálfri. 

Fyrir skurðaðgerð hefur reynst árangursríkt að skima fyrir þeim áhættuþáttum sem auka líkur á því 

að einstaklingur fái óráð. Með því að meta hvort útsetjandi áhættuþættir séu til staðar er hægt að sjá 

fyrir hvort ákveðnir einstaklingar séu viðkvæmari en aðrir fyrir lífeðlisfræðilegum streituvöldum sem 

eiga sér stað í skurðaðgerðum og eftir þær (Marcantonio o.fl., 1994). Þeir útsetjandi áhættuþættir sem 

hafa mest vægi í að spá fyrir um óráð hjá einstaklingum eru heilabilun eða önnur vitræn skerðing, hár 

aldur, neysla áfengis, notkun geðlyfja, þunglyndi, fjöldi undirliggjandi sjúkdóma, sjón- og 

heyrnarskerðing og lélegt líkamlegt ástand (Dasgupta og Dumbrell, 2006: Inouye o.fl., 2014: 

Landspítali, 2015). Framkvæma skal mat á áhættuþáttum innan sólarhrings frá innlögn á sjúkrahús og 

ef grunur er um heilabilun eða vitræna skerðingu skal meta það með viðurkenndum kvarða líkt og 

MMSE (Landspítali, 2015). Með skimun er hægt að finna þá einstaklinga sem eru í aukinni hættu á að 

fá óráð og í kjölfarið getur heilbrigðisstarfsfólk dregið úr vægi þessara áhættuþátta og tekið upplýstar 

ákvarðanir varðandi inngrip. Mikilvægt er að hafa þessa einstaklinga undir nánara eftirliti efir 

skurðaðgerð og vanda valið þegar kemur að inngripum á borð við ísetningu íhluta, lyfja- eða 

blóðgjöfum þar sem þessir einstaklingar eru viðkvæmir fyrir þeim útleysandi áhættuþáttum sem eru til 

staðar á sjúkrahúsum. Að lokum má taka fram að skimun gefur heilbrigðisstarfsfólki tækifæri á því að 

útskýra fyrir fjölskyldumeðlimum helstu einkenni óráðs og möguleikann á því að ástvinur þeirra muni 



19 

þróa með sér þetta heilkenni. Með því er hægt að hafa jákvæð áhrif á bata og afleiðingar (Inouye, 

2014). 

Landspítali hefur gefið út klínískar leiðbeiningar um fyrirbyggjandi meðferð við óráði. Sú meðferð 

byggist á að koma í veg fyrir að umhverfisþættir og líkamlegt ástand einstaklings ýti undir óráð og 

mikilvægi þess að greina óráð snemma. Kanna skal hvort einhverjar breytingar hafi orðið á hegðun 

einstaklings á síðastliðnum klukkustundum eða dögum. Upplýsingar um breytta hegðun geta komið frá 

einstaklingnum sjálfum, aðstandanda og/eða umönnunaraðila. Mikilvægt er að skima reglulega fyrir 

einkennum óráðs hjá einstaklingum í áhættu með viðeigandi skimunartæki líkt og DOS sem í kjölfarið 

flýtir fyrir greiningu og meðferð. Hér skiptir sköpum að hjúkrunarfræðingar og aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn þekki vel snemmkomin einkenni óráðs eða breytingar á hegðun og séu 

sérstaklega á varðbergi gagnvart einkennum lágstemmds óráðs. Sú meðferð sem er veitt skal vera 

einstaklingsmiðuð og byggjast á mati á þeim áhættuþáttum sem eru til staðar. Ef einstaklingur er í 

hættu á að fá óráð skal tryggja að hann sé undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólks sem þekkir til hans og 

forðast skal að flytja einstakling um herbergi eða deild. Til eru margar aðferðir til að fyrirbyggja óráð en 

hér verða nefndar þær aðferðir sem byggjast á klínískum leiðbeiningum og öðrum samantektum: 

bregðast við hugrænni skerðingu með því að auka áttun einstaklings, fyrirbyggja þurrk og 

hægðatregðu, meta einkenni súrefnisskorts, vera vakandi fyrir sýkingareinkennum, hvetja til 

hreyfingar, viðhalda fullnægjandi verkjastillingu, endurskoða lyf, bregðast við vannæringu, bregðast við 

skertri skynjun eins og til dæmis sjón og heyrn og tryggja góðan svefn (Landspítali, 2015; Fong o.fl., 

2009, Inouye, 2014). Farið verður nánar út í þær fyrirbyggjandi meðferðir gegn óráði sem í boði eru og 

gagnsemi þeirra í niðurstöðukafla þessarar heimildasamantektar. 

 

2.6.2 Meðferð með lyfjum  

Lyfjameðferð við óráði skal ávallt velja sem síðasta meðferðarkost. Nota skal eins lítinn skammt og 

hægt er og helst ekki nota lengur en í eina viku (Landspítali, 2015; Schwartz, o.fl., 2016). Lyfjameðferð 

við óráði ætti einungis að beita þar sem alvarleiki einkenna annaðhvort ógnar öryggi einstaklings 

og/eða annarra í umhverfi hans eða ef einkenni koma í veg fyrir að annarskonar meðferð án lyfja geri 

gagn. Eins ef einstaklingur upplifir alvarleg einkenni á borð við ofskynjanir (Schwartz o.fl., 2016; Fong 

o.fl., 2009). Lyf eru þessvegna helst notuð til þess að draga úr einkennum hástemmds óráðs en eru 

ekki hugsuð sem lækning. Dæmi um hástemmd einkenni geta verið óróleiki, pirringur, spenna og 

árásargirni (Trabold og Metterlein, 2014). Haldol (haloperidol) er talið vera kjörlyf sem lyfjameðferð við 

óráði. Haldol er í flokki geðrofslyfja, það er sefandi og dregur úr sturlunareinkennum (Lyfjastofnun, 

2019). Haldol getur haft alvarlegar aukaverkanir í för með sér og þá sérstaklega hjá öldruðum 

einstaklingum. Því skal ávallt fara varlega í lyfjagjöf hjá þessum hópi, sérstaklega ef heilabilun eða 

annarskonar vitglöp eru til staðar eða það er óstaðfestur grunur um slíkt (Lyfjastofnun, 2019; Schwartz 

o.fl., 2016). 
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2.7 Áhrif og afleiðingar 

Þó að óráð vari í flestum tilfellum yfir í stuttan tíma þá getur það haft margvíslegar, langvarandi og 

alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir einstakling þrátt fyrir meðhöndlun og er óneitanlega óþægileg 

reynsla fyrir einstaklinginn (NICE, 2010). Afleiðingar eins og lengri sjúkrahúsdvöl, vistun á 

hjúkrunarheimili, ýmis líkamleg- og vitræn skerðing og í alvarlegustu tilfellum andlát (Koster o.fl., 2012; 

Sánchez o.fl., 2019; Marcantonio, 2017). Aldraðir eru í meiri áhættu fyrir því að koma verr út úr óráði 

en þeir yngri. Einkennin eru alvarlegri, bæði líkamleg- og vitræn skerðing verður oft á tíðum viðvarandi 

sem leiðir til minnkaðrar sjálfsbjargargetu og skerðing getur orðið á færni í athöfnum daglegs lífs. Óráð 

hjá öldruðum getur þess vegna verið upphaf af löngu og erfiðu ferli og því alvarlegra sem óráðið er því 

lakari verður útkoman fyrir einstaklinginn sem að lokum getur leitt til andláts hans (Fong o.fl., 2009). Ef 

upp kemur þetta bráða ástand hjá öldruðum er það oft á tíðum mikið áhyggjuefni bæði fyrir þá sem 

greinast og einnig aðstandendur þeirra. Algengt er þeir aðilar sem hafa fengið óráð muni lítið eftir 

upplifuninni sjálfri. Þeir sem gátu lýst líðan sinni sammæltust um að þeir fundu fyrir hræðslu, ógn, 

kvíða og vanlíðan á meðan á óráði stóð og eftir að því lauk upplifðu þeir gjarnan skömm (Grover og 

Shah, 2011). Aðstandendur finna oftar en ekki fyrir mikilli vanlíðan þegar nákominn einstaklingur þeirra 

fær óráð (O’Malley o.fl., 2008). Óráð hefur ekki einungis áhrif á einstaklinginn sjálfan og hans nánasta 

net heldur getur það auk þess haft neikvæð áhrif á heilbrigðiskerfið. Lengri legutími leiðir til aukinnar 

og oft sérhæfðrar hjúkrunar sem hefur óhjákvæmilega þau áhrif að kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið 

eykst. Meiri líkur eru á því að einstaklingur komist ekki heim til sín aftur og þurfi að flytjast yfir á 

hjúkrunarheimili eða þurfi aukna aðstoð heim til sín í formi heimahjúkrunar (Inouye o.fl., 2014; 

Sánchez o.fl., 2019; Fong o.fl., 2009). 

 

2.8 Markmið og tilgangur 

Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að skoða og meta rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

algengi óráðs hjá öldruðum einstaklingum, þar sem meðalaldur er 65 ára og hærri,  sem fara í 

valaðgerðir. Leitast verður við að skoða og greina frá meðferðum til þess að koma í veg fyrir eða 

draga úr óráði hjá þessum hópi. Markmiðið er að vekja athygli hjúkrunarfræðinga og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna á algengi óráðs hjá öldruðum eftir valaðgerðir og hvernig sé hægt að koma í 

veg fyrir það með því að beita snemmtækri íhlutun með fyrirbyggjandi meðferðum.  
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2.9 Rannsóknarspurningar 

Höfundar þessarar heimildasamantektar leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram samkvæmt PICOT (tafla 6). 

• Hvert er algengi óráðs meðal einstaklinga 65 ára og eldri sem fara í valaðgerðir? 

• Hvaða fyrirbyggjandi meðferðir draga úr óráði hjá einstaklingum 65 ára og eldri sem fara í 

valaðgerðir? 

 

Tafla 6.   Leitarorð samkvæmt PICOT 

P Elderly, elective, surgery 

I Delirium (MeSH) 

C  

O Prevention, prehabilitation,  

non-pharmacological 

T  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður aðferðafræði samantektarinnar gerð skil. Við vinnslu þessarar samantektar var 

stuðst við aðferðarfræði heimildasamantektar (e. literature review) með það að markmiði að svara 

tveimur rannsóknarspurningum um óráð aldraðra eftir valaðgerðir. Fyrri rannsóknarspurningin beinist 

að því að kanna algengi óráðs hjá öldruðum einstaklingum eftir valaðgerðir og sú seinni að kanna 

gagnsemi þeirra gagnreyndra, fyrirbyggjandi meðferða við óráði sem í boði eru. Rannsóknar-

spurningar  voru byggðar á PICOT sem tekur mið af þátttakendum rannsóknar, viðfangsefni, 

samanburði, áhrifum, tímasetningum og vali á rannsóknaraðferðum (Polit og Beck, 2014). 

Framkvæmd var kerfisbundin leit í gagnagrunnum PubMed og Cinahl með leitarorðum í samræmi 

við rannsóknarspurningar. Við heimildaleit voru notuð leitarorðin: Delirium (MeSH), elective, surgery, 

elderly, prevention, prehabilitation og non-pharmacological. Leit að rannsóknum í gagnagrunnum 

skilaði í heildina 117 niðurstöðum. Einnig voru fundnar rannsóknargreinar úr heimildalistum fræðilegra 

samantekta. Við gagnaöflun voru sett ákveðin inntöku- og útilokunarskilyrði sem sjá má í töflu 7. 

 

Tafla 7.   Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Meðalaldur þátttakenda >65 ára 

Rannsóknir frá árunum 2000-2020 

Rannsóknir á ensku 

Rannsóknir um skurðsjúklinga 

Að úrtak innihéldi að lágmarki 50 þátttakendur til 

að auka líkur á að niðurstöður væru marktækar 

Rannsóknir eldri en 20 ára 

Rannsóknir um lyfjameðferðir 

Fræðilegar samantektir 

Ekki frumrannsókn 

 

Notast var við PRISMA flæðirit við nánari greiningu heimilda, sjá mynd 1 (Moher o.fl., 2009). Við 

upphaf leitar var farið yfir inntöku- og útilokunarskilyrði greinanna ásamt því að skima titla og útdrætti. Í 

fyrstu voru sett skilyrði um rannsóknir frá árunum 2010-2020 en sökum fárra niðurstaðna sem féllu að 

rannsóknarspurningum höfunda og gæða eldri rannsókna var ákveðið að víkka árabilið. Teknar voru 

út þær greinar sem voru ekki frumgreinar eða rannsökuðu ekki viðeigandi meðferðarform en í þessu 

verkefni voru aðeins skoðaðar fyrirbyggjandi meðferðir við óráði fyrir og eftir skurðaðgerð. Eftir að hafa 

lesið yfir útdrætti greinanna og tekið út þær greinar sem uppfylltu ekki skilyrðin stóðu eftir 25 

rannsóknir. Þær rannsóknir voru lesnar og farið var vel yfir aðferðafræði og í kjölfarið fengin leiðsögn 

við val frá leiðbeinendum. Þá voru teknar út nokkrar greinar sem fjölluðu einungis um 

rannsóknaráætlanir en ekki niðurstöður. Að lokum voru valdar 10 rannsóknir í samráði við 

leiðbeinendur og þær settar upp í töflur í niðurstöðukafla. 
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Mynd 1.   PRISMA 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður þessarar heimildasamantektar. Við nánari rýni og lestur 

rannsóknargreina voru í heildina tíu rannsóknir sem uppfylltu öll skilyrði og svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Þessar rannsóknir voru taldar falla vel að 

markmiðum þar sem niðurstöður þeirra sýndu fram á algengi hjá ólíkum úrtökum og gagnsemi 

fjölbreyttra fyrirbyggjandi meðferða gegn óráði eftir valaðgerðir hjá öldruðum. 

Stuðst var við sex rannsóknargreinar sem sýndu fram á tölur um algengi óráðs hjá þessum tiltekna 

hópi og átta sem fjölluðu um gagnsemi fyrirbyggjandi meðferða en fjórar af tíu voru notaðar til þess að 

svara báðum rannsóknarspurningum. Ýmsar tölfræðiupplýsingar komu fram í niðurstöðum rannsókna 

en í þessari heimildasamantekt verður tekið fram p-gildi er varðar tengsl ákveðinna breyta og tekið 

verður fram hvort hafi verið marktækur munur á algengi eða alvarleika óráðs í 

samanburðarrannsóknum. Niðurstöðukaflanum er skipt í tvennt út frá rannsóknarspurningum þar sem 

fyrri kaflinn fjallar um algengi óráðs hjá öldruðum eftir valaðgerðir og sá seinni um fyrirbyggjandi 

meðferðir gegn óráði fyrir og eftir valaðgerðir. 

Í lok hvers undirkafla eru niðurstöður settar fram í töflu sem greina frá þeim upplýsingum sem þóttu 

viðeigandi hverju sinni. Í báðum töflunum koma fram helstu grunnupplýsingar rannsókna eins og 

höfundar, birtingarár, land sem rannsóknin var framkvæmd, upplýsingar um úrtak, inntöku- og 

útilokunarskilyrði ásamt helstu niðurstöðum um tölur algengis og gagnsemi meðferðar. Í töflu 8, um 

algengi óráðs hjá öldruðum eftir valaðgerðir, er fjallað sérstaklega um greiningaraðferðir óráðs, það er 

hvaða skimunartæki voru notuð og farið nánar í það hverjir framkvæmdu skimun/greiningu og 

tímasetningu skimunar/greiningar. Í töflu 9 um fyrirbyggjandi meðferðir gegn óráði eru ýmsar 

viðbótarupplýsingar sem koma fram sem talið var að áttu við þann kafla. Þar er tekinn fram tilgangur 

rannsóknar, íhlutun og ýmsar athugasemdir sem byggjast helst á styrkleikum og veikleikum 

rannsóknar ásamt ályktun höfundar. 

 

4.1 Algengi óráðs eftir valaðgerð hjá einstaklingum eldri en 65 ára 

Alls voru notaðar sex rannsóknargreinar frá árunum 2012-2019 til að greina frá algengi óráðs hjá 

öldruðum einstaklingum eftir valaðgerðir. Ákveðið var að reyna að ná fram góðri úrtaksbreidd með því 

að nota rannsóknir með ólíkum skilyrðum. Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna er algengi 

óráðs á bilinu 4,9-75,3% (tafla 8). Munurinn á þessum algengistölum má rekja til mismunandi 

greiningaraðferða, ólíkra úrtaka og þeirra sem fengu meðferð eða ekki. 

Talsverður munur er á úrtökum rannsóknanna þar sem ólík skilyrði voru sett fram er varða aldur, 

útilokun á einstaklingum með heilabilun eða aðra vitræna skerðingu og tegundir valaðgerða. Engin 

rannsókn setti fram aldurskiptar niðurstöður en þar sem þær rannsóknir sem valdar voru höfðu ekki 

sambærileg inntökuskilyrði á aldri þátttakenda var brýnt að skoða algengistölur út frá þeirri breytu. Í 

þeim greinum sem upp komu við úrvinnslu niðurstaða reyndist vera algengast að miðað væri við 65 

ára og eldri en eftir að hafa rýnt í þær greinar sem féllu að markmiðum verkefnis var það aðeins 

rannsókn Hempenius og félaga (2013) sem setti þessi tilteknu skilyrði. Í þremur rannsóknum voru sett 
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skilyrði um að þátttakendur væru 70 ára og eldri (Janssen o.fl., 2019; Kratz, Heinrich, Slauss og 

Diefenbacher, 2015; Lundström o.fl., 2007). Tvær rannsóknir voru með heldur lægri aldur sem 

inntökuskilyrði, >45 ára (Koster o.fl., 2012) og >50 ára (Ogawa o.fl., 2018) en í aðferðafræðikafla 

þessa verkefnis var komið inn á rök þess að miða við að meðalaldur þátttakenda væri >65 ára í þeim 

rannsóknum sem valdar voru. Meðalaldur þátttakenda var á bilinu 68,6 ár þar sem algengi var 14,6% 

(Ogawa o.fl., 2018) til 82 ár en algengistölur óráðs þar voru mun hærri en í þeirri fyrrnefndu eða 75,3% 

(Lundström o.fl., 2007). 

Þrjár rannsóknir útilokuðu einstaklinga sem áður höfðu verið greindir með heilabilun eða aðra 

vitræna skerðingu (Koster o.fl., 2012; Ogawa o.fl., 2018; Kratz o.fl., 2015). Í rannsókn Kratz og félaga 

(2012) kom fram lægsta tíðni óráðs eftir aðgerð eða 4,9% hjá rannsóknarhóp. Allar rannsóknirnar 

einblíndu á ákveðna tegund valaðgerða nema rannsókn Kratz og félaga (2015) þar sem þátttakendur 

voru á almennri skurðdeild. Miðað var við eftirfarandi valaðgerðir: hjartaaðgerð (Koster o.fl., 2012; 

Ogawa o.fl., 2018), fjarlæging á æxli (Hempenius, Van Asselt, De Bock og Wiggers, 2013), 

kviðarholsaðgerð (Janssen o.fl., 2019) og bæklunaraðgerð þar sem var langhæsta tíðni óráðs af öllum 

rannsóknum eða 75,3% hjá samanburðarhópnum (Lundström o.fl., 2007). 

Í þeim rannsóknum sem stuðst var við voru notuð mismunandi viðmið og aðferðir til þess að greina 

óráð. Misjafnt var eftir rannsóknum hvenær og hverjir komu að greiningu óráðs. Í öllum rannsóknunum 

komu hjúkrunarfræðingar að skimun fyrir óráði með ólíkum skimunartækjum en misjafnt var hvort að 

það var látið nægja sem niðurstöður á algengi (Ogawa, 2018: Kratz o.fl., 2015) eða hvort að læknir 

staðfesti greiningu með CAM og DSM-V (Hempenius o.fl., 2013; Janssen o.fl., 2019; Lundström o.fl., 

2007). Í rannsókn Koster og félaga (2012) greindi læknir óráðið aðeins ef DOS >6. Algengast var að 

notast við skimunartækið DOS sem byggt er á greiningarviðmiðum DSM (Koster o.fl., 2012, 

Hempenius o.fl., 2013; Janssen o.fl., 2019). Tvenns konar stöðluð skimunartæki komu við sögu í 

greiningu óráðs en það voru CAM (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015) og ICDSC (Ogawa o.fl., 

2018). Í tveimur rannsóknum var lagt fyrir MMSE minnispróf sem notað er til þess að greina heilabilun 

en þar sem mörg einkenni heilabilunar og óráðs eru sambærileg voru þessi próf notuð til stuðnings við 

greiningu á óráði (Kratz o.fl., 2015; Lundström o.fl., 2007). Algengast var að styðjast við eitt eða tvö 

skimunartæki en í rannsókn Kratz og félaga (2015) voru þau fjögur talsins eða CAM, MMSE, MADRS 

og NOSGER en þar var algengi óráðs 4,9% sem er töluvert lægra en í öðrum rannsóknum. 
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Tafla 8.   Algengi óráðs hjá öldruðum einstaklingum eftir valaðgerðir 

Rannsókn (ár), land Úrtak Greining óráðs Algengi 

Koster o.fl. (2012),  

Holland 

N= 300, M= 74 ár +/- 7.1, 46% >70 ára, 69% karlar 

Tilgangur rannsóknar: að fullgilda gátlista með 
áhættuþáttum sem spá fyrir um það hvort 
einstaklingur fái óráð eftir valaðgerð eða ekki 

Inntökuskilyrði: >45 ára, valkvæð 
hjartaskurðaðgerð með eða án hjarta/lungna 
hjáveitu. 

Útilokunarskilyrði: Ekki í skimun í 
foraðgerðarfasa, með vitræna skerðingu fyrir 
aðgerð. 

Rannsóknaraðferð: Áhorfsrannsókn  

Skimunartækið DOS* 

Hjúkrunarfræðingar 
skimuðu fyrir  
óráði 3x á dag í 4 daga eftir 
aðgerð,  
ef DOS >3 þá var 
einstaklingur með óráð en 
ef DOS>6 þá var fengin 
staðfesting á greiningu hjá 
lækni. 

17,3% 

Hempenius o.fl. (2013), 

Holland 

N= 260, M= 77.5 ár +/- 7.2, 64% konur 

127 í rannsóknarhópi 
133 í samanburðarhópi 

 

Sjá íhlutun og tilgang í töflu 9  

 

Inntökuskilyrði: >65 ára, krabbameinssjúklingar, 
valkvæð skurðaðgerð – fjarlæging æxlis, GFI* >3. 

Útilokunarskilyrði: Ef talið var vafasamt að hljóta 
þessa meðferð, vera of lengi á sjúkrahúsi eða gátu 
ekki svarað spurningum á gátlista. 

 

Rannsóknaraðferð: Slembuð 
samanburðarrannsókn 

Hjúkunarfræðingar skimuðu 
með  
DOS bæði einu sinni fyrir 
aðgerð og  
3x á dag á 1-10. degi eftir 
aðgerð. 

Öldrunarlæknir staðfesti 
greiningu  
með DSM-V. 

9,4% í rannsóknarhóp 

 

14,3% í samanburðarhóp  
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Rannsókn (ár), land Úrtak Greining óráðs Algengi  

Janssen o.fl. (2019) 

Holland 

 

 

N= 627, M=76.5 ár  

360 í samanburðarhópi 
267 í rannsóknarhópi 
 
Sjá íhlutun og tilgang í töflu 9  
 

Inntökuskilyrði: Sjúklingar eldri en 70 
ára, valaðgerð á kviðarholi. 
 
Útilokunarskilyrði: Bráð 
sjúkrahúsinnlögn, bráðaaðgerð, 
skurðaðgerð of nálægt valaðgerðardegi, 
skurðaðgerð stuttu fyrir greiningu 
vandamáls. 
 
Rannsóknaraðferð: Fyrir-eftir rannsókn 

Hjúkrunarfræðingar skimuðu fyrir óráði 
með DOS á hverri vakt.  

Ef grunur var um óráð eftir skimun var 
öldrunarlæknir fenginn til þess að 
greina óráð með DSM-V eða CAM*. 

 

 

11,7% í samanburðarhópi 

 

8,2% í rannsóknarhópi 

 

 

Ogawa o.fl. (2018) 

Japan 

 

 

N= 313, M= 68,6 +/- 14,8 ár 

 

Tilgangur rannsóknar: Að kanna hvort 
æfingargeta og líkamlegt form hafi áhrif á 
algengi ýmsa fylgivkilla eftir skurðaðgerð 
og þar á meðal óráð.  

 
Inntökuskilyrði: Valaðgerð á hjarta. 
 
Útilokunarskilyrði: Heilabilun, 
bráðaaðgerð, alvarlegt líkamlegt ástand. 
 
Rannsóknaraðferð: Framskyggn 
áhorfsrannsókn 

ICDSC* 

Daglegt mat á 8 klst. fresti í 5 daga 
eftir valaðgerð. 

 

 

14,6%  
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Rannsókn (ár), land Úrtak Greining óráðs  Algengi  

Kratz o.fl. (2015) 

Þýskaland 

 

 

N= 239, M= 76,7 +/- 5,8 ár 

125 í forhópi 
53 í samanburðarhópi 
61 í rannsóknarhópi 
 

Sjá íhlutun og tilgang í töflu 9 
 
Inntökuskilyrði: >70 ára, engin klínísk einkenni um 
óráð, skilningur á rannsókn og upplýst samþykki. 
 
Útilokunarskilyrði: Langt gengin heilabilun, 
Alvarlegt óráð fyrir aðgerð, sjúkdómur á lokastigi, 
sjúklingur vildi ekki taka þátt. 
 
Rannsóknaraðferð: Samanburðarrannsókn 

CAM, MMSE*, NOSGER*. 

Hjúkrunarfræðingar skimuðu 
á hverjum degi.  

20,2% hjá samanburðarhóp 

 

4,9% hjá rannsóknarhóp 

Lundström o.fl. (2007),  

Svíþjóð 

 

N=199, M=82 ár +/- 6, 74% konur 

102 í rannsóknarhóp og 97 í samanburðarhóp 

 

Sjá íhlutun og tilgang í töflu 9  

Inntökuskilyrði: >70 ára, í bið eftir aðgerð á 
mjöðm eftir brot. 

Útilokunarskilyrði: <70 ára, alvarlegur 
gigtarsjúkdómur, lokastigs nýrnabilun, önnur brot, 
inniliggjandi áður en rannsókn hófst. 

OBS* skimunartæki og 
MMSE.  

Hjúkrunarfræðingar skimuðu 
fyrir óráði 3x á dag í þrjá 
daga eftir aðgerð.  

Læknir staðfesti greiningu 
einu sinni á dag samkvæmt 
DSM-V.  
 

75,3% hjá samanburðarhóp 

 

54,9% hjá rannsóknarhóp 
 

N = fjöldi; M = meðaldur ásamt kynjahlutfalli; *DOS = Delirium observation scale; *CAM = Confusion assessment method; ICDSC = Intensive care delirium 
screening checklist; *MMSE = Mini mental state exam; *NOSGER = Nurses’ observation scale for geriatric patients; OBS = Organic brain syndrome  
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4.2 Fyrirbyggjandi meðferðir gegn óráði fyrir og eftir valaðgerðir 

Alls voru notaðar átta rannsóknir til samþættingar á gagnsemi fyrirbyggjandi meðferða fyrir og eftir 

valaðgerðir. Í þessum rannsóknum var stuðst við ólík rannsóknarsnið til þess kanna gagnsemi 

meðferðanna en flestar þeirra eru slembaðar samanburðarrannsóknir (McCaffrey o.fl., 2004; 

Hempenius o.fl., 2013; Lundström o.fl., 2007; Ushida o.fl., 2009; Chen o.fl., 2012), tvær voru ekki 

slembaðar (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015) og rannsókn Vaurio og félaga (2006) var framskyggn 

áhorfsrannsókn. Meginkjarni þeirra meðferða sem veittar voru er sambærilegur en þær byggðust á 

mati á áhættuþáttum sem taldir voru auka líkur á óráði, teymisvinnu, snemmgreiningu óráðs og 

inngripum án lyfja er miðuðu af fyrirbyggjandi meðferðum. Fjórar rannsóknir fjölluðu um forvarnir í 

formi skimunar fyrir valaðgerð og gagnsemi þess að þekkja og draga úr þeim útsetjandi áhættuþættum 

sem taldir eru auka líkur á óráði (Hempenius o.fl., 2013; Vaurio o.fl., 2006; Lundström o.fl., 2007; 

Janssen o.fl., 2019). Sex rannsóknir fjölluðu um gagnsemi margþátta, fyrirbyggjandi meðferðar með 

áherslu á teymisvinnu (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015; Hemenius o.fl., 2013; Lundström o.fl., 

2007; Chen o.fl., 2012; Ushida o.fl., 2009) og að lokum voru tvær rannsóknir sem skoðuðu sérstaka 

íhlutun í formi verkjameðferðar (Vaurio o.fl., 2006) og tónlistarmeðferðar (McCaffrey o.fl., 2004). 

Þessum kafla verður skipt niður í undirkafla út frá þeim meðferðum sem hafa verið nefndar hér að 

ofan. 

 

4.2.1 Fyrirbyggjandi meðferð í formi skimunar á áhættuþáttum 

Þegar fjallað er um fyrirbyggjandi meðferðir getur það átt við inngrip bæði fyrir og eftir skurðaðgerð. Í 

þessum undirkafla verður sérstaklega rætt um gagnsemi þess að skima fyrir áhættuþáttum óráðs sem 

eru til staðar hjá öldruðum einstaklingum fyrir valaðgerð. Íhlutanir þriggja rannsókna fólust í því að 

veita fyrirbyggjandi meðferð bæði fyrir og eftir aðgerð (Hempenius o.fl., 2013; Vaurio o.fl., 2006; 

Lundström o.fl., 2007) en í rannsókn Janssen o.fl. (2019) var aðeins veitt fyrirbyggjandi meðferð fyrir 

aðgerðardag. Með því að þekkja áhættuþætti er hægt að draga úr vægi þeirra og þannig minnka líkur 

á óráði. Einn hluti inngrips hjá rannsóknarhópi var að skima fyrir áhættuþáttum þátttakenda fyrir 

valaðgerð. Þar var lagt mat á áhættuþætti og lögð var sérstök áhersla á vitræna skerðingu, sjón- og 

heyrnarskerðingu, lélegt næringarástand og skerta hreyfigetu. Út frá þessu mati var sett upp 

meðferðaráætlun fyrir einstaklinginn með það að markmiði að draga úr þeim áhættuþáttum sem voru 

til staðar eftir skurðaðgerð (Hempenius o.fl., 2013; Lundström o.fl., 2007). Ekki fannst marktækur 

munur á tíðni óráðs hjá rannsóknarhópi og samanburðarhópi í rannsókn Hempenius og félaga (2013) 

en það var talið vera sökum lítils úrtaks en í rannsókn Lundström og félaga (2007) var bæði 

marktækur munur á lengd óráðs eða 5 dagar á móti 10,2 dögum og tíðni 54,9% á móti 75,3%. 

Misjafnt var hvaða áhættuþætti var lögð áhersla á fyrir skurðaðgerð en í rannsókn Vaurio og félaga 

(2006) var einblínt á þunglyndiseinkenni, heilsufarssögu með áherslu á taugakerfið, verki og 

hreyfigetu. Niðurstöður þessarar rannsóknar undirstrikaði mikilvægi þess að skima fyrir verkjum bæði 

fyrir og eftir skurðaðgerð og meðhöndla þá með viðunandi meðferð áður en fólk fór í skurðaðgerð þar 

sem marktæk tengsl voru á milli miðlungs til slæmra verkja hjá þátttakendum fyrir skurðaðgerð og 
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meiri líkum á óráði. Í rannsókn Kratz og félaga (2015) var könnuð gagnsemi þess að veita einungis 

fyrirbyggjandi meðferð í foraðgerðarfasa en meðferðin samanstóð af íhlutun sem fólst í því að bæta 

almennt líkamlega heilsu og hreyfigetu, næringarástand, hrumleika og koma í veg fyrir blóðleysi. Tíðni 

óráðs minnkaði um næstum þriðjung í kjölfar meðferðaráætlunar, úr 11,7% hjá samanburðarhópi í 

8,2% hjá rannsóknarhóp. 

 

4.2.2 Margþátta þverfagleg fyrirbyggjandi meðferð við óráði  

Við úrvinnslu niðurstaða kom fljótt í ljós að mjög algengt væri að kanna gagnsemi margþátta 

fyrirbyggjandi meðferða við óráði sem sett var upp og veitt af þverfaglegu teymi. Í þessum sex 

rannsóknum voru lykilþættir fyrirbyggjandi meðferðar mjög sambærilegir og eru að bæta 

næringarástand (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015; Hempenius o.fl., 2013; Lundström o.fl., 2007; 

Chen o.fl., 2012), stuðla að hreyfingu snemma eftir aðgerð (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015; 

Chen o.fl., 2012; Ushida o.fl., 2009), bæting á svefni án lyfja (Kratz o.fl., 2015; Hempenius o.fl., 2013; 

Lundström o.fl., 2007), efling hugarstarfs (Kratz o.fl., 2015; Hempenius o.fl., 2013; Chen o.fl., 2012) og 

aðstoð við útskilnað (Hempenius o.fl., 2013; Lundström o.fl., 2007). Að fyrrnefndum lykilþáttum 

undantöldum var komið í veg fyrir blóðleysi og hrumleika (Janssen o.fl., 2019), veitt kvíðameðferð, 

verkjameðferð og sýkingaforvörnum var beitt (Hempenius o.fl., 2013). Einnig var veitt fræðsla til 

starfsfólks, hvatning á sjálfsumönnun, gjöf próteindrykkja, kalks og D-vítamíns (Lundström o.fl., 2007). 

Mikil áhersla var lögð á að þverfaglegt teymi kæmi að því að setja upp meðferðaráætlun sem var 

sérhæfð í öldrun eða hjúkrun óráðssjúklinga. Í öllum rannsóknum komu hjúkrunarfræðingar að því að 

veita fyrirbyggjandi meðferð en aðrar starfstéttir áttu líka þátt í meðferðinni. Í rannsókn Lundström og 

félaga (2007) var teymið samansett af fulltrúa úr hverri lykilstétt heilbrigðiskerfisins eða 

hjúkrunarfræðingi, sjúkraliða, öldrunarlækni, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Í niðurstöðum kom fram að 

marktækur munur var á fjölda daga með óráð hjá þátttakendum í rannsóknarhópi og 

samanburðarhópi, 5,0 dagar hjá rannsóknarhópi og 10,2 hjá samanburðarhópi. 

Þrjár þessara rannsókna byggðu sína meðferðaráætlun á HELP (Hospital Elder Life Program) en 

áætlunin byggir á fyrirbyggjandi, þverfaglegri og margþátta meðferð við óráði (Janssen o.fl., 2019; 

Kratz o.fl., 2015; Chen o.fl., 2012). Rannsókn Chen og félaga (2012) kannaði gagnsemi þriggja 

lykilþátta í HELP eða hreyfingu, næringu og eflingu hugarstarfs í samanburði við alla 

meðferðaráætlunina. Fram kom marktækur munur á algengi óráðs hjá þeim sem hlutu þessa þrjá 

þætti íhlutunar samanborið við almenna meðhöndlun óráðs eða 0% á móti 16,7%. Í rannsókn 

Hempenius og félaga (2013) var skimað daglega eftir óráði með DOS 3x á dag af sérþjálfuðum 

hjúkrunarfræðingum, farið eftir gátlista sem útbúinn var af öldrunarteymi til hliðsjónar af þeim 

áhættuþáttum sem hafa mest forspárgildi um að einstaklingur fái óráð. Ef upp kom vandamál, tengt 

einhverjum af þessum þáttum, þá ræddi þverfaglega teymið saman og setti upp meðferðaráætlun og 

fylgdi því eftir til þess að koma í veg fyrir að einhver af þessum útleysandi áhættuþáttum myndi auka 

líkur á óráði. Í heildina litið var meðferðaráætlunin áhrifamikil en ekki fannst marktækur munur á 

algengi. Algengi óráðs hjá meðferðarhópi, 9.4%, var ekki marktækt lægra en hjá samanburðarhópi, 

14.3%. Í rannsókn Ushida og félaga (2012) var kannað hvort að ákveðnar meðferðarleiðbeiningar 
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hefðu áhrif, eftir valaðgerð á hálshrygg, sem fólust í að stuðla frekar að hreyfingu eftir skurðaðgerð og 

gefa þá lægri steraskammt. Með því var verið að reyna að koma dægursveiflum í rétt og horf og 

þannig minnka líkur á óráði og reyndist það vera árangursríkt þar sem niðurstöður sýndu fram á 

marktækt lægra algengi óráðs hjá rannsóknarhópi, 7,3% miðað við samanburðarhóp 28%. 

 

4.2.3 Aðrar fyrirbyggjandi meðferðir  

Tvær rannsóknir voru heldur frábrugnar þeim sem fjallað var um hér að ofan en í þeim var skoðuð 

gagnsemi ákveðins inngrips og hvort það hafði áhrif á tíðni óráðs. Í rannsókn Vaurio og félaga (2006) 

voru könnuð tengsl á milli verkja/verkjameðferðar og algengi óráðs hjá öldruðum einstaklingum fyrir og 

eftir valaðgerð. Verkjameðferð var ákvörðuð af sérfræðilæknum. Notast var við gjöf ópíóíða í gegnum 

PCA (patient controlled analgesia), mænurótardeyfingu, um munn eða í æð. Mat á verkjum fór einnig 

fram fyrir og eftir skurðaðgerð bæði í hvíld og við hreyfingu. Ef munurinn á verkjum fyrir og eftir aðgerð 

samkvæmt VAS skalanum (visual analog scale) voru >2 þá var marktækur munur. Mat á óráði fór fram 

bæði 24 og 48 klukkustundum eftir aðgerð. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að fram kom 

marktækur munur á fjölda tilfella milli þeirra sem fengu ópíóíða um munn 11% og svo þeirra sem voru 

með ópíóíða í gegnum PCA, 75%. 

Rannsókn McCaffrey og félaga (2004) kannaði áhrif tónlistar á algengi óráðs eftir valaðgerð á 

mjöðm hjá öldruðum einstaklingum. Haft var útvarp sem spilaði klassíska tónlist inni í herbergi 

þátttakenda rannsóknarhóps. Ekki var gerð kerfisbundin skimun með samþykktum skimunartækjum en 

aðeins var stuðst við upplýsingar úr hjúkrunarskráningu þar sem þátttakendur fengu stig fyrir 

eftirfarandi atriði: rugl, óáttun á stað og stund, hróp og köll, óróleiki, aukin hreyfivirkni, bregst ekki við 

áreiti og ósamvinnuþýði. Greining á gögnum sýndu fram á marktækan mun á óráðseinkennum á milli 

rannsóknar- og samanburðarhóps. 
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Tafla 9.   Fyrirbyggjandi meðferðir gegn óráði fyrir og eftir valaðgerðir 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsókn 
(ár), land 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

Janssen 
o.fl. (2019), 

Holland 

 

 

Kanna tíðni 
óráðs og 
gagnsemi 
fyrirbyggjandi 
meðferðar. 

 

N= 627 
360 í samanburðarhópi 
267 í rannsóknarhópi 

 

Inntökuskilyrði: Sjúklingar eldri 
en 70 ára, valaðgerð á kviðarholi. 

Útilokunarskilyrð: Bráð 
sjúkrahúsinnlögn, bráðaaðgerð, 
skurðaðgerð of nálægt 
valaðgerðardegi, skurðaðgerð 
stuttu fyrir greiningu vandamáls. 

Mælitæki: DOS, DSM-V, CAM. 
Mat fyrir innlögn og eftir valaðgerð. 

 

Rannsóknaraðferð: Fyrir-eftir 
rannsókn 

Samanburðarrannsókn þar sem 
samanburðarhópur sem fór í stóra 
valaðgerð á kviðarholi var skoðaður frá 
janúar 2013 – október 2015. 
Rannsóknarhópur var skoðaður frá 
nóvember 2015 – júní 2018 og fékk sá 
hópur fyrirbyggjandi meðferð sem byggði 
á HELP* fyrir aðgerð sem fólst í því að 
bæta almennt líkamlega heilsu og 
hreyfigetu, næringarástand, hrumleika og 
koma í veg fyrir blóðleysi. 
Meðferðaráætlunin tók að meðaltali 39 
daga (35-43 daga) fyrir valaðgerð. 
 

 

Fram kom 
marktækur munur á 
algengi óráðs hjá 
rannsóknarhópi 
sem fékk íhlutun og 
samanburðarhópi.  
 

P= 0,043 
 
11,7% hjá 
samanburðarhópi í 
8,2% hjá 
rannsóknarhópi 
 

 

 
 

 

Veikleikar: 

Möguleg skekkja þar 
sem rannsóknin var 
ekki slembuð né 
blinduð.  

 

Ályktun höfundar: 

Kemur í ljós að vel 
sé hægt að mæla 
með fyrirbyggjandi 
íhlutun til þess að 
koma í veg fyrir óráð 
hjá öldruðum 
einstaklingum sem 
fara í valaðgerð á 
kviðarholi. 
Sérstaklega í 
foraðgerðarfasa þar 
sem einblínt er á 
líkamlegt form, 
næringarástand, 
hrumleika og 
blóðleysi. 



33 

Rannsókn 
(ár), land  

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

McCaffrey 
o.fl. (2004), 

Bandaríkin 

 

 

Kanna áhrif 
tónlistar á óráð 
eftir valaðgerð 
hjá öldruðum 
einstaklingum. 

 

N= 66, M= 73,33 ára 

 

Inntökuskilyrði: >65 ára, valaðgerð á mjöðm og 
hné, geta gefið upplýst samþykki. 

Útilokunarskilyrði: Heyrnarskerðing. 
 

Einstaklingum var skipt í tvo jafnstóra hópa. 
Helmingur einstaklinga fékk íhlutun en hinn 
helmingur ekki.  
Hjúkrunarfræðingar gerðu ekki eiginlegt mat og 
notuðu engin sérstök skimunartæki. Stuðst var 
við upplýsingar úr hjúkrunarskráningu þar sem 
þátttakendur fengu stig fyrir eftirfarandi atriði: 
Rugl, óáttun á stað og stund, hróp og köll, 
óróleiki, aukin hreyfivirkni, bregst ekki við áreiti 
og ósamvinnuþýði. 

 

Rannsóknaraðferð: Slembi 
samanburðarrannsókn 

Rannsóknarhópur fékk að 
hlusta á tónlist 3x á dag 
eftir valaðgerð en ekki 
samanburðarhópur. 

 

Greining á gögnum 
sýndu fram á 
marktækan mun á 
óráðseinkennum á 
milli rannsóknar- og 
samanburðarhóps. 

 
P = 0,001 

 

 

 

Veikleikar: Lítið 
úrtak, vöntun á 
viðurkenndum 
skimunaraðferðum. 

 

Ljóst er að tónlist 
hefur róandi áhrif á 
sjúklinga eftir 
valaðgerðir og 
jafnframt á 
aðstandendur og 
hjúkrunarfræðinga 
við umönnun.  

Þörf á því að 
rannsaka þetta efni 
frekar með 
viðurkenndum 
skimunartækjum og 
minni skekkju. 
Ályktun höfundar er 
sú að það gat líka 
verið að sjúklingar 
væru rólegri og 
slakari vegna 
tónlistarinnar en 
mögulega með 
lágstemmt óráð 
engu að síður. 
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Rannsókn 
(ár), land 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

 
Kratz o.fl. 
(2015), 

Þýskaland 
 

 

 
Að kanna hvort 
fyrirbyggjandi 
meðferð hafi áhrif á 
tíðni óráðs hjá 
einstaklingum sem 
fara í skurðaðgerð. 
Einnig er markmiðið 
að sýna fram á að 
fyrirbyggjandi 
meðferðir sé frekar 
verkefni 
sérþjálfaðra 
hjúkrunarfræðinga í 
stað lækna 

 

 
N= 239 
125 í forhópi þar sem aðeins var kannað 
algengi án íhlutunar 
 
Á rannsóknartímabili:  
Samanburðarhópur: N= 53 
Rannsóknarhópur: N= 61 
 
M= 77,2 ár, 56% konur  

 

Inntökuskilyrði: Yfir 70 ára, engin klínísk 
einkenni um óráð, skilningur á rannsókn 
og upplýst samþykki. 

Útilokunarskilyrði: Langt gengin 
heilabilun, alvarlegt óráð fyrir aðgerð, 
sjúkdómur á lokastigi, sjúklingur vildi ekki 
taka þátt. 

Mælitæki: CAM, MADRS, MMSE, 
NOSGER. 
 

Rannsóknin var framkvæmd á tveimur 
tímabilum þar sem þátttakendur í 
svokölluðum forhóp (N= 125) voru á fyrra 
tímabilinu sem voru 6 mánuðir (mars – 
ágúst 2011) fengu enga íhlutun. Seinna 
tímabilið (N= 114) voru 10 mánuðir 
(september 2011 – júní 2012).  
 

Rannsóknaraðferð: Langtíma 
samanburðarrannsókn 

 
Forhópur og 
samanburðarhópur fékk 
enga íhlutun hvað varðar 
óráð fyrir eða eftir 
valaðgerð. 
Rannsóknarhópur fékk 
meðferð sem byggð var á 
eftirfarandi þáttum:  
Bætingu á svefni án lyfja, 
bæting á næringu, bætt 
skynvitund, örvun á 
vitsmunum (m.a. hafa 
ættingja með í meðferð), 
koma sjúklingi fljótt á 
hreyfingu eftir aðgerð. Þeir 
sem sýndu einhver einkenni 
óráðs eftir aðgerð fengu svo 
meðferð sem byggði á 
HELP meðferðaráætlun. 

 

 

 
Tíðni óráðs hjá 
forhópi var 
20,2%. 
 

Tíðni óráðs hjá 
samanburðarhópi 
var 20,8%. 
Tíðni óráðs hjá 
rannsóknarhópi 
var 4,9%.  
 

Niðurstöður sýna 
að fyrirbyggjandi 
meðferð hefur 
jákvæð áhrif á 
tíðni óráðs og 
fækkar 
óráðstilfellum til 
muna. 

 

 

 
Styrkleikar: það 
eykur réttmæti 
rannsóknar að hafa 
haft bæði samanburð í 
forhóp og svo í 
samanburðarhóp á 
tveimur tímabilum, 
fjölþætt meðferð. 
 

Veikleikar: að 
tiltölulega lítill hluti 
úrtaksins endaði á því 
að fá íhlutun, þeir sem 
voru í rannsóknarhóp 
voru með færri á stig á 
Barthel og hærra 
NOSGER sem bendir 
til þess að þeir 
þátttakendur voru 
fyrirfram með 
skerðingu á vitrænni 
og líkamlegri getu. 
 

Niðurstöður leiddu í 
ljós mikilvægi 
sérþekkingar 
hjúkrunarfræðinga og 
á snemmtækri skimun 
og íhlutun með það að 
markmiði að koma í 
veg fyrir óráð. 
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Rannsókn 
(ár), land 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

Hempenius 
o.fl. (2013), 

Holland 

 

Meta áhrif 
fyrirbyggjandi 
meðferðar í 
samanburði 
við staðlaða 
umönnun á 
algengi óráðs 
hjá 
krabbameins-
sjúklingum eftir 
valkvæða 
aðgerð á 
fjarlægingu 
æxlis 

 

N= 260, M= 77.5 ár +/- 7.2, 
64% konur 

127 í rannsóknarhópi 
133 í samanburðarhópi 

 

Inntökuskilyrði= >65 ára, 
krabbameinssjúklingar, 
valkvæð skurðaðgerð – 
fjarlæging æxlis, GFI* >3 

Útilokunarskilyrði = Ef 
talið var vafasamt að hljóta 
þessa meðferð eða vera of 
lengi á sjúkrahúsi eða gátu 
ekki svarað spurningum á 
gátlista. 

Mælitæki: Hjúkunar-
fræðingar skimuðu með 
DOS bæði einu sinni fyrir 
aðgerð og 3x á dag á 1.-10. 
degi eftir aðgerð. 
Öldrunarlæknir staðfesti 
greiningu með DSM-V. 

 

Rannsóknaraðferð: 
Slembuð samanburðar-
rannsókn 

 

Fyrir aðgerð: Mat á áhættuþáttum. 
Út frá því mati var sett upp 
einstaklingsbundið 
meðferðaráætlun út frá 
áhættuþáttum sem voru til staðar 
hjá einstaklingi og þá sérstaklega 
vitræn skerðing, sjón- og 
heyrnarskerðing, lélegt 
næringarástand og skert hreyfigeta. 
Fyrirbyggjandi meðferð í formi lyfja 
var valkvæð en ekki nauðsynlegur 
partur af meðferðinni. 

 
Eftir aðgerð: Skimað með DOS 
daglega x3 á dag af þjálfuðum 
hjúkrunarfræðingum. Farið var eftir 
gátlista sem útbúinn var af 
öldrunarteymi til hliðsjónar af þeim 
áhættuþáttum sem hafa mest 
forspárgildi um að einstaklingur fái 
óráð. Þessi gátlisti tók mið af níu 
þáttum: legu, hreyfingu, kvíða, 
skynjun, verkjum, svefni, næringu, 
sýkingu og útskilnaði. Ef upp komu 
vandamál tengd einhverjum af 
þessum þáttum þá ræddi 
þverfaglega teymið saman og setti 
upp meðferðaráætlun og fylgdi 
henni eftir til þess að koma í veg 
fyrir að einhver af þessum 
útleysandi áhættuþáttum myndi 
auka líkur á óráði.   

 

Í heildina litið er 
inngripið áhrifamikið 
en ekki marktækur 
þar sem algengi 
óráðs er óvenju lágt 
sjúklingahóp.   
Algengi  óráðs hjá 
meðferðarhópi 
(9,4%) var ekki 
marktækt lægra en 
hjá samanburðar-
hópi.  

Veikleikar: Útilokunarskilyrði 
of ströng, 
Samskiptaöðruleikar í 
forðagerðarfasa, 
ófullnægjandi vitneskja og 
árverkni heilbrigðisstarfsfólk 
stofnanna sem voru í 
rannsókninni um það að 
rannsóknin væri í gangi. 

 

Ályktun höfundar: Algengi 
óráðs í þessari rannsókn var 
óvenju lágt. Mögulegar 
ástæður fyrir því:  
Góðar fyrirbyggjandi 
meðferðir til staðar áður en 
rannsókn hófst, vel þjálfað 
starfsfólk og flottir verkferlar – 
því breyting ekki svo mikil og 
ekki mikill munur á 
meðferðarhóp og 
samanburðarhóp. Einnig að 
úrtakið innihélt þátttakendur 
með brjósta- og 
húðkrabbamein sem eru 
einstaklingar í lítilli áhættu á 
að þróa með sér óráð. Þessi 
meðferðaráætlun, ein og sér, 
er ekki árangursrík en eflaust 
ef hún væri samtvinnuð inn í 
aðra stærri verkferla. 
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Rannsókn 
(ár), land 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

Vaurio o.fl. 
(2006), 

Bandaríkin 

 

Kanna 
gagnsemi 
verkjameðferðar 
og hvort að það 
væru tengsl á 
milli 
verkjameðferðar
/verkja og 
óráðs. 

N= 333, M= 74 ár +/- 6, 
52% konur 

 

Inntökuskilyrði: 
Enskumælandi, >65 ára, 
valkvæð skurðaðgerð í 
svæfingu að frátöldum 
hjartaaðgerðum, áætluð 
dvöl á sjúkrahúsi í 48 tíma 
eftir aðgerð. 

Útilokunarskilyrði: Ófærir 
um að gefa upplýst 
samþykki. 

Mælitæki: VAS skalinn var 
notaður til þess að meta 
verki. CAM notað til þess að 
meta óráð. 

 

Rannsóknaraðferð: 
Framskyggn 
áhorfsrannsókn 

 

Verkjameðferð var ákvörðuð af 
sérfræðilæknum. Það sem var 
notast við: PCA (patient controlled 
analgesia), epidural, ópíóða um 
munn, í æð (morfín, fentanyl og 
hydromorphone), taugalyf eða 
blöndu af öllu þessu. 

Mat á óráði fór fram fyrir aðgerð og 
24 og 48 klst. eftir aðgerð. 

Mat á verkjum fór einnig fram fyrir 
og eftir aðgerð bæði í hvíld og við 
hreyfingu. Ef munur á verkjum fyrir 
og eftir aðgerð samkvæmt VAS 
skalanum var >2 þá var marktækur 
munur. 

 

 

Fram kom marktækur 
munur á fjölda tilfella 
milli þeirra sem fengu 
ópíóíða um munn og 
svo þeirra sem voru 
með ópíóíða í gegnum 
IV PCA*. 

(11% vs 75% p=0,002) 

Bein tengsl voru á milli 
miðlungs til slæmra 
verjkja við hreyfingu 
fyrir aðgerð og meiri 
líkum á óráði  
P= 0,002. 

Bein tengsl voru á milli 
aukinna verkja eftir 
aðgerð og meiri líkum 
á óráði  
P= 0,002. 

 

 

Þessar niðurstöður benda 
til þess að það séu aðrir 
þættir en bara 
skammtastærðir sem 
segja til um það hvort 
einstkalingur sé vel 
verkjastilltur eða ekki.  
Það eru þá þættir eins og 
hæfni starfsmanna í 
verkjameðferð sem hafa 
meira að segja um það 
hvort einstaklingur fái óráð 
eða ekki. 

 

Þessi rannsókn er sú 
fyrsta til að sýna fram á að 
sjúklingar sem fá ópíóíða 
um munn sem 
aðalverkjameðferð eftir 
skurðaðgerð fái síður óráð 
til samanburðar við þá 
með PCA. Ástæður fyrir 
þessu er  að það er minna 
magn af lyfinu sem fer 
strax í blóðið ef tekið er 
um munn og virka því 
lengur en í IV gjöf þá fer 
það strax yfir Blood Brain 
Barrier. 
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Rannsókn 
(land), ár 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, 
aðferð  

Íhlutun Niðurstöður Athugasemdir 

Lundström 
o.fl. (2007), 

Svíþjóð 

 

Að rannsaka hjá 
slembiúrtaki hvort 
fjölþætt 
forvarnarmeðferð 
sem 
samanstendur af 
alhliða 
öldrunarmati, 
meðferð gæti 
dregið úr 
alvarleika óráðs 
(dregið úr þeim 
tíma sem óráðið 
stendur yfir) hjá 
skurðsjúklingum 
eftir mjaðmabrot. 

 

N= 199, M= 82 ár +/- 
6, 74% konur 

102 í rannsóknarhóp 
97 í samanburðar-
hóp 

 

Inntökuskilyrði = 
>70 ára, í bið eftir 
aðgerð á mjöðm eftir 
brot. 

Útilokunarskilyrði = 
<70 ára, alvarlegur 
gigtarsjúkdómur, 
lokastigs nýrnabilun, 
önnur brot, 
inniliggjandi áður en 
rannsókn hófst. 

Mælitæki: OBS 
skimunartæki  

 

Rannsóknaraðferð: 
Slembuð íhlutunar-
rannsókn 

 

 

 

Sérhæft teymi setti saman 
meðferðaráætlun fyrir 
rannsóknarhóp. Í teyminu 
voru hjúkrunarfræðingur, 
sjúkraliði, öldrunarlæknar, 
sjúkraþjálfari og iðjuþjálfi. 

Fjölþætt meðferðaráætlun 
þverfaglegs teymis með 
kerfisbundnu mati, 
forvörnum og meðhöndlun 
fylgikvilla sem valda 
langvarandi óráði. 
Áætlunin samanstóð af 
eftirfarandi 
þáttum: Fræðslu til 
starfsfólks, teymisvinnu, 
mati á áhættuþáttum, 
sérhæfða óráðsmeðferð 
sem tók mið af 
áhættuþáttum, 
fyrirbyggjandi meðferð við 
hægðum, þvagleggur í 
<24 klst., orsök 
svefnleysis og verkja 
meðhöndluð, 
lífsmarkamæling, 
endurhæfing þar sem 
stuðlað var að hreyfingu 
sjúklings innan 24 klst. 
eftir skurðaðgerð, hvatning 
við sjálfsumönnun, mat á 
næringarinntekt, gjöf 
próteindrykkja fyrstu 2 
dagana og kalk og D-
vítamín gjafir. 

Marktækur munur var á 
fjölda daga með óráð 
hjá þátttakendum í 
rannsóknarhóp  og 
samanburðarhóps 

5,0 +-/- 7,1 daga vs 
10,2 +/- 13,3 dagar  
P= 0.009 

Marktækur munur á 
fjölda þeirra tilfella sem 
greindust hjá 
þátttakendum í 
rannsóknarhóp miðað 
við samanburðar hóp. 
Miðað var við fyrstu 
vikuna eftir 
skurðaðgerð. 

54,9% vs 75,3%  
P= 0,003 

Við útskrift voru enn 20 
sjúklingar með óráð hjá 
samanburðarhóp á 
sama tíma og engin í 
rannsóknarhóp var með 
óráð  
pP= <0,001. 

 

 

Styrkleikar: Þrátt fyrir að í grunnninn 
væri munur á hópunum tveimur hafði 
það engin áhrif á niðurstöður 
rannsóknar þar sem það sást strax á 
fyrst degi eftir aðgerð að mun færri 
tilfleli óráðs voru í rannsóknarhóp. 
Annar styrkleiki rannsóknar er að meta 
þá þætti hjá sjúklingum sem gætu aukið 
líkur á óráði fyrir aðgerð. 

 

Veikleikar: Að greining á óráði 
samkvæmt DSM-IV var aðeins 
framkvæmd einu sinni á meðan á 
innlögn stóð en annars skoðuðu læknar 
bara hjúkrunarskráningu, annars fór 
skimun/greining fram aðeins hjá 
hjúkrunarfræðingum samkvæmt OBS. 

 

Ályktun höfundar: Hjúkrunarfræðingar 
eru eflaust hæfari en læknar að greina 
snemmtæk einkenni óráðs og ná þá að 
grípa fyrr inn í þar sem þeir eru ávallt til 
staðar í legu sjúklings. 
Einnig ræðir hann um það að þar sem 
deildin þar sem samanburðarhópurinn 
lá vissi af þessari rannsón þá gætu þau 
mögulega hafa bætt meðferðina sína. 
Meðferðaráætlunin virtist hafa verið 
árangursríkust hjá þeim þátttakendum 
sem voru með heilabilun – oft á tíðum 
er sagt að ekki sé hægt að koma í veg 
fyrir óráð hjá heilabiluðum en þessi 
rannsókn afsannar það. 
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Rannsókn 
(ár), land 

Tilgangur Úrtak, mælitæki, aðferð  Íhlutun  Niðurstöður Athugasemdir 

Ushida o.fl. 
(2009), 
Japan 

 

Kanna helstu 
áhættuþætti óráðs og 
gagnsemi 
meðferðarleiðbeininga.  

N= 81 í fyrsta hóp og N= 41 
í öðrum hóp,  
M: 68,1 ár í meðferðarhóp 
og 69,8 ár í samanburðar-
hóp 

 

Inntökuskilyrði: Aðgerð á 
hálshrygg, >50 ára. 

Útilokunarskilyrði: 
Einstaklingar með 
heilabilun. 

Mælitæki: DOS 

 

Rannsóknaraðferð: 
Framskyggn 
samanburðarrannsókn 

Meðferð fólst í því 
að fara eftir 
ákveðnum 
leiðbeiningum 
sem samanstóð 
af tveimur þáttum; 
að minnka notkun 
stera eftir aðgerð  
og að sjúklingur 
hreyfi sig fljótt eftir 
aðgerð. 

 

 

Marktækt lægra 
algengi óráðs hjá 
rannsóknarhóp 

 

7,3% vs 28%  
P= 0.0091 

 

Ályktun höfundar:  
Með því að stuðla frekar að hreyfingu 
eftir aðgerð í stað þess að gefa stera er 
verið að koma dægursveiflum í rétt horf 
og þannig hægt að draga úr algengi 
óráðs. 

 
Chen o.fl. 
(2012) 
Tæland  

 
Kanna gagnsemi þriggja 
þátta úr HELP til 
samanburðar við alla 
þætti 
meðferðaráætlunarinnar 

 

 
N= 179; 65 ára og eldri  

 

Inntökuskilyrði: Valaðgerð 
á kviðarholi, sjúkrahúslega 
>6 dagar. 

Mælitæki: MMSE, CAM. 
Mat við innlögn og útskrift 

 

Rannsóknaraðferð: 
Íhlutunarrannsókn, fyrir og 
eftir mælingar 

 
HELP: Þrjár 
íhlutanir; 
hreyfing, næring 
og efling 
hugarstarfs. 
 

 
Algengi óráðs var 
marktækt lægra hjá  
rannsóknarhópi 
(0% vs. 16,7%). 

 

 
Sé einungis verið að beita þessum 
þremur meðferðarþáttum í meðferð 
gegn óráði þá hefur það samt sem áður 
jákvæð áhrif á tíðni óráðs. 

*HELP = Hospital elder life program  
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5 Umræða 

Í þessari heimildasamantekt hefur verið leitast við að skoða hvaða fyrirbyggjandi meðferðum má beita 

til þess að koma í veg fyrir óráð hjá öldruðum einstaklingum sem fara í valaðgerðir og þar með lækka 

algengi óráðs. Í kaflanum hér á undan hefur verið greint frá helstu niðurstöðum rannsóknanna sem 

notaðar voru við vinnslu samantektarinnar og til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum sem 

lagðar voru fram. 

Óráð er algengasti og alvarlegasti fylgikvilli skurðaðgerða hjá öldruðum og eru aldraðir 

einstaklingar í sérstakri áhættu fyrir að fá óráð meðal annars vegna undirliggjandi áhættuþátta 

(Sánchez o.fl., 2019; Marcantonio, 2017). Vegna þess að meðalaldur fólks fer sífellt hækkandi aukast 

líkur á stoðkerfisvandamálum og alvarlegum sjúkdómum sem þarfnast inngripa í formi valaðgerða. 

Niðurstöður rannsókna þessarar heimildasamantektar bentu til þess að sterk tengsl séu á milli aldurs 

og tíðni óráðs og þar sem meðalaldur var hæstur var einnig hæsta tíðni óráðs (Lundström o.fl., 2007).  

Áhættuþættir eru þeir þættir sem auka líkur á að einstaklingur þrói með sér óráð. Áhættuþættirnir eru 

annarsvegar útsetjandi þættir, sem erfitt og jafnvel ómögulegt getur reynst að hafa áhrif á og 

hinsvegar útleysandi þættir sem hægt er hafa áhrif á (Janssen o.fl., 2019; Trabold og Metterlein, 2014; 

Steiner, 2011; Korc-Grodzicki o.fl., 2017). Útsetjandi áhættuþættir hjá öldruðum eru meðal annars hár 

aldur, heilabilun, fjöldi undirliggjandi sjúkdóma, saga um byltur, lélegt næringarástand, saga um óráð 

og skerðing á virkni skynfæra eins og heyrn og sjón. Dæmi um útleysandi áhættuþætti geta verið 

streituvaldandi umhverfisþættir sem eru til staðar á sjúkrahúsum og hægt er að hafa áhrif á (Trabold 

og Metterlein, 2014; Steiner, 2011; Korc-Grodzicki o.fl., 2017). Skimun á áhættuþáttum reyndist vera 

hvað mest áberandi þegar kom að því að veita fyrirbyggjandi meðferð hjá öldruðum einstaklingum fyrir 

valaðgerð þar sem einblínt var á útsetjandi áhættuþætti á borð við háan aldur, vitræna getu, fjölda 

undirliggjandi sjúkdóma, lyfjanotkun, andlega líðan, líkamlegt form og næringarástand. Í rannsókn 

Lundström og félaga (2019) var það talin vera styrkleiki rannsóknar að meta þá þætti hjá sjúklingum 

sem gætu aukið líkur á óráði fyrir valaðgerð. Fyrirbyggjandi meðferð ætti að vera einstaklingsmiðuð út 

frá þeim áhættuþáttum sem skimaðir voru fyrir aðgerð og með því að þekkja þá væri hægt að útbúa 

árangursríka meðferð. Niðurstöður rannsókna sýndu fram á að marktækur munur var á tíðni óráðs hjá 

rannsóknarhópi og samanburðarhópi (Hempenius o.fl., 2013). 

Heilabilun er útsetjandi áhættuþáttur fyrir að fá óráð en í rannsóknunum sem höfundar notuðust við 

í þessari heimildasamantekt voru einstaklingar með heilabilun oftar en ekki útilokaðir frá rannsókninni 

(Koster o.fl., 2012; Ogawa o.fl., 2018; Kratz o.fl., 2015). Mikill munur reyndist vera á þeim skilyrðum 

sem sett voru í rannsóknum. Í samanburðarrannsókn Hempenius og félaga (2013) taldi höfundur 

veikleika rannsóknar vera að hafa sett of ströng útilokunarskilyrði þegar kom að vitrænni getu og þar 

af leiðandi væri það mögulega ástæðan fyrir því að að ekki fannst marktækur munur á algengi óráðs. 

Því er athyglisvert að þessir einstaklingar hafi ekki verið hafðir með í rannsóknum og mögulega hefur 

það skekkt niðurstöður og algengi óráðs hefði verið hærra. Oft á tíðum hefur verið sagt að ekki sé 

hægt að koma í veg fyrir óráð hjá einstaklingum með heilabilun og í nokkrum fyrrnefndum rannsóknum 

voru þessir einstaklingar útilokaðir úr rannsókninni. En samkvæmt rannsókn Lundström og félaga 

(2007) virtist meðferðaráætlun einmitt vera árangursríkust hjá þeim þátttakendum sem voru með 

heilabilun. 
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Hægt er að koma í veg fyrir um 30-40% óráðstilfella með því að bregðast snemma við með 

fyrirbyggjandi meðferð (Inoyue o.fl., 2014; Landspítali 2015; Faught, 2014). Allar þær rannsóknir sem 

könnuðu gagnsemi fyrirbyggjandi meðferða greindu frá því að einn lykilþáttur fyrirbyggingar á óráði 

væri að greina óráðið snemma og áttu hjúkrunarfræðingar stóran þátt í greiningarferlinu með því að 

skima reglulega fyrir einkennum. Greining á óráði byggir fyrst og fremst á áhættuþáttum og einkennum 

og eru skimunartæki notuð til aðstoðar (Inouye o.fl., 2014; Grover og Kate, 2012; Landspítali, 2015). 

Algengast er að nota skimunartækið DOS til að skima fyrir einkennum og CAM til þess að greina í 

kjölfarið (Gemert og Schuurmans, 2007; Landspítali, 2015). Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og 

annað heilbrigðisstarfsfólk búi yfir góðri þekkingu á áhættuþáttum og einkennum óráðs. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að geta veitt þessa fyrirbyggjandi meðferð snemma í ferlinu til þess að koma 

í veg fyrir að einstaklingur fái óráð eftir skurðaðgerð (Landspítali, 2015; Janssen o.fl., 2019). 

Rannsóknir sýndu fram á að algengt væri að notast við skimunartækið DOS sem byggt er á 

greiningarviðmiðum DSM (Koster o.fl., 2012, Hempenius o.fl., 2013; Janssen o.fl., 2019). Í 

áhorfsrannsókn Koster og félaga (2012) komu hjúkrunarfræðingar að skimun og greiningu óráðs þar 

sem notast var við skimunartækið DOS. Höfundur ræðir að hjúkrunarfræðingar séu vel þjálfaðir í að 

nota DOS og komi fyrr auga á snemmkomin einkenni en læknar og því var aðeins fengin staðfesting á 

greiningu frá lækni ef einstaklingur var með fleiri en 6 stig á DOS. Í rannsókn Lundström og félaga 

(2007) velti höfundur því fyrir sér hvort hjúkrunarfræðingar væru hæfari en læknar að greina 

snemmtæk einkenni óráðs og ná þá að grípa fyrr inn í þar sem þeir eru alltaf í návígi við sjúkling.  

Einkennum óráðs má skipta í lágstemmd og hástemmd og getur einstaklingur auk þess haft 

blönduð einkenni úr báðum flokkum samtímis (Gower o.fl., 2012). Minna fer fyrir lágstemmdu 

einkennunum sem jafnframt eru algengari. Batahorfur voru yfirleitt lakari í kjölfar óráðs þar sem 

lágstemmdu einkennin réðu ríkjum en ætla má að þeir einstaklingar hafi ekki fengið fullnægjandi 

greiningu og meðferð og mögulega var talið að einkennin bentu frekar til byrjunar á heilabilun (Fong, 

Tulebaev og Inouye, 2009).  

Valaðgerðir skera sig frá bráðaaðgerðum meðal annars að því leyti að það fæst tími til 

undirbúnings í svokölluðum foraðgerðarfasa. Því er hægt að byrja fyrr en ella að vinna með 

áhættuþætti og þar með hefja fyrirbyggjandi meðferð þegar búið er að taka ákvörðun um að aldraður 

einstaklingur eigi að fara í valaðgerð. Í foraðgerðarfasa er mikilvægt að nýta tímann vel og undirbúa 

sjúkling sem best bæði líkamlega og andlega. Fræðsla er hluti af forvörn og góð fræðsla fyrir 

skurðaðgerð leiðir af sér færri fylgikvilla eins og til dæmis óráð. Fræðsla til sjúklinga er þó mjög 

gjarnan veitt samhliða meðferð þegar inn á sjúkrahús er komið en mætti vera veitt mikið fyrr í ferlinu 

(Árún K. Sigurðardóttir og Brynja Ingadóttir, 2014). Í þessum foraðgerðarfasa væri hægt að koma inn á 

mikilvægi hreyfingar og að koma líkamanum í form. Með mati á þessum áhættuþáttum er hægt að sjá 

fyrir að einstaklingur sé í aukinni áhættu á því að þróa með sér óráð (Tropea o.fl., 2008). Í 

foraðgerðarfasanum getur einnig einstaklingurinn sjálfur undirbúið sig andlega fyrir aðgerðina, hugað 

að hreyfingu og næringarástandi og fastað á réttan hátt fyrir aðgerð en þessir þættir eru taldir flýta fyrir 

bata sjúklings eftir aðgerð (Hinkle og Cheever, 2014). Í rannsókn Janssen og félaga (2019) fengu 

þátttakendur í rannsóknarhóp íhlutun í að meðaltali 39 daga fyrir valaðgerð á kviðarholi. Niðurstöður 

leiddu í ljós að með því að bæta almenna líkamlega heilsu og hreyfigetu, næringarástand, hrumleika 
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og koma í veg fyrir blóðleysi var tíðni óráðs marktækt lægra en hjá samanburðarhópi. Brýnt er því að 

huga að líkamlegu ástandi aldraðra einstaklinga sem eru á leið í valaðgerð og þannig minnka líkur á 

því að þeir fái óráð. Ogawa og félagar (2018) styðja enn fremur þá staðreynd að gott líkamlegt ástand 

skipti sköpum en þar kom fram að æfingageta, líkamlegt form og úthald hafa mikil og stigvaxandi 

tengsl við ýmsa fylgikvilla og þar á meðal óráð eftir skurðaðgerðir. 

Í rannsóknunum sem notaðar voru við vinnslu þessarar samantektar var oftar en ekki minnst á 

meðferðaráætlunina HELP (Hospital elder life program) (Janssen o.fl., 2019; Kratz o.fl., 2015; Chen 

o.fl., 2012). Klínískar leiðbeiningar um óráð, hér á landi, byggja á hugmyndum þeirrar áætlunar án 

þess þó að byggja beint á henni. Bæði HELP meðferðaráætlunin og klínísku leiðbeiningarnar byggja á 

að vinna gegn ákveðnum áhættuþáttum og miða að fyrirbyggjandi þverfaglegri og margþátta meðferð 

við óráði. Þessar meðferðir leitast við að bregðast við óáttun með því að hafa áhrif á umhverfisþætti, 

fyrirbyggja þurrk og sýkingar, koma fólki snemma á hreyfingu eftir skurðaðgerð og viðhafa góða 

verkjastillingu. Rannsókn Vaurio og félaga (2006) kannaði hvaða verkjastilling bæri mestan árangur. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem sýnir fram á að sjúklingar sem fá ópíóíða um munn sem 

aðalverkjameðferð eftir skurðaðgerð fái síður óráð til samanburðar við þá með PCA (Patient controlled 

analgesia). Ályktun höfundar er sú að það séu aðrir þættir en bara skammtastærðir sem segja til um 

það hvort einstaklingur sé vel verkjastilltur eða ekki. Það eru þá þættir eins og hæfni starfsmanna í 

verkjameðferð sem hafa meira að segja um lækkun á algengi óráðs.  

Ushida og félagar (2009) töldu að með því að stuðla frekar að hreyfingu eftir aðgerð í stað þess að 

gefa stera er verið að koma dægursveiflum í rétt horf og þannig væri hægt að draga úr algengi óráðs. 

Þegar einstaklingur fer snemma á hreyfingu eftir skurðaðgerð þarf jafnframt að huga að öllum 

hindrandi þáttum í nærumhverfi hans eins og æðaleggjum og þvagleggjum sem jafnframt eru 

sýkingarhætta. Í því samhengi skal ávallt fylgjast með einkennum um sýkingu og reyna eftir fremsta 

megni að halda öllum óþarfa íhlutum í lágmarki. Huga þarf að skynvitund einstaklings með því að 

passa upp á öll hjálpartæki eins og að gleraugu og heyrnartæki séu innan seilingar þegar við á, tala 

skýrt við sjúkling og vera viss um að upplýsingar komist til skila (Landspítali, 2015). Í rannsókn Chen 

og félaga (2011) voru þrír meðferðarþættir HELP áætlunarinnar teknir sérstaklega fyrir vegna þess að 

þeir voru álitnir vera lykilmeðferðarþættir þar sem lögð var áhersla á að fá sjúkling snemma á 

hreyfingu eftir aðgerð, hugað var að næringarástandi hans og hugarstarf hans var elft. Sé einungis 

verið að beita þessum þremur meðferðarþáttum í meðferð gegn óráði þá hefur það samt sem áður 

jákvæð áhrif eins og niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna því samkvæmt henni var tíðni óráðs 

0% hjá þeim skurðsjúklingum sem fengu meðferð með þessum hætti (Chen o.fl., 2011). Í niðurstöðum 

allra rannsóknanna að tveimur undanskildum var fjallað mikilvægi þessara þriggja fyrirbyggjandi þátta 

bæði sem fyrirbyggjandi meðferð í foraðgerðarfasanum og sem fyrsta meðferð þegar óráð var komið.  

Ýmislegt í umhverfi einstaklings getur haft streituvaldandi áhrif sem þá getur leitt til óráðs. Draga 

skal úr umhverfisáreiti eins og hægt er með því að skapa rólegt og afslappandi umhverfi í kringum 

sjúkling, gera greinamun á degi og nóttu, hafa dagatal og klukku til staðar til þess að auka áttun 

einstaklings á stað og tíma og örva hugarstarf hans með endurminningum og nærveru aðstandenda. 

Eins ætti að forðast að flytja sjúkling á milli deilda eða innan deildar nema algjör nauðsyn krefur 

(Landspítali, 2015). Efling hugarstarfs var oft á tíðum einn hluti fyrirbyggjandi meðferðar í rannsóknum 
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og í rannsókn Kratz og félaga (2015) leiddu niðurstöður í ljós að með því að bæta skynvitund og örva 

hugarstarf meðal annars með því að hafa ættingja hjá sér sé hægt að fækka óráðstilfellum en fram 

kom marktækur munur á tíðni óráðs hjá rannsóknarhópi, 4,9% og samanburðarhópi 20,2%. Fram kom 

í niðurstöðum rannsóknar Lundström og félaga (2007) að tryggja ætti samfellu í meðferð og reyna að 

skipuleggja vaktirnar þannig að einstaklingur sé undir eftirliti starfsfólks sem þekkir til hans og hann 

sjálfur þekkir. Mikilvægt er að koma í veg fyrir svefnvandamál til þess að draga úr líkum á að 

einstaklingur þurfi að notast við svefnlyf en notkun svefnlyfja er einmitt einn af útleysandi 

áhættuþáttunum sem getur leitt til óráðs. Fyrirbyggjandi meðferð við óráði ætti því að fela í sér að 

bæta svefn án lyfja og koma dægursveiflum í rétt horf þar sem niðurstöður rannsóknar hafa leitt í ljós 

að það sé árangursríkt og lækkar algengi óráðs (Kratz o.fl., 2015; Hempenius o.fl., 2013).  

Lítið hefur verið rannsakað um áhrif tónlistarmeðferðar á óráð en í rannsókn McCaffrey og félaga 

(2004) kom fram marktækur munur á alengi hjá rannsóknarhóp og samanburðarhóp en þó nokkur 

skekkja var á þeim niðurstöðum þar sem úrtakið var heldur lítið og það var vöntun á viðurkenndum 

skimunaraðferðum. Ljóst var að tónlist hafði jákvæð áhrif á aldraða einstaklinga eftir valaðgerð en 

ályktun höfundar er sú að það gat líka verið að sjúklingar væru rólegri og slakari vegna tónlistarinnar 

en mögulega með lágstemmt óráð engu að síður. 

 

5.1 Hagnýting fyrir hjúkrun 

Vitundarvakning hefur verið á undanförnum árum í tengslum við óráð hjá skurðsjúklingum og er 

markvisst farið að innleiða á legudeildir heilbrigðisstofnana viðurkennd skimunartæki á borð við DOS. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til þess að veita meðferð við óráði og koma í veg fyrir að 

einstaklingar fái óráð. Þar sem valaðgerðir eru fyrirfram ákveðnar skurðaðgerðir og einstaklingar hafa í 

langflestum tilfellum tíma til undirbúnings í svokölluðum foraðgerðarfasa þá mætti hefja fyrirbyggjandi 

meðferðir fyrr með því að vinna með undirliggjandi áhættuþætti. Auka þyrfti fræðslu til væntanlegra 

skurðsjúklinga um óráð og leiðir til að koma í veg fyrir að fá óráð hvort sem sú fræðsla færi fram á 

heilsugæslu eða á þeirri heilbrigðisstofnun sem skurðaðgerðin fer fram á. Rannsóknir hafa sýnt að 

með því að meðal annars bæta næringarástand og líkamlegt form í foraðgerðarfasanum þá má koma í 

veg fyrir óráð svo það skiptir máli fyrir einstakling að vera vel undirbúinn áður en hann undirgengst 

skurðaðgerð.  

 

5.2 Áframhaldandi rannsóknir 

Við leit höfunda að rannsóknargreinum var áberandi mikið fjallað um óráð í kjölfar bráðaaðgerða og 

óráð á legudeildum lyflækninga. Skoða þyrfti betur óráð í kjölfar valaðgerða, sér í lagi hér á landi þar 

sem valaðgerðir eru langstærsti hlutinn af öllum framkvæmdum skurðaðgerðum sem gerðar eru á 

Íslandi eða tæplega 80% (Landspítali, 2020). Einnig væri gagnlegt að nýta tæknina og skoða betur 

áhrif tónlistar, sýndarveruleika eða samskiptaforrita á óráð.  
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5.3 Ályktanir 

Draga má þá ályktun að fyrirbyggjandi meðferð við óráði gagnist öldruðum einstaklingum áður en þeir 

fara í valaðgerðir. Kostur valaðgerða er sá að hægt er að hefja meðferð strax í foraðgerðarfasa til þess 

að undirbúa einstakling fyrir skurðaðgerð og að skima fyrir áhættuþáttum til þess að gera grein fyrir 

þeim sem eru í aukinni hættu á óráði. Margþátta þverfagleg fyrirbyggjandi meðferð þar sem lögð er 

áhersla á gott líkamlegt form fyrir aðgerð, snemmgreiningu óráðs, að draga úr streituvaldandi 

umhverfisþáttum, hreyfingu, rétta næringu og eflingu hugarstarfs eru árangursríkir þættir sem hægt er 

að beita í hjúkrun til þess að draga úr algengi óráðs. Að auki hefur tónlistarmeðferð og árangursrík 

verkjameðferð reynst vel. Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu þegar kemur að fyrirbyggingu óráðs og 

því mikilvægt að þekking þeirra á alvarleika, einkennum, áhættuþáttum og þeim fyrirbyggjandi 

meðferðum sem eru í boði sé góð. 
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