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Þakkarorð 

Ég vil byrja á því að þakka þátttakendunum þremur, aðstandendum þeirra og starfsfólki 

sérdeildarinnar þar sem rannsóknin fór fram, fyrir göfugt framlag og hlýlegar móttökur.  

Einnig vil ég færa hjúkrunarforstjóra tiltekins hjúkrunarheimilis, sem heimilaði aðgang og 

veitti leyfi fyrir rannsókninni, mínar bestu þakkir.  

Margréti Gústafsdóttur leiðbeinanda mínum vil ég þakka fyrir góða tilsögn og 

hvatningu við gerð þessa verkefnis og sökum sérstakra aðstæðna vil ég þakka henni 

sérstaklega fyrir dyggan stuðning og hlýju. 

Einnig þakka ég eiginmanni mínum og syni fyrir aðstoð og þolinmæði við gerð 

verkefnisins og síðast en ekki síst þakka ég foreldrum mínum fyrir ómælda aðstoð og 

stuðning. 
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Útdráttur 

Verkefnið skiptist í fræðilegan hluta og afmarkaða tilfellarannsókn.  Í fræðilegri úttekt voru 

gerð skil á heilabilun með áherslu á Alzheimer sjúkdóminn, ásamt svefni og svefntruflunum á 

meðal aldraðra og aldraðra einstaklinga með heilabilun.  Einnig var greint frá samspili hvíldar 

og virkni, þar sem lögð var áhersla á; gæði svefns á hjúkrunarheimilum, áhrifaþætti svefns og 

mismunandi leiðir til þess að yfirvinna svefntruflanir.  Fræðilegri úttekt var síðan fylgt eftir 

með tilfellarannsókn, sem fól í sér ítarlega athugun á þremur einstaklingum á sérdeild sem 

ætluð er fólki með heilabilun.   

Í niðurstöðukaflanum er greint frá samhengi fyrirbærisins og síðan er greint frá 

fyrirbærinu sjálfu, sem er virkni, hvíld og svefn.  Niðurstöður leiddu m.a. í ljós að það er 

margt sem bendir til þess að áhrif sjúkdómsástands á hvíld og virkni séu ótvíræð, ásamt 

breytingum á aðstæðum við flutning á hjúkrunarheimili.  Aðrir áhrifaþættir á hvíld og virkni 

eru; umhverfi/daglegur gangur á deild, umgengni við sjúklinga og dvöl á deild.   

 

Lykilorð: Heilabilun, hvíld og virkni, svefntruflanir, hjúkrunarheimili.  
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Abstract 

This project entails a literature review followed up by a case study.  The literature review 

addresses dementia with emphasis on Alzheimer´s disease.  It delineates sleep and sleep 

disorders among the elderly and elderly persons with dementia, also the phenomenona of rest 

and activity are clarified with regard to quality of sleep in a nursing home and means to 

enhance it.  The case study includes detailed observation of three individuals in a special unitt 

for people with dementia. 

The context of the phenomena together with the phenomena themselves, which are 

activity, rest and sleep are brought forward in the outcome chapter.  The findings revealed 

clearly that the disease condition influences rest and activity, along with changes in 

circumstances due to the move to a nursing home.  Other factors that influence rest and 

activity are; the enviroment/daily routines in the unit, care approaches and the experience of 

dwelling in the unit.   

 

Keywords: Dementia, rest and activity, sleep disorders, nursing home. 
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Inngangur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um hvíld og virkni og mat á svefnerfiðleikum hjá 

sjúklingum með heilabilun á hjúkrunarheimilum.  Markmiðið er að bera kennsl á þætti sem 

skipta máli hvað varðar hvíld og virkni hjá þessum sjúklingahópi og tengslin þar á milli, 

ásamt hugsanlegum meðferðarúrræðum.  Svefntruflanir eru alvarlegri og eiga sér oftar stað 

hjá öldruðum einstaklingum með heilabilun heldur en hjá öldruðum sem ekki eru með 

heilabilun (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006) og talið er að um tveir þriðju þeirra sem búa á 

hjúkrunarheimili finni fyrir svefntruflunum (Barthlen, 2002).  Fræðilegri úttekt var fylgt eftir 

með eigindlegri rannsókn á formi case study (athugun á tilviki/tilvikum), þar sem athuguð var 

hvíld og virkni þriggja einstaklinga með heilabilun með áherslu á hætti og venjur í tengslum 

við hvíld og virkni.  Einnig voru sjúkraskrár skoðaðar, auk þess sem fylgst var með hvernig 

dagurinn og nóttin gengu fyrir sig (sérstaklega var horft til fótaferðar-, hvíldar- og háttatíma) 

og rætt óformlega við starfsfólk og aðstandendur. 

Ritgerðin skiptist í fræðilega samantekt, aðferðir, niðurstöður og umræður.  Fræðilega 

samantektin skiptist í 3 kafla og í fyrsta kafla er rætt um skilgreiningu á heilabilun.  Þar er 

fjallað um birtingarmynd og flokkun heilabilunar og Alzheimer sjúkdómurinn er skilgreindur 

enn frekar, þ.m.t. einkenni, orsök, greining og meðferð.  Í öðrum kafla er rætt um svefn og 

breytingar á svefni; á efri árum og við heilabilun.  Fyrst er gerð grein fyrir hvernig svefn er 

rannsakaður og síðan er fjallað um svefnmynstur, dægursveiflur/dægurlotur, svefn og aldraða 

og svefntruflanir í tengslum við heilabilun (Alzheimer).  Þriðji og síðasti kaflinn í fræðilegu 

úttektinni fjallar um samspil hvíldar og virkni (hætti og venjur við hvíld og virkni).  Rætt er 

um gæði svefns á hjúkrunarheimilum, áhrifaþætti svefns og mismunandi leiðir til þess að 

yfirvinna svefntruflanir (m.a. með markvissu samspili hvíldar og virkni).  Í 

aðferðafræðikaflanum er gerð grein fyrir því rannsóknarsniði sem beitt var til þess að nálgast 
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viðfangsefnið þ.e.a.s. tilfellarannsókn (case study), ásamt siðferðilegum álitamálum, 

vettvangi gagnasöfnunar, gagnasöfnun, þátttakendum og úrvinnslu gagna.  Niðurstöður 

gagnagreiningar skiptast síðan í 7 hluta, en þeir eru: umhverfi/daglegur gangur á deild, 

umgengni við sjúklinga á deild, breytingar á háttum og venjum í kjölfar sjúkdómsins og 

flutnings á hjúkrunarheimili, dvöl sjúklinga á deild, virkni, hvíld og svefn og í lokin er gerð 

samantekt á umfjölluninni.  Síðasti kafli ritgerðarinnar er helgaður umræðum um niðurstöður 

rannsóknarinnar, þar sem koma m.a. fram tillögur að framtíðarrannsóknum á þessu sviði.   

Áhugi höfundar á efninu vaknaði við reynslu af störfum öldrunarhjúkrunar.  

Viðkomandi vinnur á öldrunarlækningadeildinni á Landspítalanum í Fossvogi og þar leggjast 

m.a. inn einstaklingar með heilabilun og oftar en ekki eru þeir að kljást við svefntruflanir 

samhliða öðrum vandamálum.  Höfundur telur að draga megi úr svefntruflunum og truflunum 

á hrynjandi svefns og vöku hjá einstaklingum með heilabilun, t.d. með því að huga að 

áhrifaþáttum svefns og samræmi á milli hvíldar og virkni.  Ætla má að þessi ritgerð veki 

hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn til umhugsunar um mikilvægi þessa 

viðfangsefnis og hvað þarf að hafa í huga við greiningu og meðferð svefntruflana hjá þessum 

sjúklingahópi. 
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Fræðileg samantekt 

Skilgreining á heilabilun  

Í þessum kafla verður fjallað um birtingarmynd- og flokkun heilabilunar.  Alzheimer 

sjúkdómurinn, sem er algengasta orsök heilabilunar hjá öldruðum, verður skilgreindur enn 

frekar og fjallað verður sérstaklega um einkenni hans og orsök, ásamt greiningu og meðferð. 

Birtingarmynd heilabilunar 

Heilabilun er skilgreind sem heilkenni frekar en sjúkdómur, vegna þess að hún orsakast 

einkum af einkennum mismunandi sjúkdóma og/eða aðstæðum sem oft sjást hjá öldruðum 

einstaklingum (Gililland, 2007).  Breytingar eiga sér stað á vitrænni færni hjá einstaklingum 

með heilabilun og alltaf er um að ræða minnistap, ásamt a.m.k. einni annarri vitrænni 

skerðingu (Ebersole, Hess, Touhy og Jett, 2005).  Önnur vitræn skerðing getur birst sem; 

málstol (aphasia); einstaklingar eru ekki færir um að tjá sig á eðlilegan hátt, verkstol 

(apraxia); einstaklingar geta ekki framkvæmt áður lærðar athafnir, skynstol (agnosia); 

einstaklingar bera ekki kennsl á gamalkunn fyrirbæri og frumkvæðis- og framtaksleysi 

(executive functioning); einstaklingar missa hæfileikann til að framkvæma hlutina, en þetta 

felur m.a. í sér truflun á skipulagningu, uppröðun, því að setja hluti í samhengi og óhlutlægri 

hugsun (Ebersole o.fl., 2005). 

Það er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir mismun á heilabilun og 

bráðarugli (delerium), en upptök bráðarugls eru sýnilegri og einkennin kom fyrr fram.  Ef 

hjúkrunarfræðingar verða varir við snöggar breytingar á vitsmunalegu ástandi, ætti þá að 

gruna bráðarugl.  Upphaf heilabilunar er aftur á móti óljóst og heilabilun er greind með sögu 

sjúklings og aðstandenda, ásamt mati á hugsun og háttum, m.a. með ýmisskonar prófum eins 
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og t.d. MMSE. (Ebersole o.fl., 2005; Gililland, 2007).  MMSE (Mini Mental State 

Examination) er matstæki sem hægt er að nota til að meta vitræna starfsemi á markvissan og 

ítarlegan hátt.  Matstækið samanstendur af 11 spurningum sem kanna fimm svið 

vitsmunalegrar færni; áttun, skráningu, athygli og útreikning, minni og málfar.  Hámarks 

stigafjöldi eru 30 stig, en ef einstaklingar skora undir 23 er um vitræna skerðingu að ræða.  

Það tekur aðeins 5-10 mínútur að framkvæma MMSE og þar af leiðandi gagnlegt til 

ítrekaðrar notkunar (Kurlowicz og Wallace, 1999).   

Flokkun heilabilunar 

Heilabilun er flokkuð á ýmsa vegu, en samkvæmt National Institute of Neurological Disorder 

and Stroke (Gililland, 2007) er hún m.a. flokkuð sem cortical; heilaskemmdin á sér stað í 

heilaberki (cortex), sem leiðir m.a. til vandamála tengdum minni, tungumáli, hugsun og 

félagslegri hegðun, sub-cortical; skemmdir eiga sér stað fyrir neðan heilabörk, sem leiðir til 

breytinga á tilfinningum, hreyfingum og minnisskerðingar, progressive; heilabilunin versnar 

með tímanum og það dregur úr vitrænum hæfileikum.  Einnig er hægt að skipta heilabilun í 

fyrsta og annað stig, en fyrsta stigs heilabilun er ekki afleiðing annarra sjúkdóma og/eða 

ástands og orsakast af óafturkræfum breytingum í heila sökum sjúklegs ástands, en annars 

stigs heilabilun er aftur á móti afleiðing annarra sjúkdóma (Ebersole o.fl., 2005; Gililland, 

2007).  Heilabilun hjá öldruðum er gjarnan afleiðing beggja (fyrsta- og annars stigs 

heilabilun).  Svo dæmi séu tekin, þá geta aldraðir verið með heilabilun af sökum Alzheimer 

og/eða æðasjúkdóma í heila, sem er fyrsta stigs heilabilun, ásamt t.d. áfengissýki og/eða 

parkinson sjúkdómi, sem er annars stigs heilabilun.  Fólk sem greinist með heilabilun þarf að 

ganga í gegnum nákvæmt mat til að skera úr um hvers eðlis hún er (Ebersole o.fl., 2005). 
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Skilgreining á Alzheimer sjúkdómi 

Heilabilun sökum Alzheimer sjúkdómsins er algengasta orsök heilabilunar hjá öldruðum 

(Ebersole o.fl., 2005: Gililland, 2007), en í 50-60% tilfella er Alzheimer orsök heilabilunar og 

hrjáir 7.5% fólks eldra en 65 ára og 20-50% eldra en 80 ára (Ebersole o.fl., 2005).  Ziegler-

Graham, Brookmeyer, Jhonson og Arrighi (2008) tóku saman 27 rannsóknir frá árunum 

1998-2005 um tíðni Alzheimer sjúkdómsins.  Niðurstöður leiddu í ljós að tíðnin eykst með 

hækkandi aldri og tvöfaldast á hverjum 5-6 árum eftir 65 ára aldur, en ekki var hægt að greina 

mun á tíðni milli kynja.  Líftími fólks með Alzheimer nær frá 1 ári og upp í 15 ár, en fólk lifir 

að meðaltali í 8-9 ár frá upphafi sjúkdómsins (Ebersole o.fl., 2005).  Það sem dregur fólk 

oftast til dauða vegna skertra varna líkamans sökum sjúkdómsins er lungnabólga, 

þvagfærasýking, þrýstingssár og/eða afleiðing meðferða (Ebersole o.fl., 2005).  

Alzheimer sjúkdómurinn var fyrst skilgreindur af Dr. Alois Alzheimer árið 1906 og er 

nafn sjúkdómsins til komið vegna þessa manns (Ebersole o.fl., 2005: Gililland, 2007).  Kona 

ein var lögð inn á spítala árið 1906, vegna undarlegrar hegðunar.  Hún gat ekki lengur munað 

nafn eiginmanns síns eða hvaða ár væri, hún var óörugg með sig, fann fyrir ótta og sá stöku 

sinnum ofsjónir.  Þessi kona lést að lokum sökum ástandsins og Dr. Alois Alzheimer 

rannsakaði heilann úr henni og uppgötvaði að hann var minni og léttari en heili heilbrigðra 

einstaklinga og drep voru sýnileg á afmörkuðum stöðum í heilanum.  Þetta var fyrsta konan 

sem greindist með Alzheimer sjúkdóminn (Gililland, 2007).  Minnistruflanir og önnur 

einkenni heilabilunar hafa verið þekkt frá fornöld, en vegna þess að þessi kona var tiltölulega 

ung þegar einkenni heilabilunar gerðu fyrst vart við sig, var ekki talið að þetta væri að sökum 

aldurstengdrar heilabilunar eða „Senile Dementia“ eins og heilabilun var skilgreind í þá daga 

(Gililland, 2007). 
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Einkenni og orsök 

Alzheimer er sjúkdómur í heila, sem á sér enn enga þekkta orsök og talið er að margir þættir 

geti haft þar áhrif (Gililland, 2007).  Það eiga sér stað skemmdir á próteinum taugafrumna í 

heilaberki (cerebral cortex) og taugafrumurnar deyja að lokum (Ebersole o.fl., 2005).  

Afleiðing þessa er rýrnun á heila og minnkar hann um 1/3 samanborið við eðlilega þyngd 

sína.  Sjúkdómurinn er framsækinn og veldur m.a. minnistapi, einbeitingartruflunum, 

persónuleikabreytingum og dómgreindarleysi (Ebersole o.fl., 2005).   

Einkennum sjúkdómsins er gjarnan skipt niður í þrjú tímabil eftir alvarleika hans 

(Gililland, 2007).  Tímabil eitt eða mildur Alzheimer einkennist af minnisskerðingu, óáttun 

(fólk getur villst á áður þekktum stöðum), lengri tíma við framkvæmd daglegra athafna, 

erfiðleikum við að handleika peninga og greiða reikninga, skertri dómgreind sem leiðir til 

slæmra ákvarðana, lengri viðbragðstíma, skertu frumkvæði, skap- og persónuleikatruflunum 

og auknum kvíða.  Tímabil tvö eða meðal-slæmur Alzheimer einkennist hinsvegar af ennþá 

meiri minnisskerðingu og óáttun á stað og stund, einbeitingarskorti, erfiðleikum við að bera 

kennsl á nánustu fjölskyldumeðlimi, erfiðleikum við meðhöndlun talna og texta og stundum á 

töluðu máli, skerðingu á rökhugsun, erfiðleikum við að læra nýja hluti og takast á við breyttar 

aðstæður, óróleika, hömluleysi, kvíða, grátgirni og ráfi (sérstaklega á nóttunni), einnig geta 

ósjálfráðar hreyfingar, ofsjónir, ranghugmyndir og hreyfiskerðing gert vart við sig á þessu 

stigi sjúkdómsins.  Á tímabili þrjú, eða þegar sjúkdómurinn er orðinn mjög alvarlegur og 

mikil hrörnun hefur átt sér stað í heila, fara einkenni eins og þyngdarmissir, flog, 

húðsýkingar, erfiðleikar við kyngingu, stunur og óp, aukinn svefn og skortur á hægða- og 

þvagstjórnun að gera vart við sig (Gililland, 2007). 

Rannsakendur halda áfram að leita að orsök Alzheimer sjúkdómsins, en hún er enn 

ófundin líkt og fram hefur komið.  Hinsvegar er hægt að benda á þekkta áhættuþætti líkt og 

hækkaður aldur, fjölskyldusaga og erfðir, kvenkyn (vegna þess að konur lifa lengur en 
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karlar), Down´s sjúkdómur, svipaðir lífstílsþættir og auka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, 

minni menntun og framtaksleysi (reglulegar vitsmunalegar æfingar fjölga taugamótum í 

heila, þó er ekki vitað með vissu hvort þetta dregur úr líkum á Alzheimer eða gerir 

greininguna erfiðari), æðasjúkdómar í heila og vanmeðhöndluð sykursýki (Ebersole o.fl., 

2005: Gililland, 2007).  Aðrir áhættuþættir sem hafa verið rannsakaðir, en virðast ekki nógu 

áreiðanlegir til að sýna fram á tengsl við sjúkdóminn eru t.d. höfuðmeiðsl og estrogen 

meðferð hjá konum eftir breytingarskeið (Gililland, 2007).  

Greining og meðferð 

Greining á Alzheimer er að mestu byggð á sögu fjölskyldu og útilokun annarra sjúkdóma, en 

eina leiðin til að greina sjúkdóminn 100% er að taka vefjasýni úr heila.  Hægt er að greina 

heilabilun af völdum Alzheimer, ef upptök sjúkdómsins eru ómerkjanleg og einkennin aukast 

smátt og smátt, ásamt útilokun á öðrum undirliggjandi sjúkdómum sem geta valdið heilabilun 

(Ebersole o.fl., 2005).  Ein af þeim kenningum sem á lofti eru um orsakir Alzheimer er byggð 

á þeirri vitneskju að acetylcholine, sem er mikilvægt taugaboðefni í heila, sé af skornum 

skammti hjá fólki með Alzheimer (Ebersole o.fl., 2005).  Jafnvel er talið að virkni 

acetylcholine minnki um 80-90% á þeim svæðum í heila sem sjúkdómurinn herjar hvað mest 

á.  Það hefur orðið framför í lyfjameðferð gegn Alzheimer, með svokölluðum cholinesterasa-

hemlum.  Í dag er mælt með því að allir sem greinast með Alzheimer og eru á byrjunar- eða 

miðlungsstigi sjúkdómsins, taki inn þessi lyf til að draga úr framgangi sjúkdómsins.  

Aukaverkanir vegna þessara lyfja geta látið á sér kræla og má þar nefna meltingartruflanir, 

sefandi áhrif og svefntruflanir (Ebersole o.fl., 2005). 
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Svefn og breytingar á svefni; á efri árum; við heilabilun 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á svefni, svefnmynstur og dægursveiflur.  Einnig 

verður fjallað um breytingarnar sem eiga sér stað hjá öldruðum almennt og öldruðum 

einstaklingum með heilabilun.  

Rannsóknir á svefni 

Hægt er að notast við huglæg og hlutlæg matstæki til að meta gæði svefns (Ebersole o.fl., 

2005), en Polysomnography (PSG) sem er hlutlægur mælikvarði er svokallaður „gold 

standard“ í greiningu svefntruflana (Ancoli-Israel og Vitiello, 2006).  Í polysomnogram eru 

einstaklingar tengdir með þar til gerðum elektóðum í svefni, til þess að mæla 

heilastarfsemi/electroencephalogram (EEG), augnhreyfingar/electrooculogram (EOG) og 

starfsemi vöðva/electromyogram (EMG) (Ancoli-Israel, Clopton, Klauber, Fell og Mason, 

1997 a).  Þetta getur aftur á móti verið erfitt í framkvæmd þegar um einstaklinga með 

heilabilun er að ræða vegna utanaðkomandi áreitis (Ancoli-Israel og Vitiello, 2006).  Aðferðir 

sem ekki eru eins ágengar henta því e.t.v. betur, líkt og actigraphy sem hefur verið að þróast 

undanfarin 15 ár (Ancoli-Israel o.fl., 1997 a).  Tækið er sett á úlnlið með það að markmiði að 

meta aðgerðaleysi og virkni og/eða svefn og vöku á 24 klukkustunda tímabili.  Tækið getur 

mælt hreyfingar samfleytt í einhverja daga eða vikur.  Niðurstöður rannsóknar Ancoli-Israel 

o.fl. (1997 a) á 10 einstaklingum (74-96 ára) með MMSE undir 20, gefa til kynna að mæling 

með tæki á úlnlið (actilume recorder) sé áhrifaríkari leið til að mæla vöku og svefn, borið 

saman við athugun starfsfólks og polysomnogram.  Athugun starfsfólks fól í sér að staðsetja 

sjúklingana og fylgjast með þeim á 30 mínútna fresti í 30 sekúndur í senn, til þess að kanna 

hvort þeir væru sofandi eða vakandi.  Meðaltal athugana fyrir hvern einstakling voru 17.  

Hoekert, Riemersma-van der Lek, Swaab, Kaufer og Van Someren (2006) benda á að best sé 

að tvinna saman aðferðir (athugun og mæling með tæki á úlnlið) við mat á truflaðri hrynjandi 
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svefns og vöku hjá einstaklingum með heilabilun.  Nákvæm líkamsskoðun og saga um 

svefnvenjur eru einnig mikilvægar upplýsingar sem þarf að afla hjá einstaklingum sem eiga í 

erfiðleikum með svefn samkvæmt Ancoli-Israel og Cooke (2005).  Atriði sem vert er að hafa 

í huga eru t.d. undirliggjandi líkamlegir þættir, lyfjainntekt, svefnvenjur, umhverfi o.fl.  

Svefndagbækur geta einnig verið nytsamleg hjálpartæki þegar meta á hætti og venjur 

varðandi svefn, ásamt áhrifum þeirra á dægursveiflur (hrynjandi svefns og vöku) og gæði 

svefns.  Æskilegt er að halda svefndagbók í a.m.k. tvær vikur samfleytt og ef einstaklingarnir 

búa heima er hægt að spyrja eiginmann/eiginkonu út í hætti og venjur í tengslum við svefn og 

svefnvandamál (Ancoli-Israel og Cooke, 2005).   

Þrátt fyrir ýmsar aðferðir til að meta gæði svefns er skortur á rannsóknum á svefni 

einstaklinga með heilabilun, en samkvæmt Medline search hefur ekki verið skrifað mikið um 

viðfangsefnið.  Leit fór fram á rannsóknum á árunum 1966 til 2006 og ekki fundust nema 519 

niðurstöður um heilabilun og svefn af 36.673 með lykilorðinu „dementia“ eða um 15% af 

heildarniðurstöðum (Cole og Richards, 2006).  Það er margt sem á eftir að rannsaka betur 

varðandi svefn og heilabilun og hvernig eigi að takast á við svefntruflanir hjá þessum 

sjúklingahópi og e.t.v. væri hægt að fresta innlögn á stofnun með frekari vitneskju þar um 

(Ancoli-Israel og Vitiello, 2006).  

Svefnmynstur  

Þegar við sofum, þá fer heilinn/líkaminn í gegnum fimm meðvitundarstig, en þetta er hið 

svokallaða eðlilega svefnmynstur, en með hækkandi aldri eiga sér stað breytingar á þessu 

mynstri sem geta leitt til svefntruflana hjá öldruðum (Ebersole o.fl., 2005).  Svefninn skiptist 

í NREM svefn (non-rapid eye movement) þegar augun hreyfast ekki í svefni og REM svefn 

(rapid eye movement) þegar augun hreyfast, en NREM svefn er um 85% af heildarsvefninum 

og skiptist í 4 stig.  Svefninn byrjar á stigi eitt áður en farið er yfir á hin stigin og hann dýpkar 
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eftir því sem stigunum fjölgar.  Á stigi eitt er svefninn léttur og viðkomandi er á milli svefns 

og vöku, en á þessu stigi er auðvelt að vakna.  Á stigi tvö er svefninn að dýpka og líkaminn er 

ennþá slakari en á stigi 1 (hugurinn dreyminn).  Dýpsti svefninn er hinsvegar á stigi 3 og 4 og 

kallast hann gjarnan delta svefn.  Efnaskipti líkamans minnka í delta svefni, ásamt virkni 

ósjálfráða taugakerfisins (allir vöðvar eru slakir), hjartsláttartíðni, útfall hjartans og 

blóðþrýstingur lækkar, en svokölluð vagal áhrif aukast (brennsukerfi líkamans) (Cuellar, 

Rogers, Hisghman og Volpe, 2007; Ebersole o.fl., 2005).  Hér á sér stað uppbygging og 

orkumyndun í vefjum líkamans og erfitt er að vekja fólk á þessu stigi, en það varir í 10-20 

mínútur í senn.  Á hverjum 90-100 mínútum færist maður síðan yfir á stig fimm sem er REM 

svefn, en hann líkist stigi eitt á heilarita.  Hér eiga sér stað miklar augnhreyfingar,  minnkaður 

vöðvatónus, ásamt hækkuðum og flöktandi; púls, blóðþrýstingi og öndun.  Á þessu stigi 

dreymir mann mest og ef viðkomandi talar upp úr svefni þá á það sér stað í REM svefni 

(Ebersole o.fl., 2005). 

Dægursveiflur/Dægurlotur á efri árum 

Dægursveiflur eru 24 klukkustunda lífeðlisfræðilegar sveiflur (biologic rhythms) (Ancoli-

Israel og Ayalon, 2006; Ancoli-Israel og Cooke, 2005) líkt og verður á seytun hormóna, innri 

líkamshita og hrynjandi svefns og vöku.  Dægursveiflum er stjórnað af innri gangráð 

(pacemaker) sem geymdur er í suprachiasmatic nucleus (SCN) í fremri hluta undirstúku 

(hypothalamus) í heila.  Bæði innri og ytri aðstæður hafa áhrif á dægursveiflur.  Hrynjandi 

svefns og vöku stjórnast aðallega af þremur þáttum, en það er líkamshiti, seytun melatóníns 

og utanaðkomandi áreiti (ljós og myrkur).  Þegar fólk eldist eiga sér stað breytingar á 

hrynjandi svefns og vöku (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006; Ancoli-Israel og Cooke, 2005), 

sem m.a. má rekja til breytinga á innri líkamshita, ásamt þáttum í umhverfi eins og minni 

birtu.  Hrynjandi svefns og vöku verður lakari og ekki eins samstillt og áður, þ.e.a.s. bregst 
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ekki eins við utanaðkomandi áreitum, sem gegna því hlutverki að stilla vöku og svefn.  Þetta 

veldur slitróttara tímabili svefns og vöku yfir sólarhringinn.  Hrynjandi svefns og vöku getur 

einnig færst framar hjá öldruðum, sem veldur syfju snemma að kvöldi og þ.a.l. vaknar fólk 

fyrr að morgni eða jafnvel um miðja nótt, en þetta ástand kallast ASPS (advanced sleep phase 

syndrome), sem getur leitt til þess að fólk á erfitt með að sofna og viðhalda svefni (Ancoli-

Israel og Cooke, 2005).  Rannsókn Huang, Liu, Wang, Van Someren, Xu og Zhou (2002) á 

65 heilbrigðum- , ungum (21-34), miðaldra (36-44), öldruðum (61-79) og háöldruðum (80-

91) einstaklingum leiddi í ljós skerðingu á hrynjandi svefns og vöku með hækkandi aldri.  

Aldraðir og háaldraðir sýna lakari og slitróttari svefn heldur en ungu og miðaldra 

einstaklingarnir, en þeir vakna oftar upp á nóttunni og leggja sig oftar yfir daginn, ásamt 

minni heildarsvefni.   

Seytun melatóníns breytist einnig með hækkandi aldri (seytun þess minnkar), sem getur 

haft mikil áhrif á hrynjandi svefns og vöku (Ancoli-Israel og Cooke, 2005).  Melatónín er 

hormón sem staðsett er í heilaköngli (pineal gland) og seytun á sér aðallega stað um nótt, en 

myrkur hvetur og ljós letur seytun þess.  Það hefur verið gripið til þess ráðs að gefa 

einstaklingum sem eru með truflaðar dægursveiflur líkt og ASPS melatónín um munn 

(Ancoli-Israel og Cooke, 2005).  Ber þó að hafa í huga, að jafnvel þótt ekki hafi verið sýnt 

fram á langtíma aukaverkanir í tengslum við inntöku á melatóníni er þörf á frekari 

rannsóknum þess efnis (Ayalon og Ancoli-Israel, 2004).  Ljósameðferð hefur einnig reynst 

áhrifarík í tengslum við breytingar á dægursveifum og ASPS (Ancoli-Israel og Cooke, 2005; 

Ayalon og Ancoli-Israel, 2004). 

Svefn og aldraðir 

Fólk þarf á svefni að halda til að byggja upp orku, koma í veg fyrir magnleysi og viðhalda 

eðlilegri virkni mikilvægra líffæra, ásamt því að draga úr andlegri og líkamlegri spennu.  Ef 
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mikil röskun verður á svefni/svefnmynstri, getur það truflað innra jafnvægi líkamans og 

skapað andleg og/eða líkamleg vandkvæði (Ebersole o.fl., 2005).  Með hækkandi aldri eiga 

sér stað lífeðlisfræðilegar breytingar á svefni sem eru taldar eðlilegur hluti af öldrunarferlinu.  

Breytingar verða á lengd, dýpt og samfellu svefns, sem lýsa sér með því að fólk vaknar oftar 

upp á nóttunni, eyðir meiri tíma í rúminu án þess að sofa, minni tíma í djúpum svefni á 

stigum 3 og 4 og meiri tíma í grunnum svefni á stigum 1og 2 (Ancoli-Israel og Cooke, 2005; 

Cuellar o.fl., 2007).  Einnig vakna aldraðir fyrr á morgnana heldur en þeir kjósa og leggja sig 

oftar yfir daginn (Ayalon og Ancoli-Israel, 2004).  REM svefn minnkar einnig hjá öldruðum 

(svefn á stigi 5), en það er algengara hjá fólki með heilabilun eða með skert blóðflæði í heila 

(Ebersole o.fl., 2005).  Aldur einn og sér er aftur á móti ekki orsök svefntruflana, heldur er 

erfiðara að sofna og viðhalda svefni með hækkandi aldri (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006; 

Ancoli-Israel og Cooke, 2005).  Ástæður svefntruflana hjá öldruðum eru flóknar 

(multifactorial) og geta samanstaðið af mörgum þáttum, líkt og líkamlegum- og andlegum 

veikindum, áhrifum lyfja, truflunum á dægursveiflum, ásamt öðrum skilgreindum 

svefntruflunum (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006).  Skipta má svefntruflunum í fyrsta - 

(primary) og annars stigs (secondary).  Annars stigs svefntruflanir eru tengdar breytingum á 

dægurlotum/dægursveiflum, sjúkdómum og/eða lyfjagjöfum, en fyrsta stigs svefntruflanir 

standa einar og sér (Ancoli-Israel og Cooke, 2005).  Svefnleysi (insomnia) er algengasta 

greining svefntruflana hjá öldruðum og er flokkuð sem fyrsta stigs svefntruflun, en getur samt 

sem áður verið afleiðing veikinda og/eða lyfjameðferða.  Einstaklingar sem tjá svefnleysi 

upplifa ýmist eitt eða fleiri eftirfarandi einkenni; erfiðleikar að sofna, að viðhalda svefni 

og/eða óuppbyggjandi svefn, sem leiðir til skerðingar á daglegri virkni (Ancoli-Israel og 

Ayalon, 2006).  Aldraðir geta einnig upplifað aðrar tegundir svefntruflana sem hafa áhrif á 

gæði svefns, en þær eru ekki eins algengar og svefnleysi.  Nefna má svefntruflanir á borð við;  
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kæfisvefn (obstructive sleep apnea), reglubundnar fótahreyfingar (periodic limb movement) 

og fótaóeirð (restless legs syndrome) (Hoffman, 2003). 

Svefntruflanir eru algengar meðal aldraðra, en talið er að meira en helmingur eldra fólks 

(eldra en 65 ára) upplifi svefntruflanir og um tveir þriðju hlutar þeirra sem búa á 

hjúkrunarheimili (Barthlen, 2002).  Þó ber að hafa í huga hugsanlega takmörkun slíkra 

rannsóknarniðurstaðna að því leyti, að fólk sem þjáist af heilabilun á erfitt með að tjá sig um 

algengi og einkenni svefntruflana.  Foley, Monjana, Brown, Simonsick, Wallace og Blazer 

(1995) gerðu rannsókn á 9000 einstaklingum eldri en 65 ára, sem sýndi að einungis 12% áttu 

ekki við svefntruflanir að stríða og hjá meira en helmingi þeirra var um langvarandi vandamál 

að ræða.  Einnig benda rannsóknir á að svefnleysi (insomnia) sé algengara hjá öldruðum við 

bága heilsu (Ancoli-Israel og Cooke, 2005).  Samkvæmt samantekt Foley o.fl. árið 2004 

(Ancoli-Israel og Cooke, 2005) á National Sleep Foundation: Sleep in America Survey 2003, 

kom í ljós að þeir sem voru með fjóra eða fleiri króníska sjúkdóma bjuggu við fleiri 

svefnvandamál en þeir sem voru með færri sjúkdóma.  Af þessu má álykta að tengsl eru á 

milli fjölda sjúkdóma og svefnerfiðleika.  Hvergi er þó tengingin á milli sjúkdóma og 

svefntruflana jafn sterk og hjá einstaklingum sem þjást af heilabilun, líkt og Alzheimer 

(Ancoli-Israel og Vitiello, 2006). 

Svefntruflanir í tengslum við heilabilun (Alzheimer) 

Samkvæmt skrifum Vitiello o.fl. árið 1990 eru svefntruflanir hjá öldruðum einstaklingum 

með heilabilun alvarlegri og eiga sér oftar stað heldur en hjá öldruðum sem ekki eru með 

heilabilun (Ancoli-Israel og Ayalon, 2006), m.a. vegna hrörnunar í heila sem hefur áhrif á 

svefn og hrynjandi svefns og vöku, en stjórnstöðvar eru staðsettar í undirstúku í heila (Cole 

og Richards, 2006).  Ancoli-Israel, Parker, Sinaee og Kripke (1987), Jacobs, Ancoli-Israel, 

Parker og Kripke (1989) og Ancoli-Israel og samstarfsfólk hans (1997 b), sýndu fram á mjög 
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skertan svefn hjá einstaklingum með heilabilun sem bjuggu á hjúkrunarheimilum.  Einnig 

kom í ljós að oft eru þeir hvorki fullkomlega sofandi né vakandi í einn klukkutíma í senn á 24 

klukkustunda tímabili.  Nýleg rannsókn Sullivan og Richards frá árinu 2004 (Cole og 

Richards, 2006) á 171 einstaklingi með heilabilun leiddi einnig í ljós að 42% þeirra skorti að 

fullu hrynjandi svefns og vöku.  Svefntruflanir aukast jafnframt samhliða versnun sjúkdóms, 

valda andlegu og líkamlegu álagi umönnunaraðila og auka líkur á stofnanavist (Ancoli-Israel 

og Vitiello, 2006; Cole og Richards, 2006 ).  Samkvæmt rannsóknum Vitiello o.fl. árið 1990 

og Bliwise o.fl. árið 1995 (Vitiello og Borson, 2001), eru umtalsverðar vísbendingar sem gefa 

til kynna að svefntruflanir hjá einstaklingum með Alzheimer aukist samhliða versnun 

sjúkdóms.  Hinsvegar bentu rannsóknir Reisberg o.fl. árið 1989 og Van Someren o.fl. árið 

1996 (Vitiello og Borson, 2001) á U-laga form á sveftruflunum meðal einstaklinga með 

Alzheimer.  Hún lýsir sér á þann veg að sjúklingar með miðlungsslæman Alzheimer upplifa 

skertari svefn heldur en einstaklingar sem eru á byrjunar- eða lokastigi sjúkdómsins.   

Svefntruflanir eru algengar hjá fólki með Alzheimer, en þversniðsrannsóknir benda til 

þess að 25-35% einstaklinga með Alzheimer eigi í erfiðleikum með svefn (Deschenes og 

McCurry, 2009).  Svefninn hjá einstaklingum með heilabilun (Alzheimer) er slitróttur , en 

þeir vakna oftar upp á nóttunni (vaka lengur) og leggja sig oftar yfir daginn.  Einnig verður 

minnkun á djúpum svefni (slow wave sleep) og REM svefni (Cole og Richards, 2006; 

Vitiello og Borson, 2001).  Svefntruflanir eiga sér einnig stað hjá einstaklingum með 

heilabilun af öðrum toga og þær eru með svipuðu sniði (Vitiello og Borson, 2001).  Líkt og 

hjá öldruðum einstaklingum sem ekki eru með heilabilun, geta orsakir svefntruflana verið 

margar og flóknar og það sama á við hjá einstaklingum með Alzheimer, ásamt auknu álagi 

vegna undirliggjandi sjúkdóms (McCurry, Reynolds, Ancoli-Israel, Teri og Vitiello, 2000; 

Vitiello og Borson, 2001).  Þær lýsa sér m.a. sem; lífeðlisfræðilegar breytingar sem hluti af 

hinu eðlilega öldrunarferli, svefnvandamál vegna hinna mörgu andlegu og líkamlegu kvilla 
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sem hrjá aldraða og meðferð gegn þeim, fyrsta stigs svefntruflanir, umhverfis- og 

hegðunartengd vandamál, slæmar svefnvenjur (sleep hygiene) eða samansafn þessara atriða 

(Vitiello og Borson, 2001).  Versnun á lífeðlisfræðilegum breytingum á svefni er einkennandi 

fyrir svefntruflanir hjá einstaklingum með milda-heilabilun, án þess að þær séu sértækar fyrir 

sjúkdóminn sjálfan (Vitiello og Borson, 2001).   

Einnig ber að nefna ástand sem er einkennandi fyrir fólk með heilabilun og kallast 

„Sundowning“(Ebersole o.fl., 2005), en það lýsir sér í miklum óróleika og 

hegðunartruflunum og er einkum viðvarandi síðdegis og fram á kvöld, jafnvel fram á miðja 

nótt.  Enda þótt nákvæm orsök sé ekki þekkt hefur verið bent á eftirfarandi þætti; rýrnun í 

taugafræðilegum búnaði (mechanism) sem stjórnar hrynjandi svefns og vöku, magnleysi, 

minni birta yfir daginn og breyting á mönnun starfsfólks sem oft á sér stað seinnipart dags.  

Hinsvegar er mikilvægt að útiloka aðra líkamlega þætti sem geta valdið óróleika hjá þessum 

einstaklingum, líkt og verkir, þunglyndi, sýkingar, vökvaójafnvægi, truflaður útskilnaður, 

áhrif lyfja og umhverfisþættir (Ebersole o.fl., 2005).  

Samspil hvíldar og virkni (hættir og venjur við hvíld og virkni) 

Í þessum kafla verður fjallað um gæði svefns á hjúkrunarheimilum, áhrifaþætti svefns og 

markvissar leiðir til þess að yfirvinna svefntruflanir.  Jafnframt verður fjallað nánar um 

tengslin á milli hvíldar og virkni hjá einstaklingum með heilabilun. 

Gæði svefns á hjúkrunarheimilum  

Talið er að um tveir þriðju hlutar þeirra sem búa á hjúkrunarheimili finni fyrir svefntruflunum 

(Barthlen, 2002).  Rannsóknir Ancoli-Israel o.fl. (1987), Jacobs o.fl. (1989) og Ancoli-Israel 

o.fl. (1997 b), sýndu fram á mjög skertan svefn hjá einstaklingum á hjúkrunarheimilum, m.a. 

hjá fólki með heilabilun.  Nýleg rannsókn leiddi einnig í ljós skerðingu á svefni hjá öldruðum 
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á hjúkrunarheimilum (Martin, Webber, Alam, Harker, Josephson og Alessi, 2006).  

Rannsóknin beindist að 492 einstaklingum á fjórum hjúkrunarheimilum, einu sérstaklega 

ætluðu öldruðum einstaklingum með heilabilun.  Líkamlegt- og vitsmunanlegt ástand 

sjúklinganna var metið og notast var við mælitæki á úlnlið (wrist actigraphy) og athugun var 

gerð á hegðun (behavioral observation) við gagnasöfnun.  Niðurstöður leiddu í ljós að þreyta 

yfir daginn var mjög algeng á meðal einstaklinga á hjúkrunarheimili, en tveir þriðju eyddu 

meira en 15% af deginum sofandi, þátttakendurnir blunduðu hvað eftir annað, sérstaklega 

síðdegis (fyrir utan skipulagða blundi).  Einnig kom í ljós að einstaklingar sem þurftu aukna 

aðstoð voru líklegri til að dvelja lengur í rúminu yfir daginn og taka minni þátt í félagslegum 

athöfnum.  Samkvæmt skrifum Manabe o.fl. árið 2000 og Dale o.fl. árið 2001 (Martin o.fl., 

2006) tengist syfja yfir daginn, svefnleysi (insomnia) og aðrar svefntruflanir, hækkaðri 

dánartíðni hjá öldruðum einstaklingum á hjúkrunarheimilum.  Líkt og áður hefur komið fram 

geta orsakir svefntruflana verið margar og flóknar hjá öldruðum og það sama á við hjá 

einstaklingum með heilabilun (Alzheimer) (McCurry o.fl., 2000; Vitiello og Borson, 2001).  

Hugsanlega mætti hafa áhrif á ýmsa þætti sem leiða til svefntruflana hjá sjúklingum á 

hjúkrunarheimilum, en það eru þættir líkt og; takmörkuð birta/sólarljós, aukinn tími í rúminu, 

truflandi umhverfi að nóttu til (t.d. hávaði og ljós) og slæmar svefnvenjur (Martin o.fl., 2006). 

Áhrifaþættir svefns  

Verklagsreglur hafa verið unnar í tengslum við svefntruflanir hjá öldruðum og leggja þær 

áherslu á þætti sem geta haft áhrif á gæði svefns eins og Foreman og Wykle benda á 

(Ebersole o.fl., 2005), en það eru þættir líkt og hrynjandi svefns og vöku, fastir liðir fyrir 

svefn, lyfjameðferð, næring, umhverfis- og lífeðlisfræðilegir þættir og þættir sem stuðla að 

þægindum.  Lögð er áhersla á að viðhalda eðlilegri hrynjandi svefns og vöku t.d. með því að 

fara að sofa og vakna á svipuðum tíma á hverjum degi (jafnvel þótt viðkomandi hafi ekki 
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sofið vel) og viðhalda jafnvægi á hvíld og virkni t.d. með því að halda blundum í lágmarki, 

ásamt því að stuðla að félagslegri virkni og líkamlegri hreyfingu yfir daginn.  Fastir liðir fyrir 

svefn fela í sér að fá sér bita fyrir svefninn, að lesa eða hlusta á slakandi tónlist, aðstoða 

viðkomandi við persónulegt hreinlæti og koma upp slakandi venjum fyrir svefn.  Í tengslum 

við næringu ætti að draga úr drykkjum sem innihalda örvandi efni líkt og kaffi, te og 

gosdrykki, bjóða bita fyrir svefn, draga úr vökvainntekt 2-4 klukkustundum fyrir svefn og 

stuðla að léttum máltíðum á kvöldin.  Einnig taka þessir höfnundar fram að ekki sé ráðlagt að 

drekka áfengi fyrir svefn, því það getur dregið úr gæðum svefns (Ebersole o.fl., 2005). 

Rannsóknir benda á að umhverfisþættir líkt og hávaði, ljós og umönnun á nóttunni geta 

haft neikvæð áhrif á gæði svefns hjá öldruðum einstaklingum á hjúkrunarheimilum (McCurry 

o.fl., 2000).  Verklagsreglurnar sem hér var sagt frá (Ebersole o.fl., 2005) leggja áherslu á að 

halda hverskonar hávaða í lágmarki (róleg tónlist getur hinsvegar verið róandi), viðhalda 

þægilegu hitastigi og gera greinagóðan mun á nóttu og degi með lýsingu.  Einnig er 

mikilvægt að stuðla að þægindum t.d. með því að gefa verkjalyf  30 mínútum fyrir svefn, 

nudda bak og/eða fætur, gefa heita eða kalda bakstra á aum svæði, nota slökunaraðferðir, 

ásamt því að hvetja fólk til að losa þvagblöðruna fyrir svefn og tryggja greiða leið á salerni.  Í 

sambandi við lyfjameðferð gegn svefntruflunum, líkt og McCurry o.fl. (2000) benda á í 

samantekt sinni og fram kemur í fyrr nefndum verklagsreglum (Ebersole o.fl., 2005), er 

æskilegt að hún sé einungis notuð sem neyðarúrræði.  Þrátt fyrir að róandi- og/eða svefnlyf 

séu víða mikið notuð sem stuttverkandi meðferð gegn svefntruflunum, hafa rannsóknir ekki 

sýnt fram á afgerandi áhrif til góðs hjá einstaklingum með heilabilun (Alzheimer) og skortur 

er á frekari rannsóknum þess efnis (Deschenes og McCurry, 2009; McCurry o.fl., 2000).  

Aldraðir einstaklingar með heilabilun geta orðið fyrir umtalsverðum aukaverkunum vegna 

langvarandi notkunar á róandi og/eða svefnlyfjum, líkt og auknum líkum á föllum/brotum, 

rugli, þreytu yfir daginn og minnkaðri færni til sjálfsumönnunar (McCurry o.fl., 2000). 
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Mismunandi leiðir til þess að yfirvinna svefntruflanir m.a. með markvissu samspili 

hvíldar og virkni 

Leiðir til að bæta gæði svefns og stuðla að breytingum á dægursveiflum hjá öldruðum 

einstaklingum með og án heilabilunar skiptast í þrjá flokka, en það eru lyfjameðferðir 

(pharmacological), hugræn atferlismótun eða sálræn nálgun með fræðsluívafi (cognitive-

behavioral eða psychoeducational) og lífeðlisfræðileg nálgun (physiological/circadian) 

(McCurry o.fl., 2000).  Oft og tíðum er mælt með atferlismeðferðum (behavioural 

approaches) gegn svefntruflunum hjá einstaklingum með heilabilun, sérstaklega þegar stefnt 

er að því að draga úr blundum yfir daginn, stuðla að svefnvænu umhverfi og gera fasta liði 

fyrir svefn umfangsmeiri (McCurry o.fl. 2000; Vitiello og Borson, 2001).  Rannsóknir sem 

innihalda ráðleggingar um atferlismeðferð (behavioral recommendations) til þess að stuðla að 

bættum svefni hjá einstaklingum með heilabilun, hafa oftast farið fram á hjúkrunarheimilum 

og ráðleggingarnar eru fjölþættar (Deschenes og McCurry, 2009).  Þær leggja m.a. áherslu á 

að draga úr tímanum sem eytt er í rúminu yfir daginn, auka félagslega- og líkamlega virkni 

og breyta umhverfinu til að stuðla að betri nætursvefni.  Alessi, Martin, Webber, Kim, Harker 

og Josephson (2005) gerðu rannsókn á áhrifum fjölþættra meðferða (án lyfja) á svefn aldraðra 

einstaklinga (m.a. með vitræna- og stafræna skerðingu) á hjúkrunarheimilum.  Um var að 

ræða meðferðarhóp (n=62) og samanburðarhóp (n=56), þar sem allir áttu í erfiðleikum með 

svefn og fundu fyrir þreytu yfir daginn.  Mæling var gerð fyrir og eftir íhlutun með mælitæki 

á úlnlið, athugun á hegðun (svefn, félagslegar athafnir og óróleiki) og vöktun á hávaða og 

lýsingu við rúmstokkinn.  Íhlutunin fól í sér reglulega virkni í 5 daga, frá 08:00 á morgnana 

til 20:00 á kvöldin.  Virknin fól m.a. í sér; 30 mínútur af sólarljósi á dag, þátttöku í léttum 

líkamlegum æfingum þrisvar sinnum á dag, skipulagðar svefnvenjur sem innihéldu 

einstaklingshæfða umönnun, að slökkva ljósin og draga úr hávaða og umgangi á nóttunni.  

Rannsakendur hvöttu þátttakendurna einnig til að dvelja sem minnst í rúminu yfir daginn.  
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Niðurstöður leiddu í ljós minni þreytu yfir daginn, ásamt aukinni þátttöku í félagslegum- og 

líkamlegum athöfnum.  Ekki var hægt að sýna fram á breytingu á heildarsvefni, en smávegis 

minnkun var á tímalengd vöku að nóttu til (Alessi o.fl., 2005).  Naylor og félagar (2000) 

sýndu einnig fram á stuttverkandi áhrif (2 vikur) félagslegrar virkni tvisvar sinnum á dag 

ásamt léttum líkamlegum æfingum (90 mínútur á dag) á dýpt svefns og vitsmunalega 

starfsemi hjá öldruðum einstaklingum á hjúkrunarheimilum.  Eins gerðu Sullivan og Richards 

(2004) könnun (secondary analysis) á 171 einstaklingum með heilabilun á sjö 

hjúkrunarheimilum, sem gefur til kynna að daglegar félagslegar- og líkamlegar athafnir stuðli 

að bættri hrynjandi svefns og vöku hjá einstaklingum með heilabilun.  Þess ber þó að gæta að 

þörf er á frekari rannsóknum til þess að styðja þessar niðurstöður. 

Hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar sem afmarka sjónarhornið við einangruð 

áhrif hreyfingar á svefn einstaklinga með heilabilun (Deschenes og McCurry, 2009), en 

regluleg hreyfing stuðlar að bættum svefni hjá öldruðum almennt, t.d. með því að lengja 

tímann í djúpum svefni (stig 3 og 4) (Hoffman, 2003).  Hinsvegar hafa rannsóknir leitt í ljós 

að virkni yfir daginn (án erfiðrar líkamlegrar hreyfingar) getur haft jákvæð áhrif á svefn 

einstaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum (Deschenes og McCurry, 2009).  Richards, 

Sullivan, Phillips, Beck og Overton-Mccoy (2001) og Richards, Beck, O´Sullivan og Shue 

(2005) rannsökuðu áhrif einstaklingsbundinna félagslegra athafna á gæði svefns hjá 

einstaklingum með heilabilun á hjúkrunarheimilum.  Síðari rannsóknin var stærri (n=139) í 

sniðum heldur en sú fyrri (n=5) og innihélt bæði meðferðarhóp og samanburðarhóp, en í 

báðum rannsóknunum var notaður sérstakur matsskali til að meta núverandi getu og fyrri 

áhugamál í tengslum við félagslega virkni.  Svörin fengust m.a. með upplýsingum frá 

aðstandendum, starfsfólki, þátttakendunum sjálfum, athugun á hegðun þátttakenda og 

skráningu.  Mælitæki á úlnlið (actigraphy) var notað til að meta magn og gæði svefns og 

blundi að deginum, bæði fyrir og eftir íhlutun, en félagslegar athafnir áttu sér stað í 1-2 klst. á 
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dag þegar þörfin á blundum var í hámarki.  Íhlutun stóð yfir í 14 daga í fyrri rannsókninni, en 

í 21 dag í þeirri síðari.  Niðurstöður úr báðum rannsóknunum leiddu í ljós fækkun á blundum 

yfir daginn, en Richards o.fl. (2001) bentu einnig á aukinn nætursvefn.  Niðurstöður Richards 

o.fl. (2005) gáfu til kynna sterkari hrynjandi svefns og vöku, en aftur á móti var ekki hægt að 

sýna fram á betri nætursvefn svo um munaði.  Niðurstöður úr báðum rannsóknunum 

(Richards o.fl., 2005; Richards o.fl., 2001) styðja á hinn bóginn þær niðurstöður sem áður 

hafa komið fram um skertan nætursvefn og tíða blundi hjá einstaklingum með heilabilun á 

hjúkunarheimilum (Ancoli-Israel o.fl., 1997 b; Ancoli-Israel o.fl., 1987 og Jacobs o.fl., 

1989). 

Á undanförnum árum hefur aukist áhugi á ljósameðferð gegn svefnleysi (insomnia) 

hjá öldruðum einstaklingum.  Meðferðin er byggð á þeirri þekkingu að skært ljós hefur áhrif á 

sambandið á milli innri líkamshita, seytun melatóníns og hrynjandi svefns og vöku (McCurry 

o.fl., 2000; Deschenes og McCurry, 2009).  Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir einstaklingar 

með heilabilun geta verið sérstaklega viðkvæmir fyrir ófullnægjandi magni af björtu ljósi, til 

þess að viðhalda stöðugri hrynjandi svefns og vöku.  Fjöldi rannsókna frá árunum 1991-2000 

(McCurry o.fl., 2000), hafa beint sjónum að áhrifum aukinnar birtu á gæði svefns aldraðra 

einstaklinga á hjúkrunarheimilum og niðurstöðurnar hafa lofað góðu.  Ljósameðferð hefur 

haft í för með sér aukinn nætursvefn, fækkun blunda að deginum og minni óróleika, ásamt 

stöðugri hrynjandi svefns og vöku samkvæmt mælitæki á úlnlið (actigraphy).  Hinsvegar hafa 

rannsóknirnar fram að þessu byggt á tiltölulega fáum þátttakendum og þörf er á fleiri 

rannsóknum sem varpa frekara ljósi á áðurnefndar niðurstöður og skoða þarf sérstaklega 

einstastaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum (McCurry o.fl., 2000). 
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Fræðilegur kafli: Samantekt 

Upphaf heilabilunar er óljóst og heilabilun er greind með sögu sjúklings og aðstandenda, 

ásamt mati á hugsun og háttum m.a. með ýmisskonar prófum, líkt og MMSE.  Hægt er að 

greina heilabilun af völdum Alzheimer, sem er algengasta orsök heilabilunar hjá öldruðum 

eða í 50-60% tilfella, ef upptök sjúkdómsins eru ómerkjanleg og einkennin aukast smátt og 

smátt, ásamt útilokun á öðrum undirliggjandi sjúkdómum sem geta valdið heilabilun.  

Alzheimer á sér enga þekkta orsök, en það eiga sér stað skemmdir á próteinum í 

taugafrumum í heilaberki og frumurnar deyja að lokum sem veldur rýrnun á heila.  

Einkennum sjúkdómsins er gjarnan skipt niður í þrjú tímabil eftir alvarleika hans.   

Svefntruflanir hjá einstaklingum með heilabilun eru alvarlegri og eiga sér oftar stað 

heldur en hjá öldruðum sem ekki eru með heilabilun.  Aftur á móti eiga sér stað 

lífeðlisfræðilegar breytingar á svefni hjá öldruðum, sem taldar eru eðlilegur hluti af 

öldrunarferlinu og það verða breytingar á hrynjandi svefns og vöku.  Aldur einn og sér er 

ekki talinn orsök svefntruflana, en hinsvegar er erfiðara að sofna og viðhalda svefni með 

hækkandi aldri.  Þegar við sofum fer svefninn í gegnum fimm meðvitundarstig sem er hið 

svokallaða svefnmynstur.  Dýpsti svefninn er á stigi 3 og 4 og þar á sér stað uppbygging og 

orkumyndun í vefjum líkamans.  Líkt og hjá öldruðum einstaklingum sem ekki eru með 

heilabilun geta orsakir svefntruflana verið margar og flóknar og það sama á við hjá 

einstaklingum með Alzheimer, ásamt auknu álagi vegna undirliggjandi sjúkdóms.  

Svefntruflanir eru algengar hjá þessum sjúklingahópi, en svefninn hjá einstaklingum með 

Alzheimer er slitróttur og það verður minnkun á djúpum svefni og REM svefni.  Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á mikla skerðingu á hrynjandi svefns og vöku hjá einstaklingum með 

heilabilun og kom m.a. fram að 42% (n=171) skorti hana að fullu, en hrynjandi svefns og 

vöku stjórnast aðallega af þremur þáttum: líkamshita, seytun melatóníns og utanaðkomandi 

áreiti (ljós og myrkur).  Hægt er að notast við bæði huglæg og hlutlæg matstæki til að meta 
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gæði svefns, en í einni rannsókn kom fram að best er að tvinna saman aðferðir hjá 

einstaklingum með heilabilun (athugun og mælitæki á úlnlið).  Rannsóknir frá árunum 1989 

til 2006 sýndu fram á mjög skertan svefn hjá einstaklingum með heilabilun á 

hjúkrunarheimilum, m.a. með mælitæki á úlnlið (wrist actigraph).   

Ýmsir þættir geta haft áhrif á gæði svefns, en lögð er áhersla á að viðhalda eðlilegri 

hrynjandi svefns og vöku, t.d. með því að viðhalda jafnvægi á hvíld og virkni, m.a. með því 

að halda blundum í lágmarki, ásamt því að stuðla að félagslegri virkni og líkamlegri 

hreyfingu yfir daginn.  Einnig er mikilvægt að huga að föstum liðum fyrir svefn, 

lyfjameðferð, næringu, umhverfis- og lífeðlisfræðilegum þáttum og þáttum sem stuðla að 

þægindum.  Oft er mælt með atferlismeðferðum gegn svefntruflunum hjá einstaklingum með 

heilabilun, þær leggja m.a. áherslu á að draga úr tímanum sem eytt er í rúminu yfir daginn, 

auka félagslega- og líkamlega virkni og breyta umhverfi til að stuðla að betri nætursvefni.  

Hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar sem afmarka sjónarhornið við einangruð áhrif 

hreyfingar á svefn einstaklinga með heilabilun, en regluleg hreyfing stuðlar að bættum svefni 

hjá öldruðum almennt.  Hinsvegar hafa rannsóknir leitt í ljós að virkni yfir daginn (án erfiðrar 

líkamlegrar hreyfingar) getur haft jákvæð áhrif á svefn einstaklinga með heilabilun á 

hjúkrunarheimilum. 
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Aðferð 

Eins og fram kemur í yfirlitinu hér að framan er vitað að svefnörðugleikar eru algengir á 

meðal aldraðra sem dvelja á hjúkrunarheimilum, ekki síst hjá einstaklingum með heilabilun.  

Það er því mikilvægt að auka skilning á svefnörðugleikum sjúklinga sem þjást af heilabilun 

með því að setja þá í samhengi við umhverfisþætti og einstaklingsbundna hætti og venjur við 

hvíld og virkni.  Aukinn skilningur á þessu samhengi getur síðan leitt frekar í ljós hvaða 

þættir hafa áhrif á gæði svefns hjá sjúklingum með heilabilun og hvernig heppilegast sé að 

stuðla að hvíld og virkni í hverju tilviki fyrir sig.  Í þessu verkefni er leitast við að finna svör 

við eftirfarandi rannsóknarspurningum; 

1. Hvernig eru svefnörðugleikar metnir hjá sjúklingum með heilabilun í ljósi hátta 

og venja við hvíld og virkni? 

2. Hver eru áhrif sjúkdómsins á hvíld og virkni?  

3. Hver eru áhrif breyttra aðstæðna við flutning á hjúkrunarheimili á hvíld og 

virkni? 

Eftir miklar vangaveltur og umræður um viðfangsefnið og tímarammann sem 

rannsóknarvinnunni var sett var ákveðið að nálgast svör við þessum spurningum í samræmi 

við rannsóknaráætlun sem leiðbeinandinn samdi og setti fram í umsókn um leyfi fyrir henni 

til Vísindasiðanefndar.  Endanlegt leyfi fyrir rannsókninni var veitt í bréfi dagsettu 27. janúar 

2009 (fylgiskjal A).  Um er að ræða eigindlega rannsókn á formi case study (skoðun á 

einstökum tilvikum).  Hér er verið að skoða sögu einstaklinga með heilabilun er snýr að 

háttum og venjum í tengslum við hvíld og virkni.  Sjúkraskrár voru skoðaðar, auk þess sem 

fylgst var með hvernig dagurinn og nóttin gengu fyrir sig.  Sérstaklega var horft til fótaferðar-

, hvíldar- og háttatíma og rætt óformlega við aðstandendur og starfsfólk deildarinnar til að 

varpa ljósi á það sem var að gerast á staðnum.  Athugunin var skráð niður á staðnum og eftir 
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að heim var komið, með viðmiðunarskjal fyrir hvert einstakt tilfelli til hliðsjónar (fylgiskjal 

B). 

Túlkun upplýsinga sem safnað var um athafnir þátttakenda, gang daglegs lífs þeirra og 

afskipti aðstandenda og starfsfólks af hvíld og virkni, hefur verið byggð á túlkandi 

fyrirbærafræði (Polit og Beck, 2006).  Margrét Gústafsdóttir (2006 a) vísar til skrifa Benner, 

Tanner og Chesla árið 1996, sem segja að túlkandi fyrirbærafræði sé ákveðinn háttur við að 

túlka og skilja það sem mannfólkið tekur sér fyrir hendur.  Samkvæmt þessum höfundum 

leitast aðferðin við að ná yfir hversdagslega kunnáttu, venjur og hætti með því að fá fram 

frásagnir af daglegum gangi og með því að athuga eða kanna það sem fólk er að fást við í 

merkingabæru samhengi (Margrét Gústafsdóttir, 2006 a).  Rúnar Helgi Andrason (2003) telur 

að velta megi fyrir sér alhæfingargildi niðurstaðna í tilfellarannsóknum, en ef mörg tilfelli 

hafa verið skoðuð má bera þau saman.  Eins bendir hann á að í sumum tilfellum er jafnvel 

hægt að koma auga á orsakasamband með því að líta á hugsmíðarnar sem breytur og bera 

síðan saman ólík tilfelli og þætti sem gætu útskýrt tengslin þar á milli. 

Rannsóknarsnið: Tilfellarannsóknir (case study) 

Tilfellarannsókn felur í sér ítarlega athugun/könnun á einu ákveðnu tilviki eða nokkrum 

tilvikum.  Tilvikið kann að vera einstaklingur, fjölskylda, hópur, stofnun, samfélag eða önnur 

félagsleg eining (Polit og Beck, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003).  Rannsakandinn safnar 

upplýsingum um tilvikið og/eða leitar eftir sambandi á milli tilvika eða kannar stefnu yfir 

ákveðinn tíma.  Hann leitast einnig við að skilja og greina upplýsingar sem eru mikilvægar 

fyrir sögu, þróun og kringumstæður þess/þeirra sem verið er að kanna (Polit og Beck, 2006; 

Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Hægt er að flokka tilfellarannsóknir (case study) niður í þrjá þætti; sjálfhverfar athuganir 

(intrinsic case study), viðfangsbundnar athuganir (instrumental case study) og samtengdar 
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athuganir (collective case study) (Stake, 2000).  Samtengdar athuganir byggjast á því að safna 

gögnum um nokkur tilvik, bera saman niðurstöður og kanna hvað er líkt og hvað er ólíkt með 

hverju tilviki fyrir sig.  Þetta eru upprunalega sjálfhverfar athuganir, en viðfangsefnið gert 

yfirgripsmeira með athugunum á fleiri tilvikum.  Í sjálfhverfum athugunum er sérstakt tilvik 

rannsakað til að öðlast aukna innsýn eða alhæfa útfrá niðurstöðum.  Tilvikin kunna að vera 

lík eða ólík í samtengdum athugunum og þau eru valin í ljósi þess að niðurstöður kunna að 

varpa ljósi á mikilvæg atriði sem vert er að kanna frekar.  Sá sem framkvæmir 

tilfellarannsóknina leitar bæði eftir hinu almenna og sérstaka, en niðurstöður kunna að leiða í 

ljós hið óvenjulega.  Rannsakandinn einblínir á ákveðin atriði líkt og eðli tilviks, sögulegan 

bakgrunn, umhverfi, aðra þætti eða tilvik sem kunna að hafa áhrif eða leiða til svipaðra 

niðurstaðna, ásamt upplýsingum frá heimildarmönnum.  Með frásögn um ákveðin tilvik, 

aukum við þekkingu okkar og reynslu af tilvikum sem slíkum (Stake, 2000).  Ein leið til að 

skilgreina tilfellarannsóknir, er að hugsa um það sem er í brennidepli.  Í flestum rannsóknum, 

hvort sem um er að ræða eigindlegar- eða megindlegar rannsóknir eru ákveðnar breytur eða 

fyrirbæri meginatriði í rannsókninni.  Í tilfellarannsóknum er verið að skoða hvers vegna 

einstaklingur hugsar, hegðar sér og þróast á ákveðinn hátt (Polit og Beck, 2008). 

Tilfellarannsóknir geta ýmist verið eigindlegar (qualitative) eða megindlegar 

(quantitative).  Í eigindlegum rannsóknum er verið að horfa til sérstöðu tilviksins sem 

rannsakað er, en í megindlegum rannsóknum er verið að einblína á það sem er mælanlegt 

(Polit og Beck, 2006).  Helsti kostur tilfellarannsókna er tækifæri til að rannsaka einstök 

tilvik til hlítar, en aftur á móti getur verið erfitt að alhæfa útfrá niðurstöðum þar sem einungis 

er um eitt eða nokkur tilvik að ræða.  Það sem helst má gagnrýna við gerð tilfellarannsókna er 

alhæfingargildi, þ.e.a.s. erfitt er að alhæfa (yfir á þýði) út frá niðurstöðum rannsókna þegar 

um fámennan hóp eða einstakling er að ræða.  Tilfellarannsóknir eru aftur á móti oft góður 

grundvöllur að frekari rannsóknum (Polit og Beck, 2006; Polit og Beck, 2008).  Samkvæmt 
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Isaac og Michael (Rúnar Helgi Andrason, 2003) eru tilfellarannsóknir sérlega heppilegar til 

þess að safna bakgrunnsupplýsingum svo hægt sé að framkvæma yfirgripsmeiri rannsóknir 

og veita gagnlegar atviks- eða dæmisögur sem gæða raunvísindalegar niðurstöður meira lífi.  

Polit og Beck (2008) benda á að sú gaumgæfilega könnun sem einkennir tilfellarannsóknir 

leiti oft og tíðum til innsæis um tengsl milli hlutanna eða samhengis sem fólk gaf ekki gaum 

að áður. 

Hægt er að nota nánast allar aðferðir félagsvísinda við gagnasöfnun í tilfellarannsóknum 

og ræðst valið af eðli og tilgangi rannsóknarinnar hverju sinni (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Yin fjallar um sex megin gerðir gagna: (Hentz, 2007)  Skráð gögn s.s. bréf og fundargerðir, 

skjalasöfn s.s. hjúkrunarskráning, viðtöl, athuganir, þátttakendaathuganir og hlutir s.s. 

listaverk eða blóðþrýstingsmælir.  Einnig er hægt að styðjast við ýmiss konar próf, sem og 

sjálfsmatslista (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  Áhorfsathugun (observation) felur í sér að 

rannsakandinn horfir á ákveðnar aðstæður eða atburðarás og skráir hjá sér.  Rúnar Helgi 

Andrason (2003) telur að þessi síðastnefnda aðferð hafi þann kost, að oft er hægt að safna 

gögnum án þess að hafa áhrif á það sem verið er að athuga.  Helsti ókosturinn sé hinsvegar sá 

að einstaklingurinn sem safnar gögnum, getur haft áhrif á niðurstöður þar sem hann þarf að 

túlka sjálfur það sem hann sér (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  Hafa ber í huga varðandi 

tilfellarannsóknir að rannsakandinn er ekki bundinn því að nota einungis eina gerð gagna, 

heldur getur hann notað margvísleg gögn samhliða.  Notkun margskonar gagna kallast 

margprófun (triangulation), en hún hefur þann kost að mikil dýpt er í rannsóknargögnum 

(Hentz, 2007).  Hægt er að beita tilfellarannsóknum á margskonar viðfangsefni og í ýmsum 

tilgangi, en helsti kostur tilfellarannsókna er hin heildræna nálgun sem samræmist vel 

hugmyndafræði hjúkrunar (Gangeness og Yurkovich, 2006).  Hentz (2007) leggur áherslu á 

að fyrirbærið sem kanna á sé skýrt afmarkað í því samhengi sem það finnst.  Í þessari 
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rannsókn er fyrirbærið afmarkað við hvíld og virkni sjúklinga með heilabilun m.t.t. mats á 

svefnörðugleikum í samhengi sérdeildar fyrir slíka sjúklinga á hjúkrunarheimilum. 

Siðferðileg álitamál 

Byrjað var á því að fá samþykki hjá Vísindasiðanefnd um gerð rannsóknarinnar og var 

rannsóknaráætlunin eins og fyrr segir endanlega samþykkt af Vísindasiðanefnd þann 27. 

janúar 2009 (fylgiskjal A).  Einnig þurfti að sækja um leyfi til aðgangs að sjúkraskrám til 

Persónuverndar, sem var veitt og gildir leyfið til 1. júní 2014.  Við öflun samþykkis fyrir 

þátttöku í rannsókninni var deildarstjórinn á viðkomandi deild beðinn um að afhenda nánasta 

aðstandanda kynningarbréf, þar sem farið var fram á þátttöku sjúklings og upplýst samþykki 

vegna þáttökunnar (fylgiskjal C).  Nemandinn/rannsakandinn hitti síðar aðstandendur til að 

útskýra rannsóknina frekar og afla upplýsts samþykkis (fylgiskjal D).  

Í umsókn til Vísindasiðanefndar er tekið fram að aldraðir sem þjást af langt genginni 

heilabilun séu viðkvæmur hópur og oftast ekki færir um að taka upplýsta ákvörðun og því er 

leitað til nánasta aðstandanda í þeim efnum, jafnvel þó að þeir séu ekki forráðamenn 

sjúklings samkvæmt lögum.  Það er með vitund dómsmálaráðuneytisins að unnið er á gráu 

svæði laganna í ýmsu er viðkemur meðferð þessara einstaklinga.  Í umsókninni er bent á að 

þátttaka í rannsókninni geti þýtt brot á friðhelgi viðkomandi íbúa á hjúkrunarheimili, en þó 

megi segja að áhættan fyrir þátttakendur sé ekki mikil.  Almennt getur þátttaka í rannsóknum 

haft jákvæð áhrif á umönnun og/eða meðferð sjúklings vegna þeirrar auknu athygli sem hann 

hlýtur á meðan á rannsókn stendur.  Einnig er bent á í umsókninni að þátttakendur í 

rannsókninni munu ekki hafa bein not af henni, en starfsfólk og ættingjar munu hugsanlega 

huga frekar að jafnvægi á hvíld og virkni og gildi þess fyrir einstaklinginn í kjölfar hennar.  

Vinna við rannsóknina og niðurstöður geti síðan leitt til vitundarvakningar í þessum efnum. 
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Vettvangur gagnasöfnunar  

Gagnasöfnunin fór fram á sérdeild fyrir einstaklinga með vitsmunalega skerðingu, líkt og 

Alzheimer.  Leiðbeinandinn þekkti til á hjúkrunarheimilinu sem varð fyrir valinu og hafði 

hún samband við hjúkrunarforstjórann, ásamt því að senda honum formlegt bréf til þess að fá 

leyfi fyrir rannsókninni.  Eftir að leyfið hafði verið veitt og samþykki Vísindasiðanefndar og 

Persónuverndar lágu fyrir var fundur haldinn til að ákveða hvaða þátttakendur yrðu fyrir 

valinu og rannsóknin var kynnt fyrir hjúkrunarforstjóra, deildarstjóra og hjúkrunarfræðingi á 

vakt.  Heimilinu er skipt í nokkrar deildir á fleiri en einni hæð, sem síðan skiptast í nokkrar 

minni einingar, en þar á meðal eru sér deildir ætlaðar sjúklingum með minnissjúkdóma.  

Þáttakendurnir sem urðu fyrir valinu í rannsókninni voru allir á sömu deild sem hentaði vel 

fyrir rannsakandann.   

Þátttakendur 

Þátttakendur eru þrír, tiltölulega nýfluttir á hjúkrunarheimili í Reykjavík á deild sem er 

sérstaklega ætlað fólki með heilabilun.  Um er að ræða eina konu og tvo karlmenn á aldrinum 

70-76 ára.  Við val á þátttakendum var horft á það hversu lengi íbúarnir höfðu dvalið á 

staðnum og þess að um heilabilun er að ræða.  Tilfelli A vísar til mannsins sem fékk 

heilablóðfall fyrir tæpum tveimur árum, en tilfelli B og C vísa til konu og karls sem greind 

hafa verið með Alzheimer sjúkdóminn.  Þrátt fyrir að einstaklingarnir tveir B og C séu með 

sömu sjúkdómsgreiningu eru þeir á ólíkum stað í sjúkdómsferlinu og einkennin lýsa sér á 

mismunandi hátt.  Fyrst fór að bera á einkennum um glöp hjá karlmanninum sem um ræðir 

árið 1997, en hann var síðan greindur með Alzheimer árið 2000.  Sjúkdómurinn hefur verið 

að ágerast, sérstaklega upp á síðkastið og Maðurinn fluttist á hjúkrunarheimili í síðari hluta 

októbermánaðar 2008.  Áður bjó hann heima með eiginkonu sinni og fór í dagþjálfun 

nokkrum sinnum í viku.  Konan sem um ræðir gat hinsvegar ekki nýtt sér dagþjálfun en hún 
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þarf á stöðugri athygli og umönnun að halda.  Hún er með snemmbæran Alzheimer sem var 

greindur fyrir u.þ.b. tveimur árum.  Henni hefur farið hratt versnandi síðan 2007 og ber á 

geðrænum einkennum og kvíðaröskun.  Hún fluttist á hjúkrunarheimili í fyrri hluta 

nóvembermánaðar 2008, en áður hafði hún búið heima með eiginmanni sínum og fékk 

heimahjúkrun einu sinni á dag, ásamt heimilisaðstoð einu sinni í viku.  Karlmaðurinn sem 

fékk heilablóðfall í febrúar 2007 er ólíkur hinum þátttakendunum að því leyti að hann er ekki 

með skilgreindan Alzheimer sjúkdóm.  Hann er hinsvegar lamaður öðru megin á líkamanum 

og með mikið málstol.  Hann var á Landakoti í nokkra mánuði og fékk sjúkra-, iðju- og 

talþjálfun án þess að framfarir gæfu tilefni til heimferðar og fluttist hann því á hjúkrunar-

heimili í síðari hluta janúarmánaðar 2009.  Það er erfitt að meta hversu vel maðurinn er með á 

nótunum vegna málstolsins, en heilsa hans var almennt góð áður en hann fékk áfallið.   

Gagnasöfnun 

Eins og greint er frá hér að ofan var verkefnið kynnt á fundi með hjúkrunarforstjóra, 

deildarstjóra og hjúkrunarfræðingi á deild.  Deildarstjórinn tók að sér að kynna verkefnið 

fyrir starfsfólki deildarinnar.  Hinsvegar kom á daginn að ekki var öllum kunnugt um hvað 

rannsakandinn væri að gera á deildinni og eflaust hefði mátt standa betur að kynningu fyrir 

starfsfólk.  Verður þó að taka tillit til þess að flestir á deildinni vinna vaktavinnu og því var 

erfitt að ná tali á öllum á sama tíma.   

Gögnum var safnað á 8 dögum (27. febrúar- 6. mars 2009) með viðveru á deild og með 

því að fylgjast með því sem var að gerast hjá þátttakendum á mismunandi tíma dags í 

tengslum við hvíld og virkni (observation/athugun).  Rannsakandinn dvaldi á deildinni u.þ.b. 

4 klukkutíma í senn, ásamt einni 8 klukkustunda næturvakt (fylgiskjal E) og upplýsingarnar 

voru skráðar jafnóðum með því að fylla inn í athugunarskema fyrir hvern og einn einstakling 

(Fylgiskjal B), en rannsakandinn reyndi að hafa þátttakendur í augsýn á meðan á gagnasöfnun 
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stóð.  Einnig var upplýsingum safnað að einhverju leyti með óformlegum samtölum við 

starfsfólk og aðstandendur og með upplýsingum úr sjúkraskrám.  Rannsakandinn dvaldi á 

staðnum á mismunandi tímum dagsins við gagnasöfnun og líkti eftir vettvangskönnun að 

einhverju leyti, en dvaldi hinsvegar í mun skemmri tíma heldur en hefðbundin 

vettvangskönnun leggur til. Gagnasöfnunin gekk vel og rannsakandinn fékk ágæta heildarsýn 

á tilfellin sem tekin voru fyrir er varðar hætti og venjur við hvíld og virkni.  Hinsvegar hefði 

þurft meiri tíma til þess að kafa dýpra í hvert tilfelli fyrir sig, en gögnin gefa ákveðna mynd 

sem túlkuð voru í ljósi rannsóknarspurninga.  Aðferðin sem slík (tilfellarannsóknir) hentar vel 

til þess að skoða ákveðna þætti í lífi einstaklinga og gefur rannsakandanum ákveðið frelsi í 

öflun upplýsinga.  Aftur á móti er erfiðara að meta gæði svefns á þennan hátt þó að það veiti 

ákveðnar hugmyndir.  Athugunarskemi var lagður til grundvallar við gagnasöfnunina 

(Fylgiskjal B) og rannsakandinn fyllti út sjö athugunarskemu í tilfellum A og B, en einungis 

fimm skemu í tilfelli C sökum erfiðleika við að nálgast nánasta aðstandanda í upphafi 

gagnasöfnunar til þess að fá upplýst samþykki. 

Samskipti við starfsfólk og sjúklinga á deild voru góð og allir tóku viðveru rannsakandans 

vel.  Aftur á móti var frekar erfitt að fá upplýsingar frá starfsfólki, að hluta til vegna slakrar 

íslenskukunnáttu, ásamt misvísandi upplýsingum og skorti á nákvæmni.  Einnig ber að nefna 

að skortur var á markvissri hjúkrunarskráningu, sérstaklega hvað varðar hætti og venjur 

einstaklinganna í tengslum við hvíld og virkni.  

Úrvinnsla gagna  

Gerð var samantekt á tilfellunum þremur og hún greind og túlkuð, eftir að gagnasöfnun á 

deildinni lauk.  Í samantektinni tók rannsakandinn saman helstu niðurstöður í 10 blaðsíðna 

samfelldum texta í tengslum við athugun á deild, upplýsingar úr sjúkraskrám og óformleg 

samtöl við aðstandendur og starfsfólk.  Innihald textans var síðan greint, þar sem mikilvæg 
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atriði í frásögninni voru dregin fram og tilfellin borin saman til þess að bera kennsl á hvað var 

líkt og hvað var ólíkt með þeim.  Rannsakandinn reyndi einnig að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram til þess að fá betri sýn á viðfangsefnið.  Þess ber 

að geta að frekar erfitt var að fá upplýsingar frá starfsfólki og hjúkrunarskráningin var af 

skornum skammti, sérstaklega hvað varðar hætti og venjur við hvíld og virkni.  Eiginkona 

mannsins sem fékk heilablóðfall tók hinsvegar saman það helsta í sambandi við heilsufar, 

áhugamál o.fl. og lét fylgja með honum og rannsakandinn náði tali af aðstandendum 

einstaklinganna í tilfellum B og C. 
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Niðurstöður 

Í lok umræðunnar um rannsóknarsniðið hér að framan er vísað til áherslu Hentz (2007) um 

afmörkun fyrirbæris og samhengi þess.  Í niðurstöðum hér á eftir er fyrst greint frá samhengi 

fyrirbærisins, þ.e.a.s. daglegum gangi, umhverfi og umgengni við sjúklinga á deild, 

breytingum á háttum og venjum við hvíld og virkni í kjölfar sjúkdómsins og flutnings á 

hjúkrunarheimili, ásamt dvöl sjúklinga á deild og síðan er fjallað um fyrirbærið sjálft; virkni, 

hvíld og svefn. 

Umhverfi/daglegur gangur á deild 

Deildin samanstendur af rúmlega 10 eins- og tveggja manna herbergjum ætluð sjúklingum 

með heilabilun.  Deildin er björt með stórum gluggum og einu stóru rými með setustofu og 

eldhúsi þar sem fólkið kemur saman, borðar og nýtur félagsskapar hvers annars.  Daglegur 

gangur á deild er í föstum skorðum að ýmsu leyti, t.d. er heimilisfólkinu hjálpað á fætur á 

svipuðum tíma á hverjum morgni (nema í undantekningartilfellum) og morgunmaturinn er 

snæddur upp úr klukkan níu á morgnana.  Baðdagar eru einu sinni í viku hjá hverjum og 

einum (oftast á morgnana), nema annað sé umsamið og konurnar fá hárlagningu á eftir.  Ef 

þörf er á klippingu eða öðru slíku þarf að panta það sérstaklega hjá hárgreiðslu- eða 

snyrtifræðingi sem kemur á deildina eftir þörfum.  Eftir morgunmat er róleg stund og sumir 

leggja sig, en aðrir horfa á sjónvarp, lesa blöðin, sitja í setustofunni o.s.frv.  Nokkrir íbúar 

deildarinnar fara í sjúkraþjálfun fyrir hádegi og sjúkraþjálfarinn kemur einnig upp á deild 

nokkrum sinnum í viku og fer með þá sem það geta í gönguæfingar.  Hádegismatur er borinn 

fram klukkan tólf og allir borða saman í borðstofunni sem er samtengd setustofunni, en 

deildin er eitt stórt rými sem skipt er í tvo hluta.  Aðstandendum er frjálst að koma í 

heimsókn á hvaða tíma sem er, en húsinu er lokað klukkan átta á kvöldin og eru 
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heimsóknargestir beðnir um að hringja dyrabjöllunni og gera grein fyrir ferðum sínum eftir 

þann tíma.  Síðdegiskaffi hefst síðan kl. þrjú, kvöldmatur rúmlega sex og kvöldhressing kl. 

hálf níu, einnig fær heimilisfólkið eitthvað að drekka á milli mála, a.m.k. tvisvar sinnum yfir 

daginn.  Eftir kvöldmat sest heimilisfólkið gjarnan við sjónvarpið og horfir á fréttirnar, en 

starfsfólkið byrjar að aðstoða fólk í háttinn um klukkan átta.  Sumir fara mjög snemma að 

sofa, líkt og karlmaðurinn í tilfelli A og flestir eru komnir inn í rúm kl. tíu á kvöldin. 

Umhverfið á deildinni er heimilislegt og fallegt, leirtau er í eldhúsinu, dúkar á borðum 

og myndir á veggjunum.  Heimilisfólkið hefur einnig möguleika á því að vera með sína eigin 

hluti inni á herbergi, hinsvegar eru ekki allir í eins manns herbergi og því er minna rými fyrir 

hvern og einn.  Það vakti athygli rannsakandans að fólkið sækir mikið í félagsskap hvors 

annars og hefur mikla þörf fyrir snertingu, sem virðist veita þeim ákveðið öryggi og oftar en 

ekki sátu íbúar saman í röð og héldust í hendur.  Sérstakt afdrep er í einu horni deildarinnar 

þar sem starfsfólkið kemur saman og dregur sig í hlé, en hluti af vistmönnum deildarinnar 

sækist eftir því að vera með starfsfólkinu og situr hjá því þegar færi gefst. 

Umgengni við sjúklinga á deild 

Starfsfólk deildarinnar var upp til hópa mjög elskulegt við heimilisfólkið og ávarpaði það nær 

oftast með nafni, fyrir utan einn starfsmann sem sagði í sífellu ,,elskan mín, ástin mín” og 

byrsti sig svo þess á milli, en viðkomandi tjáði rannsakandanum að umönnun þessara 

sjúklinga gæti verið mjög krefjandi og erfið.  Stór hluti af starfsfólki deildarinnar er af 

erlendum uppruna og sumir tala hvorki né skilja íslensku svo neinu nemi sem gerir þeim 

erfiðara fyrir í umgengni við sjúklinga og aðstandendur.  Rannsakandinn fylgdist með því 

hvernig starfsfólkinu gekk að umgangast sjúklingana og tók eftir því að sumir áttu í 

erfiðleikum með að gera sig skiljanlega.  Einnig stóð aðstandendum ekki á sama, sérstaklega 
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eiginkonu mannsins í tilfelli C, en hún gaf sig á tal við starfsfólkið og bað það vinsamlega að 

læra íslensku til að geta átt árangursrík samskipti við sjúklingana.   

Til að minnka óróleika og ráf sjúklinga á deildinni þá fór starfsfólkið með það í stutta 

göngu um húsið til þess að reyna að róa það, en ef enginn árangur náðist var 

hjúkrunarfræðingur beðinn um róandi lyf.  Konan í tilfelli B fékk gjarnan róandi lyf vegna 

óróleika og starfsfólkið þoldi illa þegar hún var að ráfa um deildina og var alltaf að biðja hana 

um að setjast niður, við misgóðar undirtektir.  Einnig tók rannsakandinn eftir því að það bar á 

miklum pirringi í garð ákveðinna sjúklinga og starfsfólkið gekk í burtu og neitaði að tala við 

viðkomandi.  Starfsfólkið var ekki mikið að gefa sig á tal við sjúklingana að fyrra bragði 

nema þegar ástæða þótti til líkt og við aðhlynningu o.s.frv.  Rannsakandinn tók sérstaklega 

eftir litlum samskiptum við karlmanninn í tilfelli A, hann er að vísu með mikið málstol en 

ætti e.t.v. að geta tjáð sig á annan hátt ef leitað væri eftir því.  Hann bíður oft við dyrnar og 

reynir að komast út og í eitt skiptið var búið að setja stóla fyrir dyrnar svo hann kæmist ekki í 

kóðakerfið. 

Breytingar á háttum og venjum við hvíld og virkni í kjölfar sjúkdómsins og flutnings á 

hjúkrunarheimili 

Erfitt er að meta breytingar á háttum og venjum við hvíld og virkni vegna flutnings á 

hjúkrunarheimili, t.d. að því leyti að skortur er á upplýsingum úr hjúkrunarskrám 

sjúklinganna þriggja sem um ræðir í rannsókninni.  Samt sem áður er hægt að bera kennsl á 

nokkur atriði sem gætu haft áhrif á hvíld og virkni og benda til breytinga á háttum og venjum 

í því samhengi. 

Karlmaðurinn í tilfelli C er sá eini sem býr á einbýli, en karlmaðurinn í tilfelli A og 

konan í tilfelli B eru bæði með stofufélaga.  Það virðist ekki hafa truflandi áhrif á svefninn 

hjá þeim að vera með öðrum á herbergi og svo virðist sem svefninn hjá karlmanninum í 
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tilfelli C sé sístur (minnst uppbyggjandi), jafnvel þótt hann sé einn á herbergi.  Aftur á móti 

kemur það annað slagið fyrir að einstaklingarnir sem eru saman á herbergi vekja hvorn 

annan, en oftast er það tilfallandi og er lítið skrifað um það í hjúkrunarskrám.  Hafa ber í huga 

í tengslum við svefninn hjá karlmanninum í tilfelli C að hann fer í seinna lagi að sofa á 

kvöldin, vaknar upp á nóttunni og fer snemma á fætur á morgnana.  E.t.v. eru þetta áhrif 

sjúkdómsins (Alzheimer), en sjúkdómurinn virðist ekki hafa eins mikil áhrif á svefn 

konunnar sem um ræðir og karlmaðurinn í tilfelli A er undanskilinn vegna þess að hann er 

ekki með Alzheimer.  Hann er aftur á móti með lítið þrek vegna síns heilsufarsvanda og 

leggur sig oft tvisvar sinnum yfir daginn, ásamt því að fara snemma að sofa á kvöldin, en 

hann er farinn að vera lengur á fótum heldur en fyrst eftir að hann fékk áfallið.   

Starfsfólkið hefur áhrif á hætti og venjur í tengslum við hvíld og virkni, t.d. að því 

leyti að þau hafa mikið um það að segja hvenær fólk fer að hátta á kvöldin og hversu virkt 

það er yfir daginn.  Þrátt fyrir litlar upplýsingar úr hjúkrunarskrám upplýsti eiginkona 

mannsins í tilfelli C að hann hafi verið vanur að fara snemma að hátta þegar hann bjó heima.  

Það hefur hinsvegar breyst eftir að viðkomandi flutti á hjúkrunarheimili, en starfsfólkið hefur 

tekið upp á því að breyta fyrri svefnvenjum að því leyti að hann er hvattur til að fara ekki inn 

í herbergi fyrr en í fyrsta lagi kl. 22:00, því hann er vanur að vakna svo snemma á morgnana. 

Sjúkdómurinn getur haft áhrif á hreyfigetu einstaklinga, en karlmaðurinn í tilfelli C er 

samt nokkuð vel á sig kominn líkamlega miðað við lengd og alvarleika sjúkdómsins ef miðað 

er við konuna í tilfelli B sem er tiltölulega nýgreind, en hún á heldur erfiðara með að hreyfa 

sig (völt á fótum) og getur ekki nýtt sér sjúkraþjálfun nema að litlu leyti.  Karlmaðurinn í 

tilfelli A er aftur á móti bundinn við hjólastól og ýtir sér áfram með vinstri helmingi 

líkamans.  Hann fer einnig í sjúkraþjálfun nokkrum sinnum í viku líkt og karlmaðurinn í 

tilfelli C.  Breytingin á virkni einstaklinganna er e.t.v. sú að það er ekki mikið við að vera yfir 

daginn ef aðstandenda þeirra nýtur ekki við til að stytta þeim stundirnar, sérstaklega fyrir 
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karlmanninn í tilfelli C, en hann var vanur að fara í dagþjálfun nokkrum sinnum í viku.  

Eiginkona hans er hinsvegar iðin við að taka hann með sér heim og fara með hann eitthvað út.  

Rannsakandinn fékk ekki nægar upplýsingar um fyrri hætti og venjur konunnar í tilfelli B, en 

karlmaðurinn í tilfelli A hafði alltaf verið mikill atorkumaður áður en hann fékk heilablóðfall 

og var í sjúkraþjálfun og sundi áður en hann flutti á hjúkrunarheimili og tók þátt í föndri á 

sínu áhugasviði með aðstoð starfsfólksins á Landakoti. 

Dvöl á deild 

Andrúmsloftið á deildinni er yfirleitt frekar rólegt og regla er á daglegum athöfnum, líkt og 

aðhlynningu, matmálstímum o.s.frv.  Þrátt fyrir rólegt andrúmsloft er hluti af sjúklingunum á 

deildinni órólegir og leita mikið út, en deildinni er læst með svokölluðu kóðakerfi til að 

tryggja öryggi sjúklinganna.  Samt sem áður hefur karlmanninum í tilfelli A tekist að opna 

hurðina oftar en einu sinni og farið fram á gang svo það er alls óvíst hversu vitsmunalega 

skertur hann er.  Viðkomandi er giftur og á dætur sem eru honum mikill stuðningur og 

eiginkona hans kemur í heimsókn á hverjum degi og stundum er hann tekinn heim í mat eða 

kaffi.  Þessar stundir eru honum ómetanlegar og hann bíður stundum við dyrnar eftir því að 

vera sóttur.  Andleg líðan hans er misjöfn frá degi til dags og hann á það til að verða mjög 

dapur og reiður, en þá er hringt í eiginkonu hans eða dætur og róast hann oftast við að fá þær 

í heimsókn.  Eiginkonu hans finnst gott að fara með hann út af deildinni og þau fara yfirleitt í 

göngutúr um húsið.  Einnig eru honum gefin róandi lyf eftir þörfum (Haldol eða Sobril).   

Konan sem um ræðir í tilfelli B leitar einnig mikið út líkt og karlmaðurinn í tilfelli A.  

Hún er gift og á nokkur börn, en ekkert þeirra kom í heimsókn á meðan rannsakandinn dvaldi 

á deildinni og ekki var minnst á heimsóknir í hjúkrunarskráningu.  Eiginmaður hennar er 

sjálfur orðinn sjúklingur og hefur verið eitthvað inni á spítala og á því erfitt með að 

heimsækja hana.  Hún er oft óróleg, ráfar um deildina, slær frá sér og vill fara út.  Starfsfólkið 
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fer þá með hana í göngutúr um húsið til þess að reyna að fá hana til að róa sig niður.  Oft 

dugar það ekki til og þá eru henni gefin róandi lyf (Sobril og/eða Heminervín). 

Karlmaðurinn í tilfelli C er ólíkur þeim að því leyti að hann fer út á hverjum degi með 

eiginkonu sinni í 3-4 klst. í senn, en hún kemur að sækja hann eftir hádegi og kemur með 

hann til baka síðdegis.  Hann kemur vel fyrir og er duglegur að breiða yfir minnistapið með 

tilsvörum, þó hann viti ekkert um hvað er verið að tala.  Hann er oftast mjög rólegur, en á það 

til að vakna um miðja nótt og ætlar sér jafnvel eitthvað út (hann er alltaf að fara að gera 

eitthvað að sögn starfsfólks). 

Virkni einstaklinga á deild  

Sjúklingarnir á deildinni leita eftir því að vera saman og sitja mikið í setustofunni við 

sjónvarpið, en það er í gangi nánast allan daginn.  Stundum er þó kveikt á útvarpinu (íslensk 

tónlist frá gömlum tíma) og þá er lækkað í sjónvarpinu á meðan, einnig á matmálstímum.  

Margir hverjir hafa aftur á móti ekki þolinmæði til að sitja við sjónvarpið allan daginn og geta 

ekki lesið blöðin.  Sumir virðast hafa eitthvað annað fyrir stafni og karlmennirnir í tilfelli A 

og C fara í sjúkraþjálfun nokkrum sinnum í viku.  Einnig kemur sjúkraþjálfarinn upp á deild 

og fer með fólk í gönguæfingar og sér til þess að það geri léttar æfingar.  Konan sem um 

ræðir getur ekki farið niður í sjúkraþjálfun að sögn starfsfólks, en hún er mikið á röltinu yfir 

daginn og er oft mjög óróleg.  Það er vinnustofa starfandi í húsinu sem nýtist því miður ekki 

öllum, t.d. fólki sem þarf mikið eftirlit, en þar er bara einn starfsmaður að vinna (þær voru 

tvær).  Einnig var svokölluð minningastund á föstudögum sem hlaut miklar vinsældir og fólk 

ræddi saman um gamla tíma, en hana er búið að fella hana niður í sparnaðarskyni.  

Starfsfólkið er misjafnt, t.d. að því leyti hversu duglegt það er að finna eitthvað við að vera 

fyrir sjúklingana á deildinni og sjónvarpið er mjög mikið notað.  Engin spil, púsl, litir, föndur 

eða annað þess háttar er á deildinni, það eina sem rannsakandanum var bent á voru 
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dýralífsbækur sem aldrei voru opnaðar á meðan gagnasöfnun fór fram.  Þeir sem geta gengið 

og fært sig úr stað með eða án aðstoðar hjálpartækja eru mikið á rólinu yfir daginn þegar 

ekkert er um að vera á meðan aðrir leggja sig, horfa á sjónvarpið, sitja við gluggann, hlusta á 

útvarp eða skoða blöðin.  Helgarnar eru ennþá rólegri, vegna þess að þá er engin virk 

starfsemi sjúkraþjálfara eða annarskonar fagaðila í húsinu fyrir utan hjúkrunarfræðing á vakt.  

Aðstandendur sjúklinganna eru einnig misjafnlega duglegir að sinna sínum nánustu hvað 

varðar daglegan félagsskap, virkni o.s.frv. en mikill munur var á þátttöku aðstandenda í 

tilfellunum þremur hvað varðar daglega virkni sjúklinganna.  Karlmennirnir sem um ræðir 

njóta mikils stuðnings frá eiginkonum sínum og þær koma til þeirra nánast á hverjum degi.  

Eiginkona karlmannsins í tilfelli C tekur hann með sér út, en það er aftur erfiðara fyrir 

eiginkonu mannsins í tilfelli A því hann er bundinn við hjólastól og á erfitt með að ferðast um 

í venjulegum bíl.  Eiginkona hans hefur fengið fyrir hann sérstaka gerð af leigubifreið sem 

ætlaður er fyrir hjólastóla (kostnaðarsamt til lengdar), en hann er of gamall til að ferðast með 

þjónustubifreiðum fatlaðra og vegna þess að hann býr ekki heima hefur hann ekki rétt til að 

ferðast með þjónustubifreiðum fyrir aldraða.   

Konan í tilfelli B fékk aftur á móti fáar heimsóknir, en eiginmaður hennar er sjálfur 

orðinn sjúklingur og hefur legið eitthvað inni á spítala.  Hún er mikið á röltinu yfir daginn og 

sækir í það að vera meðal fólks.  Lítið er skrifað um fyrri hætti og venjur í tengslum við hvíld 

og virkni í hjúkrunarskráningu sjúklings, en að sögn eiginmanns hafði konan alltaf haft 

gaman að saumaskap og handavinnu.  Líkt og fram kemur í umfjöllun um dvöl á deild var 

konan vön að fá róandi lyf vegna óróleika.  Það sem rannsakandanum fannst m.a. athyglisvert 

var að þegar hún tók þátt í skipurlagðri starfssemi (á deildinni eða í húsinu) eða fór heim með 

eiginmanni/börnum, þá hafði hún ekki fengið nein róandi lyf samkvæmt skráningu.   

Skráningin var af skornum skammti í öllum tilfellunum þremur, en eiginkona 

mannsins í tilfelli A tók saman það helsta í tengslum við fyrri hætti og venjur eiginmanns 
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síns.  Þar kemur m.a. fram að hann hafi alltaf verið mikill athafnamaður.  Áður en hann flutti 

á hjúkrunarheimili dvaldi hann á Landakoti í nokkra mánuði þar sem hann tók m.a. þátt í 

föndri á sínu áhugasviði með aðstoð starfsfólks, en samkvæmt fjölskyldufundi sem fór fram í 

lok febrúar á þessu ári óskar fjölskyldan eftir meiri virkni fyrir viðkomandi, ásamt talþjálfun 

sem þau eru tilbúin að borga fyrir ef stofnunin býður ekki upp á það.  Karlmaðurinn í tilfelli 

C var einnig mikið fyrir það að hafa nóg fyrir stafni og hafði alltaf haft mikinn áhuga á 

hreyfingu og stundaði m.a. íþróttir af kappi á sínum yngri árum og er vel á sig kominn 

líkamlega miðað við aðstæður.  Hann fór út að ganga á hverjum degi á dagdeildinni áður en 

hann fluttist á hjúkrunarheimili, en núna reynir konan hans að fara með honum í göngutúra á 

daginn þegar veður leyfir.  Hún telur nauðsynlegt að fólkið á deildinni hafi eitthvað fyrir 

stafni á daginn og finnst því ekki nægilega vel sinnt á deildinni. 

Hvíld og svefn 

Sjúklingarnir á deildinni sofna og vakna á mismunandi tímum, þó er reynt að hjálpa öllum á 

fætur um kl. níu í morgunmat og flestir eru farnir að sofa kl. tíu á kvöldin.  Einhver munur 

var á háttum og venjum í tengslum við hvíld og svefn þátttakenda í rannsókninni, t.d. var 

karlmaðurinn í tilfelli A sá eini sem lagði sig yfir daginn.  Hann er vanur að ganga snemma til 

náða á kvöldin (um kl. 20:00) og vaknar á milli kl. átta og níu á morgnana, oft rennandi 

þvagblautur eftir nóttina.  Hann sefur alla nóttina án þess að bæra á sér, en stundum þarf hann 

að fá hrein og þurr föt ef hann er mjög blautur.  Hann leggur sig vanalega eftir morgun- og 

hádegismat í allt að klukkutíma, þó getur verið dagamunur á því.  Eiginkonunni finnst hann 

vera í betra ásigkomulagi líkamlega, en hann var ansi illa farinn eftir áfallið og svaf mikið 

yfir daginn. Hann hefur augljóslega ekki mikið þrek og þreytist fljótt þótt þrek hans hafi 

aukist. 
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Einstaklingarnir tveir sem eru með Alzheimer leggja sig ekki yfir daginn og vakna 

tiltölulega snemma á morgnana.  Ekki ber þó á miklu næturbrölti hjá hvorugu þeirra og því 

má segja að sjúkdómurinn hafi ekki afgerandi áhrif á svefninn hjá þeim.  Hinsvegar fannst 

rannsakandanum þau vera þreytt yfir daginn, sérstaklega konan sem um ræðir, en hún var að 

dotta annað slagið sitjandi í stól og stundum þurfti að mata hana vegna slappleika (þreytu), 

sérstaklega á kvöldin.  Hún er vön að fara fremur snemma að sofa eða eftir kvöldhressingu 

(um kl. 20:30 -21:00) og er ekki mikið á róli á nóttunni.  Hún fer að jafnaði tvisvar sinnum á 

klósett yfir nóttina og vaknar á milli kl. átta og níu á morgnana, oftast af sjálfsdáðum.  

Karlmaðurinn í tilfelli C sem er líka með Alzheimer líkt og konan í tilfelli B, er oft kominn á 

fætur og búinn að klæða sig kl. sex á morgnana.  Það kemur fyrir að hann vaknar um miðja 

nótt, en fer oftast inn aftur með aðstoð starfsfólks og fær jafnvel eitthvað að borða eða 

drekka.  Hann leggur sig ekki á daginn og hefur aldrei gert að sögn eiginkonu.  Hann var áður 

á dagdeild þar sem flestir leggja sig yfir daginn og það er óvíst að hann hafi gert það þann 

tíma.  Þótt að hann leggi sig ekki yfir daginn fer hann síðastur að hátta (um kl. 22:00), en 

starfsfólkið á deildinni telur betra að hann fari ekki snemma upp í rúm í þeirri von að hann 

sofi lengur á morgnana.  Þegar hann var heima svaf hann yfirleitt vel að sögn eiginkonu og 

vildi fara frekar snemma að hátta, en beið alltaf eftir eiginkonu sinni jafnvel þótt hann væri 

orðinn þreyttur.  Hann átti það hinsvegar til að vakna á nóttunni og í eitt skipti fór hann út.  

Eftir að þetta atvikaðist fór fjölskyldan að hafa auknar áhyggjur og óttaðist um öryggi 

mannsins.   

Allir þátttakendurnir eru með greiningu um svefntruflun og karlmennirnir sem um 

ræðir taka svefnlyf fyrir nóttina og það kemur fyrir að karlmaðurinn í tilfelli C fær auka 

svefntöflu ef hann getur ekki sofnað.  Konan er aftur á móti ekki á svefnlyfjum, en tekur 

róandi lyf tvisvar sinnum á dag og eftir þörfum.  Þrátt fyrir greiningu svefntruflunar hjá þeim 
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öllum er hún einungis virk hjá karlmanninum í tilfelli C (hakað í greininguna hjá honum) og 

skráning eftir næturvakt er af skornum skammti. 

Samantekt  

Rannsóknin beindist að þremur einstaklingum sem voru tiltölulega nýfluttir á sérdeild á 

hjúkrunarheimili í Reykjavík sem sérstaklega er ætluð fólki með heilabilun.  Tilfelli A vísar 

til karlmanns sem fékk heilablóðfall, en tilfelli B og C vísa til konu og karls með Alzheimer 

sjúkdóminn.  Gögnum var safnað á 8 dögum (27. febrúar- 6. mars 2009) með viðveru á deild, 

óformlegum samtölum við starfsfólk og aðstandendur og með upplýsingum úr sjúkraskrám.  

Rannsakandinn fyllti inn í athugunarskema fyrir hvern og einn einstakling og gerð var 

samantekt á tilfellunum þremur og hún greind og túlkuð eftir að gagnasöfnun lauk.  Í 

niðurstöðum gagnagreiningar er annars vegar lögð áhersla á samhengi fyrirbærisins þ.e.a.s.; 

umhverfi/daglegan gang á deild, umgengni við sjúklinga, breytingar á háttum og venjum við 

hvíld og virkni í kjölfar sjúkdómsins og flutnings á hjúkrunarheimili og dvöl á deildinni, 

fyrirbærið er síðan afmarkað í umfjöllun um virkni, hvíld og svefn. 

Daglegur gangur á deild er í föstum skorðum að mörgu leyti, t.d. eru matartímar alltaf 

á svipuðum tíma og flestir eru komnir í háttinn fyrir klukkan tíu á kvöldin.  Starfsfólk 

deildarinnar er mjög elskulegt við heimilisfólkið í flestum efnum, en tjáskiptaörðugleikar 

hafa vissulega áhrif á samskiptin.  Stór hluti starfsfólksins er af erlendum uppruna og hefur 

litla þekkingu á tungumálinu sem gerir því erfiðara fyrir í samskiptum við sjúklinga og 

aðstandendur.  Starfsfólkið á erfitt með að takast á við óróleika og ráf sjúklinganna, 

sérstaklega konunnar í tilfelli B, en óróleiki og ráf er einkennandi á deildinni og tilhneiging til 

þess að komast út er sterk.  Til að minnka óróleika og ráf sjúklinga á deildinni fór starfsfólkið 

með það í stutta göngu innanhúss, en róandi lyf voru einnig gefin eftir þörfum.   



42 

 

Þegar horft er til næturinnar og næturbrölts er erfitt að segja til um áhrif Alzheimer 

sjúkdómsins á svefn einstaklinganna sem slíkan í tilfellum B og C og þau leggja sig ekki yfir 

daginn líkt og karlmaðurinn í tilfelli A.  Aftur á móti eru báðir karlmennirnir á svefnlyfjum 

og konan tekur róandi lyf, sem getur haft áhrif á gæði svefns.  Ber að nefna að dægurvilla var 

að hluta til ástæðan fyrir innlögn karlmannsins í tilfelli C og hann er sá eini sem er með virka 

greiningu svefntruflunar.  Svefninn hjá honum er e.t.v. sístur jafnvel þótt hann sé á einbýli, en 

einstaklingarnir í tilfellum A og B deila herbergi með öðrum.  Starfsfólkið á deildinni hefur 

áhrif á hvíld og virkni sjúklinganna að mörgu leyti, en það tók m.a. þá ákvörðun að breyta 

svefnvenjum einstaklingsins í tilfelli C og hvetja hann til að fara seinna að sofa á kvöldin 

heldur en hann var vanur, í þeirri von að hann svæfi lengur.  Flutningur á hjúkrunarheimili 

hefur einnig breytt venjum í tilfelli C, en áður var hann samferða konu sinni í rúmið.  

Litlar upplýsingar fundust um virkni konunnar í tilfelli B áður en hún fluttist á 

hjúkrunarheimili, en karlmennirnir höfðu báðir verið mjög athafnasamir og karlmaðurinn í 

tilfelli C var vanur að fara í dagþjálfun nokkrum sinnum í viku.  Aðstæður eru aftur á móti 

með öðrum hætti hjá manninum sem fékk heilablóðfall, en hann hefur verið að safna kröftum 

síðastliðna mánuði, m.a. með því að stunda reglulega sjúkraþjálfun.  Eiginkonur karlanna 

beggja eru iðnar að stytta þeim stundirnar yfir daginn og njóta þeir mikils stuðnings frá þeim. 
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Umræður 

Í umræðum hér á eftir verður fjallað um hvernig hefur tekist í þessari rannsókn að leita svara 

við rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi kaflans, þ.e.a.s. hvernig eru 

svefnörðugleikar metnir hjá sjúklingum með heilabilun í ljósi hátta og venja við hvíld og 

virkni, hver eru áhrif sjúkdómsins á hvíld og virkni og hver eru áhrif breyttra aðstæðna við 

flutning á hjúkrunarheimili á hvíld og virkni.   

Eins og að framan greinir eru tveir af þremur þátttakendum rannsóknarinnar með 

skilgreindan Alzheimer, sem er algengasta orsök heilabilunar hjá öldruðum (Ebersole o.fl., 

2005; Gililland, 2007).  Konan í tilfelli B er með snemmbæran Alzheimer og henni hefur 

farið hratt versnandi síðan 2007 og ber á geðrænum einkennum og kvíðaröskun, sem 

samræmist einkennum meðal-slæms Alzheimers samkvæmt Gililland (2007).  Aftur á móti 

fór fyrst að bera á einkennum Alzheimer hjá kalmanninum í tilfelli C árið 1997 og 

sjúkdómurinn hefur verið að ágerast.  Hann ber sig hinsvegar vel og er laginn við að breiða 

yfir minnistapið með tilsvörum, svo erfitt er að meta hversu alvarlegur sjúkdómur hans er 

orðinn.  Samkvæmt Ebersole o.fl. (2005) er líftími fólks með Alzheimer frá 1 ári og upp í 15 

ár og fólk lifir að meðaltali í 8-9 ár frá upphafi sjúkdómsins, svo ætla mætti að sjúkdómurinn 

sé langt genginn hjá þessum manni.  Einstaklingurinn í tilfelli A er frábrugðinn að því leyti að 

hann er ekki með skilgreindan Alzheimer, en hann fékk heilablóðfall í febrúar 2007, líkt og 

fram kemur í lýsingu á þátttakendum.   

Samkvæmt niðurstöðum gagnasöfnunar hefur umhverfi/daglegur gangur á deild, 

umgengni við sjúklinga, breytingar á háttum og venjum við hvíld og virkni í kjölfar 

sjúkdómsins og flutnings á hjúkrunarheimili og dvöl á deildinni áhrif á hætti og venjur við 

hvíld og virkni á einn eða annan hátt.  Athugunin sýndi að ekki sé nógu mikið lagt upp úr því 

að komast að fyrri háttum og venjum einstaklinga sem leggjast inn á hjúkrunarheimili og 
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hjúkrunarskráning er af skornum skammti, sérstaklega hvað varðar hvíld og virkni.  

Samkvæmt Ebersole o.fl. (2005) er upplýsingasöfnun varðandi svefn mikilvæg og ef 

einstaklingarnir sjálfir geta ekki gefið slíkar upplýsingar er hægt að tala við aðstandendur.  

Rannsakandinn fékk m.a. upplýsingar frá aðstandendum þátttakendanna þriggja, sérstaklega 

frá eiginkonum karlanna í tilfellum A og C, sem var mikilvæg viðbót við verkefnið.  

Samkvæmt Ebersole o.fl. (2005) eru hjúkrunarfræðingar í góðri stöðu til að meta svefn hjá 

öldruðum, en þeir eru t.d. til staðar á nóttunni og geta því metið gæði svefns á þeim tíma.  Ber 

þó að hafa í huga að það getur verið erfitt að meta raunveruleg gæði svefns, jafnvel þótt 

sjúklingarnir séu ekki ráfandi á nóttunni og bæri ekki á sér við innlit.  Rannsakandinn dvaldi 

m.a. á deildinni yfir nótt og var litið inn til sjúklinganna á tveggja tíma fresti til að kanna 

hvort þeir væru sofandi eða vakandi.  Einnig var horft til skráningar, en skráningin á deildinni 

varðandi mat á svefnörðugleikum reyndist takmörkuð og gaf ekki tilefni til að dregnar væru 

af henni ályktanir um gæði svefns eða áhrif hátta og venja við hvíld og virkni.  Ancoli-Israel 

o.fl. (1997) benda á að mæling með tæki á úlnlið (actilume recorder) sé áhrifaríkari leið til að 

mæla vöku og svefn hjá einstaklingum með heilabilun, borið saman við athugun starfsfólks 

og polysomnogram sem er svokallaður „gold standard“ í greiningu svefntruflana, en Hoekert 

o.fl. (2006) telja hinsvegar að best sé að para saman aðferðir (athugun og mæling með tæki á 

úlnlið).  

Svefntruflanir eru algengar á meðal aldraða, en samkvæmt Barthlen (2002) er talið að 

meira en helmingur eldra fólks (eldra en 65 ára) upplifi svefntruflanir og um tveir þriðju 

hlutar þeirra sem búa á hjúkrunarheimili.  Samkvæmt Ancoli-Israel og Ayalon (2006) eru 

svefntruflanir hjá öldruðum flóknar og geta samanstaðið af mörgum þáttum og það sama á 

við hjá einstaklingum með heilabilun (Alzheimer), ásamt auknu álagi vegna undirliggjandi 

sjúkdóms (McCurry o.fl., 2000), en líkt og Ancoli-Israel og Vitiello (2006) benda á þá er 

tengingin á milli sjúkdóma og svefntruflana hvergi jafn sterk og hjá einstaklingum með 
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Alzheimer.  Ancoli-Israel o.fl. (1987) og Jakobs o.fl. (1989) og Ancoli-Israel o.fl., (1997 b) 

sýndu einnig fram á mjög skertan svefn hjá sjúklingum með heilabilun á hjúkrunarheimilum, 

ásamt mikilli skerðingu á hrynjandi svefns og vöku.  Karlmaðurinn í tilfelli C er sá eini sem 

er einn á herbergi og svefn hans er sístur þátttakendanna þriggja.  Hann fer fyrir tilstilli 

starfsfólks seinna að sofa á kvöldin, vaknar upp á nóttunni og fer snemma á fætur á 

morgnana, sem gæti gefið til kynna áhrif sjúkdómsins ásamt áhrifum af íhlutun starfsfólks á 

hrynjandi svefns og vöku hjá þessum manni.  Samkvæmt Deschenes og McCurry (2009) eru 

svefntruflanir algengar hjá einstaklingum með Alzheimer og þversniðsrannsóknir gefa til 

kynna að 25-35% þeirra eigi í erfiðleikum með svefn.  Svefninn er slitróttur og einstaklingar 

vakna oftar upp á nóttunni og leggja sig oftar yfir daginn, einnig verður minnkun á slow wave 

sleep og REM svefni (Cole og Richards, 2006; Vitiello og Borson, 2001).  Sjúkdómurinn 

virðist ekki hafa eins mikil áhrif á svefn konunnar í tilfelli B, en samkvæmt rannsóknum 

Reisberg o.fl., árið 1989 og Van Someren o.fl., árið 1996 (Vitiello og Borson, 2001) þá ætti 

hún að vera með skertari svefn heldur en karlmaðurinn í tilfelli C vegna U-laga forms á 

svefntruflnunum, sem lýsa sér á þann hátt að sjúklingar með miðlungsslæman Alzheimer 

upplifa skertari svefn heldur en einstaklingar sem eru á byrjunar- eða lokastigi sjúkdómsins.  

Hinsvegar hefur sjúkdómsferillinn gengið hratt fyrir sig hjá þessari konu og rannsóknir 

Vitiello o.fl., árið 1990 og Bliwise o.fl., árið 1995 (Vitiello og Borson, 2001) benda á að 

svefntruflanir hjá einstaklingum með Alzheimer aukast samhliða versnun sjúkdóms.  

Karlmaðurinn í tilfelli A er undanskilinn, af því að hann er ekki með skilgreindan Alzheimer, 

en hann hefur lítið þrek og þarf mikið að sofa og er sá eini af þátttakendunum þremur sem 

leggur sig á daginn, ásamt því að ganga fyrstur til náða á kvöldin.  Þrátt fyrir að 

einstaklingarnir í tilfellum B og C leggi sig ekki yfir daginn eru þeir þreyttir og dotta í stólum 

á daginn, en líkt og niðurstöður úr rannsókn Martin o.fl. (2006) leiða í ljós var þreyta yfir 

daginn mjög algeng á meðal einstaklinga á hjúkrunarheimilum, m.a. á einu sérstaklega 
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ætluðu öldruðum einstaklingum með heilabilun.  Tveir þriðju eyddu meira en 15% af 

deginum sofandi og þátttakendurnir voru að blunda hvað eftir annað (fyrir utan skipulagða 

blundi), sérstaklega seinni part dags.  Það gæti verið ákjósanlegt að koma upp skipulögðum 

hvíldartíma (fyrripart dags) hjá öllum sjúklingunum á deildinni til þess að skapa tækifæri til 

hvíldar og slökunar, jafnvel þótt djúpur svefn náist ekki. 

Í þessari athugun er margt sem bendir til þess að áhrif sjúkdómsástands á hvíld og 

virkni séu ótvíræð, ásamt breytingum á aðstæðum við flutning á hjúkrunarheimili.  Foreman 

og Wykle (Ebersole o.fl., 2005) hafa lagt áherslu á að ýmsir þættir geta haft áhrif á gæði 

svefns.  Það eru þættir líkt og hrynjandi svefns og vöku, fastir liðir fyrir svefn, lyfjameðferð, 

næring, umhverfis- og lífeðlisfræðilegir þættir og þættir sem stuðla að þægindum.  Þeir leggja 

m.a. áherslu á (í þar til gerðum verklagsreglum) að viðhalda eðlilegri hrynjandi svefns og 

vöku (t.d. fara að sofa og vakna á svipuðum tíma á hverjum degi), viðhalda jafnvægi á hvíld 

og virkni yfir daginn, halda blundum í lágmarki, ásamt því að stuðla að félagslegri og 

líkamlegri virkni.   

Athugunin leiddi í ljós að daglegur gangur á þessari deild er í föstum skorðum að 

flestu leyti, en fólk fer t.d. að hátta og vaknar á svipuðum tíma á hverjum degi og verklag 

umönnunar er reglubundið.  Einnig fá þeir sem vilja snarl fyrir svefninn og heimilisfólkinu er 

hjálpað að bursta tennur og hátta sig, en líkt og Foreman og Wykle benda á þá fela fastir liðir 

fyrir svefn m.a. í sér að fá sér bita fyrir svefn og aðstoða viðkomandi við persónulegt 

hreinlæti.  Einnig nefna þeir þætti líkt og að lesa og hlusta á slakandi tónlist og koma upp 

slakandi venjum fyrir svefn, sem mætti e.t.v. huga betur að á deildinni, t.d. mætti taka upp 

fótanudd fyrir svefn og eins má telja mikilvægt að huga að fyrri háttum og venjum fyrir 

svefn.  Rannsóknir benda einnig á að umhverfisþættir geta haft neikvæð áhrif á gæði svefns 

(McCurry o.fl., 2000), en andrúmsloftið á deildinni er rólegt og starfsfólkið reynir að minnka 

ljós og hávaða (lækka í sjónvarpi) þegar líða tekur á kvöldið.  Karlmennirnir í tilfellum A og 
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C eru báðir á svefnlyfjum, en konan sem um ræðir tekur engin svefnlyf.  Hún er aftur á móti á 

róandi lyfjum reglubundið og eftir þörfum. McCurry o.fl. (2000) benda á umtalsverðar 

aukaverkanir af inntöku róandi- og/eða svefnlyfja hjá einstaklingum með heilabilun, líkt og 

auknum líkum á föllum/brotum, rugli, þreytu yfir daginn og minnkaðri færni til 

sjálfsumönnunar.  Þess ber að geta (líkt og að framan greinir) að þátttakendurnir eru oft 

þreyttir yfir daginn og konan í tilfelli B er völt á fótum og á stundum erfitt með að hreyfa sig.  

Aftur á móti er erfitt að útiloka áhrif heilabilunar á fyrrnefnd einkenni, en lyfjameðferð getur 

aukið þau til muna og skapað hættuástand.   

Áhorfsathugunin gaf einnig til kynna að virknin breyttist í kjölfar sjúkdómsins og 

flutnings á hjúkrunarheimili.  Sjúklingarnir eru mikið á rólinu yfir daginn og sumir eru 

órólegir og vilja komast út af deildinni, sérstaklega einstaklingarnir í tilfellum A og B.  Aðrir 

sitja við sjónvarpið, lesa/skoða blöðin, sitja við gluggann og/eða hlusta á útvarp, en 

dægrastytting á deildinni er af skornum skammti og sjónvarpið er í gangi nánast allan daginn.  

Á deildinni eru ekki til litir, spil, púsl, föndur eða annað þess háttar sem gæti nýst til að stytta 

fólkinu stundirnar, það eina sem rannsakandanum var bent á voru dýralífsbækur.  Þeir sem 

geta fara í sjúkraþjálfun á virkum dögum og sjúkraþjálfarinn kemur upp á deild nokkrum 

sinnum í viku og fer með fólk í gönguæfingar.  Samkvæmt Sullivan og Richards (2004) 

stuðla daglegar félagslegar og líkamlegar athafnir að bættri hrynjandi svefns og vöku hjá 

einstaklingum með heilabilun, en þörf er á frekari rannsóknum þess efnis.  Þrátt fyrir að 

gerðar hafa verið rannsóknir sem innihalda m.a. líkamlega hreyfingu (fjölþættar meðferðir), 

þá er skortur á rannsóknum sem einblína á afmörkuð áhrif hreyfingar á svefn einstaklinga 

með heilabilun (Deschenes og McCurry, 2009).  Samkvæmt Alessi o.fl. (2005) stuðla 

fjölþættar meðferðir (30 mín. sólarljós á dag, þátttaka í léttum líkamlegum æfingum 3 sinnum 

á dag, skipulagðar svefnvenjur/einstaklingshæfð umönnun, minna áreiti frá umhverfi og færri 

blundir að deginum) að minni þreytu yfir daginn, ásamt aukinni þátttöku í félags- og 
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líkamlegum athöfnum.  Með þetta að leiðarljósi er ljóst að hægt er að hafa áhrif á hrynjandi 

svefns og vöku á ýmsan hátt og e.t.v. er hægt að stuðla þannig að auknum svefn- og 

lífsgæðum meðal þessa sjúklingahóps.  Það er t.d. hægt að fara með fólkið á deildinni út í 

göngutúr, en þrátt fyrir að engar rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á einangruð áhrif 

hreyfingar á svefn einstaklinga með heilabilun, þá hafa rannsóknir leitt í ljós að virkni yfir 

daginn (án erfiðrar líkamlegrar hreyfingar) getur haft jákvæð áhrif á svefn einstaklinga með 

heilabilun á hjúkrunarheimilum (Deschenes og McCurry, 2009).  Dagsbirta getur einnig haft 

jákvæð áhrif, en McCurry o.fl. (2000) benda á að aldraðir einstaklingar með heilabilun geta 

verið sérstaklega viðkvæmir gegn ófullnægjandi magni af björtu ljósi til þess að viðhalda 

stöðugri hrynjandi svefns og vöku. 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á það að fækka blundum yfir daginn og 

auka félagslegar athafnir (Richards o.fl., 2005; Richards o.fl., 2001).  Áhersla var lögð á áhrif 

einstaklingsbundinna félagslegra athafna á gæði svefns hjá einstaklingnum með heilabilun og 

mælitæki á úlnlið var notað til að meta magn og gæði svefns og blunda að deginum.  

Upplýsingar fengust einnig frá aðstandendum, starfsfólki, þátttakendunum sjálfum, athugun á 

hegðun þátttakenda og skráningu, sem samræmist að mörgu leyti aðferðum rannsakandans í 

núverandi rannsókn þrátt fyrir mun minni þátttakendahóp.  Niðurstöður úr báðum 

rannsóknunum leiddu í ljós að íhlutunin hafði í för með sér fækkun á blundum yfir daginn og 

sterkari hrynjandi svefns og vöku (aukið hlutfall svefns), en Richards o.fl. (2001) bentu 

einnig á aukinn nætursvefn.  

Aðstandendur hafa mikil áhrif á daglega virkni sjúklinganna líkt og fram kemur í 

niðurstöðum, en dægrastytting er af skornum skammti.  Karlmennnirnir í tilfellum A og B 

njóta mikils stuðnings frá eiginkonum sínum og fjölskyldu, en konan í tilfelli B er aftur á 

móti ekki eins lánsöm, því eiginmaður hennar er sjálfur orðinn sjúklingur og börnin þeirra 

gefa sér lítinn tíma til að heimsækja hana.  Það er ekki hægt að þvinga aðstandendur til þess 
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að taka aukinn þátt í lífi aldraðra ættingja sinna, en fagfólk hjúkrunarheimila ætti að vera 

vakandi fyrir þáttum sem stuðla að jafnvægi á milli hvíldar og virkni og leiðbeina öðru 

starfsfólki um mikilvægi þess og hvernig best sé að bera sig að.  Einnig er mikilvægt að ræða 

við nánustu aðstandendur um það hvernig fjölskylduböndum sé háttað.  Líkt og Margrét 

Gústafsdóttir (2006 b) bendir á í grein sinni ,,Að læra að koma í heimsókn” þá skiptir máli að 

leggja áherslu á þátt aðstandenda við að bæta líðan íbúa á hjúkrunarheimili og ræða um 

skipulag heimsókna.  Það mætti e.t.v. vill auka virkni einstaklinga á hjúkrunarheimilum enn 

frekar með því að hvetja aðstandendur til þess að taka meiri þátt í umönnun þeirra og 

dægrastyttingu ef mögulegt er.   

Óróleiki og ráf er einkennandi á deildinni (líkt og fram kemur í umfjöllun um dvöl á 

deild), sérstaklega hjá einstaklingunum í tilfellum A og B, en ætla mætti að þau finni fyrir 

einhverskonar innilokunarkennd og/eða frelsissviptingu.  Margrét Gústafsdóttir (2008) bendir 

á í skrifum sínum um; daglegt líf á hjúkrunarheimilum, að fjöldi rannsókna hafi sýnt fram á 

að aukin stjórn á aðstæðum hafi áhrif á vellíðan íbúa á hjúkrunarheimilum.  Heimilisfólk sem 

þjáist af heilabilun hefur ekki eins mikið að segja um líf sitt og aðrir íbúar á 

hjúkrunarheimilum og hér á landi er algengt að það búi á lokuðum sérdeildum til að tryggja 

öryggi sjúklinganna, en um leið er leitast við að hefta sem minnst svigrúm hvers og eins til 

athafna.  Hún nefnir einnig að athafnasemi einstaklinga með sjúkdóminn getur birst með 

ýmsu móti, en t.d. eru sumir á róli og eiri hvergi (Margrét Gústafsdóttir, 2008).  Í þessari 

athugun brást starfsfólkið á deildinni við þessari hegðun með því að fara með fólkið í göngu 

innan veggja hússins, en oft átti það erfitt með að lesa í hegðun sjúklinganna og skildi jafnvel 

ekki hvað þau voru að reyna að segja, ásamt því að vera sífellt að segja þeim að setjast og 

sitja kyrr.  Margrét (Margrét Gústafsdóttir, 2008) bendir á að við slíkar aðstæður er talið 

æskilegt að sjá til þess að viðkomandi geti athafnað sig að vild án þess að fara sér að voða, en 

fólk sem þjáist af heilabilun getur verið mjög viðkvæmt fyrir öllu áreiti og verið á varðbergi 
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gagnvart öllum afskiptum starfsfólks.  Því er nauðsynlegt að huga að áreitum í umhverfi og 

tryggja að starfsfólkið kunni ákveðnar aðferðir við að umgangast og sinna sjúklingunum.  

Niðurstöður þessarar tilvikarannsóknar vekja upp ýmsar spurningar um nálgun starfsfólks við 

umönnun sjúklinga sem þjást af heilabilun t.d. má spyrja hvort þekkingarskortur á 

eiginleikum sjúkdómsins og tjáskiptaerfiðleikar hafi áhrif á umgengni við sjúklinga og 

aðstandendur.  Heilabilun er sérhæft ástand sem krefst faglegrar þekkingar og samskipti við 

sjúklinga geta haft áhrif á líðan þeirra og lífsgæði. 



51 

 

Lokaorð 

Heimilismenn sem þjást af heilabilun hafa ekki eins mikið að segja um líf sitt og aðrir íbúar á 

hjúkrunarheimilum (Margrét Gústafsdóttir, 2008) og tjáskiptaerfiðleikar geta átt sér stað á 

milli sjúklinga og starfsfólks.  Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir áhrifum 

hvíldar og virkni á andlega og líkamlega vellíðun við þessar aðstæður og gefa gaum að 

gæðum svefns, en líkt og komið hefur fram eru svefntruflanir algengar hjá öldruðum 

einstaklingum með heilabilun á hjúkrunarheimilum.  Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

framkvæmi ítarlegt mat (t.d. á háttum og venjum við hvíld og virkni) til þess að bera kennsl á 

gæði svefns og þætti sem hafa þar áhrif. 

Athugun á einstöku tilviki (Case study) gerir hjúkrunarfræðingum kleift að skoða 

hjúkrunarstarfið við raunverulegar aðstæður.  Tilfellarannsóknir leiða til innsæis varðandi 

áður óþekkt sambönd og enn fremur þjóna þær mikilvægu hlutverki til að útskýra hugtök eða 

varpa ljósi á leiðir til þess að fanga þau (Polit og Beck, 2008).  Ég tel þetta mikilvæga 

rannsóknaraðferð, m.a. til þess að upplýsa þætti sem betur mættu fara í starfi 

hjúkrunarfræðinga og benda á leiðir til úrbóta.  Með notkun þessarar rannsóknaraðferðar 

skapast einstakt tækifæri til að fylgjast með fólki í sínu raunverulega umhverfi og bera kennsl 

á áhrifaþætti, t.d. í tengslum við hvíld og virkni hjá einstaklingum með heilabilun á 

hjúkrunarheimilum.  Hoekert o.fl. (2006) benda á að best sé að tvinna saman aðferðir 

(athugun og mæling með tæki á úlnlið) við mat á truflaðri hrynjandi svefns og vöku.  Því væri 

áhugavert að gera framhaldsrannsókn á hvíld og virkni hjá einstaklingum með heilabilun sem 

byggir á slíkri nálgun. 



52 

 

Heimildaskrá 

Alessi, C. A., Martin, J. L., Webber, A. P., Kim, E. C., Harker, J. O. og Josephson, K. R. 

(2005). Randomized, controlled trial of a nonpharmacological intervention to improve 

abnormal sleep/wake patterns in nursing home residents. American Geriatrics Society, 53, 

803-810. 

Ancoli-Israel, S. og Ayalon, L. (2006). Diagnosis and treatment of sleep disorders in older 

adults. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14(2), 95-103. 

Ancoli-Israel, S., Clopton, P., Klauber, M. R., Fell, R. og Mason, W. (1997 a). Use of wrist 

activity for monitoring sleep/wake in demented nursing-home patients. Sleep, 20(1), 24-27. 

Ancoli-Israel S. og Cooke J. R. (2005). Prevalence and comorbidity of insomnia and effect on 

functioning in elderly populations. Journal of American Geriatric Society, 53, 264-271. 

Ancoli-Israel, S., Klauber, M. R., Jones, D. W., Kripke, D. F., Martin, J., Mason, W., Pat-

Horenczyk, R. og Fell, R. (1997 b). Variations in circadian rhythms of activity, sleep, and 

light exposure related to dementia in nursing-home patients. Sleep, 20(1), 18-23. 

Ancoli-Israel, S., Parker, L., Sinaee, R. og Kripke, D. F. (1987). Sleep in a nursing home 

population. Sleep Research, 16, 298. 

Ancoli-Israel, S. og Vitiello, M. V. (2006). Sleep in dementia. American Journal of Geriatric 

Psychiatry, 14(2), 91-94. 

Ayalon, L. og Ancoli-Israel, S. (2004). Diagnosing and treating sleep disorders in the older 

adult. The Medical Clinics of North America, 88, 737-750. 

Barthlen, G. M. (2002). Sleep disorders: Obstructive sleep apnea syndrome, restless legs 

syndrome, and insomnia in geriatric patients. Geriatrics, 57(11), 34-40.  



53 

 

Cole, C. S. og Richards, K. C. (2006). Sleep in persons with dementia: Increasing quality of life 

by managing sleep disorders. Journal of Gerontological Nursing, 32(3), 48-53. 

Cuellar, N. G., Rogers, A. E., Hisghman, V. og Volpe, S. L. (2007). Assessment and treatment 

of sleep disorders in the older adult. Geriatric Nursing, 28(4), 254-264. 

Deschenes, C. L. og McCurry, S. M. (2009). Current treatments for sleep disturbances in 

individuals with dementia. Current Psychiatry Reports, 11(1), 20-26. 

Ebersole, P., Hess, P., Touhy, T., og Jett, K. (2005). Gerontological nursing & healthy aging. 

(2. útgáfa). St. Louis: Mosby. 

Foley, D. J., Monjana, A. A., Brown, S. L., Simonsick, E. M., Wallace, R. B. og Blazer, D. G. 

(1995). Sleep complaints among elderly persons: An epidemiologic study of three 

communities. Sleep, 18 (6), 425-432.  

Gangeness, J. E. og Yurkovich, E. (2006). Revisiting case study as a nursing research design. 

Nurse Researcher, 13(4), 7-18. 

Gililland, M. (2007). Dementia. The Journal of Practical Nursing, 57(4), 5-15. 

Hentz, P. B. (2007). Case study: The method. Í P. L. Munhall (Ritstj.). A qualitative perspective 

(4. útgáfa) (bls. 350-358). Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. 

Hoekert, M., Riemersma-van der Lek, R. F., Swaab, D. F., Kaufer, D. og Van-Someren, E. J. 

W. (2006). Comparison between informant-observed and actigraphic assessments of sleep-

wake rhythm disturbances in demented residents of homes for the elderly. American 

Journal of Geriatric Psychiatry, 14(2), 104-111.  

Hoffman, S. (2003). Sleep in the older adult: Implications for nurses. Geriatric Nursing, 24(4), 

210-216. 



54 

 

Huang, Y., Liu, R., Wang, Q., Van-Someren, E. J. W., Xu, H. og Zhou, J. (2002). Age-

associated difference in circadian sleep-wake and rest-activity rhythms. Physiology and 

Behavior, 76, 597-603. 

Jakobs, D., Ancoli-Israel, S., Parker, L. og Kripke, D. F. (1989). Twenty-four-hour sleep-wake 

patterns in a nursing home population. Psychology and Aging, 4(3), 352-356. 

Kurlowicz, L. og Wallace, M. (1999). The mini-mental state examination (MMSE). Journal of 

Gerontological Nursing, 25(5), 8-9. 

Margrét Gústafsdóttir. (2006 b). ,,Að læra að koma í heimsókn” Fjölskylduheimsóknir á 

hjúkrunarheimili, form þeirra, merking og mikilvægi. Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 3(82), 

16-24. 

Margrét Gústafsdóttir. (2006 a). Care approaches in daycare units for elders suffering from 

dementia. Veggspjald sýnt á 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä, Finland. 

Margrét Gústafsdóttir. (2008). Daglegt líf á hjúkrunarheimilum. Í Margrét Gústafsdóttir 

(Ritstj.). Hjúkrunarheimili: Leiðbeiningar og fróðleikur fyrir fjölskyldur á tímamótum (bls. 

57-65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Martin, J. L., Webber, A. P., Alam, T., Harker, J. O. Josephson, K. R. og Alessi, C. A. (2006). 

Daytime sleeping, sleep disturbance, and circadian rhythms in the nursing home. The 

American Journal of Geriatric Psychiatry, 14(2), 121-129. 

McCurry, S. M., Reynolds, C. F., Ancoli-Israel, S., Teri, L. og Vitiello, M. V. (2000). 

Treatment of sleep disturbance in Alzheimer’s disease. Sleep Medicine Reviews, 4(6), 603-

628. 



55 

 

Naylor, E., Penev, P. D., Orbeta, L., Janssen, I., Ortiz, R., Colecchia, E. F., Keng, M., Finkel, S. 

og Zee, P. C. (2000). Daily social and physical activity increases slow-wave sleep and 

daytime neuropsychological performance in the elderly. Sleep, 23(1), 1-9. 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2006). Essentials of nursing research: Methods, appraisal and 

utilization (6. útgáfa). Philadelphia: Lippincott Company. 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2008). Generating and assessing evidence for nursing practice (8. 

útgáfa). Philadelphia: Lippincott Company. 

Richards, K. C., Beck, C., O´Sullivan, P. S. og Shue, V. M. (2005). Effect of individualized 

social activity on sleep in nursing home residents with dementia. Journal of American 

Geriatrics Society, 53(9), 1510-1517. 

Richards, K. C., Sullivan, S. C., Phillips, R. L., Beck, C. K. og Overton-Mccoy, A. L. (2001). 

The effect of individualized activities on the sleep of nursing home residents who are 

cognitively impaired. Journal of Gerontological Nursing, 27(9), 30-37.  

Rúnar Helgi Andrason (2003). Tilfellarannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (Ritstj.). Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls 

281-295). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Stake, R. E. (2000). Case studies. Í Denzin, N. K. og Lincoln, Y. S. (Ritstj.). Handbook of 

qualitative research (2. útgáfa) (bls 435-454). California: Sage Publications.  

Sullivan, S. C. og Richards, K. C. (2004). Predictors of circadian sleep-wake rhythm 

maintenance in elders with dementia. Aging and Mental Health, 8(2), 143-152. 

Vitiello, M. V. og Borson, S. (2001). Sleep disturbances in patients with Alzheimer´s disease: 

Epidemiology, pathophysiology and treatment. CNS Drugs, 15(10), 777-792. 



56 

 

Ziegler-Graham, K., Brookmeyer, R., Jhonson, E. og Arrighi, H. M. (2008). Worldwide 

variation in the doubling time of Alzheimer´s disease incidence rates. Alzheimer´s and 

Dementia, 4(5), 316-323. 

  



57 

 

Fylgiskjal A 
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Fylgiskjal B 

Athugun á tilteknum tilvikum á deild – viðmið 

Hver var saga þessa einstaklings um hvíld, virkni og svefnmynstur þegar hann kom hér 

á deildina? 

Hvaða atriði skipta mestu máli í þessari sögu? 

Á hvaða hátt koma aðstandendur að hvíld og virkni ,,sinna”? 

Kanna:  

- Háttatíma - Fasta liði fyrir svefn 

- Fótaferðartíma  

- Hvíldartíma  

Blundi að deginum í rúmi – út af liggjandi/í stól  

- Svefn - Lengd og samfellu 

- Rúmlegu  

- Virkni  

Daglegan eril – bardús 

Rölt eða göngu  

Afþreyingu  

 
Hættir og venjur í þessum efnum: 
 

- Hafa skapast við dvöl á deildinni? 
- Eða eru hluti af sögu viðkomandi? 

 

Skapast hættir og venjur einstaklingsins fyrir þá dagskipan sem ríkir á deildinni, 

þ.e.a.s. vegna fastra liða á deild eða í ljósi sögu hans? 
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Fylgiskjal C 
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Fylgiskjal D 
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Fylgiskjal E 

Dvöl rannsakanda á deild 
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