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Ágrip
Bakgrunnur: Þeim sem eru með heilabilunarsjúkdóm fer fjölgandi vegna hærri lífaldurs á heimsvísu.
Einkenni heilabilunar eru krefjandi sérstaklega hegðunartruflanir. Rannsóknir sýna að geðrofslyf eru
notuð í nokkru mæli til að draga úr hegðunartruflunum en mikilvægt er að skoða aðrar leiðir en lyf, til að
bæta líðan sjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt að mögulega getur músíkmeðferð bætt líðan fólks með
heilabilunarsjúkdóma.
Markmið: Að kanna áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma.
Aðferðafræði: Rannsóknin var framsýn megindleg áhorfsrannsókn og notað var mælitækið Music in
Dementia Assessment Scales (MiDAS). Við tölfræðilega úrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði og
ályktunartölfræði. Þeim sem var boðin þátttaka voru sjúklingar á deild L-4 á Landakoti sem voru í
músíkmeðferð á rannsóknartímabilinu.
Niðurstöður: Þátttakendur voru 52 einstaklingar (29 konur; 23 karlar), meðalaldur var 78,7 ár (lægst 55
ár, hæst 95 ár, staðalfrávik 10,3). Niðurstöður sýndu að músíkmeðferð hafði jákvæð áhrif á líðan
einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm. Heildareinkunn úr mælitækinu gaf til kynna að 50-75%
einstaklinga sýndi betri líðan eftir músíkmeðferð og vísbendingar eru um að endurtekin meðferð hafi í
sumum tilfellum jákvæð áhrif. Þegar horft er til vísbendinga um líðan samkvæmt einstökum þáttum
mælitækisins sést aukinn áhugi (hjá 50% einstaklinga), svörun (50%), frumkvæði (50%), aðild (50-75%)
og ánægja (50-75%) hjá þátttakenda.
Ályktun: Niðurstöður sýna jákvæð áhrif músíkmeðferðar á fólk með heilabilunarsjúkdóm og að hún geti
verið gagnleg sér eða samhliða lyfjameðferð til að bæta líðan þeirra sem eru með heilabilunarsjúkdóm.
Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi í huga kosti músíkmeðferðar þegar meðferð fyrir fólk með
heilabilunarsjúkdóm er valin. Jafnframt er mikilvægt að huga að innleiðingu á notkun músíkmeðferðar
bæði snemma í sjúkdómsferlinu og þegar einstaklingurinn er kominn á hjúkrunarheimili.
Lykilorð: Heilabilun, músíkmeðferð, MiDAS, hegðunartruflanir, aldraðir, viðbótarmeðferð.
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Abstract
Background: Increasing number of individuals are diagnosed with dementia and cognitive impairment
due to a longer lifespan. The symptoms are often difficult to deal with, especially behavioral problems.
Research shows that in many cases antipsychotics drugs are used in handling these symptoms, but it
is also important to look at alternative treatments to increase the wellbeing of patients. Research has
shown how musical therapy can increase the wellbeing of dementia patients.
Objectives: The purpose of this research is to explore how Musical therapy can enhance the wellbeing
of dementia patients.
Method: This was an observational study and Music in Dementia Assessment Scales (MiDAS) was
used. Descriptive and comparative statistics were used for statistical processing. Those offered
participation were patients on ward L-4 at Landakot that attended music therapy during the research
period.
Results: Fifty-two individuals (29 women, 23 men) participated, and the average age was 78,7 years
(lowest age 55 and highest 95, standard deviation 10,3). The result from the MiDAS scale show
improved wellbeing with 50-75% of participants and indications in some cases that if musical therapy is
repeated the wellbeing of the patient increases. When certain parts of MiDAS are evaluated in regard
to improved wellbeing, there are indications of increased interest (50%), response (50%), initiation
(50%), involvement (50-75%) and enjoyment (50-75%) with the participants.
Conclusion: Findings show that music therapy has positive effect on dementia patients and that it can
be useful as the main therapy or along with drug therapy in increasing the wellbeing of dementia patients.
It is important for the healthcare workers to consider the benefits of music therapy for dementia patients
when treatments are chosen. Also, to start music therapy early in the disease as well as when the
individual is in a nursing home.
Keywords: Dementia, music therapy, MiDAS, behavioral symptoms, old people, complementary
therapy.
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verkefnið mitt. Mig langar fyrst og fremst til að þakka þeim yndislegu þátttakendum sem voru viljug að
taka þátt í rannsókninni. Án aðstoðar þeirra hefði þessi ritgerð ekki verið möguleg. Mig langar
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1 Inngangur
Íslendingar eru langlífir. Samkvæmt skýrslu OECD er meðalaldur Íslendinga 82,7 ár og með
hækkandi aldri eykst tíðni krónískra sjúkdóma. Sjúkdómar líkt og hjartasjúkdómar, krabbamein,
sykursýki og heilabilunarsjúkdómar eru algengir meðal aldraðra en þeir geta leitt af sér skerðingu á
líkamlegri getu, ósjálfstæði, auknum kostnaði við umönnun og styttri lífaldur (Rizzuto o.fl., 2017). Málefni
í tengslum við einstaklinga með heilabilun hafa verið áberandi á undanförnum árum. Ástæðan er líklega
sú að mikil aukning hefur orðið í greiningu heilabilunar. Að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO)
var áætlaður fjöldi þeirra sem greinast með heilabilun í heiminum árið 2015 talin vera 47 miljónir manna
eða um 5% mannkyns (World Health Organization, 2020). Áætlað er að sú tala verði 75 milljónir árið
2030 og 132 milljónir árið 2050. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun skilgreinir heilabilun svona: Heilabilun er
heilkenni sem veldur hrörnun á minni, hegðun og getu einstaklings til þess að takast á við athafnir
daglegs lífs (World Health Organization, 2020). Einkenni heilabilunar geta verið margvísleg og er
einstaklingsbundið hvaða einkenni einstaklingar upplifa. Helstu einkenni eru kvíði, þunglyndi,
atferlistruflanir og geðræn einkenni. Þegar kemur að meðferð virkar engin ein meðferð á alla og því er
um einstaklingsmiðaða meðferð að ræða (Tible o.fl., 2017). Algengast er að nota lyfjameðferð sem fyrstu
meðferð. Þó hafa rannsóknir sýnt að viðbótarmeðferð hafi reynst árangursrík við að draga úr einkennum
heilabilunar (Helga Björg Svansdóttir og Jón Snædal, 2006; Dyer o.fl., 2018). Rannsókn Páls Biering og
Ingibjargar Hjaltadóttur (2021) bendir á að geðlyf eru algengt meðferðarúrræði

fyrir aldraða á

hjúkrunarheimilum og notkun þeirra er útbreidd og fer jafnframt vaxandi. Músíkmeðferð er dæmi um
viðbótarmeðferð sem notuð hefur verið sem meðferð síðan eftir seinni heimstyrjöld (Dobrznska o.fl.,
2006) til að draga úr einkennum eins og kvíða, þunglyndi og erfiðum hegðunartruflunum (Kales o.fl.,
2015). Músíkmeðferð er tiltölulega einföld í framkvæmd. Hagkvæmur kostur og ólíkt lyfjameðferð hefur
hún engar aukaverkanir (Lin o.fl., 2011; Dyer o.fl., 2018). Hjúkrun aldraðra er mín vinna, áhugi og
ástríða. Ég varð svo heppin að fá að taka þátt í þessari áhugaverðu rannsókn með starfsfólki á deild L4 á Landakoti og rannsóknarteyminu. Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif músíkmeðferðar á
líðan einstaklinga sem eru með heilabilunarsjúkdóm.

1.1 Heilabilun
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin

skilgreinir

heilabilun

sem

heilkenni

sem

orsakast

af

heilabilunarsjúkdómum. Heilabilun veldur hrörnun á minni, hugsun, hegðun og getu einstaklings til þess
að takast á við athafnir daglegs lífs (World Health Organization, 2020). Heilabilun er mun algengari
meðal eldri einstaklinga, þó getur fólk greinst með heilabilunarsjúkdóm fyrir 65 ára aldur. Margir
sjúkdómar geta valdið heilabilun en sá sem er algengastur er Alzheimer sjúkdómur. Talað er um þrjú
mismunandi stig heilabilunar sem geta verið væg (e. mild), meðalsvæsin (e. moderate) eða svæsin (e.
severe). Einkenni heilabilunarsjúkdóma geta verið margvísleg og verður fjallað um þau hér á eftir.
Hvorki eru til tölur hérlendis né erlendis um þann fjölda sem greindur er með heilabilun. Samkvæmt
World Health Organization (WHO) er talið að um 50 milljónir manna á heimsvísu séu með heilabilun.
Þar sem lífaldur einstaklinga hækkar stöðugt er talið að fjöldinn verði kominn í 82 milljónir árið 2030 og
í 152 milljónir árið 2050. Alzheimer Europe birti tíðnitölur flestra landa innan Evrópu árið 2019, þar á
meðal Íslands. Þar er áætlað að á Íslandi hafið árið 2018 verið um 4007 manns eða um 1,15% af
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fólksfjölda greint með heilabilunarsjúkdóm. Þegar horft er til ársins 2050 er áætlað að fjöldinn muni fara
í 9.944 einstaklinga. Það gerir 2.64% af fólksfjölda (Heilbrigðisráðuneytið, 2019; Alzheimer Europe,
2019). Rannsóknir benda á að tíðni heilabilunar er hærri í þeim löndum þar sem fátækt er meiri og
velmegun minni. Konur eru líklegri til að greinast með heilabilun en karlmenn (Livingston o.fl., 2020).
Mikill kostnaður fylgir heilabilunarsjúkdómum en talið er að árlegur kostnaður á heimsvísu sé um 1 trilljón
bandarískra dollara (Christina Patterson, 2018). Samkvæmt skýrslu OECD Health at a Glance frá árinu
2019 má sjá að meðalaldur Íslendinga er 82,7 ár sem er yfir meðalaldri fólks í öðrum OECD ríkjum, en
hann er 80,7 ár. Tíðni heilabilunar eykst mest hjá þeim löndum sem hafa lengstu meðalævilengd.
Heilabilun er talin vera orsök 9% allra dauðsfalla í heiminum og algengari dánarorsök hjá konum en
körlum (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

1.2 Orsakir
Orsakir heilabilunar eru sjúkdómar í heila. Taugahrörnunarsjúkdómar eru algengastir og þar á eftir
koma blóðrásartruflanir. Orsakir heilabilunar geta verið margir sjúkdómar, hafa þarf í huga að einn
sjúkdómur útilokar ekki annan. Fjallað verður um helstu heilabilunarsjúkdóma hér á eftir.

1.2.1 Alzheimer sjúkdómur
Alzheimers sjúkdómi var fyrst lýst árið 1906. Síðan liðu um 70 ár þar til vísindamenn tengdu
sjúkdóminn við heilabilun og þar með talið algenga dánarorsök (Alzheimer´s Association, 2018).
Sjúkdómurinn er taugahrörnunarsjúkdómur þar sem litlar og hægar breytingar verða á aftari hluta
heilans allt að 20 árum áður en einkenni koma í ljós. Breytingarnar í heila fela í sér óeðlilega
samansöfnun á óæskilegu próteini í taugakerfinu (Mucke, 2009). Algengasta orsök heilabilunar, í allt að
75% tilfella, er Alzheimersjúkdómur (Qiu o.fl., 2009). Í byrjun leggst sjúkdómurinn aðallega á aftari hluta
heilans, á svæði heilabarkar og drekans (e. hippocampus). Margar vísbendingar eru um að Alzheimer
sjúkdómur eigi rætur að rekja í óeðlilegri uppsöfnun próteina í taugakerfinu, meðal annars A-beta peptíð
(e. Aβ peptides), lípíð-berinn apoE (e. apolipoprotein E), örpíplutengda próteinið tau (e.
microtubuleassociated protein tau) og próteinið Alfa-synuclein (e. α-synuclein) (Mucke, 2009). Benda
rannsóknir á að meðaltími veikinda eru átta til tíu ár. Talið er að lífeðlisfræðilegar breytingar í heila, sem
tengja má sjúkdómnum, byrji allt að 20 árum áður en einkenni koma í ljós (Masters o.fl., 2015). Einkenni
hans eru væg til að byrja með, en aukast með tímanum. Rannsóknir benda til að í sumum tilfellum sé
sjúkdómurinn genetískur, þannig að hann getur erfst milli ættliða. 30 prósent einstaklinga á
fimmtugsaldri sem greindir eru með Downs heilkennið, greinast með Alzheimer sjúkdóm (Alzheimer´s
Associations, 2018).
Einkenni eru ekki áberandi í byrjun sjúkdómsferlis en þegar lengra líður á ferlið verða einkenni
sýnilegri. Það sem hrjáir einstaklinga í byrjun sjúkdómsferlisins eru erfiðleikar með að muna nýjar
upplýsingar. Það tengist því að sjúkdómurinn leggst til að byrja með á það svæði í heila sem stýrir og
festir upplýsingar. Þegar lengra líður í sjúkdómsferlinu hefur sjúkdómurinn áhrif á fleiri frumur heilans og
þar af leiðandi verða einkennin áberandi og fleiri (Alzheimers Association, 2021). Þau einkenni sem eru
mest áberandi eru minnisskerðing, verkstol og málstol, skert sjónúrvinnsla og rýmdarskynjun.
Einstaklingar með Alzheimer sjúkdóm eiga erfitt með framkvæmd og stýringu hugsunar. Þeim vantar
innsæi og dómgreind. Helstu geðrænu einkennin eru þunglyndi, kvíði og tilfinningaleg viðkvæmni.
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Ranghugmyndir og ofskynjanir geta komið og algengt er erfiðleikar með svefn (Björn Einarsson, 2007).
Þegar horft er til athafna daglegs lífs eru einkenni meðal annars erfiðleikar með að muna dagsetningar,
staðsetningar og viðburði. Skipulag og úrlausnir vanda verða erfið viðureignar. Verkefni heima og í vinnu
sem voru auðveld verða flókin í framkvæmd. Óáttun verður á stað og stund ásamt því að lesa og skrifa
reynst erfitt. Félagsleg samskipti verða erfið mögulega sökum persónuleikabreytinga og breytinga í skapi
sem leiðir oft til félagslegrar einangrunar (Alzheimer´s Associations, 2018).

1.2.2 Æðaheilabilun
Æðaheilabilun (e. vascular dementia) er heilaæðasjúkdómur og leggst aðallega á framhluta heilans
og innanbarkarhvítusvæði hans. Sjúkdómurinn er talinn næst algengasta orsök heilabilunar.
Æðaheilabilun getur verið ein og sér en getur einnig komið fram sem hluti af Alzheimer sjúkdómi.
Rannsóknir telja að 6-10% einstaklinga, yfir 65 ára, séu með heilabilun og af þeim er talið að allt að 60%
greindra einstaklinga með Alzheimer sjúkdóm skarist við Æðaheilabilun. 75% allra heilablóðfalla eiga
sér stað hjá einstaklingum 65 ára og eldri. Sýnt hefur verið fram á að sterk tengsl eru meðal aldurs, lágs
menntunarstigs og heilabilunar eftir heilablóðfall. Aðrir áhættuþættir spila einnig inn í líkt og of hár
blóðþrýstingur, blóðfituhækkun, sykursýki og reykingar (Lee, 2011). Þunglyndi, ofþyngd og lítil hreyfing
eru einnig áhættuþættir þegar kemur að sjúkdómnum (van der Flier o.fl,, 2018). Einkenni geta byrjað
fljótt ef um heilablóðfall er að ræða, hægt og sígandi ef um er að ræða blóðtappa í litlum æðum heilans.
Gangur sjúkdómsins er misjafn og fer eftir stærð blóðtappanna sem honum valda. Einkennin geta verið
svipuð og í Alzheimer sjúkdómi en persónuleikabreytingar eru sýnilegri hjá þessum sjúklingum.
Einstaklingar eiga í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs þar sem einbeitingarleysi verður sjáanlegt,
erfiðleikar verða með félagsleg samskipti og framkvæmd eru áberandi. Einstaklingar geta fengið
einkenni sem líkjast heilaáfalli, eins og skyndilegur slappleiki og talerfiðleikar. Persónuleikatruflanir,
hegðunarbreytingar á borð við þunglyndi og pirringur geta komið í ljós. Ruglástand getur aukist þegar
nær dregur kvöldi en slíkt er þekkt sem Sundown einkenni eða Sundowning (Hopkinsmedicine.org,
2021). Sundowning einkenni er ástand þegar einkenni hegðunartruflana verða meira áberandi þegar
líða tekur á daginn og fram á kvöld. Helstu einkenni Sundowning eru sálfræðilegar breytingar, truflun á
hugsun, talerfiðleikar, geðrof, breytingar á svefnmynstri og aðrar ótilgreindar breytingar. Sundowning er
algengara meðal kvenna en karla og eru áhættuþættir þess meðal annars lengd dvalar á spítala/stofnun,
breytingar á umhverfi og að umönnunaraðilar eru þreyttir og áhyggjufullir. Langt gengin heilabilun ásamt
andlegum veikindum eru einnig áhættuþættir fyrir Sundowning (Boronat o.fl., 2019).

1.2.3 Lewy body sjúkdómur
Lewy sjúkdómur (e. Lewy body) er taugahrörnunarsjúkdómur þar sem breytingar verða í heila og
geta líkst bæði Parkinson sjúkdómi og Alzheimerssjúkdómi. Um er að ræða tvö afbrigði sjúkdómsins,
annars vegar Lewy sjúkdómurinn (e. Lewy body) og hins vegar Parkinsontengd heilabilun (e.
Parkinson´s disease dementia). Margt er sameignlegt með þeim, en þeir flokkast samt sem áður ekki
saman samkvæmt DSW-5 sjúkdómaflokkunarkerfinu. Bæði afbrigðin geta sýnt Parkinson einkenni
(Jillinger og Koczyn, 2018). Einkenni þessa sjúklingahóps, fyrir utan Parkinsons einkenni, eru kvíði,
þunglyndi, vitræn skerðing, ofskynjanir, ranghugmyndir og sinnuleysi (Vik-Mo o.fl., 2020). Einstaklingar
geta fengið parkinsonsköst þar sem athygli er skert ásamt meðvitund og sjónrænar ofskynjanir.
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Einstaklingar upplifa Parkinsons-lík einkenni. Talið er að yfir 85% þeirra með Lewy sjúkdóminn sýna
Parkinsons einkenni á borð við hægar hreyfingar (e. bradykinesia) og stífni (Jillinger og Korczyn, 2018).
Ruglástand getur myndast þar sem ranghugmyndir eru til staðar og byltur. Einkennandi fyrir þennan
sjúklingahóp er að hann er með óþol fyrir geðlyfjum (Björn Einarsson, 2007). Algengt er að einstaklingar
eigi erfitt með rapid-eye-movement (REM) svefn.

1.2.4 Framheilabilun
Framheilinn er það svæði sem hefur áhrif á persónuleika einstaklinga, hvatningu, athyglisgáfu,
framkvæmdagetu, tilfinningar, félagslega færni og tungumál (Pressman og Miller, 2014). Rannsóknir
benda á að framheilabilun (e. frontotemporal dementia) er næst algengasti heilabilunarsjúkdómurinn
þegar horft er til einstaklinga 65 ára og yngri (Young o.fl,. 2018). Talið er að framheilabilun sé um 20%
tilfella heilabilunar og að sjúkdómurinn gengur jafnt á konur sem karlmenn (Snowden, Neary og Mann,
2002).
Framheilabilun er sjúkdómur sem veldur taugahrörnun í heila sem veldur minnisskerðingu, skerðingu
í rökhugsun og hæfni til að sjá um athafnir daglegs lífs (Khan og Jesus, 2021). Þau einkenni sem
einstaklingar fá eru málstol með skertri tjáningu eða skilning. Persónuleika- og hegðunartruflanir líkt og
hömluleysi, framtaksleysi og skert innsæi eru einkenni hjá þessum sjúklingahópi (Björn Einarsson,
2007). Ólíkt Alzheimer sjúkdómi er geta einstaklinga til að muna svipuð og var en versnar þegar lengra
líður á sjúkdómsferlið (Alzheimer´s Associations, 2021). Það sem einkennir þennan sjúkdóm er að hann
byrjar rólega en þróast frekar yfir mánuði eða ár (Arvanitakis o.fl., 2019).

1.3 Áhættuþættir
Samkvæmt Alzheimersheimssamtökunum þá er aldur einn stærsti áhættuþátturinn þegar kemur að
heilabilun. Talið er að 3% þeirra á aldrinum 65-74 séu með heilabilun, 17% á aldrinum 75-84 ára og að
32% þeirra sem eru 85 ára og eldri séu greind með heilabilun. Aðrir helstu áhættuþættir eru gen og
fjölskyldusaga. Gen að nafni Apoliprotein -e4 (APO-e4) er það gen sem hefur mestan áhættuþáttinn
þegar kemur að því að greinast með Alzheimerssjúkdóm á efri árum. Þegar til er fjölskyldusaga um
Alzheimerssjúkdóm aukast líkur á greiningu en líkurnar eru þó mun meiri ef foreldrar eða systkini eiga
sér sögu um sjúkdóminn (Alzheimer´s Associations, 2020). Fleiri áhrifaþættir eru þegar kemur að
heilabilun. Í raun væri hægt að draga úr fjölgun einstaklinga sem greinast með heilabilun með
fyrirbyggjandi aðgerðum. Áhættuþættir fyrir heilabilun sem hægt væri að hafa áhrif á eru meðal annars
menntunarstig, háþrýstingur, heyrnarskerðing, reykingar, ofþyngd, þunglyndi, hreyfingarleysi, sykursýki,
félagsleg einangrun og óhófleg áfengisdrykkja (Livingston o.fl.,2020). Rannsóknir sýna að yfir 90%
þeirra sem eru 60 ára og eldri sem greindir eru með Downs syndrome eru líklegir til að fá einkenni
Alzheimers sjúkdóms (Zis og Strydom, 2018).

1.4 Forvarnir
Þegar kemur að forvörnum varðandi heilabilun þá benda rannsóknir á að þriðjungur þeirra sem
greinst hafa með heilabilun hafi áhættuþætti á borð við reykingar, háþrýsting og félagslega einangrun
sem rekja má til lífstíls þeirra (Norton o.fl., 2014). Rannsóknir benda einnig til að regluleg hreyfing hjá
eldri einstaklingum veiti betri virkni og líðan (Karp o.fl., 2006; Abbott o.fl., 2004). Það er í raun ýmislegt
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sem hægt er að gera og þar má nefna líkamshreyfingu. Hreyfing er ein besta forvörnin þar sem hún er
góð fyrir hjartað, blóðrásakerfið, kemur í veg fyrir þyngdaraukningu og bætir bæði líkamlega og andlega
líðan. Hollt mataræði, hófleg drykkja áfengis, æfingar fyrir heilann með þrautum, púslum og fleira og að
reykja ekki, eru allt mikilvægir þættir sem stuðlar að bættri líðan og minnkar líkur á heilabilun (Khaw o.fl.,
2008). Talið er að rekja megi heilabilun til þessa áhættuþátta, sem minnst var á í kaflanum hér á undan,
til um 40% einstaklinga með heilabilun. Möguleikarnir á að draga úr tíðni heilabilunar eru talsverðir og
sérstaklega á þeim svæðum sem heilabilun er algengari, en það eru fátækari lönd heimsins (Livingston,
2020).

1.5 Einkenni heilabilunarsjúkdóma
Einkenni heilabilunarsjúkdóma eru mörg. Það er afar einstaklingsbundið hvaða einkenni birtast hjá
hverjum og einum en rannsóknir benda á að atferlistruflanir og geðræn einkenni (e. behaviour and
psychological symptoms in dementia eða BPSD) eru einkenni sem koma fram hjá flestum þeim
sjúkdómum sem valda heilabilun eða vitrænni skerðingu (Dimitriou o.fl., 2020; Lyketsos o.fl., 2002).
Kvíði, þunglyndi, árásahegðun, svefntruflanir, hvatvísi, ofskynjanir, sinnuleysi, ranghugmyndir og skert
innsæi eru þau einkenni sem hrjá hvað mest einstaklinga og eru dæmi um hegðunartruflanir (Kales o.fl.,
2015). Eirðarleysi er einkenni sem hrjáir einnig einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm og kemur gjarnan
sem fylgifiskur annarra einkenna á borð við kvíða, ranghugmyndir og ofskynjanir (Regier og Gitlin, 2017).
Rannsókn Stewart og félaga (2014) kannaði algengni heilabilunar og hegðunartruflana á
hjúkrunarheimilum og íbúðarkjörnum með aðstoð sem gerð var í Bretlandi. Tíðni heilabilunar í heild
reyndist vera 75,1% og tíðni hegðunarbreytingar reyndist vera 58% í íbúðarkjörnum og 66% á
hjúkrunarheimilum

(Stewart

o.fl.,2014).

Þunglyndi

er

algengt

meðal

einstaklinga

með

heilabilunarsjúkdóm en rannsókn Stewart og félaga (2014) sýndi að 26,3% þátttakanda sýndu einkenni
þunglyndis. Algengni þunglyndis er breytilegt eftir vitsmunagetu (e. cognition) en hjá einstaklingum með
væga minnistruflun var tíðni þunglyndis 21,7%. Hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóm var tíðni
þunglyndis 24,7% (Snowden o.fl., 2015). Kuring og félagar (2018) halda því fram að tíðni þunglyndis sé
mjög breytilegt eða á bilinu 6 - 42% (Kuring o.fl., 2018). Tíðni kvíða hjá einstaklingum með heilabilun er
um 39% hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóm. Í meistararannsókn Sólveigar Hrannar
Gunnarsdóttur var kannað hve hegðunarvandi er algengur hjá íbúum á íslenskum hjúkrunarheimilum
og tengsl hegðunarvandans við vitræna skerðingu, þunglyndi, verki, virkni og notkun fjötra. Við rannsókn
var notast við interRAI-MDS 2.0 mælitækið og sýndu niðurstöður að meðalaldur íbúa var 84,4 ár og að
37,2% úrtaks voru karlar og 62,8% konur. Meðaltal einkenna um hegðunarvanda var hæst hjá
heimilismönnum sem voru greindir með blandað form heilabilunar en minnst hjá heimilismönnum sem
höfðu enga heilabilunargreiningu. Niðurstöður sýndu einnig jákvæða fylgni milli hegðunarvanda og
þunglyndiseinkenna, meiri verkja, minni virkni og fjötranotkunar. Höfundar benda á að huga þarf að
þáttum á borð við verki, þunglyndi, virkni og notkun fjötra þegar verið er að veita meðferð í von um að
bæta líða heimilismanna sem búa á hjúkrunarheimilum (Sólveig H. Gunnarsdóttir og Ingibjörg
Hjaltadóttir, 2020).
Samkvæmt Alþjóða Alzheimerssamtökunum er minnisskerðing algeng hjá flestum einstaklingum
sem greindir eru með heilabilunarsjúkdóm. Minnisskerðingin hefur áhrif á daglegt líf þeirra þar sem
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skammtímaminni skerðist og hlutir sem voru sjálfssagðir áður geta reynst þeim erfiðir núna.
Dagsetningar og atburði er erfitt að muna og daglegir hlutir líkt og að hugsa um húsverkin, borga
reikninga og að hafa yfirsýn yfir daglega hluti reynast erfiðir. Ökufærni hverfur þar sem einstaklingur
missir fjarlægðarskyn og á erfitt með að skynja liti og texta. Þegar lengra er komið í sjúkdómsferlið fer
að bera á óáttun á stað og stund, erfiðleika með að muna orð þegar talað er og trega við að skrifa þar
sem það flækist fyrir þeim hvernig eigi að skrifa orðin.
Algegnt er í seinni stigum sjúkdóms að einstaklingar dragi úr félagslegri virkni og getur það haft áhrif
á vinnu og samskipti við vini og fjölskyldu. Ástæðan er oft vanmáttarkennd sökum breytinga sem verða
á persónuleika og í skapgerð þeirra. Þeir geta orðið tortryggnir, þunglyndir, óttaslegnir, kvíðnir
(Alzheimer´s Association, 2018) og upplifað sinnuleysi (Lyketsos o.fl., 2000). Svefnvandamál er þekkt
meðal þeirra sem eru með heilabilun (Lyketsos o.fl., 2000) og þeir geta átt erfitt með að ná djúpum
svefni, sofna á daginn og vaka á nóttunni (Kinnunen o.fl., 2017).
Breytingar á geðslagi er einkenni sem koma fram á seinni stigum sjúkdóms og einstaklingar upplifa
áðurnefnd einkenni á borð við ofskynjanir eða ranghugmyndir. Líðan einstaklinga getur orðið svo slæm
að hegðun sem birtist í líkamlegu ofbeldi gagnvart öðrum einstaklingum getur átt sér stað og orðbragð
einstaklings orðið dónalegt. Óviðeigandi hegðun getur birst í ýmsum formum líkt og að klæða sig úr
fötum og að skemma eigur þeirra og annarra (Chang o.fl., 2010). Athafnir daglegs lífs verða
einstaklingum einnig erfiðari eftir því sem tíminn líður. Þegar lengra er komið í sjúkdómsferlið eiga þeir
í erfiðleikum með athafnir líkt og klæðnað, salernisferðir, þrifnað og máltíðir. Þörfin á aðstoð eykst eða
þar til að einstaklingurinn er alveg háður aðstoð annarra með allar sínar þarfir (Melander o.fl., 2018).
Hreyfigeta einstaklinga sem þjást af vitrænni skerðingu breytist, þeir eiga erfiðara með að ganga og eru
oft á tíðum í byltuhættu. Rannsóknir benda á að ef einstaklingar með heilabilun fara til dæmis í mjaðma
aðgerð þá sé dánartíðni 30% meiri innan árs frá aðgerð (Dolatabadi o.fl., 2018). Rannsóknir benda á að
notkun hjálpartækja á borð við göngugrind getur aukið hreyfigetu þeirra og hjálpað til ef erfiðleikar með
jafnvægi eru til staðar (Toots o.fl., 2017).

1.6 Hjúkrun einstaklinga með heilabilun
Hjúkrun einstaklinga sem greindir eru með heilabilun er sérhæfð. Oft þarf að hafa með í ráðum
stoðdeildir á borð við iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun þegar kemur að meðferðum líkt og einkennameðferð.
Sérhæfða kunnáttu þarf til þegar kemur að sjúkdómum sem valda vitrænni skerðingu og einkennum.
Bent hefur verið á að oft skorti starfsfólk hjúkrunarheimila þekkingu og færni þegar kemur að samskiptum
og umönnun einstaklinga með heilabilun (Paudel o.fl., 2020). Hjúkrunarþörf einstaklings getur verið
misjöfn eftir því hvar einstaklingurinn er staðsettur í sjúkdómsferli sínu, hvort hann býr heima eða er
komin á hjúkrunarheimili. Einstaklingar sem eru langt komnir í sjúkdómsferli sínu eiga í erfiðleikum með
tjáningu þegar kemur að þörfum og hugsunum. Erfiðleikar þeirra með tjáningu geta valdið því að þeir
hafni aðstoð og brotist út í hegðun á borð við pirring og æsing. Mæta þarf einstaklingi þar sem hann er
staddur og stuðla að því að hann upplifi öryggi og lífsgæði (Paudel o.fl., 2020). Honum þarf að mæta á
hans forsendum, sú nálgun kallast persónumiðuð nálgun (Tom Kittwood, 2007). Persónumiðuð
umönnun (e. person centred care) er hugmyndafræði sem er ráðandi í þjónustu þegar kemur að
einstaklingum með heilabilun. Hugtakið kom upprunalega frá breskum sálfræðingi að nafni Carl Rogers.

13

Hann kynnti hugmyndir sínar um skjólstæðingsmiðaðar meðferðir (e. client centred therapy) árið 1940.
Carl og samstarfsmenn hans breyttu hugtakinu í persónumiðaða umönnun árið 1974 (Alzheimer
samtökin, 2021; Dawn Brooker, 2004). Tom Kittwood var breskur sálfræðingur að mennt og vann sem
prófessor við Bradfordháskólann á Englandi. Kittwood þróaði kenningar sínar í samhengi við
heilabilunarsjúkdóma og studdist við kenningar Rogers. Að sögn Kittwood er það reynsla manna og
skilningur á okkur sjálfum ásamt okkar nánasta umhverfi og þeim sem í kringum okkur eru það sem
skiptir máli. Kittwood talar um að hægt sé að skilgreina tilveruna og mannfólkið út frá ýmsum þáttum á
borð við líffræðilegum og lífeðlisfræðilegum. Rauði þráðurinn er hvernig við skynjum okkur sjálf og hvert
annað. Kjarni persónumiðaðra umönnunar er að horft sé á að allir einstaklingar eigi möguleika á að vaxa
og þroskast, að allir séu færir um að öðlast sjálfsþekkingu og sjálfsskilning sem stuðlar að vellíðan (Tom
Kittwood, 2007). Í rannsókn Rokstad og félaga (2013) var persónumiðuð umönnun notuð til að koma í
veg fyrir hegðunarerfiðleika einstaklinga með heilabilun. Niðurstöður sýndu að hægt var að draga úr
einkennum þunglyndis sem þykja jákvæðar niðurstöður. Aðrar rannsóknir sýndu að þunglyndislyf höfðu
lítil áhrif á þunglyndi einstaklinga með heilabilun (Banerjee o.fl., 2011).

1.7 Viðbótarmeðferð fyrir einstaklinga með heilabilun
Samkvæmt National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH, 2021) er talað um
viðbótarmeðferð (e. complementary-therapy) ef hún er notuð sem viðbót við hefðbundna meðferð, til að
mynda lyfjameðferð. Músíkmeðferð og endurminningarmeðferð eru dæmi um viðbótarmeðferðir sem
hafa verið notaðar til að draga úr einkennum (Lin o.fl., 2011) og einnig notkun dýra. Rannsóknir hafa
sýnt að gæludýraheimsóknir hafa reynst einstaklingum með vitræna skerðingu afar vel en gegnum
samskipti við dýr upplifa þau vináttutengsl sem dregur úr einmannaleika ásamt því að félagsleg
samskipti við aðra einstaklinga eykst (Wood o.fl., 2015). Meðferðin getur oft dregið úr einkennum á borð
við hegðunartruflanir (Lin o.fl., 2011). Músíkmeðferð er meðferð þar sem tónlist er notuð en fjallað verður
nánar um meðferðina síðar í kaflanum. Endurminningarmeðferð felur í sér að leiðbeinandi hóps kemur
með myndir, texta, gamla hluti eða gömul dagblöð sem ætlað er að skapa góðar minningar frá fyrri tíð
(Heilbrigðisráðaneytið, 2019; Livingston o.fl., 2005).

1.8 Áhrif þess að eiga aðstandanda með heilabilunarsjúkdóm
Rannsóknir hafa sýnt að mikið álag fylgir því að eiga aðstandenda sem er greindur með heilabilun
(Seidel og Tyrian, 2019). Einkenni líkt og þunglyndi og félagsleg einangrun er algeng meðal
aðstandenda (Abrahams o.fl., 2018). Rannsókn Cheng og félaga (2015) benti á að aðstandendur upplifa
líka jákvæðar hliðar í gegnum hlutverk sitt sem umönnunaraðilar. Þeir upplifa meðal annars að hafa
aukinn skilning og finna meiri sátt við aðstæður, upplifa tilgang með hlutverki sínu og finna jafnvel til
þakklætis fyrir þessa upplifun. Hlutverk umönnunaraðilans er þó mismikið og fer það eftir hve mikil þörfin
er. Í byrjun ferlis snýst aðstoðin oft meira um stuðning við heimilishald og að keyra á milli staða. Þegar
lengra líður í ferli sjúkdómsins og geta einstaklingsins verður minni felst aðstoðin í að sinna þörfum hans
þegar kemur að athöfnum daglegs lífs (Huang o.fl., 2015). Mikilvægt er að huga vel að líðan
umönnunaraðila en samkvæmt klínískum leiðbeiningunum frá National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) skal fræða umönnunaraðila um sjúkdóminn og kenna þeim færni til að takast á við
daglegt líf sem umönnunaraðilar þegar kemur að líkamlegri aðstoð og samskiptum. Þegar sjúkdómurinn
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ágerist verður breyting á líðan þess veika og umönnunaraðilinn þarf að kunna að bregðast við
mismunandi aðstæðum. Kynna þarf umönnunaraðila fyrir þeim úrræðum sem í boði eru og hjálpa honum
að skipuleggja fram í tímann. Huga þarf einnig að líðan umönnunaraðilans, að styðja við bakið á honum.
Hvetja hann og gæta að lífsgæðum hans þar sem mikil hætta er á að hann einangrist og upplifi einkenni
þunglyndis þegar lengra er liðað á sjúkdómsferlið (Seidel og Tyrian, 2019). Hvetja þarf umönnunaraðila
að byggja upp gott tengslanet þannig að álagið geti dreifst á milli ættingja og gefið aðal
umönnunaraðilanum tíma til að sinna líðan sinni.

1.9 Áhrif þess á starfsfólk að annast fólk með heilabilunarsjúkdóma
Rannsóknir benda á að samskipti milli starfsmanna og heimilismanna, sem greindir eru með
heilabilun, eru í flestum tilfellum góð. Í rannsókn Paudel og félaga (2020), þar sem skoðuð voru samskipti
milli starfsmanna og heimilismanna á hjúkrunarheimili, var stuðst við mælikvarðann Quality of Interaction
Schedule (QuIS). Rannsóknin sýndi að einungis í 16% tilfella voru samskiptin hlutlaus eða neikvæð.
Þeir benda á að draga megi úr hlutlausum og neikvæðum samskiptum með því að hvetja til jákvæðra
samskipta og að nýta sér persónumiðaða hjúkrun (e. person-centred care). Með þessu mætti styrkja og
fræða starfsfólk í að sjá kosti heimilismanna og hvetja starfsfólkið til frekari persónulegra
tengslamyndana. Brodaty og félagar (2003) rannsökuðu líðan starfsmanna sem unnu á
hjúkrunarheimilum, álag í vinnunni og samskipti við heimilismenn. Rannsóknin bendir á að þó svo að
91% starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust vera ánægð í vinnunni, fundu samt sem áður
20% þeirra ekki fyrir mikilli gleði í vinnunni. Það sem starfsfólki þótti erfitt var að kljást við erfiða hegðun
heimilismanna og að hafa litla stjórn á aðstæðum. Fræðsla spilar mikilvægt hlutverk bæði í að starfsfólki
líði vel í vinnu og að samskipti milli starfsfólks og heimilismanna styrkist (Spector og Orrell, 2006).
Mikilvægt er að fræða vel þá sem vinna með einstaklingum með heilabilun til að sjálfstraust þeirra aukist
og vellíðan í starfi. Til eru rannsóknir sem sýna að starfsmenn með jákvætt hugarfar meta lífsgæði sinna
skjólstæðinga meira (Spector og Orrell, 2006).

1.10 Músíkmeðferð
Tónlist hefur alltaf fylgt mannkyninu í einu eða öðru formi og verið partur af tilveru okkar. Tónlist
endurspeglar líðan okkar hvort sem það er á gleði- eða sorgarstundum og hún hjálpar einstaklingum að
tjá sig munnlega (Guétin o.fl., 2009). Tónlist hefur skapað sér sess sem meðferð og Alþjóðasamtök
músíkmeðferðarfræðinga (World Federation of Music Therapy; WFMT) hefur sett fram eftirfarandi
skilgreiningu á músíkmeðferð:
„Músíkmeðferð er notkun tónlistar ásamt öllum þáttum hennar, sem sérhæfða meðferðar,
hvort sem er í aðstæðum sem tengjast læknisfræði, skólastarfi eða daglegu lífi, með
einstaklingum, hópum, fjölskyldum eða samfélögum, sem leitast við að hámarka lífsgæði
sín og bæta líkamlega, félagslega, samskiptalega, tilfinningalega, vitræna og andlega
heilsu og vellíðan“ (WFMT, 2021).
Meðferðin er í formi tónlistar fyrir einstaklinga, fjölskyldur eða hópa og er markmið meðferðar að
bæta líðan þeirra og lífsgæði. Hugmyndir um að tónlist gæti haft jákvæð og hvetjandi áhrif á bæði
hegðun manna og heilsufar eru taldar ná aftur til skrifa Plató og Aristótelesar. Í sumum menningum hefur
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tónlist verið enn lengur til staðar. Greinar og ritgerðir um músíkmeðferð hafa verið skrifaðar allt frá árinu
1789. Má þar nefna ritgerðir eftir læknana Edwin Atlee frá árinu 1804 og Samuel Mathews frá árinu
1806. Þeir skrifuðu um mikilvægi tónlistar og áhrif hennar á heilsufar og lífsgæða einstaklinga (Davis,
2012; American music therapy association, 2021).
Talið er að formleg notkun tónlistar sem meðferð hafi þó ekki byrjað fyrr en á síðustu öld eða nánar
tiltekið eftir seinni heimstyrjöld. Þá heimsóttu tónlistarmenn bæði menntaðir og ómenntaðir
hermannaspítala og spiluðu tónlist fyrir særða hermenn í von um að bæta líðan þeirra sem voru
líkamlega og andlega hrjáðir eftir stríðsátök. Heimsóknir þessar höfðu það jákvæð áhrif á líðan
hermannanna að spítalinn bauð tónlistarmönnunum vinnu við að spila tónlist fyrir hermennina (American
music therapy associations, 2021; Dobrznska o.fl., 2006). Með árunum hefur músíkmeðferðin þróast og
sýnt notagildi sitt meðal annars meðal einstaklinga sem greindir eru með heilabilun. Með músíkmeðferð
upplifa einstaklingar meira öryggi, félagsleg færni einstaklinganna batnar ásamt því að koma til móts við
tilfinningaþarfir þeirra. Með hlustun á tónlist eykur það líkur á að jákvæðar minningar koma upp í hugann
(Chang o.fl., 2010).
Músíkmeðferð er framkvæmd af músíkmeðferðafræðingum. Músíkmeðferð er nám sem kennt er í
viðurkenndum háskólum. Þar er námið í námskrá, tekur að lágmarki 5 ár og lýkur með meistaragráðu.
Námið er ekki kennt hér á Íslandi en meginþorri íslenskra músíkmeðferðafræðinga hefur stundað nám
við Háskólann í Álaborg í Danmörku. Nám músíkmeðferðafræðinga er fjölbreytt. Námið felur í sér
kunnáttu á sviðum eins og þroskasálfræði, tónlistarsálfræði, sögu tónlistar, færni í meðhöndlun
hljóðfæra, söngkennslu, tónlistarkennslu fyrir sérkennsluúrræði og klínískrar sérhæfingu. Á Íslandi eru
starfandi 10 músíkmeðferðafræðingar, allt konur. Þær starfa, eða hafa starfað, innan heilbrigðiskerfisins.
Einnig starfa þær innan menntasviðs og sumar starfrækja eigin meðferðastofur (Jóna Þórðardóttir,
munnleg heimild, 6. febrúar 2021).
Músíkmeðferð er fyrir alla sem vilja bæta líðan sína og lífsgæði og hefur reynst vel sem meðferð fyrir
einstaklinga sem kljást við andleg veikindi á borð við þunglyndi, kvíða, hegðunarbreytingar og
einstaklinga greinda með heilabilun. Meðferðin hefur nýst vel í endurhæfingu hjá börnum sem eiga við
líkamleg, andlega og sjónræn vandamál að stríða. Hún hefur gefist vel börnum sem greind eru með
einhverfu og námserfiðleika, auk þess hjálp fyrir þau sem eru í neysluvandamálum. Meðferðin getur í
raun reynst vel hjá mörgum sjúklingahópum. (WFMT, 2021; Dobrzynska o.fl., 2006). Reynst hefur vel
að nota músíkmeðferð til að draga úr kvíða fyrir og eftir aðgerðir, við svefnleysi og við verkjastillingu.
Músíkmeðferð er í raun notuð víðsvegar svo sem á heilsuhælum, í skólum og innan veggja fangelsa
(WFMT, 2021; Dobrzynska o.fl., 2006).
Markmið músíkmeðferðar er að nota tóna, hljóð og líkamshreyfingu til að bæta líðan einstaklings,
efla vitsmunaþroska, auka einbeitingu, efla boðskipti, örva tjáningu tilfinninga og bæta líkamlega færni
og andlega líðan. Skjólstæðingar í músíkmeðferð ná færni í að spila á ákveðin hljóðfæri, við tónsmíðar
og söng. Þau fá þjálfun í næmni fyrir tónhæð, stjórn á hrynjanda og vitund um form (WFMT, 2021).
Jafnframt er unnið með spuna, myndmál og leiklist í meðferðarformi (WFMT, 2021; Janus o.fl., 2020;
Svansdóttir og Snædal, 2006).
Rannsóknir hafa sýnt að músíkmeðferð sem hópmeðferð eða einstaklingsmeðferð er ekki flókin í
framkvæmd. Hún hefur engar aukaverkanir og þykir hagkvæmur kostur. Hún skilar góðum árangri þegar
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kemur að því að draga úr hegðunarerfiðleikum, kvíða og þunglyndi hjá einstaklingum með heilabilun
(Ridder o.fl., 2013; Helga Björg Svansdóttir og Jón Snædal, 2006; Gómez-Romero o.fl., 2017; Ray og
Götell, 2018; Chang o.fl., 2010; Hiks-Moore og Robinson, 2008; Bartfay o.fl., 2020). Rannsóknir benda
til að músíkmeðferð auki lífsgæði og verklega færni (e. cognitive), vart verður við framfarir hjá
einstaklingum (Zhang o.fl., 2017). Ray og Mittelman (2017) sýndu fram á jákvæð áhrif músíkmeðferðar
þar sem dró úr einkennum hegðunarbreytinga og ráfi (e. wandering) hjá þeim einstaklingum sem voru í
meðferð.
Í rannsókn Helgu B. Svansdóttur og Jóns Snædals (2006) kom fram að óróleiki minnkaði hjá
þátttakendum sem fengu músíkmeðferð, en allir þátttakendur voru greindir með Alzheimer sjúkdóminn.
Jafnframt kom í ljós að til að árangur héldist þurfti meðferðin að vera langvarandi, þar sem árangur var
ekki sjáanlegur fjórum vikum eftir að meðferð lauk (Helga B. Svansdóttir og Jón Snædal, 2006). Markmið
músíkmeðferðafræðings, sem stjórnar meðferð, var að bæta líðan þátttakenda, draga úr
hegðunarbreytingum og auka meðferðarfylgni (Tan o.fl., 2018). Músikmeðferð kemur þó ekki í stað
annarrar meðferðar á borð við talþjálfun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun eða sérhæfingar varðandi meðferð og
greiningu en hún opnar möguleika á nýjar leiðir og getur nýst vel sem sjálfstæð, hjálpartæki eða í teymi
(Valgerður Jónsdóttir, 2021).
Tónlist sem meðferð er hægt að nota á fjölbreyttan hátt. Hægt er að nota músíkmeðferð þar sem
músíkmeðferðafræðingur stýrir meðferðinni hvort sem um er að ræða fyrir einstaklinga eða hópa. Einnig
er hægt að hafa einstaklingsmeðferð, en það er meðferð sem maki eða starfsmaður á deild getur tekið
að sér. Hægt er þó að nota meðferð með fyrirfram upptekinni tónlist bæði fyrir einstaklinga og hópa.
Samkvæmt Waterworth og Rickson (2017) þá er talað um tónlist í læknisfræðilegum tilgangi. Þá er átt
við daglega hlustun á uppáhalds tónlist með það að leiðarljósi að bæta andlega líðan. Rannsókn Heeok
(2013) sýndi fram á að með því að spila uppáhaldstónlist þeirra tvisvar í viku 30 mínútur í senn, fyrir
einstaklinga sem greindir voru með heilabilun og eiga við hegðunarerfiðleika að stríða mátti greina að
líðan þeirra batnaði og það dró úr hegðunarerfiðleikum (Heeok Park, 2013).
Þegar hlustað er á fyrir fram upptekna tónlist er hægt að spila hana af geisladisk. Vefsíðan Youtube
inniheldur mikið magn tónlistar og hægt er að útbúa hlustunarlista (e. playlist) með uppáhaldslögum. Ef
einstaklingar eiga snjallsíma er hægt að hlaða niður smáforritinu Spotify sem inniheldur mikið af tónlist,
þar er einnig hægt að útbúa hlustunarlista. Þegar gera á hlustunarlista þá mælir John Keller (2019)
músíkmeðferðafræðingur með að hafa eftirfarandi í huga: velja tónlist sem var í uppáhaldi, tónlist sem
kallar fram jákvæðar tilfinningar og líðan, íhuga tónlist án texta og að lokum velja tónlist með það að
leiðarljósi að skapa góða og skemmtilega stemningu.
Þegar kemur að meðferðum vegna kvilla tengt sjúkdómum eða öðrum áföllum, hefur músíkmeðferð
reynst vel sem viðbótarmeðferð (Guétin o.fl., 2009; Laura E. Berer, 2017; Ramirez o.fl., 2018). Hún getur
haft áhrif á stóran hluta heilans, temporal, parietal, limbic, frontal og cerebra kerfið sem hefur áhrif á
minni, hreyfingu og skynjun (Bartfay o.fl., 2020). Tónlist virðist geta aukið einbeitingu og haft áhrif á
samskipti og vitræna getu (Bartfay o.fl., 2020), einnig hjálpað við að bæta tjáningu og félagslega getu
hjá einstaklingum með langt gengna heilabilun (McDermott o.fl., 2014; Laura E. Berer, 2017; Bartfay
o.fl, 2020).
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1.10.1 Mat á áhrifum músíkmeðferðar
Þegar byrjað var að rannsaka áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga sem greindir voru með
heilabilunarsjúkdóm, studdust rannsakendur við mælikvarða á borð við Neuropsychiatric Inventory (NPI)
sem metur taugahrörnun og hefur verið notaður síðustu 25 ár (Cummings, 2020) og Choen-Mansfield
Agitation Inventory (CAMI) sem metur einkenni á borð við æsing (e. agitation) ( Griffiths o.fl., 2020).
Þunglyndiskvarðanir Geriatric Depression Scale, Hamilton Depression Scale og Cornell Scale for
Depression hafa einnig verið notaðir við slíkar rannsóknir. Mælitækin Residual Music Skills Test
(RMST), sem er sérstaklega hannað til að meta tónlistargetu einstaklinga sem eru mögulega eða líklega
með Alzheimer sjúkdóm (Elísabet F. York, 2000), og Music Performance Task (MPT), sem metur
viðbrögð einstaklinga við tónlist (McDermott o.fl., 2015), hafa einnig verið notuð. Þó svo að allir þessir
kvarðar séu góðir og gildir þá hafa þeir ekki nýst nægilega vel til að fá heildræna mynd af þróun
músíkmeðferðar og árangur. Vink og félagar (2013) nefna í grein sinni að það vanti betri mælikvarða
sem metur sálfræðilega líðan og meta hvort árangur meðferðar kalli fram jákvæða upplifun einstaklinga
sem greindir eru með heilabilun.

1.11 Þróun MiDAS mælikvarðans
Það er vandasamt að búa til mælikvarða þar sem reynt er að grípa þessa einstöku upplifun sem
einstaklingar verða fyrir í músíkmeðferð. Engu að síður er mikilvægt að geta metið og skilið hvaða þættir
það eru sem einstaklingar greindir með heilabilun upplifa þegar kemur að músíkmeðferð frekar en að
einblína eingöngu á áhrif tónlistarinnar og einkennin sjúkdómsins (McDermott o.fl., 2015). Með þetta að
leiðarljósi hófu höfundarnir þau Orri McDermott, Martin Orrell og Hanne Mette Ridder ferð sína saman í
að þróa mælikvarða sem við þekkjum í dag sem MiDAS. Markmið höfundanna var að þróa áreiðanlegan
og réttmætan megindlegan mælikvarða til að meta líðan einstaklinga, greinda með heilabilun, sem taka
þátt í músíkmeðferð en sem byggjast jafnframt á eigindlegum gögnum (McDermott o.fl., 2015).
Þróun mælitækisins hófst með því að safna eigindlegum gögnum í gegnum rýnihópa og viðtöl, til að
fá betri skilning á hve verðmæt tónlist er einstaklingum sem greindir eru með heilabilun. Til að
höfundarnir næðu heildrænni nálgun með mælitækinu var gögnum safnað með einstaklingum sem
greindir voru með heilabilun, aðstandendum, starfsfólki sem vann með einstaklingum greinda með
heilabilun og músíkmeðferðafræðingum. Unnið var úr gögnum þar sem helstu þemum og algengum
setningum var safnað saman. Niðurstöður úr frumgreiningu gagna voru kynntar fyrir prófessorum og
doktorsnemum í músíkmeðferð við Háskólann í Álaborg. Síðan, í samráði við Dr. Chris Gilleard, voru
gögnin skoðuð frekar með tilliti til hvaða kvarða væri hægt að nota.
Úr gögnunum þróaðist frumtýpa af MiDAS mælikvarða sem var forprófaður á tveimur
hjúkrunarheimilum þar sem 19 heimilismenn voru metnir með mælitækinu þá daga sem þau tóku þátt í
músíkmeðferð. Músíkmeðferðarfræðingur og starfsfólk var beðið um að meta heimilismenn með
mælitækinu. Greining leiddi í ljós að MiDAS hefur háan áreiðanleika matsmanna á meðal
meðferðaraðila, en lágan áreiðanleika matsmanna á meðal umönnunaraðila. Þá hafði mælikvarðinn
fullnægjandi áreiðanleika endurtekinna prófana (e. text-retest reliability) á meðal umönnunaraðila,
fullnægjandi samtímaréttmæti (e. concurrent valibility) og gott hugtakaréttmæti (e. constuct valibility).
Niðurstöður sýndu að líðan heimilismanna var betri þegar kom að lífsgleði og einkenni
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hegðunarbreytinga voru sjáanlega minni (McDermott o.fl., 2014). Eftir endurgjöf frá starfsfólki og
músíkmeðferðafræðingum var MiDAS kvaðinn enn frekar þróaður. Hann var kynntur á norrænni
músíkmeðferðaráðstefnu sem haldin var í Finnlandi árið 2012 svo hægt væri að fá frekari endurgjöf. Í
samráði við músíkmeðferðafræðinga í Bretlandi og Bandaríkjunum, þar sem frekari endurgjöf fékkst,
þróuðu höfundarnir lokaeintakið af MiDAS mælitækinu (McDermott o.fl., 2015), sem er megindlegur
sjónkvarði. Ýtarlegri útskýringu á mælitækinu er að finna í aðferðafræðikaflanum.
Lítið hefur verið rannsakað hérlendis um áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóm og algengt að lyfjameðferð sé notuð við einkennum heilabilunar og því er
viðfangsefnið mikilvægt. Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga
sem eru með heilabilunarsjúkdóm. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar fram:
1. Rannsóknarspurning
Er munur á heildareinkunn starfsfólks og músíkmeðferðafræðings með mælitækinu MiDAS það er
sjáanlegum vísbendingum um áhuga, svörun, frumkvæði, aðild og ánægju einstaklinga, í fyrstu,
fjórðu, áttundu og tólftu músíkmeðferð?
2. Rannsóknarspurning
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðafræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um áhuga einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
3. Rannsóknarspurning
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðafræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um svörun einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
4. Rannsóknarspurning
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um frumkvæði einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
5. Rannsóknarspurning
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um aðild einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
6. Rannsóknarspurning
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um ánægju einstaklinga þegar borin er saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
7. Rannsóknarspurning
Hver var heildareinkunn með mælitækinu MiDAS hjá einstaklingum sem voru í músíkmeðferð eftir
tegundum heilabilunarsjúkdóma?
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8. Rannsóknarspurning
Hver voru meiriháttar viðbrögð af hálfu einstaklinga sem fengu músíkmeðferð samkvæmt mati
starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings?
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2 Aðferðir
Þessi rannsókn var framsýn megindleg áhorfsrannsókn (e. observational study) þar sem notaður var
mælikvarðinn MiDAS. Við úrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði ásamt ályktunartölfræði. Tölulegum
gögnum var safnað með athugun og skráð á matsblöð. Það sem einkennir megindlegar rannsóknir er
reynsluhyggja (e. empiricism). Grunnur slíkrar rannsókna er að reiða sig á þá reynsluþekkingu sem hægt
er að finna í hlutlægum raunveruleika og út frá upplifun einstaklinga í gegnum skynfærin. Að hún sé
kerfisbundin og rökrétt, að rannsóknin hafi upphaf og endi en jafnframt að skrefin þess á milli séu í
rökréttu samhengi við skilgreindan tilgang rannsóknar. Að lokum þarf stjórn á rannsóknaraðstæðum og
þeim þáttum sem mögulega gætu haft áhrif á niðurstöður rannsókna (Polit og Beck, 2017).

2.1 Þýði og úrtak
Þátttakendur voru sjúklingar inniliggjandi á deild L-4 á Landakoti, innan rannsóknartímans sem var
frá 1. október 2019 til 12. júní 2020, og þáðu boð um þátttöku í rannsókn. Þátttakendum og
aðstandendum þeirra gafst ávallt tækifæri á að hætta í rannsókn ef óskað var eftir. Nafnleynd
þátttakenda var tryggð með því að kóða gögnin með númerum, þessi númer fylgdu þátttakendunum
allan rannsóknartímann. Fengið var skriflegt samþykki frá þátttakendum eða ættingjum þeirra ef þeir
voru ófærir sökum veikinda um að gefa samþykki sjálfir. Úrtakið var í heild 52 einstaklingar og var
heildarfjöldi músíkmeðferðar sem einstaklingar tóku þátt í fyrir allt úrtakið 371 skipti.
Skilyrði fyrir þátttöku:
•

Að vera inniliggjandi á deild L-4 á Landakoti sem er sérhæfð deild fyrir einstaklinga með
heilabilun.

•

Að vera þátttakandi í músíkmeðferð á deild sem meðferð.

Útilokunarskilyrði:
•

Sjúklingur var ekki í músíkmeðferð eða var ekki með heilabilunarsjúkdóm.

2.2 Framkvæmd rannsóknar
Í samráði við höfunda MiDAS mælikvarðans var farið í að þýða mælikvarðann á íslensku og var
mælitækið bakþýtt og yfirfarið af höfundum mælitækisins, og í kjölfar ábendinga var það lagfært.
Deildarstjóri og aðstoðardeildarstjóri á deild L-4 sáu um að finna sjúklinga sem gætu orðið mögulegir
þátttakendur og höfðu samband við ættingja þeirra um mögulega þátttöku í rannsókn. Höfundur þessa
verkefnis hafði því næst samband við ættingja, útskýrði rannsóknina og óskaði eftir skriflegu samþykki.
Það fékkst gefið annaðhvort á deild eða höfundur þessa verkefnis sótti það til ættingja. Áður en rannsókn
hófst var ábyrgðarmaður rannsóknar Dr. Ingibjörg Hjaltadóttir búin að útbúa fræðslubækling á íslensku
sem útskýrði rannsóknina fyrir þátttakendum, ættingjum og starfsfólki. Stjórnendur deildar L-4 komu að
fræðslu og kennslu á notkun MiDAS mælikvarðans fyrir starfsfólk.
Rannsóknin fól í sér að starfsfólk deildarinnar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og starfsfólk í
aðhlynningu og músíkmeðferðarfræðingur fylgdust með þátttakendum og skráðu atferli þeirra niður á
viðeigandi mæliblað (MiDAS). Um er að ræða tvær gerðir MiDAS matsblaða. Annað er ætlað
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starfsmönnum deildarinnar og hitt ætlað músíkmeðferðarfræðingi (sjá fylgiskjöl 1 og 2). Á blöðin er skráð
upplifun (huglægt mat) matsaðila á MiDAS mæliblaðið ásamt tímasetningu mats. Starfsmenn og
músíkmeðferðarfræðingur sáu um að meta hvern sjúkling tvisvar sinnum í hvert skipti sem þátttakandi
tók þátt í músíkmeðferð. Hver sjúklingur var því metinn fjórum sinnum daginn sem hann tók þátt í
músíkmeðferð. Fyrsta mat fór fram um morgunmatarleytið (starfsmaður eyðublað 1) og það síðara á
kaffitímaleytið, eða áður en morgunvakt þeirra lauk (starfsmaður eyðublað 4). Með því er hægt að meta
líðan þeirra fyrir og eftir músíkmeðferð. Fyrra mat músíkmeðferðarfræðings (músíkmeðferðarfræðingur
eyðublað 2) hófst þegar sjúklingarnir hófu meðferðina og seinna matið voru klínísku mikilvægustu 5
mínútum meðferðarinnar, þar að segja sá tími sem þátttakandi naut sín best í meðferðinni
(músíkmeðferðarfræðingur eyðublað 3). Þetta þýðir að hverjum sjúklingi sem tók þátt í músíkmeðferð
fylgdu fjögur matsblöð sem voru heftuð saman fyrir hvert skipti sem hann/hún tók þátt í músíkmeðferð
(sjá mynd 1). Öll gögn (MiDAS mæliblöðin) voru geymd saman á öruggum læstum stað inni á deild L-4.

Mynd 1 Myndin sýnir tímasetningu þeirra fjögurra MiDAS mata sem gerð eru af starfsmönnum
og músíkmeðferðarfræðingi fyrir hvern sjúkling
Músíkmeðferðin var framkvæmd tvisvar sinnum í viku, á þriðjudögum og föstudögum. Meðferðin
byrjaði kl. 10 og var til um kl. 11:15. Meðferðin fól í sér að sjúklingarnir sátu saman í hring á stólum í
matsalnum og sat músíkmeðferðarfræðingur með þeim í hringnum. Þátttakendur voru frá sex til átta í
hvert skipti, fjöldinn gat verið breytilegur eftir líðan sjúklinga. Músíkmeðferðarfræðingur lagði sig fram að
taka vel á móti öllum þátttakendum. Músíkmeðferðarfræðingurinn var með ýmis hljóðfæri eins og gítar,
hristur (e. maracas), tamborínur, rammatrommur og möppur með söngtextum og bauð öllum sjúklingum
hljóðfæri og möppu með textum. Músíkmeðferðarfræðingurinn sat síðan með gítarinn sinn og söng.
Lögin sem sungin voru, höfðuðu til flestra í eldri kantinum og líklegt var að þau kynnu textana. Í gegnum
meðferðina fékk músíkmeðferðarfræðingurinn sjúklingana til að syngja með sér og spila á hljóðfærin. Í
meðferðinni voru líka gerðar leikfimisæfingar þar sem jafnvægi var æft og teygt á liðum. Sjúklingum var
boðin hressing meðan á meðferð stóð. Meðferðin fól í sér að mæta sjúklingum á þeirra forsendum,
þannig að ef sjúklingur óskaði eftir að yfirgefa salinn tímabundið var það í góðu lagi.
Sjúklingarnir voru með sömu kóðanúmer í gegnum alla rannsóknina. Deildarstjóri L-4 og
aðstoðardeildarstjóri heldu utan um MiDAS gögnin og voru þau geymd á öruggum stað á deild L-4.
Höfundur þessa meistaraverkefnis tók við gögnum og sá um innslátt í excel form. Gögnin voru geymd á
öruggum stað þar sem hún ein gat nálgast þau.
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2.3 Mælikvarðinn
Eins og áður hefur komið fram er MiDAS mælikvarðinn (e. Music in Dementia Assessment Scale)
hannaður til að mæla líðan einstaklinga með heilabilun sem taka þátt í músíkmeðferð. MiDAS er fyrsta
mælitækið með þessa eiginleika (McDermot o.fl., 2015). MiDAS er einnig kallað sjónkvarða mælikvarði
(e. Visual Analog Scale eða VAS). Með þannig mælikvörðum merkir sá sem metur mat sitt með striki á
línu sem er ekki númeruð (sjá mynd 2.). Það þykir vera kostur VAS mælitækja, umfram aðra kvarða með
tölum, að sá sem metur þarf ekki að meta líðan í tengslum við ákveðna tölu. Þetta er frekar miðað við
upplifun og þannig verður mælingin nákvæmari. Þess má geta að með því að nota sjónkvarða gefst
rannsakendum kostur á að nýta sér fleiri tölfræðilegar aðferðir við úrvinnslu en ef um tölukvarða (e.
Numeric Rating Scale eða NRS) væri að ræða (Funke og Reips, 2012; Alghadir o.fl., 2018).

Mynd 2 Dæmi um sjónkvarða
MiDAS mælitækið sameinar ýmsa þætti annarra mælitækja og kvarða og gefur rannsakendum
heildræna sýn yfir sálræna líðan þátttakenda. Þegar meta á þátttakenda er byrjað á því að setja inn
rannsóknarnúmer hans. Nafn þess er framkvæmdi matið, dagsetningu mats og tímasetningu mats. Auk
þess er í mati 1 og 4 (hjá starfsmönnum) merkt við hvort um er að ræða fyrra (nr. 1) eða seinna (nr. 4)
mat. Músíkmeðferðarfræðingur skráir hvort um er að ræða upphaf meðferðar (nr. 2) eða meðan á
meðferð stendur (nr. 3). Næsti liður felur í sér að meta eigi þætti sem koma að núverandi líðan sjúklings.
Metnir eru eftirfarandi fimm þættir: Áhugi: sýnir sjúklingur áhuga á umhverfi sínu og öðrum sjúklingum á
deildinni? Svörun: sýnir sjúklingur einhver merki í formi svipbrigða eða líkamshreyfinga að hann nái
tengslum við aðra sjúklinga, starfsmenn eða músíkmeðferðafræðing? Frumkvæði: sýnir sjúklingur
frumkvæði þegar kemur að því að nálgast aðra sjúklinga, starfsfólk eða músíkmeðferðafræðing? Aðild:
reynir sjúklingur að taka þátt í samskiptum með eigin orðum eða öðru formi tjáningar? Ánægja: er
sjúklingur ánægður í því sem hann tekur sér fyrir hendur, brosir eða hlær? Mælitækið metur einnig
skyndilegar breytingar þegar kemur að geðslagi en spurning sex gefur matsaðila möguleika á að merkja
við ef hann hefur orðið var við eftirfarandi meiriháttar viðbrögðum hjá sjúklingi: Hvort sjúklingur sé
órólegur eða árásagjarn. Dregur sjúklingur sig í hlé eða er skapþungur. Finnur sjúklingur fyrir eirðarleysi
eða sýnir hann merki um kvíða? Er sjúklingur afslappaður? Sýnir sjúklingur áhuga eða tekur hann eftir,
er sjúklingur brosandi og glaðvær? Síðasti hluti mælitækisins er athugasemdarkassi en þá gefst
matsaðilum færi að skrifa athugasemdir sem þeim þykja skipta máli þegar kemur að líðan sjúklings (sjá
töflu 1).
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Tafla 1 Í töflunni má sjá atriði sem metin eru með MiDAS mælitækinu
Tímasetning mats
Tegund mats
Áhugi á hlutum/athöfnum/fólki í umhverfi hans/hennar (athygli)
Stig svörunar í samskiptum eða athöfn (virk meðvitund, samskipti)
Stig frumkvæðis í samskiptum/athöfn (ásetningur)
Stig aðildar í samskiptum/athöfn (þátttaka, áhugi)
Ánægja á meðan samskiptum/athöfn stendur
Tókstu eftir einhverjum meiriháttar viðbrögðum af hálfu einstaklings á þessum tíma?
Athugasemdir?

2.3.1 Áreiðanleiki mælitækis
Höfundar mælitækis hafa sýnt fram á góðan áreiðanleika mælitækisins í samkvæmni milli mata (e.
inter rater reliability), sem músíkmeðferðarfræðingur gerir, og nægilegan áreiðanleiki í mati – endurmati
(e. test – retest) hjá starfsfólki deildar. Lítill áreiðanleiki er í samkvæmni (e. interrater) hjá starfsfólki
deildar. MiDAS mælitækið hefur sýnt fram á gott innra samræmi (e. internal consistency ) Chronback´s
alpha = 0.967. Mælitækið inniheldur gott hugtakaréttmæti (e. construck validity) ásamt nægilegu
samtímaréttmæti (e. concurrent validity). Höfundar mælitækisins hafa hins vegar bent á mikilvægi þess
að gera frekari athuganir á eignleikum mælitækisins (McDermott o.fl., 2014).

2.3.2 Þýðingar og forprófanir
MiDAS mælitækið var þýtt úr ensku yfir á íslensku af Dr. Ingibjörgu Hjaltadóttur, hjúkrunarfræðingi,
Jónu Þórsdóttur, músíkmeðferðarfræðingi og Dr. Valgerði Jónsdóttur, músíkmeðferðarfræðingi árið
2018. Einnig voru nokkrir hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sem störfuðu á öldrunardeildum á
Landspítala beðnir að lesa yfir þýðinguna og gefa ábendingar. Mælitækið var síðan bakþýtt af Dr. Lilju
Ósk Úlfarsdóttur sálfræðingi og músíkmeðferðarfræðingi yfir á ensku. Bakþýðingin var síðan yfirfarin af
Dr. Hanne Mette Ridder og Dr. Orii McDermott en sá síðarnefndi er höfundur mælitækisins og voru
nokkrar lagfæringar gerðar á þýðingunni eftir það. Mælitækið var síðan forprófað í nokkur skipti af
starfsmönnum, hjúkrunarfræðingum og músíkmeðferðarfræðingi á deild L-4 (Ingibjörg Hjaltadóttir,
munnleg heimild 15. maí 2021). Þegar þýða á mælitæki yfir á annað tungumál þarf að hafa í huga að
áreiðanleiki og réttmæti mælitækis geta ráðið því hvort niðurstöður rannsóknar séu réttar. Nákvæm
vinnubrögð við þýðingu mælitækis er forsenda fyrir því. Þegar þýða á mælitæki fer það að jafnaði fram
í fjórum skrefum, samkvæmt MAPI-rannsóknarstofnuninni (e. MAPI Research Institute): frumþýðing,
bakþýðing, forprófun og prófarkalestur (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005).
Markmið þýðingar mælitækis er að þýðingin hafi sömu merkingu og upprunalega mælitækið og að það
sé skiljanlegt. Þegar unnið er við frumþýðingu eru frumgerð mælitækis þýdd yfir á íslensku og síðan
bakþýdd af öðrum fræðimanni. Sá þýðir mælitækið af íslensku aftur yfir á upprunalega tungumálið án
þess þó að hafa sé upprunalegu útgáfuna. Þýðingin er síðan borin saman við upprunalega mælitækið.
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Í forprófunum er mælitækið prófað og metur slík prófun hvort mælitækið þurfi frekari vinnu við. Að lokum
er prófarkalestur á mælitækinu en það felur í sér að sérfræðingur í þeim málaflokki sem mælitækið
tilheyrir og íslenskufræðingur lesa yfir mælitækið. Þegar þeirri vinnu er lokið er mælitækið tilbúið til
prófunar á áreiðanleika og réttmæti (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005).

2.4 Úrvinnsla gagna
Upplýsingar úr MiDAS mælikvarðanum voru færðar inn í tölvuforritið Microsoft Excel og síðan í
tölfræðiforritið SPSS. Bæði forritin voru notuð við tölfræðilega vinnslu gagnanna. Þegar kannað var
hvaða áhrif músíkmeðferð hafði á líðan sjúklinga var skoðaður mismunur milli mælinga hjá annarsvegar
starfsmönnum og hins vegar músíkmeðferðarfræðingi. Notað var parað t-próf til að kanna hvort munur
væri á meðalmismun meðferðar, það er til að sjá hvort mæla megi jákvæða breytingu eftir meðferð í til
dæmis fjórða skiptið sem músíkmeðferð var notuð, frekar en í fyrsta sinn. Ekki var reiknað parað t-próf
til að kanna mun á meðferð tólf og annarri meðferð sökum þess hve fáir þátttakendur fóru í svo margar
meðferðir. Notast var við Bonferroni leiðréttingu vegna fjölda samanburða þar sem reiknað var parað tpróf fyrir mun á milli meðferða. Til að kanna hvort meðalmismunur á MiDAS væri ólíkur fyrir þá sem voru
greindir með Alzheimer sjúkdóm og hina þátttakendur sem voru með aðra sjúkdómsgreiningu, var notast
við t-próf óháðra hópa. Auk þess var notast við Bonferroni leiðréttingu vegna fjölda samanburða.
Forsendur t-prófs um normaldreifingu stóðust ekki þar sem breytur í úrtaki voru ekki normaldreifðar og
erfitt að fullyrða að breytur normaldreifðust í þýði. Öll gildi á spurningu 1 til 5 voru margfölduð með 10 til
að kvarðar væru eins og í fyrri rannsóknum, eða á bilinu 0-100. MiDAS summukvarðinn var búinn til úr
spurningum 1 til 5. Einungis var notast við svör þeirra sem svöruðu öllum spurningum á kvarða
(mælitækisins). MiDAS kvarðinn tók gildi frá 0-500. Einungis voru notuð svör þeirra sem svöruðu
spurningalista fyrir inngrip, alls voru níu mælingum eytt úr gagnasafninu. Samanlagt voru 1478 mælingar
notaðar fyrir 52 þátttakendur. Fyrir hvern þátttakanda voru gerðar fjórar mælingar í hvert skipti sem hann
sótti músíkmeðferð. Við úrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði (sjá töflu 2).
Tafla 2 Þættir rannsóknarspurningar, breytur og tölfræðipróf
Þættir rannsóknarspurningar
og breytur

Tegund breyta

Tölfræðipróf

Bakgrunnsupplýsingar: aldur,
kyn og sjúkdómsgreining

Hlutfallsbreyta/nafnbreyta

t-próf, staðalfrávik, meðaltal og miðgildi

Áhugi, svörun, frumkvæði,
aðild og ánægja

Hlutfallsbreyta

t-próf, staðalfrávik, meðaltal og miðgildi

Jafnbilabreyta

t-próf, staðalfrávik, meðaltal og miðgildi

Nafnbreyta

meðaltal og meðalhlutfall

Músíkmeðferð
Viðbrögð (sp. 6)
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2.5 Siðferðileg álitamál
Rannsóknin fylgdi þeim siðareglum sem fram koma í Helsinki-samþykkt Alþjóðasamtaka lækna frá
árinu 1964. Þar er sérstaklega tiltekið að virða skuli alla menn og verja heilbrigði þeirra og rétt. Í
siðareglunum er enn fremur bent á að sérstaklega þurfi að gæta að hópum sem eiga undir höggi að
sækja, hópum sem hvorki geta játað né neitað þátttöku ásamt hópum þar sem rannsóknir tengjast
umönnun og meðferð. Helsinki–samþykktin leggur enn fremur áherslu á að ávallt skuli afla samþykkis
frá siðanefndum viðkomandi lands. (Læknafélag Íslands, 2014). Leyfi fyrir rannsókn var fengið hjá
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala (nr. 31/2019). Tilkynnt var um rannsóknina til
Persónuverndar (9. september 2019). Öll gögn sem tengdust þátttakendum voru kóðuð og voru MiDAS
matsblöðin merkt með sömu kóðanúmerum. Gögnin voru geymd á öruggum stað og nutu sjúklingar
fullrar nafnleyndar, einungis rannsakendur höfðu aðgang að nöfnum og kóðanúmerum þeirra. Megin
áhersla í siðferðilegum málum þessa rannsóknarverkefnis er að varðveita trúnað við þá þátttakendur
sem eiga gögn í rannsókninni. Við rannsókn var öllum þeim reglum fylgt sem settar eru fram af
Vísindarannsóknarnefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala.
Sjúklingar sem tóku þátt fengu fræðslu um rannsóknina og óskað var eftir skriflegu leyfi þeirra. Ef
heilsa þeirra gerði þeim ókleift að skrifa undir var leitað til náinna ættingja, þau fengu upplýsingar um
rannsóknina og óskað var eftir skriflegu samþykki. Allir þátttakendur gátu dregið sig úr rannsókninni ef
þeir óskuðu eftir, hvort sem það var að ósk þeirra eða ættingja þeirra. Þátttakendum eða ættingjum
þeirra var boðið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknar ef óskað væri eftir frekari upplýsingum.
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3 Niðurstöður
3.1 Upplýsingar um þátttakendur
Alls voru 52 þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni. Þegar horft er til kynjadreifingar þá reyndust
konur vera í meirihluta eða 29 einstaklingar (56%) en karlar 23 einstaklingar (44%) (sjá töflu 3).
Þátttakendum var skipt niður í þrjá hópa þegar kom að aldri, 55-70 ára, 71-79 ára og 80 ára og eldri.
Eins og sjá má í töflu 4 eru meirihluti þátttakenda yfir 70 ára aldri, eða 41 einstaklingur. Flestir
einstaklingarnir eru í elsta hópnum eða 48 einstaklingar sem eru 80 ára og eldri. Lægsta gildi aldurs er
55, hæsta er 95 og meðalaldur er 78,7 (staðalfrávik 10,3).
Tafla 3 Kynjadreifing þátttakenda

Karl
Kona

Tíðni
23

Hlutfall
44%

29

56%

Tafla 4 Aldursdreifing þátttakenda

55 - 70 ára

Tíðni
11

Hlutfall
21%

71 - 79 ára

16

31%

80 ára og eldri

25

48%

3.1.1 Dreifing sjúkdómsgreininga meðal þátttakenda
Allir þátttakendur voru greindir með heilabilunarsjúkdóm. Tafla 5 sýnir tíðni og hlutfall sjúkdómanna
meðal þátttakenda. Eins og sjá má er hlutfall þátttakenda sem greindir eru með Alzheimersjúkdóm hæst
eða 25 þátttakendur af 52 (48%). Næst algengasti sjúkdómsflokkurinn var óskilgreind heilabilun, hjá
17%. Þátttakendur sem greindir voru með Lewy Body sjúkdóminn voru 12%, sjúklingar sem voru með
æðaheilabilun (e. vascular dementia) voru 10% þátttakenda og hlutfall þátttakenda með framheilabilun
(e. frontal dementia) var 6% (sjá töflu 5).
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Tafla 5 Sjúkdómsgreining þátttakenda
Tíðni
25

Alzheimersjúkdómur

Hlutfall
48%

Óskilgreind heilabilun

9

17%

Lewy sjúkdómur

6

12%

Æðaheilabilun

5

10%

Framheilabilun

3

6%

Wernicke-Korsakoff heilabilun

2

4%

Heilabilun: Cerebral amyloid angiopathia

1

2%

Picks heilabilun

1

2%

3.1.2 Fjöldi meðferða og kynjaskipting þeirra sem sóttu meðferð
Mynd 3 sýnir fjölda músíkmeðferða sem hver og einn þátttakandi tók þátt í rannsókninni. Jafnframt
sýnir myndin skiptingu milli kynja. Þátttakendur sem tóku þátt í einni meðferð voru sjö talsins, þar af voru
sex konur en aðeins einn karlmaður. Þeir sem sóttu meðferð tvisvar voru sex sjúklingar þar af fjórar
konur og tveir karlmenn. Einn karlmaður tók þátt í meðferð 15 sinnum og einn karlmaður 16 sinnum.
Einungis tvær konur fóru oftar í meðferð, þær tóku 28 sinnum þátt (sjá mynd 3).

Mynd 3 Fjöldi músíkmeðferða eftir kyni

3.1.3 Fjöldi skipta sem þátttakendur fóru í músíkmeðferð eftir
sjúkdómsgreiningum
Tafla 6 sýnir hve margar meðferðir að jafnaði einstaklingar fóru í, brotið upp eftir sjúkdómsgreiningu.
Á meðal sjúklinga með Alzheimer sjúkdómsgreiningu var algengast að fara í 4-10 skipti í meðferð (14
sjúklingar), sex sjúklingar fóru í eitt til þrjú skipti í meðferð og að lokum fimm sjúklingar í 11 eða fleiri
skipti í meðferð (sjá töflu 6).
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Tafla 6 Fjöldi skipta sem þátttakendur fóru í músíkmeðferð eftir sjúkdómsgreiningum
Meðferð í
1 - 3 skipti

Meðferð í
4 - 10 skipti

Meðferð í 11 eða
fleiri skipti

Tíðni

Hlutfall

Tíðni

Hlutfall

Tíðni

Hlutfall

Alzheimersjúkdómur

6

24%

14

56%

5

20%

Óskilgreind heilabilun

3

33%

6

67%

0

0%

Lewy sjúkdómur

2

33%

2

33%

2

33%

Æðaheilabilun

2

40%

2

40%

1

20%

Framheilabilun

1

33%

2

67%

0

0%

Wernicke-Korsakoff heilabilun

0

0%

0

0%

2

100%

Heilabilun: Cerebral amyloid angiopathia

0

0%

1

100%

0

0%

Picks heilabilun

1

100%

0

0%

0

0%

3.2 Rannsóknarspurning 1
Var munur á heildareinkunn starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS, það er
sjáanlegum vísbendingum um áhuga, svörun, frumkvæði, aðild og ánægja einstaklinga, í fyrstu, fjórðu,
áttundu og tólftu músíkmeðferð?
Tafla 7 sýnir mismuninn á einkunn (heildareinkunn mælitækis eða MiDAS-einkunn) fyrir og eftir
inngrip (músíkmeðferð). Um er að ræða mat starfsmanna, það fyrra (nr. 1) sem er gert var um
morgunmatarleytið en það seinna (nr. 4) sem er gert um kaffitímaleytið. Taflan sýnir einnig muninn á
fyrra og seinna mati músíkmeðferðarfræðings þar sem fyrra var tekið í byrjun meðferðar (nr. 2) og það
seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr.
3). Plústala gefur til kynna að einkunnin fyrir síðara matið var hærri og þar með var líðan sjúklings betri
eftir inngrip (músíkmeðferð). Mínustala gefur til kynna að einkunnin fyrir síðara matið var lægri og þar
með var líðan sjúklings verri eftir inngrip (músíkmeðferð).
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Tafla 7 Dreifing MiDAS einkunna eftir því í hvaða skipti af meðferð þátttakandi var. Um er að
ræða mismun á einkunn (heildareinkunn mælitækis eða MiDAS-einkunn) fyrir og eftir inngrip
(músíkmeðferð) eftir því í hvaða skipti af meðferð þátttakandi var

Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða
Áttunda

Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða
Áttunda Tólfta

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

Lægsta gildi

-253

-180

-106

-35

-80

-119

-80

-49

Hæsta gildi

420

292

302

311

273

299

208

206

Meðaltal

65

42

61

107

109

84

75

81

Miðgildi

47

37

59

116

99

86

81

102

-5

-32

-64

-15

64

23

23

8

fjórðungsmörk

137

107

120

224

161

131

112

119

Staðalfrávik

129

107

119

135

72

76

71

82

Fjöldi

48

34

19

5

38

30

22

7

Neðri
fjórðungsmörk
Efri

3.2.1 Mat starfsmanna
Mynd 4 sýnir mismun á MiDAS-einkunn fyrir alla einstaklinga í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu og tólftu
meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá meira en helmingi sjúklinga þar sem
miðgildi í fyrstu meðferð er 47, í fjórðu meðferð er miðgildi 37, í áttundu meðferð er miðgildi 59 og í tólftu
meðferð er miðgildi 116 (sjá töflu 7). Parað t-próf sýndi að ekki var munur á milli fyrstu og fjórðu meðferð
(p = 0,40 , df = 31 , t = 0,853), fyrstu og áttundu meðferð (p = 0,25, df = 17 , t = -1,179 ) né á millli fjórðu
og áttundu meðferð (p = 0,60, df = 18, t = -0,530). Sökum þess hve fáir þátttakendur tóku þátt í meðferð
nr. 12 var ekki reiknað marktektarpróf. Sjá má á fyrsta og fjórða tímanum mynd af góðri dreifingu.
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna neðri
fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir ofan.
Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og lægsta
gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.

Mynd 4 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns s.s. mismun á einkunn fyrir og eftir
inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.2.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Mynd 5 sýnir mismun á MiDAS-einkunn fyrir alla einstaklinga í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu og tólftu
meðferð samkvæmt mati músíkmeðferðarfræðings. Myndin sýnir að músíkmeðferðarfræðingur sá
jákvæðar breytingar hjá meira en 75% sjúklinga og er miðgildi í fyrstu meðferð 99, í fjórðu meðferð er
miðgildi 86, í áttundu meðferð er miðgildi 81 og í tólftu meðferð er miðgildi 102 (sjá töflu 7). Parað t-próf
sýndi marktækan mun á fyrstu og fjórðu meðferð (p = 0.003 , df = 23 , t = 3,325) en ekki var munur á
fyrstu og áttundu meðferð (p = 0,066, df = 17 , t = 1,967 ) né fyrir fjórðu og áttundu meðferð (p = 0,487,
df = 19, t = -0,710 ).

Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna neðri
fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir ofan.
Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og lægsta
gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 5 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings s.s. mismun á einkunn við
upphaf meðferðar (mat nr. 2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu
5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð
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3.3 Rannsóknarspurning 2
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um áhuga einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda

og tólfta

músíkmeðferð?
Í töflu 8 má sjá mismun á einkunn sem gefin er fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) fyrir spurningu 1
„Áhugi á hlutum / athöfnum / fólki í umhverfi hans / hennar (athygli)”. Hjá starfsmönnum er það munur á
einkunn sem gefin er í fyrra mati (nr. 1) sem er gert var um morgunmatarleytið og þess síðara (nr. 4)
sem var gert um kaffitímaleytið. Hjá músíkmeðferðarfræðingnum er það munur á einkunn sem gefin er
í byrjun meðferðar (nr. 2) og það seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu
5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3).
Tafla 8 Mismunur á einkunn fyrir áhuga fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) eftir því í hvaða
skipti af meðferð þátttakandi var í
Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða
Áttunda
Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða Áttunda Tólfta

meðferð meðferð

meðferð

meðferð

meðferð meðferð meðferð meðferð

Lægsta gildi

-58

-41

-21

6

-22

-13

-8

-6

Hæsta gildi

95

50

63

56

63

54

39

33

Meðaltal

14

10

18

33

23

15

13

15

Miðgildi

13

15

17

33

25

10

11

16

0

-5

2

13

10

5

3

-3

fjórðungsmörk

29

25

26

55

36

28

22

32

Staðalfrávik

29

22

22

22

18

16

13

16

Fjöldi

49

34

19

6

38

30

22

7

Neðri
fjórðungsmörk
Efri

3.3.1 Mat starfsmanna
Mynd 6 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir áhuga þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu og
tólftu meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá meira en helmingi sjúklinga þar
sem miðgildi í fyrstu meðferð er 13, í fjórðu meðferð er miðgildi 15, í áttundu meðferð er miðgildi 17 og
í tólftu meðferð er miðgildi 33 (sjá töflu 8).
Parað t-próf sýndi hvorki marktækan mun á fyrstu og fjórðu meðferð (p = 0,349, p leiðrétt = 1,000,
df = 32 og t = 0,951), milli fyrstu og áttundu meðferð ( p = 0,095, p leiðrétt = 0,285, df = 18 og t = 1,763) né á milli fjórðu og áttundu meðferð ( p = 0,164, p leiðrétt = 0,491, df = 18 og t = - 1,452).
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 6 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns fyrir breytuna áhuga, s.s. mismun á
einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.3.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Mynd 7 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir áhuga þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu og
tólftu meðferð. Myndin sýnir að músíkmeðferðarfræðingur sá jákvæðar breytingar hjá meira en helmingi
sjúklinga og er miðgildi í fyrstu meðferð 25, í fjórðu meðferð er miðgildi 10, í áttundu meðferð er miðgildi
11 og í tólftu meðferð er miðgildi 16 (sjá töflu 8).
Marktækur munur var á pöruðu t-prófi þegar bornir voru saman fyrsti og fjórði meðferðartími (p =
0,003, p leiðrétt = 0,010, df = 23 og t = 3,292), ásamt fyrsta og áttunda meðferðartíma ( p = 0,01, p
leiðrétt = 0,004, df = 17 og t = 3,828). Ekki var marktækur munur á milli fjórða og áttunda meðferðartíma
(p = 0,718, p leiðrétt= 1,000, df = 19 og t = -0,366). Niðurstöður sýndu að músíkmeðferðin jók áhuga
þátttakenda þegar horft var til áhuga á hlutum/athöfnum og umhverfi.
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 7 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings við breytuna áhuga s.s.
mismun á einkunn við upphaf meðferðar (mat nr. 2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á
klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.4 Rannsóknarspurning 3
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um svörun einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
Í töflu 9 má sjá mismun á einkunn sem gefin er fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) fyrir spurningu 2
„Stig svörunar í samskiptum eða athöfn (virk meðvitund, samskipti)”. Hjá starfsmönnum er það munur á
einkunn sem gefin er í fyrra mati (nr. 1) sem er gert um morgunmatarleytið og þess síðara (nr. 4) sem
er gert um kaffitímaleytið. Hjá músíkmeðferðarfræðingnum er það munur á einkunn sem gefin er í byrjun
meðferðar (nr. 2) og það seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5
mínútum meðferðarinnar (nr. 3).
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Tafla 9 Mismunur á einkunn fyrir svörun fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) eftir því í hvaða
skipti af meðferð þátttakandi var í
Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða Áttunda Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða Áttunda Tólfta

meðferð meðferð meðferð meðferð

meðferð meðferð meðferð meðferð

Lægsta gildi

-48

-39

-16

-8

-22

-8

-4

-26

Hæsta gildi

72

58

62

78

61

60

52

59

Meðaltal

14

6

13

25

20

18

15

14

Miðgildi

12

6

14

13

20

10

11

12

-12

-11

-7

4

3

0

-16

fjórðungsmörk 34

18

31

65

33

31

30

29

Staðalfrávik

26

25

24

37

20

18

18

29

Fjöldi

49

34

19

6

38

30

22

7

Neðri
fjórðungsmörk 0
Efri

3.4.1 Mat starfsmanns
Mynd 8 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir svörun þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu
og tólftu meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá meira en helmingi sjúklinga
þar sem miðgildi í fyrstu meðferð er 12, í fjórðu meðferð er miðgildi 6, í áttundu meðferð er miðgildi 14
og í tólftu meðferð er miðgildi 13 (sjá töflu 9). Parað t-próf var gert til að sjá hvort marktækur munur væri
milli meðferðar sem sýndi að enginn marktækur munur væri milli fyrstu og fjórðu meðferð ( p = 0,183, p
leiðrétt = 0,550, df = 32 og t = 1,360), milli fyrstu og áttundu meðferð ( p = 0,324, p leiðrétt = 0,973, df =
18 og t = -1,013) og að lokum milli fjórðu og áttundu meðferð ( p = 0,422, p leiðrétt = 1,000, df = 18 og
t = - 0,822).

35

Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 8 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns fyrir breytuna svörun, s.s. mismun á
einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.4.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Á mynd 9 má sjá mat músíkmeðferðarfræðings varðandi breytuna svörun í samskiptum eða athöfn.
Myndin sýnir að músíkmeðferðarfræðingur sá jákvæðar breytingar hjá meira en helmingi sjúklinga og er
miðgildi í fyrstu meðferð 20, í fjórðu meðferð er miðgildi 10, í áttundu meðferð er miðgildi 11 og í tólftu
meðferð er miðgildi 12 (sjá töflu 9). Parað t-próf sýndi fram á að ekki væri marktækur munur milli fyrstu
og fjórðu meðferðar ( p = 0,074, p leiðrétt = 0,221, df = 23 og t = 1,874), milli fyrstu og áttundu meðferð
( p = 0,280, p leiðrétt = 0,841, df = 17 og t = 1,115) og að lokum milli fjórðu og áttundu meðferð (p =
0,849, p leiðrétt = 1,000, df = 19 og t = - 0,193).

Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.

Mynd 9 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings við breytuna svörun s.s.
mismun á einkunn við upphaf meðferðar (mat nr.2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á
klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð
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3.5 Rannsóknarspurning 4
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um frumkvæði einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
Í töflu 10 má sjá mismun á einkunn sem gefin er fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) fyrir spurningu
3 „Stig frumkvæðis í samskiptum / athöfn (ásetningur)”. Hjá starfsmönnum er það munur á einkunn sem
gefin er í fyrra mati (nr. 1) sem er gert um morgunmatarleytið og þess síðara (nr. 4) sem er gert um
kaffitímaleytið. Hjá músíkmeðferðarfræðingnum er það munur á einkunn sem gefin er í byrjun meðferðar
(nr. 2) og það seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5 mínútum
meðferðarinnar (nr. 3).

Tafla 10 Mismunur á einkunn fyrir frumkvæði fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) eftir því í
hvaða skipti af meðferð þátttakandi var í

Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða
Áttunda Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða Áttunda Tólfta

meðferð meðferð meðferð meðferð

meðferð meðferð meðferð meðferð

Lægsta gildi

-52

-63

-42

-23

-40

-64

-66

-34

Hæsta gildi

97

64

71

80

81

64

69

48

Meðaltal

16

2

12

27

15

8

9

9

Miðgildi

12

9

17

27

9

6

4

7

-1

-11

-10

-10

-1

-4

-5

-4

fjórðungsmörk

31

16

32

61

36

22

28

28

Staðalfrávik

30

28

30

38

26

27

28

26

Fjöldi

49

34

19

6

38

30

22

7

Neðrifjórðungsmörk
Efri-

3.5.1 Mat starfsmanns
Mynd 10 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir frumkvæði þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu,
áttundu og tólftu meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá helmingi sjúklinga
þar sem miðgildi í fyrstu meðferð er 12, í fjórðu meðferð er miðgildi 9, í áttundu meðferð er miðgildi 17
og í tólftu meðferð er miðgildi 27 (sjá töflu 10). Þegar horft er til marktektarprófa þá má sjá að hvorki var
marktækur munur á milli fyrstu og fjórðu meðferðar samkvæmt pöruðu t-prófi (p = 0,049, p leiðrétt =
0,148, df = 32 og t = 2,042), milli fyrstu og áttundu meðferðar (p = 0,994, p leiðrétt = 1,000, df = 18 og t
= 0,008) né milli fjórðu og áttundu meðferðar (p = 0,261, p leiðrétt = 784, df = 18 og t = -1.159).
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

aa Neðri mörk kassa sýna
Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa.
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 10 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns fyrir breytuna frumkvæði, s.s. mismun
á einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.5.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Á mynd 11 má sjá mat músíkmeðferðarfræðings varðandi breytuna frumkvæði. Myndin sýnir að
músíkmeðferðarfræðingur sá jákvæðar breytingar hjá helmingi sjúklinga og er miðgildi í fyrstu meðferð
9, í fjórðu meðferð er miðgildi 6, í áttundu meðferð er miðgildi 4 og í tólftu meðferð er miðgildi 7 (sjá töflu
10). Þegar horft er til marktektarprófa kemur í ljós að hvorki var marktækur munur á milli fyrstu og fjórðu
meðferðar samkvæmt pöruðu t-prófi ( p = 0,095, p leiðrétt = 0,286, df = 23 og t = 1,739), á milli fyrstu
og áttundu meðferðar (próf: p = 0,599, p leiðrétt = 1,000, df = 17 og t = 0,536) né milli fjórðu og áttundu
meðferðar ( p = 0,507, p leiðrétt = 1,000, df = 19 og t = -0,677).

Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 11 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings við breytuna frumkvæði
s.s. mismun á einkunn við upphaf meðferðar (mat nr.2) og athugun sem gerð er á
einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12.
músíkmeðferð
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3.6 Rannsóknarspurning 5
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um aðild einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða ,áttunda og tólftu
músíkmeðferð?
Í töflu 11 má sjá mismun á einkunn sem gefin er fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) fyrir spurningu
3 „Stig aðildar í samskiptum/athöfn (þátttaka, áhugi)”. Hjá starfsmönnum er það munur á einkunn sem
gefin er í fyrra mati (nr. 1) sem er gert um morgunmatarleytið og þess síðara (nr. 4) sem er gert um
kaffitímaleytið. Hjá músíkmeðferðarfræðingnum er það munur á einkunn sem gefin er í byrjun meðferðar
(nr. 2) og það seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5 mínútum
meðferðarinnar (nr. 3).
Tafla 11 Mismunur á einkunn fyrir aðild fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) eftir því í hvaða
skipti af meðferð þátttakandi var í
Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða Áttunda Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða Áttunda Tólfta

meðferð meðferð meðferð meðferð

meðferð meðferð meðferð meðferð

Lægsta gildi

-53

-41

-85

-19

-7

-42

-2

5

Hæsta gildi

75

68

60

65

72

83

80

69

Meðaltal

9

11

9

30

29

25

26

29

Miðgildi

6

10

13

36

27

23

24

25

fjórðungsmörk

-10

0

-16

-4

13

6

2

8

Efri fjórðungsmörk

25

25

28

61

46

43

43

53

Staðalfrávik

29

23

35

33

20

25

25

23

Fjöldi

48

34

19

6

38

30

22

7

Neðri

3.6.1 Mat starfsmanns
Mynd 12 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir aðild þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu og
tólftu meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá helmingi sjúklinga þar sem
miðgildi í fyrstu meðferð er 6, í fjórðu meðferð er miðgildi 10, í áttundu meðferð er miðgildi 13 og í tólftu
meðferð er miðgildi 36 (sjá töflu 11). Þegar horft er til marktektarprófa kemur í ljós að hvorki var
marktækur munur á milli fyrstu og fjórðu meðferðar samkvæmt pöruðu t-prófi (p = 0,587, p leiðrétt =
1,000, df = 31 og t = -0,548), milli fyrstu og áttundu meðferðar (p = 0,343, p leiðrétt = 1,000, df = 18 og
t = - 0,975) né milli fjórðu og áttundu meðferðar ( p = 0,987, p leiðrétt = 1,000, df = 18 og t = 0,017).
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 12 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns fyrir breytuna aðild, s.s. mismun á
einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.6.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Á mynd 13 má sjá mat músíkmeðferðarfræðings varðandi breytuna aðild. Sýndur er samanburður á
fyrsta, fjórða og áttunda tíma músíkmeðferðar. Myndin sýnir að músíkmeðferðarfræðingur sá jákvæðar
breytingar hjá 75% sjúklinga og er miðgildi í fyrstu meðferð 27, í fjórðu meðferð er miðgildi 23, í áttundu
meðferð er miðgildi 24 og í tólftu meðferð er miðgildi 25 (sjá töflu 11). Marktektarprófin sýna hvorki
marktækan mun milli fyrstu og fjórðu meðferðar á pöruðu t-prófi (p = 0,052, p leiðrétt = 0,157, df = 23
og t = 2,045), milli fyrstu og áttundu meðferðar (p = 0,426, p leiðrétt = 1,000, df = 17 og t = 0,816) né á
milli fjórðu og áttundu meðferðar (p = 0,188, p leiðrétt = 0,565, df = 19 og t = -1,3364).

Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 13 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings við breytuna aðild s.s.
mismun á einkunn við upphaf meðferðar (mat nr. 2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á
klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð
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3.7 Rannsóknarspurning 6
Hvert var mat starfsfólks og músíkmeðferðarfræðings með mælitækinu MiDAS á sjáanlegum
vísbendingum um ánægju einstaklinga þegar borin eru saman fyrsta, fjórða, áttunda og tólfta
músíkmeðferð?
Í töflu 12 má sjá mismun á einkunn sem gefin er fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) fyrir spurningu
5 „Ánægja á meðan á samskiptum/athöfn stendur”. Hjá starfsmönnum er það munur á einkunn sem
gefin er í fyrra mati (nr. 1) sem er gert um morgunmatarleytið og þess síðara (nr. 4) sem er gert um
kaffitímaleytið. Hjá músíkmeðferðarfræðingnum er það munur á einkunn sem gefin er í byrjun meðferðar
(nr. 2) og það seinna er athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu 5 mínútum
meðferðarinnar (nr. 3).
Tafla 12 Mismunur á einkunn fyrir ánægju fyrir og eftir inngrip (músíkmeðferð) eftir því í hvaða
skipti af meðferð þátttakandi var í
Fyrsta

Mat starfsmanna
Fjórða
Áttunda Tólfta

Mat músíkmeðferðarfræðings
Fyrsta
Fjórða
Áttunda Tólfta

meðferð meðferð meðferð meðferð

meðferð meðferð meðferð meðferð

Lægsta gildi

-42

-49

-29

-19

-4

-13

-7

-3

Hæsta gildi

96

73

49

34

54

70

45

34

Meðaltal

13

13

9

16

21

18

13

15

Miðgildi

9

11

9

23

17

12

11

14

Neðri fjórðungsmörk -6

-5

-10

-3

7

6

5

6

Efri fjórðungsmörk

36

36

30

32

34

29

20

26

Staðalfrávik

28

27

22

21

17

18

12

12

Fjöldi

48

34

19

5

38

30

22

7

3.7.1 Mat starfsmanns
Mynd 14 sýnir mismun á einkunn sem gefin er fyrir ánægju þátttakenda í sinni fyrstu, fjórðu, áttundu
og tólftu meðferð. Myndin sýnir að stafsmenn sáu jákvæðar breytingar hjá helmingi sjúklinga þar sem
miðgildi í fyrstu meðferð er 9, í fjórðu meðferð er miðgildi 11, í áttundu meðferð er miðgildi 9 og í tólftu
meðferð er miðgildi 23 (sjá töflu 12). Marktektarpróf voru gerð en hvorki var að sjá marktækan mun milli
fyrstu og fjórðu meðferðar með pöruðu t- prófi (p = 0,770, p leiðrétt = 1,000, df = 31 og t = -0,295), milli
fyrstu og áttundu meðferðar (p = 0,308 , p leiðrétt = 0,924, df = 17 og t = -1,051), né á milli fjórðu og
áttundu meðferðar (p = 0,599, p leiðrétt = 1,000, df = 18 og t = 0,536).
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna
neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir
ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og
lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 14 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns fyrir breytuna ánægja, s.s. mismun á
einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.7.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Á mynd 15 má sjá mat músíkmeðferðarfræðings varðandi breytuna ánægja. Sýndur er samanburð
á fyrsta, fjórða og áttunda tíma músíkmeðferðar. Myndin sýnir að músíkmeðferðarfræðingur sá jákvæðar
breytingar hjá 75% sjúklinga og er miðgildi í fyrstu meðferð 17, í fjórðu meðferð er miðgildi 12, í áttundu
meðferð er miðgildi 11 og í tólftu meðferð er miðgildi 14 (sjá töflu 12). Ekki reyndist marktækur munur
með pöruðu t- prófi á milli fyrstu og fjórðu meðferðar (p = 0,107, p leiðrétt = 0,320, df = 23 og t = 1,679).
Á milli fyrstu og áttundu meðferðar reyndist vera marktækur munur með pöruðu t- prófi (p = 0,010, p
leiðrétt = 0,029, df = 17 og t = 2,921), en hins vegar var ekki marktækur munur á milli fjórðu og áttundu
meðferðar (p = 0,487, p leiðrétt = 1,000, df = 19 og t = 0,708).
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Fyrsta

Fjórða

Áttunda

Tólfta

Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan kassa. Neðri mörk kassa sýna neðri
fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir ofan.
Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og lægsta
gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 15 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings við breytuna ánægja s.s.
mismun á einkunn við upphaf meðferðar (mat nr.2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á
klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð

3.8 Rannsóknarspurning 7
Hver var heildareinkunn með mælitækinu MiDAS hjá einstaklingum í músíkmeðferð eftir tegundum
heilabilunar sjúkdóma?

3.8.1 Mat starfsmanna
Mynd 16 er kassarit þar sem gerður var samanburður á MiDAS mati starfsmanna á líðan þeirra sem
voru með Alzheimer sjúkdóminn (hópur A) annars vegar og hins vegar aðra þátttakendur sem voru
greindir með aðra heilabilunarsjúkdóma en Alzheimer sjúkdóm (hópur B). Myndin sýnir að stafsmenn
sáu jákvæðar breytingar hjá helmingi sjúklinga í hópi A og er miðgildi í fyrstu meðferð í hópi A 22, í fjórðu
meðferð er miðgildi 35, í áttundu meðferð er miðgildi 45 og í tólftu meðferð er miðgildi 127 (sjá töflu 13).
Í hópi B er jákvæð breyting hjá 75% sjúklinga í fyrstu og fjórðu meðferð og er miðgildi fyrir hóp B í fyrstu
meðferð 72, í fjórðu meðferð er miðgildi 60 og í áttundu meðferð er miðgildi 72. Í tólftu meðferð er
miðgildi -35 og vísbending um versnun en einungis er um einn einstakling að ræða (sjá töflu 13). Hvorki
reyndist marktækur munur á milli hópa A og B með t-prófi í fyrstu meðferð (p = 0,028, p leiðrétt = 0,083,
df = 46, t = -2,276), í fjórðu meðferð (p = 0,092, p leiðrétt = 0,277, df = 31, t = -1,738) né í áttundu
meðferð (p = 0,685, p leiðrétt = 1,000, df = 11, t = -0,417).
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Fjórða

Fyrsta

Áttunda

Tólfta

Ljósari kassinn í hverjum lit sýnir dreifingu þeirra sem hafa Alzheimer sjúkdóm og dekkri kassinn
þá sem hafa ekki Alzheimer sjúkdóm. Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda
innan kassa. Neðri mörk kassa sýna neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri
fjórðungsmörk og eru 25% allra gilda þar fyrir ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi.
Þverstrik fyrir ofan og neðan kassa sýna hæsta og lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef
einhverjir eru.
Mynd 16 Kassarit sem sýnir dreifingu mats starfsmanns hjá þátttakendum með eða án
Alzheimer sjúkdóms, s.s. mismun á einkunn starfsmanns fyrir og eftir inngrip (mat nr. 1 og 4)
við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð
Tafla 13 Dreifing MiDAS-einkunna (heildareinkunn) eftir því í hvaða skipti af meðferð
þátttakandi var í og hvort hann er með eða ekki með Alzheimer sjúkdóm. Um er að ræða
mismun á fyrra og seinna mati starfsmanna.
Með Alzheimer sjúkdóm
Fyrsta
Fjórða
Áttunda Tólfta

Ekki með Alzheimer sjúkdóm
Fyrsta
Fjórða
Áttunda Tólfta

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

Lægsta gildi

-253

-180

-99

6

-120

-112

-106

-35

Hæsta gildi

284

185

302

311

420

292

266

-35

Meðaltal

21

11

52

143

102

72

77

-35

Miðgildi

22

35

45

127

72

60

72

-35

-50

-58

-48

34

9

-7

-89

-

fjórðungsmörk

67

67

115

268

207

166

198

-

Staðalfrávik

117

94

111

126

129

113

139

-

Fjöldi

22

17

12

4

26

17

7

1

Neðri
fjórðungsmörk
Efri

3.8.2 Mat músíkmeðferðarfræðings
Mynd 17 er kassarit þar sem gerður var samanburður á MiDAS mati músíkmeðferðarfræðings á líðan
þeirra sem voru með Alzheimer sjúkdóminn (hópur A) annars vegar og hins vegar aðra þátttakendur
sem voru greindir með aðra heilabilunarsjúkdóma en Alzheimer sjúkdóm (hópur B). Myndin sýnir að
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músíkmeðferðarfræðingurinn sá jákvæðar breytingar hjá nær öllum sjúklingum í hópi A og var miðgildi
í fyrstu meðferð í hópi A 96, í fjórðu meðferð er miðgildi 66, í áttundu meðferð er miðgildi 65 og í tólftu
meðferð er miðgildi 91 (sjá töflu 14). Í hópi B er einnig jákvæð breyting hjá nær öllum sjúklingum í fyrstu
til áttundu meðferð og er miðgildi fyrir hóp B í fyrstu meðferð 133, í fjórðu meðferð er miðgildi 103 og í
áttundu meðferð er miðgildi 90. Í tólftu meðferð er jákvæð breyting hjá helmingi sjúklinga og er miðgildi
119. Hvorki reyndist marktækur munur á milli hópa A og B með t-prófi í fyrstu meðferð (p = 0,279, p
leiðrétt = 0,836, df = 32, t = -1,102), í fjórðu meðferð (p = 0,040, p leiðrétt = 0,121, df = 28, t = -2,152)
né í áttundu meðferð (p = 0,790, p leiðrétt = 1,000, df = 11, t = -0,273).

Fjórða

Fyrsta

Áttunda

Tólfta

Ljósari kassinn í hverjum lit sýnir dreifingu þeirra sem hafa Alzheimer sjúkdóm og dekkri kassinn þá
sem hafa ekki Alzheimer sjúkdóm. Hver kassi sýnir miðju dreifingar og eru því 50% allra gilda innan
kassa. Neðri mörk kassa sýna neðri fjórðungsmörk og efri mörk kassa sýna efri fjórðungsmörk og eru
25% allra gilda þar fyrir ofan. Þverstrik fyrir miðju kassa sýnir miðgildi. Þverstrik fyrir ofan og neðan
kassa sýna hæsta og lægsta gildi að undanskildum frávillingum ef einhverjir eru.
Mynd 17 Kassarit sem sýnir dreifingu mats músíkmeðferðarfræðings hjá þátttakendum með
eða án Alzheimer sjúkdóms. Um er að ræða mismun á einkunn músíkmeðferðarfræðings, við
upphaf meðferðar (mat nr.2) og athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt mikilvægustu
5 mínútum meðferðarinnar (nr. 3) við 1., 4., 8. og 12. músíkmeðferð
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Tafla 14 Dreifing MiDAS-einkunna (heildareinkunn) eftir því í hvaða skipti af meðferð
þátttakandi var í og hvort hann er með eða ekki með Alzheimer sjúkdóm. Um er að ræða
mismun á fyrra og seinna mati músíkmeðferðarfræðings.
Fyrsta

Með alzheimer sjúkdóm
Fjórða
Áttunda Tólfta

Ekki með alzheimer sjúkdóm
Fyrsta
Fjórða
Áttunda Tólfta

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

meðferð

Lægsta gildi

-80

-119

-11

8

-13

16

-80

-49

Hæsta gildi

223

173

206

105

273

299

208

206

Meðaltal

96

55

72

74

122

112

82

92

Miðgildi

96

66

65

91

133

103

90

119

Neðri fjórðungsmörk

67

18

17

26

59

54

30

-49

Efri fjórðungsmörk

130

98

104

104

191

153

146

206

Staðalfrávik

63

70

63

45

80

73

88

130

Fjöldi

20

15

14

4

18

15

8

3

3.9 Rannsóknarspurning 8
Hver voru meiriháttar viðbrögð einstaklinga sem fengu músíkmeðferð samkvæmt mati starfsfólks og
músíkmeðferðarfræðings?
Tafla 15 sýnir tíðni og meðaltíðni fyrir breytuna meiriháttar viðbrögð þátttakenda. Þessi liður MiDAS
mælitækisins var hugsaður sem viðbót við fyrri spurningar og átti að fylla út ef matsaðili varð var við
meiriháttar eða sterk viðbrögð frá sjúklingi.
Starfsmenn töldu að í 36 skipti hefði sjúklinga sýnt eitthvað neikvætt viðbragð fyrir meðferð og 39
eftir meðferð. Starfsmenn töldu hins vegar að 201 sjúklingur hefði sýnt eitthvað jákvætt viðbragð fyrir
meðferð og 209 eftir meðferð.
Músíkmeðferðarfræðingur taldi að í 9 skipti hefði sjúklingur sýnt eitthvað neikvætt viðbragð á fyrstu
5 mínútum meðferðar (fyrra mat) og 8 skipti á klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðar (seinna mat).
Músíkmeðferðarfræðingur taldi að í 18 skipti hefðu sjúklingar sýnt eitthvað jákvætt viðbragð á fyrstu 5
mínútum meðferðar og 64 skipti á klínískt mikilvægustu 5 mínútum meðferðar (seinna mat).
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Tafla 15 Tíðni og meðaltíðni fyrir breytuna meiriháttar viðbrögð þátttakenda

Fyrra mat

Seinna mat

Músíkmeðferðar-

Músíkmeðferðar-

Starfsmaður

fræðingur

Starfsmaður

fræðingur

Tíðni

Tíðni

Tíðni

Tíðni

(meðaltíðni)

(meðaltíðni)

(meðaltíðni)

(meðaltíðni)

Eitthvað neikvætt viðbragð er sýnt 36

(1,3)

9

(0,3)

39

(1,4)

8

(0,3)

Órólegur/árásargjarn

8

(0,3)

1

(0,0)

13

(0,5)

0

(0,0)

Dregur sig í hlé/er niðurdreginn

20

(0,7)

9

(0,3)

11

(0,4)

6

(0,2)

Eirðarlaus/kvíðinn

15

(0,5)

0

(0,0)

19

(0,7)

2

(0,1)

Eitthvað jákvætt viðbragð er sýnt

201

(7,2)

18

(0,6)

209

(7,5)

64

(2,3)

Afslappaður

169

(6,0)

6

(0,2)

169

(6,0)

19

(0,7)

Eftirtektarsamur/áhugasamur

31

(1,1)

9

(0,3)

53

(1,9)

36

(1,3)

Glaðvær/brosandi

36

(1,3)

9

(0,3)

39

(1,4)

8

(0,3)

3.10 Athugasemdir frá starfsmönnum og músíkmeðferðarfræðingi
Þegar lesnar eru þær 523 athugasemdir sem skrifaðar voru í sjöunda lið MiDAS mælikvarðans en
þær sýna líðan og ástand sjúklings. Sjá mátti athugasemdir á borð við: „þreytuleg en lifnaði við í söng“,
„svipbrigðarlaus“, „líður vel og spjallar við aðra sjúklinga“, „virkur í öllum liðum tímans“, „mjög virkur við
líkamsæfingar“ ásamt mörgum öðrum. Greina mátt á athugasemdum að starfsfólkið og
músíkmeðferðarfræðingur þekktu sjúklingana vel og fylgdust með atferli þeirra og skráðu vísbendingar
sem þau sáu um líðan þeirra.
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4 Umræða
Markmið þessa verkefnis var að kanna áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóm. Niðurstöður sýndu að músíkmeðferð hafði jákvæð áhrif á líðan einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóm. Heildareinkunn úr mælitækinu sýnir að 50-75% einstaklinga sýndi betri líðan eftir
músíkmeðferð og vísbendingar eru um að endurtekin meðferð hafi í sumum tilfellum jákvæð áhrif. Þegar
horft er til vísbendinga um líðan samkvæmt einstökum þáttum mælitækisins mátti sjá að aukinn áhugi
var hjá 50% þátttakenda þegar kom að umhverfi, athöfnum og fólki í umhverfi þeirra. Helmingur
þátttakenda voru virkari í svörun þegar kom að samskiptum eða athöfnum og sýndu aukið frumkvæði í
samskiptum og athöfnum. Niðurstöður sýndu einnig að 50-75% þátttakenda sýndu meiri aðild og ánægju
þegar kom að samskiptum og athöfnum.

4.1 Heildarskor með mælitækinu MiDAS
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að hjá rúmlega helmingi einstaklinga var hægt að greina
vísbendingar um betri líðan með mælitækinu MiDAS. Það að taka þátt í músíkmeðferð virtist því auka
vellíðan einstaklinga og er það í samræmi við niðurstöður Ray og Götell (2018) sem sýndi að
músíkmeðferð dregur úr erfiðum einkennum hegðunartruflana og vanlíðan og kallar fram betri líðan
einstaklinga. Jafnframt samræmast niðurstöður okkar um góð áhrif músíkmeðferðar niðurstöðum
rannsókna á áhrifum músíkmeðferðar á fólk með aðra sjúkdóma en heilabilunarsjúkdóma (Stegemöller
o.fl., 2016; Marciniak og Biszan, 2017). Rannsókn Black og fl. (2017) kannaði áhrif gagnvirkrar hlustunar
(e. inter-active listening) á líðan í einstaklingsmiðaðri músíkmeðferð, rannsóknin fór fram á líknardeild
fyrir krabbameinsveika einstaklinga í Toronto Kanada. Einstaklingar dvöldu tímabundið á deildinni
sökum verkjastillingar, einkennameðferðar og andlegrar vanlíðanar. Meðferðin fól í sér að
meðferðaraðili söng eða spilaði tónlist og einstaklingurinn hlustaði. Alls tóku níu einstaklingar þátt í
rannsókninni, fjöldi meðferða var frá einum til sjö en meðferðartími var frá 15 til 65 mínútur. Niðurstöður
sýndu að músíkmeðferðin jók tilfinningarlega og andlega vellíðan þeirra og að þau upplifðu dýpri
tengingu við eigin tilfinningar og betri tengingu við aðra einstaklinga (Black o.fl., 2017). Músíkmeðferð
hefur einnig sýnt fram á árangur sjúklinga á gjörgæsludeild, með meðferðinni mátti greina að það
hægðist á öndunartíðni og hjartslætti og minna var um verkjakvartanir og vanlíðan tengdri kvíða (Golino
o.fl., 2019). Ætla má að áhrif músíkmeðferðar á fólk með heilabilunarsjúkdóm gætu verið svipuð en
nánari rannsókna er þó þörf.
MiDAS mælikvarðinn er kvarði sem gefur rannsakendum tækifæri til að meta fjölmarga þætti sem
tengjast líðan einstaklings með heilabilunarsjúkdóm. Niðurstöður okkar rannsóknar sýndu að nokkur
munur var á mati starfsfólk og mati músíkmeðferðarfræðings. Samkvæmt McDermott o.fl. (2014) var
góður

áreiðanleiki

mælitækis

í

samkvæmni

(e.

inter-rater

reliability)

milli

mata

hjá

músíkmeðferðarfræðingi og nægilegan áreiðanleika í mati – endurmati (e. test-retest) hjá starfsfólki
deilda. Lítill áreiðanleiki var þó í samkvæmni á milli þeirra starfsmanna sem voru að meta ef tveir mátu
sama einstakling (e. inter-rater reliability) þegar gerð var rannsókn í Bretlandi til að kanna áreiðanleika
mælitækisins (McDermott o.fl., 2014). Munurinn á milli mats músíkmeðferðarfræðings og annarra
starfsmanna styður þessa niðurstöðu og er því mikilvægt að sami starfsmaður meti einstakling bæði fyrir
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og eftir músíkmeðferð eins og var gert í þessari rannsókn. Ennfremur er mikilvægt að frekari rannsóknir
verði gerðar á prófræðilegum eiginleikum og áreiðanleika MiDAS mælitækisins.
Niðurstöður rannsóknarinnar gefur vísbendingar um að músíkmeðferð til lengri tíma geti borið aukinn
árangur. Lin o.fl. (2011) í Tævan könnuðu hvaða áhrif músíkmeðferð hafði á líðan einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóm. Meðferðin fór fram tvisvar sinnum í viku í þrjátíu mínútur í senn og var meðferðin
alls tólf skipti. Niðurstöður sýndu að verulega dró úr vanlíðan og hegðunarerfiðleikum á borð við
árásahegðun bæði munlega og líkamlega (Lin o.fl., 2011). Niðurstöður áströlsku langtímarannsóknar
Ledger og Baker (2007) þar sem einstaklingar með heilabilunarsjúkdóm mættu í vikulega músíkmeðferð
í 30 til 45 mínútur, rannsóknartímabilið stóð yfir í 42 vikur. Verið var að kanna áhrif músíkmeðferðar á
hegðunartruflanir. Niðurstöður sýndu að aukning var á hegðunartruflunum fyrstu þrjá mánuðina en svo
mátti greina að lítillega dró úr erfiðri hegðun (Ledger og Baker, 2007). Vert er að hugleiða hvort
tímalengd músíkmeðferðar í vikum eða mánuðum talið gætu gagnast fólki með heilabilunarsjúkdóm.

4.2 Mat varðandi einstaka þætti MiDAS mælitækisins
Þættir sem skoðaðir eru með MiDAS mælitækinu tengjast samskiptum, tjáningu og augnsambandi
við fólk bæði starfsfólk og aðra sjúklinga. Niðurstöðurnar sýna jákvæðar breytingar hjá um 50-75%
einstaklinga sem er mikilvægt fyrir líðan þessara einstaklinga. Tengsl milli músíkmeðferðar og
félagslegrar einangrunar hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóm hafa þó lítið verið rannsökuð.
Niðurstöður samræmast þó niðurstöðum rannsókna um aðra sjúklingahópa þar sem hægt var að sýna
fram á að músíkmeðferð eykur vellíðan og ýtir undir aukin félagsleg samskipti (Cammisuli o.fl., 2016;
Donoghue o.fl., 2021). Einnig eru okkar niðurstöður í ákveðnu samræmi við niðurstöður úr rannsókn
Cammissuli o.fl. (2016) sem sýndi að músíkmeðferð dregur úr einangrun einstaklinga sem hafa lokað
sig af sökum erfiðleika á borð við málstol þó að um annan sjúklingahóp hafi verið að ræða.
Þáttur MiDAS mælitækisins sem metur ánægju sýndi að 50-75% einstaklinga sýndi meiri ánægju eftir
músíkmeðferð. Lítið hefur verið rannsakað þegar kemur að ánægju og vellíðan hjá einstaklingum með
heilabilunarsjúkdóm. Ef horft er til annarra hópa sýna rannsóknir að músíkmeðferð í hópi hefur jákvæð
áhrif á fullorðna einstaklinga með stam. Þátttakendur upplifðu vellíðan að hitta annað fólk með sama
kvilla, höfðu gaman af því að kynnast nýjum einstaklingum og nutu sín að vinna með hinum í hópnum
(Donoghue o.fl., 2021).

4.3 Músíkmeðferð eftir tegundum heilabilunar sjúkdóma
Margir þættir geta haft áhrif á músíkmeðferð eins og líðan einstaklings og tegund tónlistar.
Hugsanlega getur tegund heilabilunarsjúkdóms haft þar einhver áhrif. Þó fannst ekki marktækur munur
í þessari rannsókn á áhrifum músíkmeðferðar á annars vegar einstaklingum með Alzheimer sjúkdóm og
hins vegar einstaklingum með aðra heilabilunarsjúkdóma. Úrtak þessarar rannsóknar er lítið en þegar
niðurstöður eru skoðaðar þá sjást vísbendingar um að með stærra úrtaki mætti sjá mun á hópunum.
Rannsóknir þar sem verið er að kanna áhrif músíkmeðferðar á líðan einstaklinga með heilabilun eru nær
alltaf rannsóknir þar sem úrtakið er blandað þegar kemur að heilabilunarsjúkdómum eða eingöngu er
verið að skoða fólk með Alzheimer sjúkdóm (Gomez-Romero og fl., 2017).
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Þar sem oft er verið að nota músíkmeðferð til að fyrirbyggja eða meðhöndla hegðunartruflanir má
hafa í huga að hegðunartruflanir eru mis miklar eftir tegundum heilabilunarsjúkdóma. Í rannsókn
Sólveigar H. Gunnarsdóttur og Ingibjargar Hjaltadóttur (2020) þar sem kannað var algengni
hegðunarvanda og tengsl við virkni, verki, þunglyndi, vitræna skerðingu og notkun fjötra á íslenskum
hjúkrunarheimilum, voru skoðuð interRAI-MDS 2.0 mat 2596 íbúa. Niðurstöður sýndu að meðaltal
einkenna hegðunarvanda var hærra hjá þeim íbúum sem voru með blandað form heilabilunar en hjá
þeim sem einungis voru greindir með Alzheimer sjúkdóm (Sólveig H. Gunnarsdóttir og Ingibjörg
Hjaltadóttir, 2020).
Þekking á því hvort árangur af meðferð svo sem músíkmeðferð er mismunandi eftir tegund
heilabilunarsjúkdóms væri gagnleg í klínísku starfi. Því er mikilvægt að gera frekari rannsóknir á því
hvort svo er og hvaða meðferð hentar sjúklingum sem eru með mismunandi tegundir
heilabilunarsjúkdóma.

4.4 Styrkur og takmarkanir rannsóknarinnar
Styrkur rannsóknarinnar var góður undirbúningur í upphafi. Starfsfólk og músíkmeðferðarfræðingur
fengu góða kennslu og eftirfylgni þegar kom að notkun MiDAS mælitækisins. Eingöngu starfsfólk sem
þekkti þátttakendur vel, sáu um matið og sami starfsmaður sá um að gera matið fyrir og eftir
músíkmeðferð. Sömuleiðis var það sami músíkmeðferðarfræðingur sem sá um músíkmeðferðina og
gerði möt músíkmeðferðarfræðings allan rannsóknartímann. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru
þær að úrtakið er ekki nógu stórt. Covid-19 heimsfaraldurinn hafði þau áhrif að rannsóknin var sett á ís
þann 11. mars og hófst ekki aftur fyrr en 15. maí árið 2020. Ef horft er til músíkmeðferðarinnar má segja
að það geti takmarkað áhrif hennar að á deild L-4 dvöldu sjúklingar á miðjum aldri, háaldraðir og svo
sjúklingar af erlendu bergi brotnir. Lagavalið hefur hugsanlega höfðaði minna til þeirra sem yngri voru
og af erlendu bergi brotnir. Lagalisti nú til dags þarf að höfða til fjölbreyttari hóps.

4.5 Framtíðarrannsóknir
Þörf er á vönduðum rannsóknum með nægilega stóru úrtaki til að kanna áhrif af músíkmeðferð bæði
með tilliti til lengd meðferðar og tegund heilabilunarsjúkdóma sem þátttakendur eru greindir með. Einnig
rannsóknir sem skoða músíkmeðferð og aðra viðbótarmeðferð til að draga úr einkennum
hegðunartruflana. Þess er sérstaklega þörf þar sem lyf eru oft notuð til að meðhöndla hegðunartruflanir
og aldraðir eru mjög viðkvæmir fyrir áhrifum lyfja (AGS, 2019; Onder o.fl., 2012). Rannsóknir þar sem
verið er að kanna viðbótarmeðferðir fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma, hafa hingað til að
mestu leyti snúist um Alzheimer sjúkdóminn. Fróðlegt væri að að greina flokka heilabilunarsjúkdóma og
kanna hvort músíkmeðferð hefði mismunandi áhrif á hverja þeirra. Meðferð á að vera einstaklingsmiðuð
og mögulega hentar ekki sama meðferð öllum einstaklingum. Einnig væri áhugavert að kanna áhrif
einstaklingsmiðaðrar músíkmeðferðar þar sem spiluð væri sérvalin tónlist fyrir einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóma, og jafnvel bera saman einstaklingsmeðferð við hópmeðferð. Sýnt hefur verið fram
á, með mörgum rannsóknum, að músíkmeðferð er árangursrík til að draga úr einkennum
hegðunartruflana (Ridder o.fl., 2013; Scales, Zimmerman og Miller, 2018). Oftast er um að ræða
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rannsóknir á áhrifum meðferðar til skamms tíma en mikilvægt væri að kanna áhrif músíkmeðferðar til
lengri tíma.

4.6 Hagnýting rannsóknarinnar fyrir hjúkrun
Rannsóknin er mikilvæg fyrir hjúkrun að því leyti að niðurstöðurnar styðja það að músíkmeðferð
stuðlar að betri líðan sem er í samræmi við rannsóknir sem sýna að músíkmeðferð dregur úr
ranghugmyndum, ofskynjunum, pirringi og æsingi. Notkun músíkmeðferðar getur því dregið úr notkun
geðrofslyfja (Ridder o.fl., 2013).
Niðurstöðurnar benda til gagnsemi mælitækisins MiDAS til að meta árangur af músíkmeðferð þessa
sjúklingahóps. Það að völ sé á sérhæfðu mælitæki þegar kemur að mati á líðan einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóm líkt og mælikvarðann MiDAS gefur heilbrigðisstarfsfólki möguleika á að ná betri
yfirsýn yfir árangur músíkmeðferðar. Mat á árangri meðferðar er mikilvægt til dæmis þegar verið er að
skipta um meðferðarform sem dæmi í músíkmeðferð í stað lyfjameðferðar. Einnig er mikilvægt að
endurmeta meðferð reglulega til að einstaklingi líði sem best miðað við aðstæður.
Mikið álag er á heilbrigðisstarfsfólki í öllum fagstéttum en krefjandi getur verið að sinna einstaklingum
með heilabilun sökum hegðunartruflana. Með því að veita viðeigandi meðferð er hægt að bæta líðan
sjúklinga með heilabilunarsjúkdóma og draga þannig úr álagi á heilbrigðisstarfsfólk og umönnunaraðila.
Mikilvægt er að huga vel að ástvinum þeirra sem eru með heilabilunarsjúkdóm. Margir ástvinir hafa verið
lengi undir miklu álagi og upplifað sorg við að missa tengsl við ástvin sinn þó hann sé enn á lífi. Ástvinir
þurfa þar af leiðandi mikinn stuðning og aðstoð starfsfólks í heilbrigðiskerfinu. Einstaklingar sem eru
með heilabilunarsjúkdóm virðast síður sækja í viðbótarmeðferðir í snemmstigum sjúkdómsins, heldur
treysta á lyf og eftirfylgni hjá lækni. Því er mikilvægt að kynna þeim snemma í sjúkdómsferlinu
viðbótarmeðferðir á borð við músíkmeðferð. Með því að innleiða viðbótarmeðferðir fyrr í sjúkdómsferli
einstaklings gefst tækifæri til að bæta líðan einstaklings fyrr en ella, auk þess að draga mögulega úr
lyfjanotkun. Horfa þarf á möguleikana að kynna aðstandendur fyrir músíkmeðferð sem gæti verið
einstaklingsmeðferð sem hægt væri að þróa heimavið þannig að spiluð væri tónlist sem höfðaði til þess
veika. Með þessu móti er hægt að draga úr álagi umönnunaraðila ef meðferðin dregur úr vanlíðan og
mögulegum hegðunarerfiðleikum þess sem veikur er, á sama tíma væri hægt að bæta líðan
umönnunaraðila.
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Ályktanir
Niðurstöður gefa vísbendingar um jákvæð áhrif músíkmeðferðar á fólk með heilabilunarsjúkdóm.
Þegar kemur að meðferð við hegðunartruflunum og vanlíðan þá gefa niðurstöður vísbendingar um að
hægt sé að nota músíkmeðferð eina sér eða samhliða lyfjameðferð til að bæta líðan þeirra sem eru með
heilabilunarsjúkdóm. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og læknar hafi í huga að þegar kemur að
músíkmeðferð er um einfalda meðferð að ræða sem ekki hefur sömu aukaverkanir og lyf. Jafnframt er
mikilvægt að huga að innleiðingu á notkun músíkmeðferðar bæði snemma í sjúkdómsferlinu og þegar
einstaklingurinn er kominn á hjúkrunarheimili.
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MiDAS-IS · Músíkmeðferðarfræðingur
Music in Dementia Assessment Scales
6. Tókst þú eftir einhverjum meiriháttar viðbrögðum af hálfu einstaklingsins í þessum tíma?
Gefið aðeins til kynna ef þið sjáið sterk viðbrögð. Notið þennan lista sem viðbót við VAS
spurningarnar fimm hér að ofan.
Órólegur/árásargjarn

Afslappaður

Dregur sig í hlé/ skapþungur

Eftirtektarsamur/áhugasamur

Eirðarlaus/kvíðinn

Glaðvær/brosandi

7. Einhverjar athugasemdir?

Leiðbeiningar
MiDAS (Music in Dementia Assessment Scales) hefur það að markmiði að meta hvort orðið
hefur breyting á vellíðan einstaklings með heilabilun sem tekur þátt í músíkmeðferð. Bæði
starfsmaður og meðferðarfræðingur fylla út tvö matsblöð hvor, fyrir hverja meðferð til að meta
hugsanlegar breytingar. Í MiDAS mælitækinu er notaður svo kallaður sjónrænn kvarði (e.
Visual Analogue Scale; VAS). Hæsta gildið “mjög mikill” á að endurspegla besta mögulega
árangur sem einstaklingurinn getur náð. Þetta þýðir að hver einstaklingur hefur sitt eigið
viðmið um hvað er hæsta gildið fyrir hverja spurningu.

Matsblað músíkmeðferðarfræðings
Fylli á út bæði eyðublöðin strax eftir músíkmeðferðina.
1. Upphafs eyðublað á að fylla út miðað við athugun sem gerð er á einstaklingnum á fyrstu
5 mínútum músíkmeðferðarinnar. Ákveðið hvernig metið er fyrir hvert atriði og merkið við
á kvarðann með lóðréttu striki.
2. Á meðan eyðublað á að fylla út miðað við athugun sem gerð er á einstaklingnum á klínískt
mikilvægustu 5 mínútum meðferðarinnar.
Röðin á matinu í tengslum við músíkmeðferð:
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MiDAS-IS · Starfsfólk
Music in Dementia Assessment Scales
Rannsóknarnúmer:
Framkvæmt af:
Dagsetning:

Skrásetningartími:

Merkið við hvort matið þetta er (Hakið í reitinn):

1. Fyrir

2. Á eftir

Ef einstaklingurinn virtist sofa mest allan tíman, svarið þá ekki spuringum 1-6, heldur farið í spurningu 7.

1. Áhugi á hlutum/athöfnum/fólki í umhverfi hans/hennar (athygli). Til dæmis:
·
·
·

Sýndi hann/hún áhuga á því sem um var að vera eða öðru fólki í kringum hann/hana?
Breyttist líkamsstaða eða svipbrigði hans/henna ef athafnir eða tónlist fönguðu athygli hans/hennar?
Varð hann/hún lífleg ef athafnir eða tónlist fönguðu athygli hans/hennar?

Enginn

Mesta mögulega

2. Stig svörunar í samskiptum eða athöfn (virk meðvitund, samskipti) Til dæmis:
·

·
·

Gáfu svipbrigði eða líkamshreyfingar til kynna að hann/hún var meðvituð um starfsfólk eða
meðferðarfræðinginn?
Hafði hann/hún augnsamband við starfsfólk, meðferðarfræðinginn eða aðra í hópnum?
Tók hann/hún þátt í samtali, tónsköpun eða munnlegri tjáningu ?

Engin

Mesta mögulega

3. Stig frumkvæðis í samskiptum / athöfn (ásetningur). Til dæmis:
·
·
·

Reyndi hann/hún að tjá sig við starfsfólk, meðferðarfræðinginn eða aðra í hópnum?
Hóf hann samræður, tónsköpun eða myndaði raddhljóð?
Talaði hann/hún um lífsreynslu sína (endurminningar) eða nefndi tónlist sem hefði þýðingu fyrir hann/hana?

Ekkert

Mesta mögulega

4. Stig aðildar í samskiptum/athöfn (þátttaka, áhugi). Til dæmis:
·
·

Tók hann/hún þátt í samræðum, tónsköpun eða annars konar tjáskiptum?
Sýndi hann/hún ákafa í athöfnum sem vöktu áhuga hans/hennar?

Engin

Mesta mögulega

5. Ánægja á meðan á samskiptum/athöfn stendur. Til dæmis:
·
·
·

Brosti, hló eða kættist hann/hún?
Sýndi hann/hún galsa eða kímnigáfu?
Var hann/hún afslöppuð?

Engin

Mesta mögulega

Einungis til notkunar fyrir skrifstofu

1

2

3
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MiDAS-IS · Starfsfólk
Music in Dementia Assessment Scales
6. Tókst þú eftir einhverjum meiriháttar viðbrögðum af hálfu einstaklingsins í þessum tíma?
Gefið aðeins til kynna ef þið sjáið sterk viðbrögð. Notið þennan lista sem viðbót við spurningarnar
fimm hér að ofan.
Órólegur/árásargjarn

Afslappaður

Dregur sig í hlé/skapþungur

Eftirtektarsamur/áhugasamur

Eirðarlaus/kvíðinn

Glaðvær/brosandi

7. Einhverjar athugasemdir?

Leiðbeiningar
MiDAS (Music in Dementia Assessment Scales) hefur það að markmiði að meta hvort orðið
hefur breyting á vellíðan einstaklings með heilabilun sem tekur þátt í músíkmeðferð. Bæði
starfsmaður og meðferðarfræðingur fylla út tvö matsblöð hvor, fyrir hverja meðferð til að meta
hugsanlegar breytingar. Í MiDAS mælitækinu er notaður svo kallaður sjónrænn kvarði (e.
Visual Analogue Scale; VAS). Hæsta gildið “mjög mikill” á að endurspegla besta mögulega
árangur sem einstaklingurinn getur náð. Þetta þýðir að hver einstaklingur hefur sitt eigið
viðmið um hvað er hæsta gildið fyrir hverja spurningu.

Það er mikilvægt að sami starfsmaður fylli út bæði eyðublöðin samdægurs.
1. Fyrir eyðublað á að fylla út fyrir músíkmeðferðina. Takið ykkur tíma til að hugleiða hvernig
einstaklingnum líður í dag og ákvarðið meðaltals stöðu og merkið greinilega með lóðréttu
strike á kvarðann við hvern þátt.
2. Eftir eyðublað á að fylla út nokkrum klukkutímum eftir að einstaklingurinn fór í
músíkmeðferðina en samdægurs. Merkið við meðal líðan einstaklingins eftir
músíkmeðferðina í dag.
Röðin á matinu í tengslum við músíkmeðferð:
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Reykjavík, 9. október 2019
ós/sh
Ingibjörg Hjaltadóttir
Sérfræðingur í öldrunarhjúkrun og dósent
Landspítali Landakoti v/Túngötu
101 Reykjavík
Varðar erindi 31/2019 „Músíkmeðferð einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm:
sjáanlegar vísbendingar um líðan“.

Ágæta Ingibjörg,
Höfum móttekið svar þitt ásamt fylgigögnum og svarar þetta athugasemdum
nefndarinnar með fullnægjandi hætti.
Samkvæmt umsókn á að skoða eftirfarandi:
Rannsóknarhópur:
Þátttakendur verða sjúklingar sem dvelja á deild L-4 sem er sérhæfð deild fyrir
einstaklinga með heilabilun.
Rannsóknargögn:
Úr sjúkraskrá verða fengar eftirfarandi bakgrunnsbreytur:
• Kyn
• Aldur
• Sjúkdómsgreining (tegund minnissjúkdóms)
Breytur í mælitækinu MiDAS:
Tímasetning mats Tegund mats 1. Áhugi á hlutum/athöfnum/fólki í umhverfi
hans/hennar (athygli). 2. Stig svörunar í samskiptum eða athöfn (meðvitund,
samskipti). 3. Stig frumkvæðis í samskiptum / athöfn (ásetningur). 4. Stig þátttöku í
samskiptum/athöfn (aðild). 5. Ánægja á meðan á samskiptum/athöfn stendur. 6.
Tókst þú eftir einhverjum meiriháttar viðbrögðum af hálfu einstaklingsins í þessum
tíma? 7. Einhverjar athugasemdir (skriflegar athugasemdir)

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala
Vísinda- og þróunarsviði
Rauðarárstíg 10
105 Reykjavík

Formaður: Ólafur Samúelsson
Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir
Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir
Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is
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Rannsóknartímabil:
Rannsókn hefst: 1. Október 2019 eða þegar öll leyfi eru komin
Rannsókn lýkur: Gagnasöfnun lýkur 31. maí 2020 en rannsóknarlok eru áætluð í maí
2021.
Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda
rannsókn er hér með veitt.
Siðanefnd bendir rannsakendur á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar þar sem
vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin
fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af
birtum greinum um rannsóknina.

Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin
Virðingarfyllst fyrir hönd Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala,

Sveinbjörg Halldórsdóttir, staðgengill forstöðumanns.
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