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Ágrip 

Bakgrunnur: Rannsóknir sýna að COVID er bráðsmitandi sjúkdómur og getur 

valdið bæði líkamlegri og sálrænni vanlíðan. Þeir sem smitast eru líklegir til að 

upplifa sálræn og líkamleg einkenni meðan á veikindunum stendur og eftir 

veikindin. Þverfagleg endurhæfing getur dregið úr neikvæðum afleiðingum 

veikindanna, stuðlað að bættri heilsu og betri lífsgæðum.   

Tilgangur: Að skoða reynslu af COVID veikindum hjá sjúklingum sem þáðu 

þverfaglega endurhæfingu í kjölfar fyrstu bylgju farsóttar. Markmiðið var að auka 

skilning á áhrifum þess á sálræna og líkamlega líðan, að veikjast af COVID og 

kynnast  bjargráðum við sjúkdómnum. 

Aðferð: Eigindleg og unnið eftir tólf þrepum Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Þátttakendur voru þrír karlmenn og þrjár konur, valin með tilgangsúrtaki á 

endurhæfingarstofnun. Tvö til þrjú viðtöl voru tekin við hvern þátttakanda, 

fimmtán í heildina. Notast var við hálfstaðlaðan viðtalsramma.  

Niðurstöður: Reynsla þátttakenda, sem veiktust af COVID í fyrstu bylgju 

farsóttarinnar er, að veikindin hafi haft víðtæk áhrif á sálræna og líkamlega líðan 

þeirra. Þátttakendur upplifðu ólík veikindi en þeir þurftu allir að takast á við 

ýmisleg einkenni og eftirköst í kjölfar þeirra. Helstu einkennin voru mikil þreyta, 

viðvarandi verkir og mæði, sem virtust ætla að verða þrálát. Upplifun þátttakenda 

af endurhæfingu í kjölfar veikindanna var góð og bætti hún líf þeirra og lífsgæði. 

Titil ritgerðarinnar, „Maður getur ekki annað en bara haldið áfram“, er yfirþema 

í niðurstöðum þessarar rannsóknar og lýsir reynslu þátttakenda. Við greiningu 

viðtala komu í ljós þrjú meginþemu: Sálræn og líkamleg líðan í veikindum, 
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Einkenni og eftirköst veikindanna og Reynsla af þverfaglegri endurhæfingu. Fimm 

til sex undirþemu greindust undir hverju þema. 

Ályktanir: Mikilvægt er að fólk sem veikist af COVID og býr við langvarandi 

eftirköst, eigi þess kost að fá þverfaglega endurhæfingu, sem beinist að 

einkennum. Þverfagleg endurhæfing getur líklega dregið heilsufarsvandamálum í 

kjölfar veikindanna, eða jafnvel fyrirbyggt þau.  

Lykilorð: COVID einkenni, eftirköst, þverfagleg endurhæfing, fyrirbærafræði. 
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Abstract 

Background: Studies indicate that COVID is a contagious disease, causing patients 

breathing problems, physical symptoms, and psychological disorders. Those who 

get infected are likely to experience psychological and physical problems during 

and after the illness. Interdisciplinary rehabilitation can reduce negative effects 

of the disease, facilitate health and quality of life.   

Purpose: To examine patients' experience of COVID and interdisciplinary 

rehabilitation, hoping to increase knowledge and deepen understanding of the 

psychological and physical effects of COVID. 

Method: A qualitative method, based on the twelve main levels of the Vancouver 

School of Phenomenology. Three men and three women, were selected 

purposively at a rehabilitation center and each patient were interviewed one, two 

or three times, in all fifteen interviews, using a semi-structured interview 

framework. 

Results: The experience of participating COVID patients is that the illness severely 

effected their psychological and physical well-being. The patients experienced 

various illnesses, but all had to cope with different symptoms and consequences. 

Their experience was that the illness was accompanied by serious tiredness, 

persistent pain and shortness of breath, and all the symtoms seemed to be 

persistent. Their experience of rehabilitation after COVID was good and it 

improved their lives and quality of life. The title of the dissertation, „Moving 

forward is the only way", is the major theme in the results, encompassing the 

patients‘ experiences. An analysis of the interviews revealed three main themes, 
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each with five or six sub-themes. The main themes were: Psychological and 

physical well-being during illness, Symptoms and consequences of the illness and 

Experience of interdisciplinary rehabilitation. 

Conclusions: It is important that people who become ill with COVID and 

experience long-term repercussions have the opportunity to receive 

interdisciplinary rehabilitation, that focuses on symptoms. Interdisciplinary 

rehabilitation can probably alleviate, or even prevent health problems following 

an illness.   

Keywords: COVID symptoms, repercussions, interdisciplinary rehabilitation, 

phenomenology.
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Þakkir 

Hjartans þakkir vil ég færa þátttakendum fyrir þátttöku í rannsókninni, þar sem 

þeir voru fúsir til að segja á einlægan hátt frá reynslu sinni af COVID veikindum og 

hvernig þverfaglega endurhæfingin hjálpaði þeim. Leiðbeinendum mínum Jónínu 

Sigurgeirsdóttur, Sigrúnu Sigurðardóttur og Ástu Snorradóttur færi ég miklar 

þakkir fyrir allan stuðninginn, hvatningu og faglega leiðsögn í gegnum 

rannsóknarferlið. Þá vil ég þakka aðstoð Guðbjargar Pétursdóttur sem kom á 

sambandi milli mín og þátttakenda. Þakka fyrir hvatningu allra starfsmanna á 

endurhæfingardeildinni. Ásdísi Pálsdóttur systur minni þakka ég fyrir yfirlestur og 

mikla hvatningu. Hönnu Kristínu Stefánsdóttur fyrir prófarkalestur. Sérstaklega vil 

ég þakka Guðjóni Birgi, eiginmanni mínum og börnum okkar tveimur Jóhanni Páli 

og Elísu Dröfn fyrir þrotlausa þolinmæði, mikla hvatningu, ást og öll knúsin. 

Nánustu fjölskyldu og vinum færi ég mínar hlýjustu þakkir fyrir allan stuðninginn 

og mikla hvatningu  við rannsóknarvinnuna. 

 Án ykkar allra hefði þetta ekki verið möguleiki.
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1 Inngangur 

Í rannsókninni var könnuð reynsla sjúklinga sem greindust með COVID og bjargráð 

sem þau kynntust í þverfaglegri endurhæfingu eftir COVID veikindin. Í þessum 

kafla verður greint frá bakgrunni rannsóknarinnar, tilgangi hennar og lykilhugtök 

verða skilgreind. Fjallað verður um veiruna sem veldur COVID og áhrif 

farsóttarinnar á heilsu einstaklinga sem veiktust af henni í fyrstu bylgju farsóttar 

og þurftu í endurhæfingu eftir veikindin vegna langvarandi eftirkasta. Rætt verður 

um sálræn og líkamleg einkenni veikindanna, bjargráð, mögulega meðferð og 

endurhæfingarúrræði. Í lok kaflans verður greint frá tilgangi rannsóknarinnar, sett 

fram rannsóknarspurning og loks eru lykilhugtök skilgreind.  

1.1 Bakgrunnur rannsóknar 

Í byrjun janúar 2020, nánar tiltekið þann 13. janúar, kom tilkynning frá Embætti 

landlæknis vegna frétta sem höfðu borist um veirusýkingu sem vart hafði orðið 

við  austur í Kína í lok ársins 2019 (Embætti landlæknis, 2020a). Í tilkynningunni 

kom fram að um væri að ræða lungnabólgu, hópsýkingu sem væri komin til vegna 

nýrrar kórónuveiru sem væri þó frábrugðin þeim kórónuveirum sem ollu 

sjúkdómunum Severe Acute Respitory Syndrome (SARS) og Middle East Respitory 

Syndrome (MERS) (Liya o.fl., 2020; Rabaan,2020). Veirusýkingin var rakin til 

markaðar sjávar- og fuglaafurða í borginni Wuhan í Kína. Fyrsta dauðsfallið, sem 

skráð var af völdum veirunnar, var í Kína þann 11. janúar 2020 (Lei, 2020; 

Sóttvarnalæknir, 2020b). Þann 20. janúar sagði Þórólfur Guðnason 

sóttvarnalæknir í viðtali við Vísi að engin ástæða væri til að óttast veiruna á Íslandi 

enn sem komið væri þar sem ekkert benti til þess að hún smitaðist á milli manna 
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og enn væru engin smit fyrir utan Kína (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2020). 

En skjótt skipast veður í lofti því að þann 24. janúar 2020 voru fyrstu smit greind 

í Evrópu af COVID-veirunni og þann 30. janúar lýsti 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) yfir neyðarástandi á heimsvísu. Í beinu 

framhaldi hófst skimun á Íslandi og greindist fyrsta smitið þann 28. febrúar 2020, 

hjá karlmanni á fimmtugsaldri. Í kjölfar þessa var boðað til fyrsta 

blaðamannafundar af hálfu sóttvarnalæknis og Almannavarnadeildar 

ríkislögreglustjóra, þar sem virkjað var hættustig almannavarna (Embætti 

landlæknis, 2020a, 2020b; Sóttvarnalæknir, 2020a). Þann 11. mars 2020 gaf WHO 

út að um heimsfaraldur væri að ræða (WHO, 2020). Mikið óvissu- og 

neyðarástand hefur ríkt í heiminum því að COVID-veiran hefur valdið fjölda 

sýkinga og dauðsfalla (Nie o.fl., 2020; Sokolowska o.fl., 2020; Suwanwongse og 

Shabarek, 2020). 

COVID er bráðsmitandi sjúkdómur sem getur valdið fjölbreytilegum 

einkennum, bæði sálrænum og líkamlegum. Einkenni veikindanna geta verið lítil 

sem engin og allt upp í mjög alvarleg einkenni, sum svo alvarleg að fólk hefur 

látist. Veikindi af völdum COVID geta haft í för með sér margvíslega streituvalda 

sem geta  ógnað geðheilsu fólks ef ekkert er að gert (Silver, 2020; Suwanwongse 

og Shabarek, 2020). COVID er nýr smitsjúkdómur sem stafar af veiru sem ber 

nafnið SARS-CoV-2 og tilheyrir hún ættkvísl MERS-CoV og SARS-CoV. Veiran er 

talin vera sjöunda kórónuveiran sem hefur uppgötvast hingað til og getur smitast 

milli manna og dýra (Embætti landlæknis, 2020a; Liya, 2020). SARS-CoV og MERS-

CoV eða COVID veirur eru kórónuveirur í flokki vírusa sem geta valdið sýkingum í 

öndunarfærum, þörmum, lifur og taugakerfi manna og dýra (Liya o.fl., 2020). 

Helstu smitleiðir veirunnar eru dropa- og úðasmit og snertismit um fleti sem sýktir 

hafa komið við (Barker-Davies o.fl., 2020; Liya o.fl., 2020). Einkenni sýkingar af 

völdum kórónuveirunnar geta verið mjög dul og breytileg, sumir fá lítil sem engin 
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einkenni og allt upp í mjög alvarleg. Langtíma-afleiðingar COVID eru enn að 

talsverðu leyti óþekktar en vísbendingar eru um að veiran geti leitt til 

fjölkerfasjúkdóma (Barker-Davies o.fl., 2020). Talið er að fjölbreytileg langvarandi 

einkenni geti hamlað starfsorku og lífsgæðum fólks eftir COVID. Óttast er að 

eftirköstin sem sumir upplifa eftir veikindin geti varað mjög lengi ef ekki er gripið  

inn í með endurhæfingu. Endurhæfingarstofnun á Íslandi hefur sett af stað 

sérstakt úrræði til að þjóna þessum hópi. Úrræðið stuðlar að aðstoð við sjúklinga 

sem hafa veikst af COVID og vilja þiggja endurhæfingu til að komast aftur út á 

vinnumarkaðinn og út í lífið (Magnússon og Yngvason, 2020). 

Orðasambandið endurhæfing eftir COVID var valið í samráði við Ara Pál 

Kristinsson hjá Íslenskri málstöð, þegar fyrstu sjúklingarnir innrituðust á 

endurhæfingarstofnunina í þessa meðferð, haustið 2020. Hjá Íslenskri málstöð 

var mælt með að nota upphafsstafi í heiti veikinnar, en sleppa -19 úr heitinu (Ari 

Páll Kristinsson, Tölvupóstur 6.11.2020). 

 

1.2 Einkenni og eftirköst veirusýkingarinnar 

Helstu einkenni  COVID eru hiti, hósti, mæði, bein- og vöðvaverkir, hálssærindi, 

andþyngsli, þreyta, slappleiki og hitatoppar. Hjá sumum sjúklingum hverfur 

bragð- og lyktarskyn snögglega og einnig eru til dæmi um einkenni frá 

meltingarvegi eins og niðurgang. Slímhúð í nefi fólks virðist vera fullkomið 

umhverfi fyrir veiruna til að fjölga sér (Briguglio o.fl., 2020). Alvarleg líkamleg 

einkenni geta þróast hratt og haft áhrif á öndunarfæri, hjarta, lifur, æðakerfi, 

heila, nýru og þarma. Talið er að veiran valdi sýkingu í efri hluta öndunarfæra, þ.e. 

nefholi og koki, og að veiran geti einnig valdið alvarlegri lungnabólgu eða COVID-

þéttingu, þar sem sýking býr um sig í neðri öndunarfærum þar sem lungnablöðrur 

og berkjur eru staðsettar (Vasilev o.fl., 2021). Lungnateppa eða COVID-þétting 

kemur fram á tölvusneiðmynd sem hvítar þéttingar eða litlir deplar. Ráðlagt er að 
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beita lungnaendurhæfingu, sem úrræði fyrir þá sjúklinga sem verða fyrir truflun 

á starfsemi öndunarfæra. Öndunarfærasýking getur myndað vefjabólgu á síðari 

stigum veikinda (Barker-Davies o.fl., 2020; Demeco o.fl., 2020; Liya o.fl., 2020; 

Vasilev o.fl., 2021; Yang og Yang, 2020). 

Misjafnt er hve  lengi sjúklingar eru að ná sér af veikindunum en flestir hafa 

náð fullum bata á einni til tveimur vikum. Í slæmum tilvikum getur batinn tekið 

allt að sex vikur eða meira, sem virðist vera þar sem áverkar hafa orðið á lungum, 

hjarta, nýrum og heila. Hugsanlegt er að einstaklingur geti endursýkst af veirunni 

ef hann hefur ekki náð að mynda mótefni þar sem í umferð eru nokkur afbrigði 

af henni (Embætti landlæknis, 2020b; Gómez o.fl., 2020).  

Talið er að fólk yfir 65 ára aldri sé í aukinni hættu á að veikjast alvarlega af 

COVID, ásamt fólki með undirliggjandi hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, 

langvinna lungnateppu, skerta nýrnastarfsemi, sykursýki af tegund 1 og 2 eða 

offitu. Einnig teljast líffæraþegar til áhættuhópsins. Hugsanlega er aukin hætta á 

alvarlegri veikindum hjá fólki sem reykir, er í ónæmisbælandi meðferð vegna 

gigtar- og sjálfsofnæmissjúkdóma, er með langvinna vöðva- og taugasjúkdóma 

eða skerta lungnastarfsemi (Gómez o.fl., 2020). 

Eftirfylgdarrannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að sjúklingar geta 

fengið bráðan öndunarfærasjúkdóm og mikil eftirköst af COVID. Dæmi eru um 

öndunartruflanir, hjartsláttarónot, skjálfta í höndum og köfnunartilfinningu. 

Einnig benda nýjar skýrslur varðandi eftirköst af veirusýkingunni til þess að á síðari 

stigum veikinda geti komið fram dreifðir lungnaáverkar og að sumir einstaklingar 

þjáist einnig af millivefs-lungnabólgu. Þessir lungnaáverkar geta haft í för með sér 

súrefnisskort og skerta hjarta- og lungnastarfsemi (Yang og Yang, 2020). Skert 

hjartastarfsemi getur orðið til þess að hjartavöðvinn skaddist vegna æðaflækju 

sem verður til við hjartabilun (Maxwell, 2020). Enn er óljóst hvort langvarandi 
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tilvist veirunnar geti valdið líkamlegri vanvirkni hjá þeim sjúklingum sem hafa 

veikst (Yang og Yang, 2020). 

Eftirköst veirusýkingarinnar lýsa sér hjá sumum sem öndunarbilun vegna 

langvarandi rúmlegu í öndunarvél þar sem bólgur hafa búið um sig í lungum. Talið 

er að langvarandi  gjörgæslulega geti haft í för með sér alvarlegar afleiðingar hvað 

varðar sálræna heilsu sjúklinga. Talið er að sjúklingar í þessari stöðu séu í meiri 

hættu á að þróa með sér heilkenni sem kennt er við tímann eftir gjörgæslulegu 

(e. Post-Intensive Care Syndrome (PICS)). Líkamlega skerðingin sem PICS hefur í 

för með sér eru þreyta, tauga- og vöðvaslappleiki, hreyfiskerðing, óstöðugleiki og 

erfiðleikar með jafnvægi. Sálræna skerðingin getur verið kvíði eða þunglyndi og 

svefntruflanir. Vitræn vandamál geta verið truflun á minni, hæg úrvinnsla, léleg 

einbeiting og óráð. Talið er að einkennin geti varað í nokkra mánuði eða jafnvel 

ár eftir bata af veikindunum (Asly og Hazim, 2020; Stam o.fl., 2020). 

Þann 21. mars 2020 gáfu samtökin British Association of 

Otorhinolaryngology út að þar sem hin smitandi veira velur sér gjarnan leið um 

nef, þá sé hugsanlegt að sjúkdómurinn valdi skemmdum á neftaugaveggnum, 

með skerðingu á lyktarskyni. Talið er brýnt að athuga hvort vírusinn komist að 

miðtaugakerfi í gegnum neftaugaleiðir eða aðrar taugaleiðir þar sem slíkar 

skemmdir gætu haft í för með sér alvarlega taugaáverka á mikilvægum svæðum 

heilans til langs tíma og jafnvel leitt af sér banvæna öndunarbilun (Briguglio o.fl., 

2020). 

1.3 Líðan í veikindum 

Á nokkrum mánuðum dreifðist COVID eins og eldur í sinu um allan heim, fjöldi 

fólks hefur greinst með staðfest veikindi og gríðarlegur fjöldi dáið af völdum 

veikindanna (Yildirim og Solmaz, 2020). Sérfræðingar á vegum Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunarinnar hafa vakið athygli á því að sálrænir fylgikvillar geti 
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komið fram í kjölfarið (WHO, 2013, 2020). COVID hefur valdið neyðarástandi 

meðal almennings og fólk, sem hefur verið sett í sóttkví eða einangrun, hefur lýst 

ýmsum sálrænum vandamálum, svo sem ótta, reiði, kvíða, þunglyndi, svefnleysi 

og einsemd. Þau sem hafa sýkst hafa upplifað sig ein og yfirgefin í veikindunum 

vegna samfélagslegs ótta við sjúkdóminn eða vegna smitskammar (Haller o.fl., 

2020; Wang o.fl., 2020; Yang og Yang, 2020; Yildirim og Solmaz, 2020). 

Smitskömm er eitt nýyrði COVID-tímans og þykir mikið áhyggjuefni (Haller o.fl., 

2020). 

Óvissuástand það sem ríkir um allan heim getur dregið dilk á eftir sér. Fólk 

sem hefur undirliggjandi geðraskanir er næmara fyrir streitutengdum atburðum 

en almenningur og getur því verið viðkvæmt sálrænt og jafnvel upplifað ofsakvíða 

vegna ákafrar fréttamiðlunar. Ofsakvíði getur haft í för með sér sálrænt áfall 

(Wang o.fl., 2020; Yang og Yang, 2020), bæði fyrir þann sem sýkist og fyrir 

aðstandendur, því að veikindin hafa í för með sér mikla einangrun sem getur kynt 

undir sálrænum vanda (Embætti landlæknis og Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020; Garrard o.fl., 2017; Heilsuvera, 2020). Dæmi um 

neikvæð sjúkdómseinkenni sem geta fylgt sálrænum áföllum eru höfuðverkur, 

ógleði, skömm, depurð, þunglyndi, kvíði, sektarkennd og áfallastreituröskun 

(American Psychological Association, 2020). Nýlegar rannsóknir benda til að 

ástandið hafi verulega skaðleg áhrif á geðheilsu og geti aukið streitutengd 

einkenni fólks. Talið er að fólk sem sett er í sóttkví vegna COVID upplifi ýmis 

sálræn einkenni eins og ótta, gremju, kvíða, skort á félagslegum tengslum, 

þunglyndi og streitu sem getur leitt til  kulnunar eða tilfinningalegrar örmögnunar 

(Yildirim og Solmaz, 2020; Xiang o.fl., 2020). 

Niðurstöður eftirfylgnirannsóknar, sem var gerð í Hubei í Kína á sjúklingum 

með langvinna lungnateppu (LLT), sýna að eldri sjúklingar með LLT, lágan 
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líkamsþyngdarstuðul (BMI) eða lélega lungnastarfsemi eru líklegri til að deyja af 

völdum COVID heldur en yngra fólk sem hefur sömu einkenni (Hu o.fl., 2020). 

Bandaríska sálfræðisambandið (American Psychological Association (APA)) 

hefur skilgreint COVID-heimsfaraldurinn sem skelfilegt áfall fyrir alla 

heimsbyggðina. Þrátt fyrir það þá vantar enn frekari rannsóknir á sálrænni heilsu 

þeirra sem lagðir hafa verið inn á COVID-deildir. Brýnt er að skoða umfang 

vandans svo að grípa megi inn í með réttum verkfærum til að sporna við 

sálrænum skaða af völdum veirunnar. APA hefur því kynnt áfallamiðaðan 

leiðbeiningaramma sem skilgreinir hvers konar áfall það er að greinast með 

COVID. Áfallamiðuð þjónusta í heilbrigðiskerfinu er talin skipta miklu máli og 

mikilvægt er að fólk sem hefur orðið fyrir sálrænum áföllum fái faglega aðstoð til 

að sporna gegn frekari heilsufarsvanda (American Psychological Association, 

2020; Sahoo o.fl., 2020). 

Í Wuhan í Kína var gerð þversniðsrannsókn á 78 einstaklingum sem höfðu 

sýkst af COVID-veirunni og sýndu niðurstöðurnar háa tíðni kvíða- og 

þunglyndiseinkenna (Griffin, 2020). Á Ítalíu var þversniðsrannsókn send út á 

netinu í gegnum mismunandi samfélagsmiðla og óskað eftir þátttöku þeirra sem 

höfðu fengið COVID samkvæmt greiningarlista DSM-5 flokkunarkerfisins. Safnað 

var gögnum, sem lýstu neyðarástandi, sálrænum einkennum og svefntruflunum, 

til að skoða líkur á áfallastreituröskun (PTSD).  Niðurstöður sýndu sterka fylgni á 

milli þess að hafa greinst með COVID og þess að skora hátt á kvarða 

áfallastreituröskunar þar sem mikið var um almenna vanlíðan og svefntruflanir. 

Því er augljóst að grípa þarf til aðgerða sem taka á sálrænni líðan einstaklinga til 

skemmri og lengri tíma á tímum COVID (Nie o.fl., 2020).  

Athuganir voru gerðar á afleiðingum sálrænna áfalla hjá 90 einstaklingum af 

völdum SARS-CoV veirunnar, sem braust út árið 2003 í Hong Kong. Bentu 

niðurstöður til að sálræn veikindi geti fylgt slíkum veikindum, helst vegna 
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óvissunnar sem fylgir því að smitast, sitja í einangrun og verða fyrir félagslegri 

einangrun. Einnig kom fram að smitaðir óttuðust öryggi ástvina og að valda 

öðrum smiti (Lei, 2020; Maunder, 2009). Í rannsókn Lee og félaga (2007), sem var 

gerð einu ári eftir að faraldur braust út í Hong Kong meðal fólks sem hafði náð 

bata eftir veikindin, sást að það glímdi enn þá við streitutengd einkenni, sálræna 

vanlíðan og áhyggjur af völdum veirunnar. Ekki er talið ráðlegt að líta fram hjá 

sálrænum afleiðingum smitsjúkdóma til langs tíma litið og bent er á að 

endurhæfing geti gegnt mikilvægu hlutverki í geðheilbrigðisþjónustu (Lee o.fl., 

2007). 

1.4 Þverfagleg endurhæfing og bjargráð eftir COVID 

Rannsóknir sýna fram á þörf á endurhæfingu fyrir sjúklinga sem hafa veikst af 

COVID og eru að takast á við einkenni og eftirköst veikindanna. Þar sem COVID er 

nýr og áður óþekktur sjúkdómur verður að fara varlega og ræða mögulegar 

afleiðingar hans við sjúklinga og upplýsa um að ekki sé vitað hver langtímaáhrif 

sjúkdómsins eru (Barker-Davies o.fl., 2020). Í Kína hafa sérfræðingar í 

endurhæfingu þróað hagnýtar og vel framkvæmanlegar leiðbeiningar um 

öndunarendurhæfingu fyrir sjúklinga eftir COVID. Alla jafna koma sjúklingar sem 

þarfnast endurhæfingar eftir COVID úr svipuðum aðstæðum, hafa þurft að eyða 

tíma á gjörgæslu og má því ætla að þeir hafi áþekk eftirköst og einkenni. Helstu 

einkennin sem lýst hefur verið, eru mæði, kvíði, þunglyndi, langvarandi verkir, 

skert hreyfigeta og versnandi lífsgæði (Barker-Davies o.fl., 2020). 

Skammtímamarkmið lungnaendurhæfingar eftir COVID er að draga úr mæði og 

létta á sálrænni vanlíðan, kvíða og þunglyndi. Langtímamarkmið er að stuðla að 

líkamlegri virkni sjúklings, bættum lífsgæðum og endurkomu út í samfélagið í 

einhvers konar virkni (Barker-Davies o.fl., 2020; Demeco o.fl., 2020; Yang og Yang, 

2020). Ráðlagt er að íhuga heildræna, þverfaglega nálgun við slíka endurhæfingu 

því að hugsanlega munu alvarlegir fylgikvillar gera vart við sig síðar. Því er 
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skynsamlegt að fylgjast náið með hverjum og einum meðan á endurhæfingarferli 

stendur. Mikilvægt er að sjúklingar fái fræðslu um ástand sitt og áætlaðan 

framgang endurhæfingar (Barker-Davies o.fl., 2020). Í endurhæfingu er unnið í 

þverfaglegu teymi sem hefur reynst árangursríkt fyrir sjúklinga. Nálgunin er 

heildræn, með sameiginlegri ákvarðanatöku og markmiðssetningu fagfólks í 

teymi, í samráði við sjúkling,  til að styrkja færni hans í að nýta þekkt bjargráð 

(Prabhakar o.fl., 2019; Sigurgeirsdottir o.fl., 2019). Æskilegt er að meta þörf 

sjúklinga sem hafa greinst með COVID, fyrir sérsniðna endurhæfingu með áherslu 

á öndunarþjálfun til að fyrirbyggja langvinnan lungnasjúkdóm (Yang og Yang, 

2020). Ekki er þó ráðlagt að hefja loftháðar öndunaræfingar of snemma því að 

sjúklingum gæti versnað. Því er mælt er með að endurhæfing hefjist ekki fyrr en 

sjúklingar eru orðnir alveg smitlausir (Yang og Yang, 2020).  

Í endurhæfingu sjúklinga með langvinna lungnateppu, sem getur verið ein 

afleiðing COVID, er lögð áhersla á að veita viðeigandi fræðslu varðandi stjórn á 

öndun, orkusparandi vinnuaðferðir, hæfilega hreyfingu, svefn og hvíld. Langvinn 

lungnateppa hefur neikvæð áhrif á líkamlega, sálfélagslega líðan sjúklinga og 

einnig á félagslíf þeirra og fjölskyldusambönd. Í endurhæfingu leitast fagfólk við 

að hafa áhrif á hugarfar sjúklings, kenna honum að þiggja þá aðstoð sem 

nauðsynleg er og að temja sér heilbrigðan lífsstíl til að draga úr mæði, kvíða og 

ótta (Sigurgeirsdottir o.fl., 2019). Gerð var rannsóknarrýni á nýlegum skýrslum 

sem fjalla um endurhæfingu fólks sem hefur greinst með COVID og stóðust 22 

rannsóknir inntökuskilyrðin. Til þessa hafa flestar fræðigreinar verið byggðar á 

eldri greinum um einkenni og eftirköst svipuð þeim sem veiran hefur valdið. 

Niðurstöður benda til að sex vikna endurhæfing bæti verulega úr líðan og 

lífsgæðum fólks eftir COVID ásamt því að draga verulega úr 

öndunarfæraeinkennum og kvíða (Demeco o.fl., 2020). 
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Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða reynslu sjúklinga sem hafa fengið 

COVID af veikindum sínum og langvarandi eftirköstum þeirra, í fyrstu bylgju 

farsóttar og bjargráðum þverfaglegrar endurhæfingar. Markmiðið er að auka 

þekkingu heilbrigðisstarfsfólks, sjúklinga og annara til að dýpka skilning  á því.  

Skoðað verður hvernig sálræn og líkamleg líðan sjúklinga var í veikindunum, 

hvaða áhrif, einkenni og eftirköst fylgdu veikindunum og hvernig þverfagleg 

endurhæfing kom til móts við þarfir þátttakenda. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla sjúklinga af COVID-veikindum og 

bjargráðum þverfaglegrar endurhæfingar í fyrstu bylgju farsóttar?  

Skilgreining meginhugtaka 

Bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar: Verkfæri sem eru notuð eru til að 

takast á við áskoranir sem koma upp í daglegu lífi sjúklinga. Til að þeir geti 

tileinkað sér nægilega hæfileika til að takast á við langtíma meðferð á einkennum 

eftir veikindi (Ana Arenivas PhD o.fl., 2020).   

COVID: Nýr smitsjúkdómur sem stafar af veiru sem ber nafnið SARS-CoV- 2 

og er bráðsmitandi öndunarfærasjúkdómur sem veldur truflun á öndun, 

líkamlegum einkennum og sálrænni truflun hjá þeim sem veikjast (Liya, 2020). 

Helstu smitleiðir veirunnar eru dropa- og úðasmit og snertismit um fleti sem sýktir 

hafa komið við (Barker-Davies o.fl., 2020). Til að fyrirbyggja sýkingar og smit er 

mælt með að gæta almenns hreinlætis, sérstaklega handþvottar, nota 

andlitsgrímu í almannarými sem og að halda félagslegri fjarlægð (Yildirim og 

Solmaz, 2020).  

COVID-þétting:  Röntgenmyndir af COVID-sjúklingum sýna hvítar þéttingar í 

lungum sem geta verið eins og litlir deplar og líka eins og köngulóarvefur. Þessar 
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þéttingar eru oft sjáanlegar á röntgenmyndum lengi eftir COVID (Vasilev o.fl., 

2021). 

DSM-5 flokkunarkerfið: Greiningarkerfi sem meðferðaraðilar styðjast við. 

DSM stendur fyrir Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, eða 

handbók um greiningu og upplýsingar geðsjúkdóma (Regier o.fl., 2013). 

Endurhæfing: Ferli þar sem lögð er áhersla á að aðstoða fólk við að ná og 

viðhalda sem bestri líkamlegri, vitrænni, sálrænni, skynrænni og félagslegri færni 

sem mögulegt er. Endurhæfing færir fólki bjargráð og verkfæri sem þarf til að 

geta átt sjálfstætt líf (WHO, 2021). 

PICS: Ný eða versnandi skerðing á hugrænu, líkamlegu og sálrænu ástandi 

sjúklings sem hefur upplifað alvarleg veikindi (Stam o.fl., 2020) 

Sálrænt áfall: Sterk streituviðbrögð sem koma í kjölfar upplifunar á borð við 

að greinast með alvarlegan sjúkdóm, ástvinamissi eða að verða fyrir ofbeldi af 

einhverjum toga. Sálræn áföll verða til vegna ógnandi og óviðbúinna atburða þar 

sem fólk upplifir öryggisleysi og skort á stjórn á eigin aðstæðum, eins og við slys 

eða náttúruhamfarir (American Psychological Association, 2020). 

Smitskömm: Tilfinningaleg óþægindi sem myndast við það að mæta ekki til 

vinnu vegna persónulegra veikinda. Einkennið skömm er tilfinning sem fólk getur 

þróað sjálft innra með sér eða vegna utanaðkomandi þátta (Daniel, 2020). 

Þverfagleg endurhæfing: Byggir á samvinnu margra fagaðila, sjúklings og 

hans nánustu eftir þörfum. Þverfagleg endurhæfing er heildræn, kynnir 

hugsanleg bjargráð og byggir á því að borin er virðing fyrir þekkingu sjúklings og 

allra fagaðila í teymi (Sigurgeirsdottir  o.fl., 2019).
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2 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Rannsakandi fór eftir 

12 meginþrepum í rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (tafla 

1.). Úrtakinu  verður lýst og greint frá því hvernig gagna var aflað, hvernig 

úrvinnslu var háttað, réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar tilgreind og í lok 

kaflans verður farið yfir siðfræðileg álitamál rannsóknarinnar.  

2.1 Val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem valin var til að svara rannsóknarspurningunni er 

eigindleg,  Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Aðferðin er talin heppileg til að 

auka skilning á mannlegum fyrirbærum og hentar vel þegar reynt er að öðlast 

skilning á upplifun og umhverfi fólks, tilfinningum þess og áhrifum sem reynslan 

hefur haft, meðal annars í þeim tilgangi að bæta þjónustu (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Fyrirbærafræði er ein af höfuðstefnum heimspekinnar á 20. öld, bæði 

heimspeki- og rannsóknaraðferð, og beinist rannsóknaraðferðin að því að 

skyggnast inn í reynsluheim einstaklinga og fá reynslu þeirra að láni, ef svo mætti 

segja. Helstu markmið fyrirbærafræðinnar sem rannsóknaraðferðar eru að 

rannsaka og lýsa mannlegri reynslu, fyrirbærum eins og þau birtast í allri sinni 

hæð og dýpt. Leitast er við að horfa á einstaklinginn í heild og draga fram þau 

hversdagslegu augnablik sem oft eru tekin sem sjálfsagður hlutur. Notuð er 

skynjunarmiðlun sálgreiningarferlis á frásögn og upplifun einstaklingsins og 

miðlun sett í samhengi. Rannsakandi getur því séð fyrir sér söguna lifandi og sett 

hana saman í heild í stað þess að safna tölulegum gögnum (Foehl, 2020; Miles 

o.fl., 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Sýn hvers þess sem hefur upplifað og 

upplifir á ný verður einstök og byggist eingöngu á þeim grunni sem 
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einstaklingurinn stendur nú þegar á og öll upplifun er háð aðstæðum á hverri 

stundu. Alla jafna eru þátttakendur fáir og því þarf rannsakandinn að muna að 

ekki er hægt að alhæfa á grunni slíkra rannsókna heldur einungis að auka 

þekkingu á fyrirbærinu og dýpka skilning á því (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Rannsóknarferli Vancouver-skólans er í tólf þrepum (tafla 1.) og innan hvers 

þreps fer rannsakandi í gegnum sjö vitræna þætti (mynd 1.): Að vera kyrr, 

ígrunda, koma auga á, velja, túlka, raða saman og að sannreyna. Ávallt er tekið 

mið af því að hver þátttakandi er einstakur, eins og fyrri reynsla hans er, og hið 

sama á við um túlkun hans á eigin reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

   

Mynd 1: Vitrænir þættir í rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 
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Tafla 1. Tólf þrep í rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði og hvernig þeim var fylgt 
í þessari rannsókn. 

Þrep í rannsóknarferlinu Hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á þátttakendum. 
Sex þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki, 
þrjár konur og þrír karlar sem höfðu fengið COVID. 
Þeim var öllum gefið rannsóknarnafn. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans.  
Rannsakandi leitaðist við að leggja til hliðar fyrir 
fram gerðar hugmyndir sínar og tilgátur. 

Þrep 3. Viðtölin – þátttaka í samræðum 
(gagnasöfnun). 

Tvö til þrjú viðtöl við hvern þátttakanda. Samtals 
fimmtán viðtöl. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 
hugtök. 

Viðtölin hljóðrituð, skrifuð orðrétt upp í tölvu og 
gögnin dulkóðuð. Samhliða var unnið að 
gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining (kóðun). Finna lykilsetningar 
og merkingu þeirra. 

Viðtölin voru ítrekað lesin yfir og athugasemdir 
merktar á spássíu. Hvert og eitt viðtal greint 
ítarlega. Frásagnir greindar í meginþemu og 
undirþemu. 

Þrep 6.  Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 
þátttakanda. 

Myndað var greiningarlíkan út frá mikilvægustu 
þemunum, sem skýrði heildarmynd í viðtölunum 
við hvern þátttakanda.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með 
viðkomandi þátttakanda. 

Til að stuðla að áreiðanleika og réttmæti 
rannsóknarinnar fengu allir þátttakendur kynningu 
á greiningarlíkani  sínu. Staðfestingar var leitað hjá 
öllum. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum 
einstaklings-greiningarlíkönunum. 

Öll líkönin voru borin saman og smíðað 
heildargreiningarlíkan úr þeim öllum. 
Heildargreiningarlíkanið er sett fram sem mynd 2.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið er borið saman við 
rannsóknargögnin. 

Öll viðtölin lesin endurtekið yfir og þau borin 
saman við heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 10. Kjarni fyrirbærisins sem lýsir fyrirbærinu í 
hnotskurn settur fram. 

Heiti rannsóknarverkefnisins sett fram: Maður 
getur ekki annað en bara haldið áfram: Reynsla 
fólks af COVID-veikindum í fyrstu bylgju og 
bjargráðum þverfaglegrar endurhæfingar eftir 
COVID. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 
yfirþema með einhverjum þátttakendum.  

Niðurstöðurnar voru bornar undir þrjá 
þátttakendur. Gekk það vel og samþykktu þeir allir 
rétta túlkun. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 
skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrast.  

Niðurstöður voru byggðar á orðum allra 
þátttakenda til að auka trúverðugleika fyrirbærisins 
og rannsóknarinnar. 
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2.2 Úrtak  

Við val á þátttakendum í rannsókninni var notast við tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling), þ.e. einstaklinga sem höfðu veikst af COVID veirunni og öll þegið 

endurhæfingu á sömu endurhæfingarstofnun eftir veikindin. Kosturinn við slíkt 

úrtak er að einungis þeir einstaklingar eru valdir til þátttöku sem  búa yfir 

persónulegri  reynslu  af fyrirbærinu sem rannsóknin fjallar um (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Skilyrði fyrir þátttöku var að þátttakendur hefðu náð 18 ára aldri, hefðu 

fengið sjúkdómsgreininguna COVID, að minnsta kosti sex mánuðir væru liðnir frá 

jákvæðri niðurstöðu í COVID sýnatöku að þeir hefðu innskrifast í endurhæfingu 

eftir veikindin. Til að fá sem skýrasta mynd af mannlegri reynslu er mælt með að 

liðið sé að minnsta kosti hálft ár frá atburði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Þátttakendur fengu kynningu á rannsókninni hjá hjúkrunarfræðingi í 

endurhæfingunni. Til að þrýsta ekki á þátttakendur  var þeim afhent 

kynningarbréf og eyðublað fyrir upplýst samþykki og boðið að hafa samband við 

rannsakanda. Í kjölfarið höfðu sex sjúklingar samband við rannsakanda og lýstu 

yfir vilja til þátttöku.  

2.3 Kynning á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru þrjár konur og þrír karlar á aldrinum 51–73 ára 

sem öll áttu það sameiginlegt að hafa veikst af COVID í fyrstu bylgju faraldursins 

á Íslandi og þegið þverfaglega endurhæfingu á sömu endurhæfingarstofnun í 

kjölfar veikinda. Veikindin voru mismikil en allir þátttakendur höfðu upplifað þau 

í fyrstu bylgju COVID á Íslandi. Veikindin höfðu hjá öllum þátttakendunum átt sér 

stað að minnsta kosti 6 mánuðum fyrir þátttöku í rannsókninni og höfðu þeir allir 

þegið 6–8 vikna þverfaglega endurhæfingu. 

Tafla 2. Yfirlit yfir þátttakendur, aldur og einkenni þeirra. 



 

 17 

Dulnefni Aldur Helstu COVID-einkenni 

1 Brynja 68 Langvinn lungnateppa (COVID-þétting), hiti, mæði, verkir 

2 Unnur 51 Bakverkir, hiti, streita, mæði, heilaþoka, örmögnun 

3 Sara 73 Langvinn lungnateppa, verkir, staðbundinn höfuðverkur, 

kuldi, þreyta, mæði 

4 Arnar 57 Höfuðverkur, lág súrefnismettun, öndunarvél í marga 

daga, mæði, hiti, vanlíðan, beinverkir, þrekleysi 

5 Jón 66 Lungnateppa, öndunarvél í marga daga, þreyta, mæði, 

þrekleysi 

6 Karl 56 Bragð- og lyktarskyn brenglað, verkir, hitavella, mæði, 

þrekleysi  

 

2.4 Bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar 

Bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar miða ávallt að þörfum hvers og eins 

sjúklings, til að vinna úr ýmiskonar áskorunum sem koma upp í daglegu lífi eftir 

veikindi, á mynd 3 má sjá helstu bjargráð þátttakenda. 

 

Mynd 2. Bjargráð þátttakenda í þverfaglegri endurhæfingu eftir COVID. 
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2.5 Gagnasöfnun og gagnagreining 

Við gagnasöfnun og gagnagreiningu var farið eftir rannsóknarferli Vancouver-

skólans (mynd 1) og fór gagnagreining fram samhliða gagnasöfnun. 

Rannsóknargögnum var safnað með viðtölum við þátttakendur þar sem reynsla 

hvers þátttakanda var höfð að leiðarljósi við úrvinnslu gagna. Hannaður var 

viðtalsrammi sem var hafður til hliðsjónar í viðtölunum. Í upphafi viðtals útskýrði 

rannsakandi  hvernig rannsóknin gengi fyrir sig og rannsakandi lagði sig fram um 

að sýna einlægni og virðingu í viðtölunum. Tekin voru tvö til þrjú hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl við hvern og einn þátttakanda. Lengd viðtala var á bilinu 25–55 

mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki, rituð orðrétt upp 

og hljóðupptökunni eytt strax í kjölfarið. Allar persónuupplýsingar voru 

ópersónugreinanlegar og allir þátttakendur fengu sérstakt rannsóknarnafn, um 

leið og viðtalið var ritað upp, sem verður notað við kynningu á 

rannsóknarniðurstöðum. Notast var við tólf þrep Vancouver-skólans til að finna 

sameiginleg þemu í frásögnum þátttakenda og móta þannig greiningarlíkan fyrir 

hvert og eitt þeirra. Í öðru og þriðja viðtali voru líkönin síðan borin undir 

þátttakendur og leitað eftir samþykki þeirra. Rannsakandi lagði upp með að skoða 

reynslu og líðan þeirra sem veikst hafa af COVID og hafa þegið þverfaglega 

endurhæfingu  í kjölfar veikindanna. 

2.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Fylgt var rannsóknarferli Vancouver-skólans til að stuðla að réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Í eigindlegum rannsóknum er miðað við að sex 

þátttakendur þurfi að minnsta kosti til að fá mettun á fyrirbærinu sem rannsakað 

er. Mettun er þegar rannsakandi er hættur að heyra eitthvað nýtt og er farinn að 

heyra sömu hlutina endurtekið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Allir þátttakendur höfðu nýtt sér endurhæfingarúrræði sömu stofnunar og 

kann slíkt úrtak að fela í sér skekkju vegna einsleitni. Til að minnka líkur á einsleitni 
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og auka réttmæti rannsóknarinnar voru valdir þátttakendur af báðum kynjum 

með reynslu af COVID, sem höfðu upplifað sálræna vanlíðan og streitutengd 

einkenni eftir COVID og voru að reyna að halda sér í vinnu eða höfðu dottið út af 

vinnumarkaði og voru á tuttugu og tveggja ára aldursbili.  

Rannsakandi hefur sjálfur hvorki persónulega reynslu af COVID né af 

þverfaglegri endurhæfingu. Í eigindlegum rannsóknum er ekki auðvelt að 

skilgreina réttmæti vegna íhlutunar rannsakanda en það er í raun hans tilfinning 

og mat sem endurspegla rannsóknina. Rannsakandi gerði sér grein fyrir því í 

upphafi rannsóknar, að rannsóknarefnið COVID er nýtt fyrirbæri og því ekki mikið 

til af rannsóknum um viðfangsefnið. Rannsakandi hafði því engar fyrir fram gefnar 

væntingar um niðurstöður heldur lagði sérstaka áherslu á að mæta fyrirbærinu 

með opnum og hlutlausum huga í viðtölum við þátttakendur. Á meðan á 

rannsóknarvinnu stóð var rannsakandi meðvitaður um tilfinningar sínar og hlúði 

að sálrænni og líkamlegri vellíðan með hreyfingu og gæðastundum með 

fjölskyldu. Aðalleiðbeinandi rannsakanda er sérfræðingur í 

endurhæfingarhjúkrun og allir leiðbeinendur hafa reynslu af eigindlegum 

rannsóknum. Eykur það réttmæti rannsókna að hafa sérfræðinga á því sviði sem 

sérhver rannsókn beinist að.   

Við úrvinnslu gagna gaf rannsakandi sér góðan tíma til að ígrunda og vera í 

góðu sambandi við leiðbeinendur. Leitað var til þátttakenda með samantekt og 

greiningu á eigin viðtali og greiningarlíkani til að auka trúverðugleika niðurstaðna. 

Mikilvægt er að gögn rannsóknarinnar nái mettun til þess að auka réttmæti og 

var það upplifun rannsakanda að viðtölin við sex þátttakendur hafi leitt til 

mettunar rannsóknarefnisins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).   
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2.7 Siðfræðilegar vangaveltur 

Þáttur siðfræði í rannsóknum er jafn mikilvægur og aðferðafræðilegi þátturinn. 

Hvorki er boðlegt að valda mönnum né dýrum þjáningu í rannsóknarskyni, 

vanvirða ákvarðanir einstaklinga né að mismuna þeim. Í eigindlegum rannsóknum 

er minni hætta á siðferðisbresti en í meðferðarprófunum en mikilvægt er að 

upplýsa þátttakendur um í hverju þátttaka þeirra felst, í hvað upplýsingarnar á að 

nýta og fá upplýst samþykki frá viðkomandi (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar með vísan til 1. mgr. 12. gr.  laga nr. 

44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Vísindasiðanefnd veitti leyfi sitt 

fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, tilvísunarnr.: VSN-20-207, áður en hafist var 

handa við framkvæmdina. Farið var eftir lögum um persónuvernd við vinnslu og 

eyðingu gagna. Útprentuð og persónugreinanleg gögn voru geymd í læstum skáp 

á tryggum stað. Rannsakandi og ábyrgðarmaður höfðu sameiginlegan aðgang að 

gögnunum en þau voru vistuð á tölvu rannsakanda í ákveðinni möppu sem 

ábyrgðarmaður hafði lykilorð að. 

Í kynningarbréfi komu fram helstu upplýsingar um hvers vegna þátttöku var 

óskað, hvernig staðið yrði að framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna og 

hvers vegna framlag þátttakenda til rannsóknarinnar væri mikilvægt. Á eyðublaði 

fyrir upplýst samþykki komu fram allar upplýsingar sem snúa að þátttakendum og 

rétti þeirra, um ábyrgðarmann rannsóknar og upplýsingar um rannsakanda ásamt 

símanúmeri og tölvupóstfangi hans. Mikilvægt er að ekki sé þrýst á einstaklinga 

til þátttöku í rannsóknum, öllum skal gefið færi á að samþykkja þátttöku af fúsum 

og frjálsum vilja svo og að segja sig frá rannsókn þó að sú ákvörðun sé tekin þegar 

viðkomandi hefur byrjað þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003). Einnig kom fram 

að ef upp kæmi vanlíðan í kjölfar viðtala í tengslum við rannsóknina þá stæði 

þátttakendum til boða að fá tíma hjá sérfræðingi í geðhjúkrun sér að 

kostnaðarlausu. 
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Höfð voru í huga þau fjögur grundvallaratriði sem gilda um 

vísindarannsóknir: sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy), 

skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence), velgjörðareglan (e. the 

principle of beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of justice). 

Sjálfræðisreglan  leggur áherslu á virðingu fyrir þátttakandanum. Skaðleysisreglan 

leiðir af sér að rannsakandi skuli halda viðtalinu utan áhættusvæða og skuli 

umfram allt komast hjá því að valda þátttakendum skaða. Velgjörðarreglan felur 

í sér að láta sem best af sér leiða en með rannsókn þessari er leitast við að auka 

skilning á COVID. Réttlætisreglan felur í sér sanngirni í garð allra þátttakenda og 

um dreifingu gæða og byrða (Sigurður Kristinsson, 2013).  
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og leitast við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er reynsla sjúklinga sem  veiktust  af 

COVID veirunni í fyrstu bylgju, af veikindum sínum og bjargráðum þverfaglegrar 

endurhæfingar eftir COVID? Niðurstöður rannsóknarinnar draga fram þá reynslu 

þátttakenda, sem veiktust af COVID, að veikindin höfðu víðtæk áhrif á sálræna og 

líkamlega líðan þeirra. Í upphafi var veiran óþekkt og var nokkuð um að 

þátttakendum fyndist bið eftir sýnatöku vera of löng. Þegar þjóðfélagið hafði 

öðlast meiri þekkingu á COVID fundu þátttakendur fyrir mun meiri stuðningi frá 

heilbrigðiskerfinu. Þátttakendur veiktust alvarlega og upplifðu ólík veikindi, en 

hafa allir þurft að takast á við einkenni og eftirköst í kjölfar veikindanna. 

Endurhæfing var því mikilvægt úrræði fyrir þá. Reynsla þátttakenda var að 

veikindunum fylgdi mikil þreyta og mæði sem virtist ætla að verða þrálát og höfðu 

þeir allir orð á því að best væri að taka einn dag í einu. Reynsla þeirra af 

endurhæfingu í kjölfar veikinda var góð og sögðu þeir að hún hefði bætt líf þeirra 

og lífsgæði. Yfirþema, „Maður getur ekki annað en bara haldið áfram“ lýsir vel 

reynslu þátttakenda. Við greiningu viðtala komu í ljós þrjú meginþemu og fimm 

eða sex undirþemu (mynd 2). Fyrsta meginþemað, Sálræn og líkamleg líðan í 

veikindum, lýsti því hvernig þátttakendur upplifðu veikindi sín og hvernig sálræn 

og líkamleg líðan þeirra var í gegnum veikindin. Annað meginþemað, Einkenni og 

eftirköst veikindanna, lýsti því við hvaða einkennum og eftirköstum mátti búast í 

kjölfar COVID. Þriðja meginþemað, Reynsla af þverfaglegri endurhæfingu, lýsti því 

hvernig bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar höfðu aðstoðað þátttakendur við 
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að takast á við einkenni og eftirköst veikindanna, til að komast aftur út í lífið og 

öðlast frekari virkni með betri heilsu í farteskinu.  

 

Mynd 3. Heildargreiningarlíkan. 

 

3.1 Sálræn og líkamleg líðan í veikindum 

Þátttakendur upplifðu veikindin á mjög mismunandi hátt. Þeir höfðu allir glímt við 

fjölþætt veikindi og leitað sér faglegrar aðstoðar í heilbrigðisþjónustu í tengslum 

við þau. Í öllum tilfellum höfðu veikindin áhrif á öndunarfæri og þurftu 

þátttakendur að kljást við mikla mæði og þreytu í sambland við höfuðverk og verki 

víðs vegar um líkamann. Þrír fundu fyrir brengluðu bragð- og lyktarskyni en það 

gekk til baka að mestu leyti. Veikindin höfðu þó ekki einungis áhrif á líkamlega 

líðan, heldur töluðu þátttakendur í flestum tilvikum um sálræna vanlíðan eins og 

varnarleysi, ótta, hræðslu, mikla óvissu, hugsunarerfiðleika, ótta við að ná ekki 

stjórn, ranghugmyndir, vanlíðan, kvíða og depurð. Einn þátttakandi upplifði auk 

þess martraðir og ranghugmyndir. Tvær konur veiktust ekki alvarlega að eigin 

sögn og kljáðust helst við höfuðverk og verki víðs vegar um líkamann. Sara sagði 
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að í byrjun hefði hún haldið að hún væri að fá í eyrað því að hún fékk höfuðverk 

sem hún gat staðsett á ákveðnum stað á höfðinu ásamt kulda í líkamanum og 

lungnabólgu aðallega öðrum megin. Hún sagðist hafa prófað að taka verkjalyf en 

þau hefðu haft lítið að segja. Hún taldi að rútínan sem hún kom sér upp hefði 

hjálpað sér að halda betri líðan í gegnum veikindin en hún hefði ákveðið að klæða 

sig alla daga, sama hvernig henni leið, og kveikt á kerti. Hún útbjó sér mat öll kvöld 

og gerði morgunleikfimi sem var á dagskrá í útvarpinu. Hennar upplifun var að 

það væri bara ákveðinn léttir að veikindin hefðu ekki verið alvarlegri og að hún 

væri búin að fá COVID. Þegar leið á veikindin tók þreytan og depurðin yfir þar sem 

hún barðist við veikindin samhliða öðru áfalli. Sara sagði: „Mér finnst ég aldrei 

hafa farið eitthvað langt niður ... ég tengi það, depurðinni ... ekki tengt – held ég 

– veikindunum, mér finnst þetta stundum bara hafa verið léttir að vera búin að fá 

þetta.“  

„Vanlíðan og óvissa“ 

Brynja upplifði 10 daga veikindi með manninum sínum, hún var síðan lögð inn á 

spítala vegna þess sem hún sagði hafa verið COVID-þéttingu í lungum. Hún lá inni 

í fimm daga. Brynja sagði:  

Manni leið ekkert vel, höfðum áhyggjur af hvort öðru og hvort væri veikara 

... en þetta var rosa erfitt, bara ... andlega líður mér svo sem ekkert þannig 

illa, sko, maður var svona smeykur við þetta fyrst þegar maður veiktist ... 

ég var alltaf að telja öllum trú um að ég hafi nú ekki verið svo veik en öllum 

finnst ég hafa verið veik. 

„Taugakerfið þanið“ 

Veikindi Unnar hófust með því að hún fékk bakverki en tveimur dögum síðar var 

hún komin með hita. Hún fór þá beint í COVID-sýnatöku og reyndist sýnið jákvætt. 

Hún var í sex vikur í einangrun. Hún upplifði hins vegar erfiðleika með einfalda 

hluti sem hún var vön að gera eins og að iðka hugleiðslu. Stundum kom upp sú 

staða að hún hreinlega bara grét og hræddist hún að sálræn veikindi væru að 
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hefjast aftur; hún hafði upplifað kulnun árið 2018 og sagði að COVID væri ekkert 

ósvipað. Hún talaði um þá miklu óvissu og streitu sem henni fannst hún upplifa í 

veikindunum og taldi það hafa valdið sér vanlíðan. Hún lét samt ekki hræðsluna 

ná yfirhöndinni því að hún ætlaði að sigrast á þessu. Unnur sagði:  

Þetta er miklu einhvern veginn dýpra og meira ... Það er bara í rauninni 

svolítið eins og eitthvað annað sem taki stjórn, þú hefur enga stjórn á því 

hvernig þér líður ... maður getur grátið út af engu, maður getur öskrað á 

einhvern ef hann segir eitthvað við þig ... það er bara eins og taugakerfið sé 

bara þanið.  

„Sýnatakan hefði mátt vera fyrr“ 

Karlmennirnir lýstu því hversu mikilvægt það væri að COVID-sýni væru tekin 

nægilega snemma því að tveir biðu eftir sýnatöku í tvær vikur. Töldu þeir að það 

hefði haft í för með sér að veikindin urðu alvarlegri. Allir karlmennirnir upplifðu 

upphaf veikinda sinna sem harkalega flensu. Karl sagði að sýnataka hans hafi tafist 

því hann hafði ekki hitt neinn nýkominn úr skíðaferð, þaðan sem talið var að 

veiran hefði borist til Íslands fyrst. En hann sagði að nú hefði þekkingin aukist og 

fólk kæmist fyrr í sýnatöku.  

„Alvarleg veikindi“ 

Allir karlmennirnir upplifðu veikindi sín eins og harkalega kvefpest. Karl var með 

hita í hálfan mánuð; fyrir sýnatöku ávísaði heimilislæknir á hann sýklalyfjum. Eftir 

inntöku þeirra fann hann fyrir brengluðu bragð- og lyktarskyni og alls konar 

verkjum í skrokknum, var rúmliggjandi hátt í mánuð. Hinir tveir sögðu frá 

alvarlegum veikindum sínum; þeim fylgdi mikil óvissa fyrir þá sjálfa og 

aðstandendur. Jón sagði að þegar hann beið eftir niðurstöðum úr sýnatökunni þá 

hefði honum liðið alveg eins og hann væri að kafna. Þá hringdi konan hans á 

sjúkrabíl. Þegar í sjúkrabílinn var komið þá hefði slokknað á honum. Hann endaði 

í öndunarvél og var í henni í fjórtán daga, vaknaði ekki fyrr en eftir rúmar þrjár 

vikur. Það hafði tekið fimm daga að vekja hann. Jón sagði frá upplifun sinni:  
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Á þeim tíma þá fór ég lengst af þeim sem lifðu ... það munaði bara 

einhverjum örfáum mínútum að ég myndi deyja., Læknirinn sagði að ég 

hefði ekki verið kominn með eina löpp í kistuna heldur báðar ... alveg 

skelfilegt þarna fyrstu dagana, ég var með svo miklar martraðir ... ég veit 

ekki hvort það hafi verið í öndunarvélinni.  

Jón sagðist þó hafa haft meiri áhyggjur af konunni sinni en sjálfum sér því að hún 

hefði verið að stríða við annars konar veikindi og hefði því ekki mátt sýkjast af 

veirunni.  

„Ekki bara flensa“ 

Arnar lýsti svipaðri upplifun og Jón. Hann sagðist ekki hafa kveikt á perunni 

varðandi það hversu alvarleg veikindi hans voru í raun; það hefði bara allt í einu 

komið í ljós, þegar hann hafði verið veikur í tæpa viku með mikla höfuðverki sem 

verkjalyf unnu ekki á. Þegar hann komst í sýnatöku eyðilagðist fyrsta prufan svo 

að það þurfti að taka aðra. Þá hafði liðið rúm vika þar til að hann loksins fékk 

niðurstöður um að hann væri sýktur af COVID-veirunni. Arnar sagði: 

Það er svona það sem var svo verst í þessu öllu saman var það að 

heilbrigðiskerfið skuli ekki fatta að þetta væri komið.  

Hann  var orðinn blár á vörum og fingrum þar sem súrefnismettunin var orðin svo 

lág. Honum var komið beint undir læknishendur, svæfður og komið beint á 

gjörgæslu. Hann sagði frá því að læknarnir hefðu hringt í konuna hans sama kvöld 

og sagt henni að hún mætti búast við símhringingu um nóttina því að veikindin 

væru það alvarleg. Honum þótti það óhugnanleg tilhugsun og sagði:  

Það héldu allir að þetta væri flensa, vildu ekki trúa því ... ofboðslegur 

höfuðverkur, var ekki mikill hiti svo sem, ofboðsleg vanlíðan, beinverkir og 

höfuðverkur hjá mér ... Sko, manni leið ekkert vel ... það er kannski mesta, 

mesta sjokkið fyrir mig í þessu þegar náttúrulega ... þegar maður frétti hvað 

þetta var mikið ... að maður gat ekki staðið í lappirnar.  
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3.2 Einkenni og eftirköst veikindanna 

Þátttakendur sögðu frá fjölþættum einkennum og eftirköstum sem fylgdu 

veikindunum. Fimm þeirra töluðu um að hafa upplifað mikla þreytu, orkuleysi, 

mæði, þrekleysi, meltingaróþægindi, viðvarandi verki, heilaþoku, minnisleysi og 

erfiðleika með úrvinnslu. Sara talaði helst um óþægindi í húð, nefi og augum og 

tveir þátttakenda glímdu við blóðnasir. Nokkrir höfðu orð á því að veikindin væru 

kannski ekki yfirstaðin. Þeir upplifðu sig þreklausa, þjáðust af síþreytu, alls konar 

viðvarandi verkjum, pirringi í hálsi, andateppu, mæði, hósta, erfiðleika við 

úrvinnslu, minnisleysi og heilaþoku.  

„Lengra en búist var við“ 

Sara lýsti því hvernig höfuðverkurinn hélst viðvarandi. Hún hafði líka fundið fyrir 

óþægindum í húðinni og hálsinum þegar hún var veik, þegar hún hafði ímyndað 

sér að lopi frá prjónaskapnum hefði farið ofan í hana en hún sagðist fá þessa 

tilfinningu einstaka sinnum í hálsinn og því fylgdi raddbreyting. Hún hló og sagði:  

Nú tengir maður allt COVID. Mér finnst það mjög trúlegt af því að það 

byrjaði þar ... hausverkurinn er enn þá bara akkúrat á þessum sama stað. 

Ég er búin að fara í sneiðmyndatöku og það sést ekkert á henni þannig að 

ég held að þetta sé bara tíminn – en nú er að verða ár ... þetta er lengur en 

maður átti von á alla vega.  

„Allskonar einkenni“ 

Unnur hafði svipaða reynslu; hún hafði glímt við ristilbólgur og bakflæði í kjölfar 

veikindanna, verið með útþaninn kvið og með alls konar verki víðs vegar um 

líkamann í bland við höfuðverk, svima, heilaþoku og sár í nefi. Hún sagði:  

Sem mér fannst erfiðara er að í rauninni að glíma við eftirköstin, það er búið 

að vera svolítið erfitt andlega ... þú veist, ætlar þetta ekki að fara að lagast 

... af hverju er þetta svona ... það veit enginn neitt. 
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Brynja hefur helst verið að berjast við eftirköst sem einkennast af mæði sem er 

tilkomin vegna lungnateppunnar sem hún fékk í veikindunum, þ.e. COVID-

þétting. Hún sagðist hafa farið í lungnapróf en væri enn þá í erfiðleikum með að 

ná upp krafti í fráblástursprófi og hafa komið verr út úr því eftir útskrift úr 

endurhæfingu heldur en þegar hún var innskrifuð. Frásögn Brynju var í 

uppgjafartóni:  

Á meðan ég losna ekki við mæðina þá finnst mér bara [yppir öxlum] allt 

vera eftir ... fékk bara eitthvað svona 48 eitthvað út úr fráblásturs-

lungnaprófinu ... Ég kom verr út úr því þegar ég fór héðan heldur en þegar 

ég kom inn ... Þessi lungnateppa ... það er að minnka lungnablöðrurnar ... 

og svo þessi COVID-þétting sem eyðist.  

„Eftirköst eða hluti af veikindunum“ 

Karl sagði frá því hvernig hann upplifði einkennin sem fylgdu í kjölfar veikindanna 

og hvernig þau mögnuðust. Hann talaði um að veikindin hefðu verið erfið og að 

eftirköstin hefðu verið mun verri og sagði: „Ef hægt er að kalla eftirköst, kannski 

er þetta bara hluti af þessum veikindum þótt maður sé ekki smitandi eða kominn 

með mótefni.“  Karl hafði farið að vinna um leið og hann hafði heilsu til, svo sló 

honum niður aftur. Hann talaði um mikla þreytu, heilaþoku, kviðverki og alls 

konar aðra verki í líkama. Hann hafði samband við heimilislækni því að honum 

fannst hann vera aftur kominn með COVID. Læknirinn taldi hann vera með 

frjókornaofnæmi, sem hann fær stundum, sem hefði orðið margfalt sterkara en 

áður. Öllu þessu fylgdi lystarleysi, mæði, meltingaróþægindi og síðan brenglaðist 

starfsemi skjaldkirtilsins sem hafði í för með sér þyngdaraukningu. Karl upplifði 

mikinn kvíða og vanlíðan og sagði: 

Það er eins og að allt bara hafi einhvern veginn „fokkast upp“ og sér ekki 

fyrir endann á því ... Bara allt í einu dimmdi yfir allt og ég fór ansi langt niður. 

... Ég hef aldrei upplifað svona svakalegt áður ... bara kvíði og bara depurð. 

... Ég þekkti þetta alveg, ég vissi að þetta væri stórhættulegt ... en bara allt 
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í einu rofaði til og eins og ekkert hefði í skorist ... þá var ég búinn að vera í 

viku í einhverjum svona blús. 

„Keyrði beint á vegg“ 

Eftir legu í öndunarvél upplifðu bæði Jón og Arnar eftirköst. Arnar hafði náð upp 

góðu þreki sjálfur heima með því að vera duglegur að fara út að ganga og hreyfa 

sig þrátt fyrir að hósti og mæði plagaði hann. Tíminn leið og hann heyrði ekkert 

frá læknum eftir útskriftina af spítalanum og segist hafa gleymst í kerfinu. Um 

sumarið upplifði hann síðan bakslag þegar það urðu tvö slys innan fjölskyldunnar 

og eitt dauðsfall. Hann fann fyrir ofboðslegri þreytu, mæði og hósta, sagðist 

hreinlega hafa keyrt á vegg þegar bakslagið kom. Arnar komst ekki að í 

endurhæfingu fyrr en um áramót og sagði frá reynslunni af bakslaginu:  

Það varð slys í fjölskyldunni og annaðhvort hef ég ofkeyrt mig eitthvað,  ég 

... bara steinlá ... bara álag, bara keyrði beint í vegg. Þannig að ég fór alveg 

niður á núll aftur .... í endaðan júlí ... það var svolítið erfitt að komast upp 

úr því aftur og ég er enn þá að strögla við það, sko. 

„Harkalegt bakslag“ 

Jón upplifði ranghugmyndir og martraðir í kjölfar veikindanna en hann tengdi það 

helst við að hafa verið allan þennan tíma í öndunarvélinni. Hann var enn þá að 

kljást við mikla þreytu og heilaþoku en sagði að þau hjónin hefðu tekið ákvörðun 

um ná þeirri hvíld sem þau þyrftu. Einum og hálfum mánuði frá útskrift af 

spítalanum fékk hann samt bakslag sem lýsti sér með miklum verkjum í nefi. Jón 

sagði:  

En þá fæ ég svo miklar blæðingar úr nefinu að það er bara hringt á sjúkrabíl 

aftur og ég fer upp á Slysó ... þá voru komnir 6 desilítrar af blóði úr mér bara 

á þessari stuttu leið. ... Það tók fjóra sólarhringa að stoppa blæðinguna því 

að hún var svo ofarlega í nefinu. ... Á eftir þá gat ég ekkert gert, sko, í alveg 

einn og hálfan mánuð af því að ef ég tók upp eitthvað að þá byrjaði að 

blæða aftur ... en það stoppaði alltaf af sjálfu sér. ... Þarna missti ég 

eiginlega meira þrek heldur en í hinum veikindunum. 
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3.3 Reynsla af þverfaglegri endurhæfingu 

Allir þátttakendurnir voru á einu máli um að með þrautseigju og með 

tímanum, hafi þeir náð tökum á heilsu sinni. Fræðslan, hvíldin og hreyfingin í 

endurhæfingunni hafi haft góð áhrif og gert þeim kleift að takast á við eftirköstin 

í áföngum (mynd 3). Sara talaði um að henni hefði liðið þar eins og blómi í eggi. 

Misjafnt var hvernig það kom til að þau komust í endurhæfingu en alla jafna 

endaði heimilislæknir á að vísa í úrræðið sem var í boði fyrir fólk sem hafði veikst 

af COVID og var að takast á við langvarandi eftirköst. Starfsfólk í þverfaglegri 

endurhæfingu hafði fjölbreytilegan faglega bakgrunn og gerð var persónuleg 

endurhæfingaráætlun fyrir hvern og einn. Í endurhæfingu er stuðlað að 

valdeflingu einstaklinga til að auka trú á eigin getu.  

 

„Bjargráð endurhæfingarinnar hjálpuðu“ 

Reynsla þátttakenda var að dagsformið réði afkastagetu í endurhæfingunni því að 

oft helltist yfir þá mikil óviðbúin þreyta og því var oft best í stöðunni að fara 

rólega. Þeir töldu að þeir hefðu hlotið góð verkfæri til að takast á við eftirköstin. 

Nokkrir af sex þátttakendunum lýstu því hvernig markmiðasetning og kennsla í 

orkusparnaði hefðu hjálpað mikið og hvernig leiðbeiningar um breytingar á 

hugarfari hefðu gagnast þeim. Þeir voru allir í heildina mjög ánægðir með 

endurhæfinguna og töluðu um að þeir vildu að allir sem veiktust kæmust að í 

endurhæfingu. Fjórir sögðust stefna á að mæta aftur til vinnu eftir 

endurhæfinguna en hinir tveir voru hættir að vinna vegna aldurs. Sara hlakkar 

mikið til að fara að ferðast og þær Brynja ætla báðar að sinna sínum áhugamálum. 
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„Heilsan númer eitt tvö og þrjú“ 

Upplifun Arnars og Karls af endurhæfingunni var góð. Þeir voru ánægðir með 

hvernig til tókst að ná heilsu og þreki aftur með aðstoð hins einstaka starfsfólks í 

þeirri góðu aðstöðu sem býðst á endurhæfingarstofnuninni. Arnar sagði:  

Náttúrulega eitt tvö og þrjú ... ná heilsu náttúrulega aftur, þrekið, maður er 

orðinn mikið styrkari núna heldur en maður var þegar ég kom. ... Bara 

hreyfingin ... maður getur ekki annað en bara haldið áfram, horft fram á við 

og haldið áfram. ... Bara rosalega gott að vera hérna.  

„Ráðleggingar varðandi líkamsbeitingu“ 

Sara hafði svipaða sögu að segja, hafði fengið góðar ráðleggingar varðandi 

líkamsbeitingu í iðjuþjálfun og hvernig best væri að hluta verkefnin niður til að 

sporna við álagsverkjum. Einnig fékk hún ráð um hvernig best væri að takast á við 

höfuðverkinn: „Ég fór líka í hálsmyndatöku og þau sögðu að það væru svolítil slit 

hérna aftan á og ráðleggja mér að prjóna ekki ... en nú er ég búin að sauma mér 

svona púða hérna í iðjuþjálfuninni. ... Svo er ég orðin háð þessum bökstrum. ... 

Þegar mér líka leið illa þá fannst mér mjög oft gott að fara út og labba í kuldanum 

með hausverkinn. Þegar það var sem kaldast þá fór ég bara út ... einhvern veginn 

dofnaði.“ Brynja talaði um hvað markviss hreyfing gerði henni gott, sagðist sjálf 

alltaf hafa verið léleg að hreyfa sig. Finnur nú mikinn mun á líkamlegum styrk og 

vonar að lungun fari að jafna sig með tímanum.  

„Skilningur og samkennd mikilvæg“ 

Allir þátttakendur lýstu upplifun sinni af endurhæfingunni og voru sammála um 

að það hefði verið mjög dýrmætt að komast að í þetta úrræði. Unnur sagði að 

það sterkasta sem hún tæki með sér væri að hafa fundið jafningja sína. Þá átti 

hún við annað fólk sem hefur upplifað COVID, taldi að annað fólk sem ekki hefði 

upplifað þessi veikindi gæti ekki sett sig í spor sjúklinga og skilið hvað sjúklingar 

með COVID hafa gengið í gegnum. Unnur sagði mikilvægt að hafa fengið 
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skilninginn og samkenndina og sá fyrir sér samtök sem gætu tekið við af 

endurhæfingu og gefið fyrrverandi COVID-sjúklingum færi á að miðla upplifun 

sinni og fá ráð hjá öðrum sem hafa veikst: 

Það er þetta að hafa einhvern til þess að tala við um það sem þú ert að 

ganga í gegnum því að fólk sem ekki hefur lent í þessu það skilur ekki.  ... Þú 

ert ekki að verða geðveikur... þetta er ekki bara í hausnum á þér. ... Ég held 

að það sé ekki nóg að þið sendið fólk inn á X svo fer það bara út í lífið. Það 

þarf eitthvað meira, sérstaklega ef fólk verður lengi áfram að glíma við 

þetta. 

„Hvíldin lykilatriði“ 

Jafnframt talaði Unnur um mikilvægi hvíldarinnar, kennsluna í orkusparnaði og 

slökun. Hún talaði um viðvarandi þreytu, sagðist halda að endurhæfingin mætti 

vera léttari yfir lengri tíma. Þrátt yfir það sagðist hún hafa fengið góð verkfæri í 

skipulagningu og forgangsröðun á því hvernig hún notar orkuna sína hvern dag 

og að hún hafi hreinlega þurft að gera miklar hugarfarsbreytingar.  

„Mikið þakklæti“ 

Þátttakendur voru einróma um nauðsyn þess að fá endurhæfingu eftir COVID og 

Sara sagði frá sinni ósk fyrir aðra sem veikjast: „Já, og líka þessi eftirfylgd og ég 

vona bara að aðrir eigi þess kost líka því núna er fólk enn þá að veikjast því miður.“ 

Jón upplifði mikið þakklæti eftir endurhæfinguna og sagði: 

Það er fullt af fólki sem er búið að koma mér áfram og maður þekkir ekki 

nema bara hluta af því. ... Ég var nú á spítalanum þegar mest gekk á í ... 

fyrstu bylgjunni þannig að þá voru allir alveg útkeyrðir, sko, en maður varð 

aldrei var við það. ... Þekkingin þá var ekki eins mikil og núna, þetta er bara 

faglegra núna að því leyti til að fólk veit meira um þetta þó það viti ekki 

alveg allt. 

Þátttakendur töldu mikilvægt að halda félagslegum tengslum, ná tökum á lífinu 

með skipulagi og fara eftir ráðleggingum fagaðila. Þeir töldu það vera helstu 

verkefnin eftir endurhæfinguna. 





 

 35 

4 Umfjöllun um niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á rannsóknarspurningu sem lagt var upp 

með og gefa þær að mati rannsakanda góðar vísbendingar um reynslu sjúklinga 

sem veiktust af COVID. Jafnframt gefa þær upplýsingar um hvernig bjargráð 

þverfaglegrar endurhæfingar sem veitt var í kjölfar COVID-veikinda nýttust þeim 

við að takast á við einkenni og eftirköst veikindanna. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar má sjá að þátttakendur upplifðu mismunandi veikindi og að líf 

þeirra breyttist bæði varðandi sálræna líðan og líkamlega getu í kjölfar þeirra. Allir 

fengu þeir góðan stuðning frá fjölskyldu og vinum en þó nokkuð bar á því að þeim 

þótti að sýnataka hefði mátt vera fyrr.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman í yfirþemanu „Maður 

getur ekki annað en bara haldið áfram“ sem er tilvitnun í orð eins þátttakanda. 

Þau eru lýsandi fyrir hvað veikindin og eftirköstin gátu orðið erfið viðureignar og 

djúpstæð þrátt fyrir misalvarleg veikindi. Rauði þráðurinn í frásögnum 

þátttakenda var að COVID  fylgdi mikil óvissa en allir voru tilbúnir að gera hvað 

sem er til að ná fullri heilsu á ný þó að lítið annað væri hægt að gera en taka einn 

dag í einu og taka á móti því sem veikindin höfðu í för með sér. Öllum 

þátttakendum fannst mikilvægt að markviss endurhæfingarþjónusta væri til 

staðar fyrir fólk sem hefur veikst af COVID.  

Í þessum kafla verða teknar saman niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við fyrri rannsóknir á efninu til að athuga hvort samhljómur 

fæst. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu fólks sem veiktist af 

COVID í fyrstu bylgju, upplifun þess af veikindunum, hvaða einkenni og  eftirköst 

fólkið upplifði og hvernig bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar nýttust því eftir 
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veikindin. Engar íslenskar rannsóknir fundust um viðfangsefnið. Hvað varðar aðra 

þætti rannsóknarefnisins, eins og áhrif COVID á starfshætti fyrirtækja og skóla, 

fundust nokkrar íslenskar námsritgerðir, BS- eða meistaraverkefni. Sigríður 

Zoéga, sérfræðingur í hjúkrun og dósent við Háskóla Íslands, hefur gert könnun 

um einkenni og líðan sjúklinga sem nutu þjónustu á Covid-19-göngudeild 

Landspítala í kjölfar COVID-veikinda (Landspítali, 2020).  

4.1 Áhrif COVID á sálræna og líkamlega líðan 

Allir þátttakendurnir í rannsókninni höfðu upplifað COVID í fyrstu bylgju smita  á 

Íslandi árið 2020. Reynslan af COVID var mismunandi en hafði í öllum tilvikum 

mikil áhrif á líf þátttakenda og líðan. Í samræðunum kom skýrt fram að COVID  olli 

misjöfnum veikindum og að persónubundið var hversu alvarlega þátttakendur 

veiktust. Ljóst var hve miklu máli skipti að hafa góða heilbrigðisþjónustu og að 

sýni væri tekið um leið og grunur léki á smiti. Fyrsta meginþema rannsóknarinnar, 

Sálræn og líkamleg líðan í veikindum, gefur vísbendingar um upplifun af COVID 

og um rannsóknir sem gerðar hafa verið. Allir þátttakendur fundu fyrir 

líkamlegum einkennum og sálrænni truflun sem ógnaði geðheilsu þeirra og tóku 

þess vegna boði um tilvísun í endurhæfingu. Einkennin voru í samræmi við 

rannsókn Silver (2020) þar sem fram kom að sjúkdómurinn veldur truflun á 

öndun, líkamlegum og sálrænum kvillum og ef ekkert er að gert þá geta veikindin 

haft í för með sér margvíslega streituvalda sem geta ógnað geðheilsu 

fólks. Veikindi allra þátttakenda hófust með duldum einkennum, öll fengu þeir 

væg hitaeinkenni, hósta, mæði eða verki víðs vegar um líkamann sem samsvara 

rannsóknum Barker-Davies og félaga (2020), Demeco og félaga (2020), Liya og 

félaga (2020) og Yang og Yangs (2020).  

Einn þátttakandi talaði sérstaklega um bragð- og lyktarskynsbrenglun að 

fyrra bragði en þegar rannsakandi spurði út í slík einkenni höfðu tveir í viðbót 

fundið fyrir örlitlum breytingum. Þeir tengdu það þá einkum við ógleði og 
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lystarleysi sem samræmist rannsókn Briguglios og félaga (2020) sem fundu að hjá 

sumum hverfur bragð og lyktarskyn snögglega og einnig eru til dæmi um einkenni 

frá meltingarvegi. Einn þátttakandi, kona,  taldi að veikindin væru ekki ólík kulnun 

sem hún hafði upplifað árið 2018. Samræmist það rannsóknum Yildirims og 

Solmax (2020) og Xiangs og félaga (2020) en í rannsóknum þeirra er talið að fólk 

sem er sett í sóttkví vegna COVID upplifi ýmis sálræn einkenni eins og ótta, kvíða, 

félagslegan skort, þunglyndi og streitu sem getur leitt til örmögnunar eða 

kulnunar. 

Tveir þátttakendur, sem báðir höfðu upplifað mikil veikindi, voru lagðir inn á 

sjúkrahús og tengdir við öndunarvél. Þeir töluðu sérstaklega um mátt- og 

þrekleysi eftir leguna í öndunarvélinni. Annar þeirra hefur upplifað martraðir og 

ranghugmyndir en tengdi það helst við öndunarvélarleguna. Það samræmist 

rannsóknum Asly og Hazim (2020) og Stam o.fl., (2020), um að langvarandi 

gjörgæslulega geti haft í för með sér alvarlegar afleiðingar hvað varðar sálræna 

heilsu sjúklinga, sérstaklega að sálræn skerðing geti lýst sér sem kvíði eða 

þunglyndi og svefntruflanir eftir legu í öndunarvél. 

4.2 Einkenni og eftirköst eða áframhaldandi veikindi 

Annað meginþema, Einkenni og eftirköst, samræmist niðurstöðum Barker-Davies 

og félaga (2020) um fólk sem hefur tekist á við einkenni og eftirköst og óvissa er 

um hve lengi eftirköstin geta varað. Það sem kemur mest á óvart í niðurstöðum 

rannsóknarinnar, sem hér er fjallað um, er hversu ólík veikindi og eftirköst allir 

þátttakendur upplifðu  og hvernig þeir sem virtust hafa farið í gegnum léttvægari 

veikindi upplifðu jafnvel verri eftirköst en samkvæmt rannsóknum geta margs 

konar einkenni og eftirköst fylgt COVID (Barker-Davies o.fl., 2020). Einnig benda 

niðurstöður til þess að langan tíma geti tekið að ná sér að fullu eftir COVID en að 

með bjargráðum þverfaglegrar endurhæfingar ætti það að verða léttara. 
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Einn þátttakenda var nýlega hættur að reykja en glímdi við sykursýki þegar 

hann veiktist af veirunni. Hann fór í gegnum alvarlegri veikindi og eftirköst en þeir 

þátttakendur sem ekki áttu við undirliggjandi veikindi að stríða fyrir COVID-

veikindin. Svipaðar niðurstöður má finna hjá Gómez og félögum (2020) en þau 

komust að því að hugsanlega væri aukin hætta á alvarlegri veikindum hjá fólki 

sem þjáist af sykursýki af tegund 1 og 2 eða fólki sem reykir. 

Þátttakendur upplifðu mikla óvissu varðandi það hvað einkenni og eftirköst 

gætu varað lengi eftir veikindin þrátt fyrir að hafa farið í gegnum endurhæfingu. 

Ber því saman við niðurstöður Barker-Davies og félaga(2020) sem segja að ekki 

sé vitað hver langtímaáhrif sjúkdómsins eru. Alvarlegar afleiðingar geta fylgt 

glímunni við COVID, svo sem streita og áhyggjur sem snúast m.a. um áhrif 

veikindanna á lífið og óvissuna um hversu langan tíma það tekur að ná fullum bata 

eftir veikindin. 

4.3  Þverfagleg endurhæfing og bjargráð eftir COVID 

Langan tíma getur tekið að endurheimta heilsu eftir COVID og ekki er vitað hve 

lengi einkenni og eftirköst geta varað. Allir þátttakendur sóttu endurhæfingu á 

sömu endurhæfingarstöð og tjáðu þeir einróma þakklæti fyrir að hafa fengið 

endurhæfingu eftir veikindin. Þeir sögðu að endurhæfingin hefði veitt þeim góð 

verkfæri og aukið trú þeirra á eigin getu til að takast á við áframhaldandi 

eftirköst.   

Niðurstöður sýna að hugarfar getur skipt miklu máli sem bjargráð fólks sem 

fær endurhæfingu eftir mikil veikindi. Þær benda raunar til þess að hugarfar sé 

raunverulega það sem skiptir máli,  að sjá jákvæðu hliðarnar frekar en þær 

neikvæðu geti stuðlað að betri endurkomu út í lífið. Fram kom að meirihluti 

þátttakenda horfði á veikindi  sín sem verkefni sem þyrfti að leysa og leituðust við 

að finna leiðir til að leysa verkefnið sem best í samráði við 
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endurhæfingarstarfsfólkið. Þessar niðurstöður samræmast fræðilegri saman-

tektarrannsókn Garcia-Ríos og félaga (2019) en þau fundu að fræðsla eykur trú 

einstaklinga á eigin getu til að takast á við verki. 

Hreyfing og ráðleggingar í orkustjórnun hjálpuðu öllum þátttakendum að 

takast á við verki en einnig vann hreyfing gegn þreytu sem var oft óviðbúin og 

áberandi mikil hjá öllum. Hreyfingin gagnaðist þátttakendum vel við að viðhalda 

daglegum venjum og takast á við sálræna og líkamlega vanlíðan. Fram kom að 

hreyfingin var mismikil eftir líðan en varð þó að föstum punkti í dagsplaninu. 

Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum fyrri rannsókna um að máttur 

reglulegrar hreyfingar og lungnaendurhæfing getur hjálpað fólki að draga úr 

mæði og stuðla að líkamlegri virkni eftir mikil veikindi. Sérstaklega á þetta við þá 

sjúklinga sem verða fyrir truflun á starfsemi öndunarfæra (Barker-Davies o.fl., 

2020; Demeco o.fl., 2020; Yang og Yang, 2020). 

Rauði þráðurinn í frásögnum þátttakenda var að nauðsynlegt er að hugsa vel 

um eigin heilsu og fara ekki fram úr eigin getu þegar kemur að æfingum og 

hreyfingu.  Einnig birtist ítrekað í viðhorfum og ánægju með þjónustuna í 

endurhæfingarmeðferðinni hve mikilvægt var að komast að snemma eftir 

veikindin og að endurhæfing þyrfti að standa yfir í alla vega sex vikur til að hún 

bæti líðan og lífsgæði eftir veikindin. Niðurstöðurnar samræmast niðurstöðum 

erlendrar rannsóknarrýni á 22 skýrslum Demecos og félaga (2020) sem fjalla um 

endurhæfingu fólks eftir COVID og bendir til þess að sex vikna endurhæfing bæti 

verulega líðan og lífsgæði fólks eftir COVID og dragi verulega úr kvíða þess og 

öndunarörðugleikum. 

Upplifun af öryggi, stuðningi og samhug með því að vera samferða öðrum 

sem hafa veikst af COVID hafði mikil áhrif á líðan nokkurra þátttakenda. 

Tilfinningin um að aðrir vissu hvernig upplifunin af veikindunum væri var eitthvað 

sem þeir höfðu þörf fyrir. Upplifun þeirra var sú að aðrir sem ekki hefðu veikst af 
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COVID hefðu ekki skilning á því hvers konar upplifun þetta er. Þeim fannst 

mikilvægt að hafa þennan fasta stuðning annarra einstaklinga með sömu eða 

svipaða reynslu. Ein konan í þátttakendahópnum tjáði sérstaklega þörf fyrir 

áframhaldandi stuðningshópa úti í samfélaginu eftir endurhæfinguna og taldi að 

þar sem ekki er vitað hversu langan tíma það tekur fólk að ná fullri heilsu, væri 

mikilvægt að geta borið saman bækur sínar við annað fólk með svipaða reynslu. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður erlendra rannsókna, t.d. rannsókn 

Missel og félaga (2021) sem sýndi þátttakendur sveiflast á milli léttis, öryggis, 

einangrunar og mikils ótta. Eftir COVID upplifðu þeir yfirþyrmandi tilfinningu fyrir 

því að hurð frelsis hefði opnast en fundu samt áfram fyrir einmanaleika og ótta. 

Samkvæmt Missel og félögum (2021), sem skoðuðu líðan fólks eftir COVID, 

upplifðu þátttakendur fordóma og viðbrögð samfélagsins líkt og að líkami þeirra 

væri merktur, tortryggður af öðru fólki sem neyddi þá til að halda fjarlægð, líkt og 

að um plágu væri að ræða. Það er þvert á niðurstöður  þessarar rannsóknar því 

að hér upplifðu þátttakendur mikla óvissu í tengslum við öll veikindin en upplifðu 

alls ekki að fólk forðaðist nánd við þá eftir veikindin. Þær niðurstöður eru 

sambærilegar fjölda erlendra rannsókna sem gefa góða mynd af líðan, 

eftirköstum, einkennum og þörfum COVID-sjúklinga. 

4.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að hafa í huga að eigindlegum rannsóknum er ekki ætlað að alhæfa 

um niðurstöður heldur er leitast við að auka þekkingu og dýpka skilning á 

viðfangsefninu. Í þessari rannsókn er skoðuð reynsla sex einstaklinga sem voru 

fulltrúar fyrir afmarkaðan hóp sjúklinga sem veiktust af COVID í fyrstu bylgju 

farsóttar hér á landi og þáðu þverfaglega endurhæfingu eftir veikindin. Ekki voru 

rannsakaðar ástæður þess að þátttakendur veiktust heldur var markmið 

rannsóknarinnar að skoða reynslu þeirra af veikindunum, einkennum þeirra og 
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eftirköstum og hvernig bjargráð þverfaglegrar endurhæfingar nýttust þeim við að 

ná bata. 

Fjarlægð rannsakanda frá viðfangsefninu er óhjákvæmilegur veikleiki í 

þessari rannsókn því að aðkoma leiðbeinenda og ráðleggingar voru nauðsynlegar. 

Allir þátttakendur samþykktu greiningarlíkan sitt og fannst það endurspegla 

reynslu sína. Að lokum var heildargreiningarlíkan rannsóknarinnar borið undir 

þrjá þátttakendur sem samþykktu það. Það er áskorun sem krefst þjálfunar að 

leggja eigin skoðanir og gildi til hliðar við öflun og greiningu gagna um málefni 

eins og það sem hér var til rannsóknar. 

Rannsakandi telur rannsókn þessa mikilvæga því að hún er ein sú fyrsta á 

Íslandi um eftirköst COVID, hún skoðar sálræna og líkamlega líðan einstaklinga 

sem greinst hafa með COVID á Íslandi og þátt endurhæfingar í að ná bata. Með 

þessari rannsókn má fá betri innsýn í aðstæður nokkurra þeirra sem veiktust og 

hvernig bataferli þeirra var. Með því að auka þekkingu og opna á frekari umræður 

má stuðla að því að fólki líði sem best á erfiðum tímum. Styrkleikar 

rannsóknarinnar voru helst þeir hvað allir þátttakendur voru jákvæðir gagnvart 

því að deila reynslu sinni og að opna á líðan sína fyrir rannsakanda. Það að ræða 

opinskátt um líðan sína í og eftir veikindin getur veitt öðrum sjúklingum þann 

styrk að þeir sjái sér fært að deila reynslu sinni til að hægt sé að finna leiðir til að 

skipuleggja meðferð eftir svipuð veikindi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að COVID hafi margs konar áhrif á líf og líðan þeirra sem veikjast og að 

þverfagleg endurhæfing eftir COVID hafi góð áhrif til að hjálpa fólki aftur út í lífið, 

til vinnu eða annarrar virkni. 

4.5 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar felst í því að niðurstöður gefa vísbendingar um 

þarfir fólks sem veikst hefur af COVID og möguleg bjargráð við veikindunum. 
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Rannsóknin hefur sérstakt gildi fyrir heilbrigðiskerfið, endurhæfingaraðila eða 

annað fagfólk sem kemur að heilsueflingu og vill efla heilbrigðisþjónustu fyrir 

COVID-sjúklinga. Rannsóknin getur einnig veitt fólki sem veikist af COVID og 

fjölskyldum þeirra innsýn í og upplýsingar um þá reynslu. Glöggt má sjá að 

veikindin og eftirköst þeirra höfðu mikil neikvæð áhrif á sálræna og líkamlega 

líðan þeirra sem brýnt var að bregðast við með endurhæfingu. Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir einkennum veikindanna og mögulegum afleiðingum svo að 

hægt sé að greina þau nægilega snemma og bregðast við þeim á viðunandi hátt. 

Með því að varpa ljósi á reynslu fólks sem veikst hefur af COVID má öðlast aukinn 

skilning á því hvers fólkið þarfnast og hvernig má koma til móts við þarfir þess. 

4.6 Frekari rannsóknir 

Þörf er á frekari rannsóknum á líðan og upplifun fólks sem hefur gengið í gegnum 

COVID-veikindi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að COVID hafi víðtæk áhrif 

á sálræna og líkamlega líðan þeirra sem veikjast. Fáar rannsóknir hafa enn komið 

fram varðandi þetta viðfangsefni, líklega vegna þess hve ný af nálinni veikindin 

eru. Í framhaldi af þessari rannsókn mætti hanna meðferð sem byggir á 

niðurstöðum hennar og kanna árangurinn  með megindlegum aðferðum. Þörf er 

á ítarlegri rannsóknum varðandi áhrif COVID á einkenni og eftirköst þegar lengra 

er liðið frá veikindum og endurhæfingu. Með þeim væri hægt að rannsaka 

langtímaafleiðingar COVID og kanna hvort munur er á þeim sem þiggja 

endurhæfingu og þeim sem gera það ekki.  

Ákveðnar vísbendingar komu fram sem gefa tilefni til þess að álykta að með 

því að koma af stað stuðningshópum úti í samfélaginu eftir endurhæfingu sé hægt 

að bæta þjónustuna og bæta um leið líðan fólks eftir COVID. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa til kynna að þverfagleg endurhæfing gegni mikilvægu hlutverki í 

hjálp við að takast á við einkenni og eftirköst veikindanna. 
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5 Ályktanir og lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka þekkingu og dýpka skilning á þeirri 

lífsreynslu að veikjast af COVID og á þeim áhrifum sem veikindin geta haft á 

sálræna og líkamlega líðan sjúklinga, hvaða áhrif viðvarandi og ný einkenni og 

eftirköst veikindanna höfðu og hvernig þverfagleg endurhæfing kynnti ný 

bjargráð og kom til móts við þarfir þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsakandi hefur sérstakan áhuga á að rannsaka líðan einstaklinga. COVID hefur 

verið í brennidepli síðan veiran fór að dreifast en rannsakanda þótti lítið um að 

líðan þeirra sem veiktust fengi verðskuldaða athygli. Þannig fengu sjúklingar sem 

veiktust af þessum óþekkta sjúkdómi mögulega ekki þann stuðning og hjálp sem 

þeir þurftu á að halda. Þeir fengu allir aukna trú á eigin getu í endurhæfingunni 

og skildu að það er ekki sjálfgefið að ná fullum bata strax eftir COVID. Mikilvægt 

er að fólk sem veikist af COVID og býr við langvarandi eftirköst, eigi þess kost að 

fá þverfaglega endurhæfingu, sem beinist að einkennum. Þverfagleg 

endurhæfing getur líklega dregið úr heilsufarsvandamálum í kjölfar veikindanna, 

eða jafnvel fyrirbyggt þau. 

Þar sem COVID er nýr sjúkdómur hefur lítið verið rannsakað um reynslu og 

upplifun af COVID á Íslandi. Mögulega geta niðurstöður þessarar rannsóknar nýst 

til þess að varpa ljósi á líðan sjúklinga og auka skilning utanaðkomandi aðila sem 

hyggjast veita aðstoð eða þjónustu. Áhrifin eru skýr að því leyti sem snýr að 

einkennum og eftirköstum veikindanna. Þjónusta endurhæfingar var 

þátttakendum greinilega ómetanleg. Í öllum tilvikum var þátttakendum bent á 

úrræðið af heimilislækni og þótti þeim þeir hafa lent í lukkupotti að hafa komist 

að. Endurhæfing eftir COVID ætti að mati þátttakenda vera sjálfsagður þáttur í 
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heilbrigðisþjónustu. Aukin umfjöllun um niðurstöður þessarar rannsóknar gæti 

orðið til þess að bæta þekkingu og auka skilning í samfélaginu á því að COVID-

veikin er erfið viðureignar, tekur að jafnaði langan tíma og getur valdið þörf fyrir 

endurhæfingu eftir veikindin. Rannsóknir sem tengjast óþekktum veikindum geta 

nýst til að bæta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra. Vonandi geta 

niðurstöður þessarar rannsóknar nýst stofnunum og fagfólki við 

heilbrigðisþjónustu eftir COVID á Íslandi. 

Rannsakandi fann engar íslenskar heimildir um rannsóknir sem sneru að 

heilsu og líðan COVID-sjúklinga sem hafa þegið endurhæfingu eftir veikindin. 

Mögulegur ávinningur þátttakenda af þátttöku í rannsókninni er að fjallað er 

um veikindi þeirra og  áframhaldandi meðferð. Flestir þátttakenda sögðust 

upplifa þakklæti fyrir að saga þeirra væri skoðuð og vonuðust til að hún geti aukið 

þekkingu og hjálpað öðrum. 
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