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Ágrip 

Lyfjagjöf um lyfjadælu inn í mænugöng á Íslandi – umfang og árangur meðferðar við 

síspennu og langvinnum verkjum 

Elísabet Tara Guðmundsdóttir1, Páll Eyjólfur Ingvarsson2, Ólafur Thorarensen3, Guðmundur 

Björnsson4 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Endurhæfingardeild Landspítalans, 3Barnaspítali Hringsins, 

4Verkjamiðstöð Landspítalans 

Inngangur: Síspenna (e. spasticity) er afleiðing skaða á efri hreyfitaugungum miðtaugakerfis, hvort 

sem er í heila eða mænu, svonefnt efra hreyfitaugungaheilkenni (e. upper motor neuron syndrome). 

Hófleg síspenna getur verið gagnleg, til dæmis við gang, en yfirleitt veldur hún umtalsverðri fötlun og 

óþægindum. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna árangur lyfjagjöf, einkum síspennulækkandi 

lyfja, um dælu inn í mænugöng. 

Efniviður og aðferðir: Lyfjagjöf með lyfjadælu í mænugöng hófst á Íslandi í mars árið 2000. Síðan 

þá hafa alls 62 einstaklingar fengið dælu, 44 þeirra eru enn á lífi. Þeir eru í reglulegu eftirliti ásamt 

áfyllingu á dælu á eftirfarandi deildum; Grensásdeild LSH, Barnaspítala Hringsins og Verkjateymi LSH. 

Af þeim 62 eru 55 sjúklingar sem ekki hafa svarað ásættanlega annarri meðferð við síspennu og því 

fengið ígræðslu dælu til lyfjagjafar baklofens inn í mænugöng. Á síðustu árum hafa sjö sjúklingar með 

illviðráðanlega langvinna verki fengið lyfjadælu. Heilsufar sjúklinga fyrir og eftir dæluísetningu var metið 

með greiningu gagna úr sjúkraskrá. Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur til þess að kanna upplifun 

þeirra. Samanburður var gerður á lyfjagjöf með samfelldu flæði (e. simple continuous mode, SCM) og 

bólsturskammtaflæði (e. pulsatile bolus infusions, PBI) með tilliti til skammtastærða og árangurs.            

Niðurstöður: Rannsóknarþýðið var alls 62 sjúklingar, 27 konur og 35 karlar. Þar af voru 60 fullorðnir 

og tvö börn. Meðalaldur var 46 ár (7 - 89 ára). Algengustu greiningar voru meðfædd heilalömun (e. 

cerebral palsy), heila- og mænusigg (e. multiple sclerosis), mænuskaði, heilablóðfall og langvinnir verkir. 

Svör fengust hjá 50% þátttakenda. Af 28 þátttakendum sem fengu dælu vegna síspennu töldu 22 

dæluna hafa góð áhrif á síspennuna og 16 upplifðu minni verki. 25 lýstu miðlungs til mjög mikið bættri 

líðan. 64% af þeim 22 sem ekki voru með alskaða á mænu lýstu mikið bættri hreyfigetu. Mat fyrir og eftir 

að meðferð hófst sýnir greinilega marktæka minnkun síspennu. Alls fengu 73% sjúklinga fylgikvilla. 

Algengastir voru fráhvarfsheilkenni baklofens (18 tilvik) og mænuvökvaleki (14 tilvik). Sjúklingar með 

langvinna verki voru sjö, einungis þrír þeirra gáfu svör sem voru mjög mismunandi og því ekki hægt að 

álykta um gildi meðferðar hjá þeim. 

Ályktanir: Lyfjagjöf í mænugöng er öflug en alls ekki hættulaus meðferð. Hún krefst talsverðs eftirlits 

og sérþekkingar. Alls mæltu 97% aðspurðra þátttakenda með þessari meðferð fyrir einstaklinga í 

sambærilegri stöðu, þrátt fyrir að 58% þeirra hafi fengið aukaverkanir, sem í nokkrum tilvikum (einkum 

baklofen fráhvarfsheilkennið) geta verið lífshættulegar. Þetta meðferðarform hefur verulega bætt líðan 

hjá mörgum sjúklingum sem ekki svöruðu neinni annarri meðferð. Margt bendir til að þetta sé vannýtt 

meðferðarform á Íslandi. 
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Listi yfir skammstafanir 

ALS   Blönduð hreyfitaugahrörnun (e. amyotrophic lateral sclerosis) 

CP   Meðfædd heilalömun (e. cerebral palsy)  

EPSP  Örvandi eftirmótaspenna (e. excitatory postsynaptic potential) 

FHB   Fráhvarfsheilkenni baklofens (e. baclofen withdrawal syndrome, BWS) 

GABA  Gamma amínósmjörsýra (e. gamma aminobutyric acid) 

HRQOL  Heilsufarstengd lífsgæði (e. Health Related Quality of Life) 

HSP   Arfgeng stjarfaþverlömun (e. hereditary spastic paraplegia) 

LMM   Lyfjameðferð inn í mænugöng (e. intrathecal baclofen, ITB) 

LSH   Landspítali Háskólasjúkrahús 

LSVH Langvinnt staðbundið verkjaheilkenni (e. chronic regional pain syndrome, 

CRPS) 

MAS   Ashworth kvarði (e. Modified Ashworth Scale)    

MS   Heila- og mænusigg (e. multiple sclerosis) 

NPA   Notendastýrð persónuleg aðstoð 

PBI   Bólsturskammtaflæði (e. pulsatile bolus infusions) 

SCI   Mænuskaði (e. spinal cord injury) 

SMI   Samfellt flæði (e. simple continuous mode) 
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1. Inngangur  

Meðferð með gjöf baklofens um lyfjalegg frá dælu á kviðvegg inn í mænugöng er sérhæft, mjög öflugt 

meðferðarform gegn mikilli síspennu og þeim sársauka sem fylgir. Ameríski skurðlæknirinn Richard 

Penn og samstarfsmenn hans kynntu þennan nýja meðferðarmöguleika gegn síspennu um miðjan 

níunda áratuginn og árið 1984 var byrjað að nota þetta meðferðarform gegn síspennu sem ekki svarar 

annarri meðferð þ.m.t. sjúkra- og iðjuþjálfun, auk ýmissa vöðvaslakandi lyfja á töfluformi og bótox 

meðferð1. Þetta meðferðarform hófst á Íslandi í mars árið 2000 og frá því þá hafa alls 62 einstaklingar 

fengið dælu vegna síspennu eða langvinnra verkja.   

Meðferðin getur haft í för með sér mikla kosti fyrir sjúkling, þar sem þetta er stundum eina tiltæka 

leiðin til þess að draga úr mjög hamlandi síspennu af ýmsum toga. Þessi meðferð er þó allt annað en 

áhættulaus þar sem alvarlegustu fylgikvillar þessarar meðferðar, þá einkum fráhvarfsheilkenni baklofens 

(e. baclofen withdrawal syndrome, BWS), geta leitt til dauða.  

Ekki hefur verið gerð nein gæðakönnun, eftirfylgd eða gagnsemisrannsókn á þessari meðferð 

hérlendis. Ein tilraun til þess að gera slíka samantekt var gerð 2006-2008 (leyfisnúmer: 30/2006), en af 

margþættum ástæðum náðist aldrei að birta niðurstöður þeirrar rannsóknar. Brýn þörf er á að skoða 

þessi mál kerfisbundið, meta árangur meðferðar og leita leiða til þess að bæta gæði lyfjameðferðar um 

mænugöng á Íslandi. Þessi rannsókn er tilraun til samantektar á árangri af þessu meðferðarformi hér á 

landi og ánægju sjúklinga með hana. 

1.1 Síspenna  

Síspenna (e. spasticity) er þekkt fyrirbæri hjá sjúklingum á öllum aldri með margs konar sjúkdóma 

frá miðtaugakerfi. Margar skilgreiningar eru til á síspennu en skilgreining Lance frá 1980 lýsir þessu 

einkar vel. Þar kemur fram að síspenna er hreyfitruflun sem einkennist af hraðaháðri aukningu á 

vöðvaspennu. Með þessu fylgja ýkt sinaviðbrögð vegna ofurnæmis í teygjuviðbragðinu. Þetta er ein 

afleiðing af efra hreyfitaugungaheilkenninu (Lance, 1980)2. 

Önnur skilgreining á þessu, sem er fengin frá NINDS (National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke), lýsir síspennu þannig að hún sé ástand sem veldur óeðlilegri aukningu á vöðvaspennu sem 

leiðir til stífleika í vöðvum. Þetta getur truflað hreyfingar og tal eða valdið óþægindum og sársauka. 

Síspenna verður venjulega vegna skaða á taugabrautum sem fara í gegnum heila eða mænu og stýra 

vöðvahreyfingum. Dæmigerð einkenni geta verið ofspenna (aukin vöðvaspenna), kippir (röð af hröðum 

vöðvasamdráttum), ýkt sinaviðbrögð, vöðvakrampar og læstir liðir (kreppa). Síspennan getur verið 

breytileg og mismikil, allt frá vægum vöðvastirðleika til alvarlegra, sársaukafullra og óviðráðanlegra 

vöðvakrampa. Síspenna getur haft truflandi áhrif á endurhæfingu hjá sjúklingum með ákveðnar raskanir 

og truflar oft daglegar athafnir (NINDS, 2019)3. 

Birtingarmynd síspennu er mismunandi eftir því hvar skaðinn er í miðtaugakerfinu. Síspennan er ein 

af dæmigerðum afleiðingum skaða á efri hreyfitaugungum í miðtaugakerfinu, hvort heldur sem skaðinn 

er í heila eða mænu, svonefnt efra hreyfitaugungaheilkenni (e. upper motor neuron syndrome). Dæmi 

um slíkt heilkenni er mænuskaði (e. spinal cord injury, SCI), meðfædd heilalömun (e. cerebral palsy, 
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CP), heilablóðfall (e. stroke), blönduð hreyfitaugahrörnun (e. amyotrophic lateral sclerosis, ALS), heila- 

og mænusigg (e. multiple sclerosis, MS) og arfgeng stjarfaþverlömun (e. hereditary spastic paraplegia, 

HSP). Einnig getur síspenna komið fram hjá sjúklingum með efnaskiptasjúkdóma eins og fenýlketónúríu 

(e. phenylketonuria) og Krabbe - sjúkdóm (e. Krabbe disease)4. 

    Einkenni síspennunnar lýsir sér sem kippir (e. clonus), aukin vöðvaspenna (e. rigidity) og krampar (e. 

spasms). Síspennan getur verið annað hvort viðvarandi eða komið með hléum. Í kjölfarið getur 

sjúklingurinn haft talsverða verki og takmarkaða hreyfigetu, sem getur leitt til skertra lífsgæða og 

erfiðleika í aðhlynningu. Hófleg síspenna getur verið gagnleg sjúklingi sem hefur lamast, til dæmis til að 

auka stöðugleika við gang eða koma sér frá rúmi yfir í stól, en yfirleitt veldur hún þó fötlun og 

óþægindum. Ytri áreiti eða tilfallandi sjúkdómar, eins og hægðatregða, þvagfærasýkingar og 

þrýstingssár, geta aukið síspennuna og einkenni hennar5. 

Síspennan er oft flokkuð eftir því hvort hún sé tengd skaða í mænunni eða heilanum. Ef hún er tengd 

skaða í mænunni þá er í raun um lömun að ræða, þ.e.a.s. heilinn stjórnar ekki þeim hluta vöðvanna sem 

eru ítaugaðir fyrir neðan mænuskaðann. Vöðvarnir sýna hins vegar viðbrögð við ertingu en hreyfingarnar 

eru stjórnlausar vegna m.a. aukinnar næmni hreyfitaugunga og skertrar stýringar frá heila. Minna er 

vitað um orsök síspennu eftir heilaskaða. Margar kenningar hafa verið settar fram. Ein sú líklegasta er 

að þá vantar hamlandi boð frá frálægum taugabrautum (e. descending inhibition) sem koma frá 

heilanum. Talið er að 70-80% taugabrauta frá heila séu hamlandi. Þar má nefna pyramidal og 

reticulospinal taugabrautirnar ásamt fleirum beinum og óbeinum tengingum taugunga milli heila og alfa 

hreyfitaugunga í framhorni mænu. Þess vegna verður minnkuð hömlun á alfa hreyfitaugungum sem 

leiðir til stjórnlausra hreyfinga. Stýring á vöðvasamhæfingu gerandvöðva (e. agonist) og mótvöðva (e. 

antagonist) verður einnig skert6.  

Staðsetning síspennunnar er háð því hvar skaðinn er í miðtaugakerfinu. Kemur hún oftast fram í 

neðra baki og ganglimum en einnig er algengt að áhrif komi fram í efri útlimum.  Síspenna getur valdið 

hreyfihömlun í gegnum skerta stjórnun og lélega samhæfingu hreyfinga, minnkað teygjanleika vöðva og 

skert hreyfingar um liðamót. Síspennan veldur oft miklum verkjum. Einnig getur hún valdið 

svefntruflunum í kjölfar þrenginga í öndunarfærum. Ef síspennan er ekki meðhöndluð getur hún leitt til 

afmyndunar eins og hryggskekkju, liðhlaup í mjöðm (e. disclocation) og krepptra liða sem getur verið 

erfitt að leiðrétta. Þessar afmyndanir geta valdið talsverðum erfiðleikum í daglegu lífi6. 

1.2 Meðferðir við síspennu í dag  

Í dag eru margar meðferðir til við þessu. Þar ber að nefna sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun. Ýmsar 

meðferðir eins og vatnsmeðferðir (sundlaugar), kæli- og hitameðferðir og raförvun mænu með 

yfirborðsskautum eru í boði7.  Ýmis hjálpartæki eins og púðar, gifs og stoðspelkur gera einstaklingi kleift 

að vera í réttri líkamsstöðu. Staðbundin innsprautun á bótúlíneitri (e. botulinum toxin) í þá vöðva þar 

sem er mest síspenna er gerð til að lama þá tímabundið8. Alkóhól eða fenól (e. phenol) eru 

taugaleysandi efni sem einnig eru notuð við staðbundinni síspennu.  Þeim er sprautað í hreyfitaugunga, 

sem gerir það að verkum að próteinin í taugavefnum sem sprautað er í afmyndast, sem veldur skerðingu 
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á taugaboðum. Þetta er þó eldra meðferðarform sem er mun sjaldnar notað núorðið, einkum eftir tilkomu 

bótox meðferðar9. 

Annað algengt meðferðarform við síspennu er lyfjameðferð í töfluformi, en eina lyfið sem er á 

sérlyfjaskrá til notkunar gegn henni er baklofen (Lioresal®, Baklofen®). Önnur vöðvaslakandi lyf sem 

eru notuð í þessum tilgangi eru tizanidine (Sirdalud®), diazepam (Stesolid®), clonazepam (Rivotril®) og 

dantrolene sodium (Dantrium®) auk taugaverkjalyfjanna gabapentins (Neurontin®, Gabapentin®) og 

pregabalin (Lyrica®, Pregabaline®)10. Mesta inngripið eru skurðaðgerðir þ.m.t. úttaugaskurðir 

(e.   peripheral neurotomies), sinalengingar (e. tendon lengthening), sinaskurður (e. tenotomy) og 

þverskurður taugaróta (e. rhizotomy). Af þessum inngripum er úttaugaskurður nánast aldrei 

framkvæmdur lengur11. 

1.3 Baklofen  

Baklofen (e. baclofen) er efnafræðileg hliðstæða (e. agonist) taugaboðahemilsins GABA (gamma-

aminobutyric acid) en það er eitt aðal hamlandi taugaboðefnið í miðtaugakerfinu. GABA hefur einna 

mest áhrif á millitaugafrumur í mænu (e. spinal interneurons) og hefur almennt dempandi áhrif í heila. 

Baklofen hefur áhrif á GABAB viðtaka á fyrir- og eftirmótaþráðum (e. presynaptic and postsynaptic 

neurons) í mið- og úttaugakerfinu. Þess vegna leiðir virkjun á GABAB viðtakanum til hindrunar á 

eintaugamóta- og fjöltaugamóta taugaviðbrögðum í mænu, sem leiðir til minnkaðrar síspennu12. 

Þegar baklofen binst GABAB viðtökum (G-prótein tengdir), sem finnast m.a. á týpu 1a 

fyrirmótaþráðum sem ítauga utanvöðvaspóluþræði (e. extrafusal muscle spindles), opnast K+ göng sem 

leiðir til  yfirskautunar taugafrumuhimnanna ásamt hindrun á virkni spennustýrða Ca2+ ganga í 

taugamótaendunum á fyrirmótaþráðunum. Við það að himnan yfirskautast þá verður 

taugamótaþráðurinn minna ertanlegur og næmni (e. excitiability) hans minnkar. Einnig minnkar örvandi 

eftirmótaspenna (e. excitatory postsynaptic potential, EPSP) frá gamma hreyfitaugungunum sem ítauga 

vöðvaspólurnar. Þetta dregur úr síspennu í rákóttum vöðvum í líkamanum. GABAB viðtaka er hins vegar 

líka að finna á öðrum taugafrumum í miðtaugakerfinu og getur það því leitt til aukaverkana á borð við 

syfju, sljóleika og slímmyndun í loftvegum12. 

1.4 Sögulegur bakgrunnur lyfjagjafar í mænugöng 

Um miðjan níunda áratug síðustu aldar kynnti ameríski skurðlæknirinn Richard Penn og 

samstarfsmenn hans nýjan möguleika í meðferð á stjarfalömun (e. spastic paralysis), þegar þeir 

framkvæmdu mænustungu og gáfu baklofen beint inn í mænugöng tveggja sjúklinga um 

mænustungunálina. Baklofen var þá vel þekkt stjarfalömunarlyf sem gefið var á töfluformi, en hafði ekki 

verið notað með þessum hætti áður. Áhrif þessarar lyfjagjafar voru kynnt í „Letter to the Editor“ í Lancet 

árið 1984, en þar lýstu Penn og Kroin dramatískum áhrifum þessarar meðferðar á síspennu tveggja 

sjúklinga, sem varaði í nokkrar klukkustundir1. Áhrifin á síspennu með örlitlum skammti baklofens inn í 

mænugöngin um mænustungu voru dramatísk. Næsta skref var ígræðsla lyfjadælu undir húð á 

kviðvegg, ásamt lyfjalegg sem var leiddur inn í mænugöng og upp í efri hluta brjósthryggjar. Árin 1987 
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og 1989 birtu Penn og samstarfsmenn fyrstu niðurstöður slíkrar meðferðar, sem sýndi fram á öflug og 

stöðug áhrif á síspennu13,14. 

Baklofen á töfluformi sem gefið er um munn frásogast vel (80-90%) frá meltingarvegi yfir í blóðrásina 

og skilst út með þvagi. Mikið en einstaklingsbundið og breytilegt niðurbrot (90-99%) í lifur gerir það að 

verkum að skammtastærð er mjög einstaklingsháð og getur verið allt frá 30 til 300 milligrömm á dag. 

Hins vegar er lyfið mestmegnis vatnsleysanlegt og kemst því ekki greiðlega yfir blóðheilaþröskuldinn (e. 

blood brain barrier). Hlutverk þessa þröskulds er að vernda taugakerfið fyrir skaðlegum og óæskilegum 

efnum þ.m.t. lyfjum sem streyma í blóðrásinni. Til þess að ná fram verkun á síspennuna þarf lyfið að 

komast á marksvæði innan mænunnar, en vegna þessa þröskulds á það erfitt með að komast þangað. 

Því þurfa sjúklingar að taka stóra skammta af lyfinu á töfluformi til að ná að meðhöndla síspennuna. Lyf 

sem gefið er um munn dreifist um allan líkamann og þar að auki um allt miðtaugakerfið en 90-95% er 

heilinn. Það að lyfið sé tekið í stórum skömmtum og komist yfir blóðheilaþröskuldinn að einhverju leyti 

hefur í för með sér truflandi aukaverkanir en þær helstu eru svefnhöfgi, slappleiki og erfiðleikar með 

einbeitingu svo eitthvað sé nefnt15. 

Með aðferð Richard Penns, baklofengjöf um lyfjadælu beint inn í mænugöng (LMM), flyst lyfið beint 

á verkunarstað þ.e. í heila- og mænuvökvann í mænu. Í kjölfar þess þarf miklu minni skammta af lyfinu 

til að meðhöndla síspennuna og sjúklingar fá mun minni aukaverkanir þar sem lítið sem ekkert fer upp 

fyrir mænugat (e. foramen magnum) og vanalegur styrkhalli eftir því sem neðar dregur í mænu dregur 

enn meira úr aukaverkunum á miðtaugakerfið. Heetla og samstarfsmenn hans hafa sýnt fram á að 

styrkhalli baklofens tvöfaldast við hverja 12.5 cm þegar neðar dregur í mænu. Þetta getur þó verið 

ókostur, þar sem að margir sjúklingar upplifa of lítil áhrif á síspennuna í griplimum samhliða fullum og 

stundum of miklum áhrifum á ganglimi. Þetta er sérstaklega bagalegt hjá þeim sem eru uppigangandi 

og glíma við síspennu í griplimum, eða í öllum útlimum16. 

Þetta meðferðarform varð fljótlega vinsælt og fjölmargar yfirlitsgreinar voru birtar á næsta áratug. 

Menn tóku fljótlega eftir sérstaklega góðum áhrifum LMM á síspennu vegna sjúkdóms eða skaða í 

mænu, einkum hjá einstaklingum með MS eða mænuskaða13,14,17,18.. Stuttu síðar fundu menn út að þótt 

áhrifin væru mismikil og ekki alltaf jafn dramatísk, gat baklofen einnig haft góð áhrif á síspennu tengda 

heilanum18.  

Robert Armstrong og samstarfsmenn í Vancouver í Kanada,19 ásamt starfshópi Leland Albrights í 

Pittsburgh20,21 voru frumkvöðlar við að innleiða lyfjameðferð inn í mænugöng (LMM) sem meðferð hjá 

börnum með meðfædda heilalömun (e. cerebral palsy, CP). Albright fann út að baklofen gat í vissum 

tilvikum einnig haft áhrif á þátt vöðvaspennutruflunar (e. dystonia) í síspennu hjá sjúklingum með 

meðfædda heilalömun (e. cerebral palsy, CP). Við vöðvaspennutruflun var áður lítið til af nothæfum 

úrræðum. Í kjölfarið fóru menn að prófa önnur lyf og lyfjasamsetningar, og þá fór ekki síst morfín í 

gegnum mænugöng að verða æ vinsælla við erfiðum langvinnum verkjum, sem ekki rénuðu með annarri 

meðferð22. 

Þá kom líka í ljós, að baklofen hefur góð áhrif gegn langvinnum verkjum, ekki síst gegn taugaverk 23, 

en merkilegt nokk hefur morfín einnig greinileg áhrif til að draga úr síspennu24. Þess vegna var það alls 

ekki órökrétt, að nokkur teymi fóru að nota blöndu af morfíni og baklofeni, ekki síst við sársaukafullri 
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síspennu, en líka við langvinnum verkjum af öðrum toga, án teljandi síspennu25.  Fjölmörg önnur lyf hafa 

einnig verið notuð á seinni árum í LMM meðferðum, einkum gegn langvinnum verkjum og gegn síspennu 

(sjá m.a. samantekt Slominskis og samstarfsmanna)25.  Ábendingum fer stöðugt fjölgandi og þar má 

m.a. nefna síspennu vegna stjarfahelftarlömunar (e. spastic hemiparesis) eftir heilaslag og sem meðferð 

gegn vöðvaspennutruflunum (e. dystonia) sem oft getur plagað sjúklingana verulega í langvinnu 

staðbundnu verkjaheilkenni (e. chronic regional pain syndrome)26. 

1.5 Baklofen prófun 

Áður en ákvörðun er tekin um ísetningu dælunnar er framkvæmd prófun sem felst í því að baklofeni 

er dælt inn í mænugöng sjúklings í stökum bólsturskammti (50 til 100 míkrógrömm) með mænustungu 

eða um mænulegg. Áður en sjúklingar fara í gegnum þessa prófun þurfa þeir að vera lausir við allar 

fjölkerfasýkingar. Ástæðan fyrir því er að þær geta gert það að verkum að rangt mat verður á svörun27.  

Erfitt er búa til mælikvarða sem mælir nákvæmlega bata sem fæst af notkun lyfja. Í flestum 

rannsóknum hefur Ashworth kvarðinn (e. Modified Ashworth Scale, MAS) verið notaður. Kvarðinn var 

ekki notaður í þessari rannsókn en í töflu 1 er hann útskýrður27. Gæði meðferðarinnar er þá metin sem 

breyting á vöðvastífleikanum fyrir og eftir prófun. Ef svörun við prufuskammtinum er góð þ.e. marktæk 

minnkun á vöðvaspennu eða krampa, er dælan vænlegur meðferðarkostur, en annars ekki. Þegar 

framkvæmd er baklofen prófun þarf að fylgjast vel með einkennum ofskömmtunar og 

endurlífgunarbúnaður þarf að vera til staðar. Fylgjast þarf sérstaklega vel með sjúklingum með hjarta- 

og lungnavandamál sem og sjúklingum sem eru á ópíötum eða benzódíazepínlyfjum27.  

Tafla 1:  Íslensk þýðing á Ashworth kvarðanum (e. Modified Ashworth Scale, MAS) 27   

1.6 Baklofen dælur 

Nokkrar tegundir af lyfjadælunni eru til. Sú tegund sem hefur notið mestra vinsælda í heiminum og 

er einnig eina tegundin sem er notuð hérlendis er baklofen dælan Synchromed II® sem er framleidd af 

fyrirtækinu Medtronic.  Upphaflega dælan, Synchromed EL® gat tekið við 20 ml af vökva, en tvær stærðir 

Kvarði Vöðvastífleiki 

0 Engin vöðvaspenna 

1 Lítil vöðvaspenna, sem gefur högg (e. „catch“) þegar beygt er (e. flexion) eða rétt (e. 

extension) úr þeim liðamótum líkamans sem síspennan nær til. 

2 Meiri vöðvaspenna en samt gengur auðveldlega að rétta eða beygja liðamót sem 

síspennan nær til.  

3 Talsverð vöðvaspenna, það mikil að það er erfitt að framkvæma óvirka hreyfingu (e. 

passive movement).   

4 Sá hluti líkamans sem síspennan nær til er algjörlega stífur og ekki hægt að 

framkvæma réttu eða beygju um liði.   
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eru til í nýjustu útgáfu af dælunni, Synchromed II®, sú minni geymir 20 ml en stærri dælan tekur 40 ml 

(sjá mynd 1)28. 

Dælurnar eru græddar í einstaklinginn af heila- og 

taugaskurðlæknum á Landspítala og er þeim komið fyrir undir húð 

á framanverðum kviðnum og leggur leiddur frá henni aftur í 

mænugöngin (sjá mynd 2). Þannig myndast lokað kerfi með lítilli 

sýkingarhættu en á 1 - 6 mánaða fresti þarf að fylla á dæluna með 

ástungu í gegnum húðina og inn í hana. Til að byrja með er dælan 

stillt á lágan skammt og sjá læknar á Grensási, Barnaspítala 

Hringsins eða Verkjamiðstöð LSH um að stilla inn hæfilegan 

skammt á fyrstu dögum eða vikum eftir aðgerðina. Þeir sjá einnig 

um áfyllingar og langtíma eftirlit með dælunni. Aðgerðin krefst 

stuttrar innlagnar á skurðdeild og í framhaldinu tekur oftast við 

innlögn á endurhæfingardeild eða barnadeild í nokkra daga. Dælan er stillt með tölvu sem er lögð við 

húðina yfir dælunni (e. telemetria). Hægt er að stjórna skömmtunum  sem eru gefnir mjög nákvæmlega 

og hafa mismunandi styrkleika á mismunandi tímum sólarhrings.  

Á síðustu 1-2 áratugum hefur notkun 

LMM lyfjadælna aukist gríðarlega. Síðasta 

tegund lyfjadælu af þeirri gerð sem nú er 

alfarið notuð á Íslandi, Synchromed II 

dælur frá Medtronic, hefur þegar selst í 

meira en 300.000 eintökum frá því 

framleiðsla hófst árið 2008, samkvæmt 

upplýsingum á heimasíðu Medtronic28. 

Þessi meðferð hefur margsannað sig sem 

öflugt vopn í meðferð gegn erfiðri síspennu 

eða illviðráðanlegum sársauka, en 

aukaverkanir svo öflugrar meðferðar geta 

líka verið alvarlegar, jafnvel lífshættulegar. 

Þetta á einkum við um baklofenfráhvarfsheilkennið (Baclofen Withdrawal Syndrome, BWS)29. Á síðustu 

árum hefur reynsla manna og þekking á því hvernig á að meðhöndla þennan alvarlega kvilla farið 

batnandi30. 

1.7 Baklofendælur á Íslandi 

Fyrsta ígræðslan á lyfjadælu til LMM lyfjameðferðar var framkvæmd á Íslandi í mars 2000, um það 

bil 15 árum eftir fyrstu meðferðartilraunir erlendis. Nú hafa samtals 62 einstaklingar fengið Baklofen 

dælu hérlendis. Fyrstu sjúklingahóparnir sem fengu dælu voru einstaklingar með heila- og mænusigg 

(e. multiple sclerosis, MS) og mænuskaða. Greinilegt er þó að fleiri hópar geta nýtt sér þennan 

meðferðarmöguleika og hafa einstaklingar með meðfæddan eða áunninn heilaskaða fengið dælu hér á 

Mynd 1: Synchromed II lyfjadæla. 

 

Mynd 2: Lyfjaleggur frá dælu á kviðvegg inn í mænugöng.  
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landi ásamt einstaklingum sem fengið hafa heilablæðingu eða – blóðþurrð, sjúklingum sem hafa 

viðvarandi erfið verkjavandamál og meðfædda lömunarsjúkdóma. Meðferðin hentar bæði börnum og 

fullorðnum, en ljóst er þó að börn verða að hafa náð vissri stærð þar sem dælan er heldur fyrirferðarmikil 

fyrir lítinn líkama.  

Í dag nota læknar hér á landi ýmist baklofen(Lioresal®, Baklofen®), morfín, fentanýl, bupivacain 

(Marcain®), clonidine(Catapres®) eða blöndu af einhverjum af þessum lyfjum í dælurnar. Morfín hefur 

helst verið notað tímabundið hjá þeim einstaklingum sem mynduðu þol gegn baklofeni (e. drug holiday) 

eða til langs tíma hjá þeim sem fengu óþægilegar aukaverkanir af baklofeninu í þeim skammti sem þurfti 

til að fá fram hæfilega verkun gegn verkjum og spennu. Einnig eru til tilfelli þar sem hreint morfín eða 

fentanýl skilar betri meðferð við verkjavandamálum en baklofen. 

1.8 Bólsturskammtagjöf 

Að lokum má nefna aðferð gegn þolmyndun (e. tolerance development) gegn baklofeni, sem getur 

myndast einkum eftir margra ára notkun. Hollendingurinn Heetla og samstarfsmenn hans birtu grein árið 

2010 þar sem þeir sýna fram á að ef baklofen er gefið í bólsturskömmtum (e. bolus infusions), þar sem 

sólarhringsskammti lyfsins er skipt upp í nokkra skammta sem látnir eru renna inn í mænugöng í stuttum 

gusum nálægt hámarkshraða dælunnar, getur það dregið allverulega úr þeirri þolmyndun sem stundum 

myndast. Þeir mæla með að slíkir bólsturskammtar séu gefnir á fjögurra klukkustunda fresti, þ.e.a.s. sex 

sinnum á sólarhring27. Dælan þarf að vísu að vera stöðugt í gangi, en hollenski rannsóknarhópurinn 

leggur til að dælan sé stillt þannig að hún gangi með jöfnu síflæði með lágmarkshraða dælunnar, til þess 

að fá sem hæsta bólsturskammta. Tímalengd hvers slíks bólsturskammts fer eftir styrk og magni lyfsins, 

en er oftast milli tveggja til fimm mínútna. Í einstaka tilvikum, þegar heildarskammtur baklofens á 

sólarhring er mjög hár, getur það þó tekið allt að níu mínútur fyrir 1/6 af sólarhringsskammtinum að 

renna inn. Heetla og samstarfsmenn lýstu árangri hjá fjórum sjúklingum í grein sinni, þar sem þeir sýndu 

fram á að þetta meðferðarform gat bætt virkni baklofensins töluvert með því að draga verulega úr þessari 

þolmyndun27.  

Eftir því sem við þekkjum best til er Ísland með langhæsta hlutfall bólsturskammtameðferðar við 

baklofengjöf inn í mænugöng gegnum dælu í heiminum. Hérlendis varð mjög dramatísk jákvæð svörun 

í þremur tilvikum. Það varð til þess, að allir sem voru með sólarhringsskammt sem var að minnsta kosta 

fjórfalt hærri en lágmarkshraði dælunnar var boðið að skipta yfir í bólsturskammtaflæði á dælunni. 

Viðmiðið að hafa sólarhringsskammt sem er fjórfalt hærri en lágmarkshraði dælunnar var valið af 

handhófi til þess að tryggja að það verði nógu mikill munur á milli lægsta og hæsta styrks baklofens í 

mænugöng. Öllum, sem bauðst þetta meðferðarform, vildu halda því áfram. Það er ástæðan þess að 

um 60% sjúklingaþýðisins er fá lyfjameðferð með þessu meðferðarformi hérlendis, en aðrar deildir sem 

við höfum verið í sambandi við nota þessa aðferð annað hvort alls ekki, eða í einstaka tilvikum með 

mjög umfangsmikilli þolmyndun.  
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2 Markmið 

Meðferð með gjöf baklofens um lyfjalegg frá dælu á kviðvegg inn í mænugöng er sérhæfð meðferð 

gegn mikilli síspennu sem ekki svarar nægilega vel annarri meðferð. Þótt þessi sérhæfða meðferð hafi 

verið framkvæmd hérlendis frá mars 2000 hefur engin athugun verið gerð á gagnsemi, öryggi og 

notagildi hennar hérlendis.  

Helstu markmið þessarar rannsóknar eru að fjalla um: 

I. Notkun dælunnar, fylgikvilla meðferðar, álit sjúklinga á dælunni og breytingum á lífsgæðum 

þeirra í tengslum við notkun hennar hérlendis, 

II. Árangur bólsturskammtameðferðar (e. pulsatile bolus infusions) borinn saman við samfellda 

lyfjagjöf (e. continuous mode) frá dælu.  

III. Sambærileg gjöf annarra lyfja en baklofens um dælu bæði við síspennu og ekki síður við 

langvinnum verkjum.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var mestmegnis afturskyggn ferilrannsókn (e. retrospective cohort study) sem byggðist 

á úrvinnslu gagna úr Sögu sjúkraskrá LSH. Auk þess var þetta megindleg rannsókn (e. quantitative 

research) þar sem lagður var einfaldur spurningalisti fyrir þátttakendur, til þess að kanna með almennum 

spurningum upplifun og ánægju þeirra með þetta meðferðarform. Rannsóknin var framkvæmd á 

endurhæfingardeild Landsspítalans Grensási, Barnaspítala Hringsins og hjá Verkjamiðstöð 

Landsspítalans á tímabilinu 15. febrúar til 5. maí 2022.  

3.2 Rannsóknarþýði 

Rannsóknarúrtakið samanstóð af öllum þeim einstaklingum á Íslandi sem höfðu fengið baklofen 

lyfjadælu til lyfjagjafar um mænugöng frá því slík meðferð hófst árið 2000 og höfðu verið í eftirliti hjá 

læknum á endurhæfingardeild Landspítalans Grensási, Barnaspítala Hringsins og hjá Verkjamiðstöð 

Landsspítalans eftir ísetningu dælunnar. Heildarþýðið er 62 einstaklingar, þar af eru 55 með síspennu 

og sjö með langvinna verki. Alls eru 18 einstaklingar látnir. Spurningalisti (sjá fylgiskjal 1) og upplýst 

samþykki (sjá fylgiskjal 2) var lagt fyrir þá sem voru á lífi, en fyrir látna einstaklinga var einungis hægt 

að styðjast við greiningu og úrvinnslu á sjúkraskrárgögnum, í því skyni að geta fengið heildarmynd af 

sjúklingahópnum sem hefur þegið þetta meðferðarform hérlendis frá upphafi.                                                                          

3.3 Breytur 

Úr rafrænni sjúkraskrá fengust upplýsingar um  

1. aldur  

2. kyn  

3. sjúkdómsgreiningar  

4. heildartímalengd meðferðar með lyfjadælu   

5. mat á umfangi síspennu/verkja fyrir og eftir ígræðslu lyfjadælu sem og við síðustu skoðun 

6. hvaða lyf og skammtastærðir voru gefin  

7. hvaða skammtastærðarbreytingar voru gerðar yfir tíma  

8. heildartímalengd lyfjameðferðar með mismunandi skammtaformum (samfelld lyfjagjöf og   

bólsturskammtagjöf) 

9. fylgikvilla meðferðar  

10. dánarorsök 

Saminn var stuttur spurningalisti sem lagður var fyrir þátttakendur sem voru á lífi, með það markmið 

að fá upplýsingar um upplifun, reynslu og ánægju sjúklinga með þetta meðferðarform. Í viðauka má sjá 

spurningalistann í heild sinni. Samband var haft við væntanlega þátttakendur eða forráðamenn þeirra 
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gegnum síma ef þeir áttu ekki tíma í áfyllingu á dælu á rannsóknartímabilinu og verkefnið kynnt fyrir 

þeim. Óskað var eftir upplýstu samþykki til að fá að leita í sjúkraskrá þeirra að gögnum sem tengdust 

dælunni (sjá breytur 1-12). Í lok símtalsins var spurt hvort viðkomandi myndi vilja svara nokkrum 

stöðluðum spurningum tengdum dælunni og ef það var samþykkt þá voru spurningarnar bornar fram.   

Kynningarbréf (sjá fylgiskjal 3) var sent eftir símtalið og einnig bréf þar sem óskað var eftir upplýstu 

samþykki, sem þurfti að skrifa undir og senda til baka. Ef þátttakendur áttu endurkomutíma á göngudeild 

í sína hefðbundnu áfyllingu og stillingu á lyfjadælunni á rannsóknartímabilinu var spurningalisti lagður 

fyrir þá við komuna og einnig óskað eftir upplýstu samþykki með undirskrift.  Ekki var beðið um upplýst 

samþykki þeirra 18 látnu einstaklinga sem voru í rannsóknarþýðinu, en það kemur fram í 27. grein í 

fyrsta kafla reglugerðar ESB nr. 2016/679 um persónuvernd að þess þurfi ekki. 

Erfitt gat verið að fá svör frá nokkrum þátttakendum sem voru með misalvarlega þroskaskerðingu 

eða erfiðleika með mál og tjáningu vegna þvolgumælgis (e. anarthria) eða málstols (e. aphasia). Þurfti 

að meta það í hverju einstöku tilviki, hvort annars vegar við gátum verið fullviss um að upplýst samþykki 

væri til staðar og hins vegar hvort við gætum treyst á að svörin sem við fengjum væru marktæk, þ.e. að 

svörin lýstu raunverulegri skoðun þessa einstaklings. Ef einhver vafi lék á einhverju þessara atriða, 

slepptum við þeim einstaklingi við að reyna að svara spurningalistanum og sættum okkur heldur við 

hærra brottfallshlutfall í þessum hluta rannsóknarinnar, frekar en að eiga á hættu að annars vegar valda 

þessum einstaklingi óhóflegum óþægindum og hins vegar fá óáreiðanlegar niðurstöður. 

Alls gat 31 þátttakandi af 44 svarað spurningalistanum (70,5%) en allir þátttakendur sem eru á lífi 

voru hluti af lokaúrtakinu (100%) þar sem þeir eða forráðamenn þeirra gáfu allir upplýst samþykki. Í einu 

vafatilviki var vinnsluaðili rannsóknarinnar byrjaður að spyrja þátttakanda spurninga. Þá kom í ljós að 

svörin voru það óáreiðanleg og ónákvæm að vinnsluaðili og ábyrgur læknir þátttakandans tóku þá 

ákvörðun að hætta spurningum og fá einungis upplýst samþykki, vegna vitrænnar skerðingar 

þátttakandans.  

3.4 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll gögn sem fengust úr sjúkraskrám þátttakenda voru skráð í Microsoft Office Excel en engar 

persónugreinanlegar upplýsingar voru skráðar. Einnig voru svör staðlaða spurningalistans settar upp í 

töflum í Excel og lýsandi tölfræðiúrvinnsla gerð þar. Í sumum athugunum var einnig notast við 

fylgnigreiningar (e. correlation analysis). 

3.5 Leyfi 

Öll tilskilin leyfi voru fengin fyrir upphaf rannsóknartímabilsins 14. febrúar 2022 þ.e. leyfi frá 

Persónuvernd, leyfi vísindarannsóknanefndar heilbrigðisrannsókna dagsett 25. janúar 2022 (sjá 

fylgiskjal 4) og leyfi siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala (leyfisnúmer: 48/2021) dagsett 31. 

janúar 2022 (sjá fylgiskjal 5). Einnig voru fengin leyfi frá yfirlækni endurhæfingardeildar Landsspítalans 

Grensási, yfirlækni Barnaspítala Hringsins og yfirlækni svæfinga- og gjörgæslulækninga Landsspítalans 

(sjá fylgiskjöl 6-8).  
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4 Niðurstöður 

Þýði rannsóknarinnar samanstóð af þeim 62 sjúklingum sem hafa fengið grædda Synchromed 

lyfjadælu í mænugöng, til meðferðar við síspennu og verkjum, á árunum 2000 - 2022. Þar af eru átján 

einstaklingar látnir (29%).   

4.1 Þýði rannsóknar 

4.1.1 Kyn og sjúkdómsgreining 

Tafla 2: Taflan sýnir aðalgreiningar sjúklingahóps og kyn. Einnig sýnir hún gerð lömunar eða hvort          

einstaklingur sé með dælu vegna verkja. Dreifing á aldri eftir aldurshópum má sjá neðst í töflu, en það 

er sá aldur sem viðkomandi var á rannsóknartímabilinu, eða aldurinn þegar viðkomandi lést. 

 Greining    Karlar Konur Heildarfjöldi  

Síspenna tengd heila N % N % N % 

  CP 17 48 5 18,5 22 36 

  Heilaáverki/blóðfall 6 17 2 7 8 13 

  Annað 1 3 1 4 2 3 

Síspenna tengd mænu 
      

  Mænuskaði 7 20 6 22 13 21 

  MS 2 6 8 30 10 16 

Langvinnir verkir 2 6 5 18,5 7 11 

Samtals (N = 62) 35 100% 27 100% 62 100% 

Lömun / verkir       

      Stjarfaferlömun 26 74 14 52 40 65 

      Stjarfaþverlömun 5 14 7 26 12 19 

      Stjarfahelftarlömun 2 6 1 4 3 5 

      Verkir  2 6 5 18 7 11 

Samtals (N = 62) 35 100% 27 100% 62 100% 

Aldur       

0 til 20 ára 3 9 1 4 4 6 

21 til 40 ára 16 45 5 18 21 34 

41 til 60 ára 9 26 17 63 26 42 

61 til 99 ára 7 20 4 15 11 18 

Samtals (N = 62) 35 100% 27 100% 62 100% 
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Hópurinn var alls 62 sjúklingar sem skiptust í 27 konur (44%) og 35 karla (56%). Aðalgreiningar 

sjúklingahópsins má sjá í töflu 2. Greiningarnar voru flokkaður í þrjá meginhópa þ.e. síspenna tengd 

heila (52%), síspenna tengd mænu (37%) og langvinnir verkir (11%).  Sjá má að flestir voru með 

meðfædda heilalömun (e. cerebral palsy, CP) (36%), þar næst á eftir sjúklingar með mænuskaða (21%) 

og loks sjúklingar með MS sjúkdóm (16%). 

Sjá má hvaða tegund stjarfalömunar þátttakendurnir eru með í töflu 2. Þar ber helst að nefna lömun 

eða verk vegna stjarfaferlömunar (e. spastic quadriplegia) hjá 40 einstaklingum (65%) og vegna 

stjarfaþverlömunar (e. spastic paraplegia) hjá tólf einstaklingum (19%). Aðrar ástæður voru vegna 

stjarfahelftarlömunar (e. spastic hemiplegia) hjá þremur einstaklingum (5%) og vegna verkja, 7 manns 

(11%). 

Eins og sjá má er þetta fjölbreyttur hópur sem skiptist í 58 fullorðna (94%) og 4 börn (6%). Sjúklingar 

voru á aldrinum 7 - 89 ára. Meðalaldur var rétt tæplega 46 ár með staðalfrávik 17 og sjá má dreifingu á 

aldri eftir aldurshópum í töflu 2.  

4.1.2 Ísetning dælu og tímalengd meðferðar 

Tafla 3: Aldur sjúklinga við fyrstu dæluísetningu og meðallengd meðferðar með dælu. 

 0 - 20 ára      21 – 40 ára 41 - 60 ára 61 – 89 ára 

Greining N* L* N* L* N* L* N* L* 

Síspenna tengd heila 
        

  CP 12 10 7 10 3 8 
  

Heilaáverki/blóðfall 2 8 3 3 3 13 
  

  Annað 1 6 1 5 
    

Síspenna tengd mænu 
        

  Mænuskaði   1   7 6     12 3 10 3   9 

       MS 
    

10 6 
  

Langvinnir verkir 
  

1 16 4 6 2 3 

Samtals (N = 62) 16 9 18 10 23 8   5   7 

N* : Heildarfjöldi   L*:  Meðallengd meðferðar með dælu í árum 

 

Sjá má á töflu 3 að flestir sjúklingar með meðfædda heilalömun (e. cerebral palsy, CP) voru 20 ára og 

yngri þegar þeir fengu sína fyrstu dælu. Þar í flokki er sá yngsti sem hefur fengið dælu og var hann sjö 

ára. Sjúklingar sem hafa fengið einhvers konar heilaáverka eða heilablóðfall voru á þremur aldursbilum, 

þ.e. yngri en 20 ára, 21 – 41 ára og 40 – 60 ára þegar þeir fengu sína fyrstu dælu. Hvað varðar 

sjúklingahópinn með mænuskaða þá voru þeir að fá dælu á öllum fjórum aldursbilunum. Allir sjúklingar 

með MS sjúkdóm voru á aldrinum 40 – 60 ára þegar þeir fengu sína fyrstu dælu. Enginn yngri en 20 ára 
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hefur fengið sína fyrstu dælu sökum langvinnra verkja.  Sá elsti sem hefur fengið sína fyrstu dælu var 

83 ára, það var vegna langvarandi verkjavandamála.  

4.1.3 Skammtaform lyfjagjafar 

Á mynd 3 má sjá að hægt er að stilla dæluna á þrjár stillingar þ.e. samfellt flæði (e. simple continuous 

mode, SCM), breytilegt flæði (e. flex mode) og bólsturskammtaflæði (e. pulastile bolus infusions, PBI). 

Í dag eru flestir með dæluna stillta á bólsturskammtaflæði eða alls 26 sjúklingar (59%).  Vert er að athuga 

að engin börn eru með stillt á bólsturskammtaflæði. 

Mynd 3: Þrenns konar stillingar á dælunni, þ.e. samfellt flæði (e. simple continuous mode), breytilegt 

flæði (e. flex mode) og bólsturskammtaflæði (e. pulastile bolus infusions). Núverandi skammtaform fyrir 

þá einstaklinga sem eru á lífi. Fyrir látna einstaklinga, sem voru alls 18 og einstaklinga sem hættu með 

dælu, sem voru alls þrír, þá sýnir þetta það skammtaform sem var í gangi á þeim tímapunkti.  

4.1.4 Breyting á skammtastærðum yfir tíma 

Til að sjá hvernig skammtastærðir baklofens breytast yfir tíma voru þær teknar saman á mismunandi 

tímapunktum hjá hverjum sjúklingi þar sem tíminn var reiknaður í árum frá fyrstu ísetningu dælu. 

Skammtastærðinar voru hlutfallaðar út frá upphafsskammtastærðum, það er eftir að var búið að finna 

hentuga skammtastærð í byrjun. Þetta var gert til að geta betur borið saman þróun yfir tima hjá öllu 

rannsóknarþýðinu. Mynd 4 sýnir alla skammtastærðir sem fengnar voru úr sjúkraskrá og línan sem má 

sjá er línuleg nálgun á hlutfallslegri breytingu skammtastærða yfir tíma.   

Ef maður bar saman línulega nálgun þar sem eingöngu var um að ræða bólsturskammtagjöf miðað 

við eingöngu samfellda gjöf þá sýna gögnin sem til staðar voru hærri hallatölu (y = 0,1348x + 1,7682 

R² = 0,152) fyrir bólsturskammtagjöf heldur en fyrir samfellda gjöf (y = 0,1069x + 1,1955 

R² = 0,3039) sem vert væri að rannsaka orsökin fyrir. 
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Mynd 4: Hlutfallslegar skammtastærðir meðferðar með baklofeni yfir tíma. 

4.1.5 Síspenna fyrir og eftir meðferð  

Til að áætla áhrif meðferðar á síspennu var lagt fram mat á síspennuástandi sjúklings fyrir og eftir 

fyrstu dæluísetninguna. Matið á síspennunni var fengið frá ábyrgðarmanni meðferðar og sjúkraskrám 

þátttakenda. Eins og sést á mynd 5 voru þrír tímapunktar notaðir þ.e. mat rétt fyrir fyrstu dæluísetningu, 

við skammtastillingu strax eftir fyrstu dæluísetninguna og við síðustu skoðun í tengslum við 

dæluáfyllingu. Línan er reiknuð út frá þessum mæligildum þar sem x er tímapunktur og y er útreiknuð, 

áætluð síspenna. Fylgnistuðullinn var 0,75. Almennt hafa komið fram mælanlegar breytingar á 

síspennuástandi til lengri tíma eftir að fyrsta dælan var sett inn.   

Mynd 5: Áhrif meðferðar á síspennu. Gildi á y – ás þar sem 0 er engin síspenna, 1 er lítil síspenna og 

2 er mikil síspenna.  
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4.2 Ánægja/óánægja þátttakenda með meðferðarform 

Alls svöruðu 31 þátttakendur (70%) spurningalistanum en í spurningalistanum var farið yfir áhrif 

dælunnar á líðan sjúklinganna og breytingar á líðan í heildina.  

4.2.1 Þátttakendur sem kljást við síspennu  

Alls voru 55 sjúklingar af 62 sem fengu ígrædda dælu vegna síspennu (89%). Annars vegar vegna 

síspennu tengdri skaða í heila þ.e. CP, heilaslag og heilaáverki og hins vegar vegna síspennu vegna 

skaða í mænu þ.e. mænuskaði og MS. Flestir af þeim voru líka með verki vegna síspennunnar.   

Af öllum þeim þátttakendum sem fengu dælu vegna síspennu töldu 22 af 28 (79%) dæluna hafa góð 

áhrif á síspennu og urðu mikið betri við meðferðina.   

 

 

 

Mynd 6: Áhrif meðferðar á síspennu hjá þátttakendum með síspennu tengda skaða í mænu og heila.  

Mynd 7: Áhrif meðferðar á verki hjá þátttakendum með síspennu tengda skaða í mænu og heila. 
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22 af þeim 28 einstaklingum sem svöruðu spurningarlistanum voru með verki sem fylgdu 

síspennunni. Töldu 11 af þeim 22 (50%), sem voru með verki, dæluna hafa góð áhrif á þá og urðu mikið 

betri af þeim. 

  

 

Mynd 8: Áhrif meðferðar á hreyfigetu hjá þátttakendum með síspennu tengda skaða í mænu og heila. 

14 af þeim 22 (64%) sjúklingum sem voru með hlutskaða lýstu því að hreyfigetan væri orðin mikið 

betri eftir að meðferð hófst. Sex sjúklingur voru með alskaða (21%) og því varð hreyfigetan ekki betri við 

meðferðina og því svöruðu þeir ekki þessari spurningu. Í heildina svaraði hærra hlutfall þeirra sem eru 

með síspennu vegna skaða í heila mikið betri áhrifum (75%) á hreyfigetuna heldur en þeir sem eru með 

síspennu vegna skaða í mænu (33%) 

Einnig töldu 25 af 28 (89%) þátttakendum dæluna hafa haft miðlungs mikil til mjög mikil áhrif á líðan 

til hins betra. Einn af þátttakendunum (4%) fann fyrir lítið betri áhrifum á líðan eftir dæluísetningu og tveir 

fundu fyrir engum áhrifum á líðan (7%). 

27 af 28 (96%) myndu mæla með þessu meðferðarformi fyrir aðra einstaklinga í sambærilegri stöðu. 

Alls fundu 17 af 28 þátttakendum (61%) fyrir aukinni ánægju með tímanum, eftir því sem þátttakandi 

hafði verið lengur með dæluna. Tveir þátttakendur (7%) fundu fyrir minnkaðri ánægju og níu fundu enga 

breytingu (32%).    

4.2.2 Þátttakendur sem kljást við verki  

Alls voru sjö sjúklingar af 62 sem fengu ígrædda dælu einkum vegna verkja (11%). Þar af eru tveir 

sjúklingar látnir (29%). Svöruðu alls þrír af fimm sjúklingum spurningalistanum (60%). Tveir sjúklingar 

vildu ekki svara spurningunum sökum verkja en gáfu leyfi til að skoða sjúkraskrágögn og taka þaðan 

upplýsingar sem tengdust dælunni (29%). Undirliggjandi ástæða verkjanna var m.a. langvinnt 

staðbundið verkjaheilkenni (LSVH) og holmæna (e. syringomyelia). Þeir þrír sjúklingar sem svöruðu 

spurningalistanum töldu dæluna hafa misgóð áhrif. Sá fyrsti svaraði því að verkirnir væru lítið betri eftir 
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að meðferð hófst, líðan væri orðin miðlungs mikið betri en engin breyting hefði orðið á ánægju yfir tíma. 

Sá næsti svaraði því að verkirnir væru orðnir miðlungs mikið betri og líðan væri orðin mikið betri en 

ánægja yfir tíma hefði minnkað. Þriðji svaraði því til að verkirnir væru orðnir mikið betri og líðan væri 

orðin miðlungs mikið betri en þó hefði ánægjan yfir tíma minnkað. Allir þrír sjúklingarnir svöruðu því að 

þeir myndu mæla með þessu meðferðarformi fyrir einstaklinga í sambærilegri stöðu. 

4.3 Tíðni fylgikvilla 

Í spurningalistanum voru sjúklingar beðnir um að telja upp fylgikvilla og kom ýmislegt í ljós. Einnig 

var farið yfir sjúkraskrár í leit að aukaverkunum og atvikum tengdum dælunni. Þessum fylgikvillum má 

skipta upp í alvarlega fylgikvilla tengda dælunni sjálfri og í fylgikvilla tengda lyfinu. Alls voru 45 sjúklingar 

skráðir með eða lýstu fylgikvillum. Vert er að nefna að 17 sjúklingar töldu sig ekki hafa fundið fyrir neinum 

óþægilegum fylgikvillum í tengslum við dæluna og engir fylgikvillar voru skráðir í sjúkraskrána. Þó voru 

einhverjir sem lýstu engum fylgikvillum þegar spurt var í gegnum spurningalistann, en þegar skoðað var 

í sjúkraskránni þá bar því ekki saman. 

Alvarlegar aukaverkanir sem komið hafa fram eru fráhvarfsheilkenni baklofens, FHB, sem vitað er 

um í 18 tilfellum (þrjú lífshættuleg), ofskömmtun í 11 tilfellum (tvö lífshættuleg), vanskömmtun í 4 tilfellum 

og fjórða alvarlega aukaverkunin er sýking á dælustað í sjö tilfellum. Flest dauðsföll hafa verið vegna 

grunnsjúkdóms sjúklings. Í tveimur tilvikum voru litlar líkur, en þó ekki hægt að útiloka, að dælan hafi 

komið af stað atburðarrás sem endaði með andláti sjúklings. Algengustu aukaverkanirnar tengdust 

dælunni sjálfri. Dælan varð í þremur tilfellum laus frá kviðveggnum og í tveimur tilfellum varð 

viðsnúningur á dælu, þannig að ekki var hægt að fylla á hana. Þó nokkrir lýstu óþægindum sem tengdust 

staðsetningu hennar. Aðrir fylgikvillar tengdir dælunni voru t.a.m. truflun á leggnum sjálfum (knekkur eða 

rof), mænuvökvaleki, tóm dæla og endanlega fjarlæging dælu vegna endurtekinnar sýkingar og 

vandræða í tengslum við hana. Aukaverkanir tengdar lyfinu sjálfu svo sem þolmyndun, of mikil minnkun 

á vöðvaspennu (e. tonus) og óstöðugleiki voru einnig frekar algengar og komu fram í 24 tilfellum (53%). 

Vöðvaspennuminnkun er í raun eðlileg verkun lyfsins en í sumum tilfellum er hægt að stilla dæluna til 

að auka vöðvaspennuna aftur.  
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Tafla 4: Tíðni fylgikvilla skipt upp í þrjá meginflokka þ.e. alvarlega fylgikvilla, fylgikvilla tengda dælunni 

og fylgikvilla tengda lyfinu. 

 Konur Karlar Heildarfjöldi % af heild 

Fylgikvillar N = 27 N = 35 N = 62 % 

Alvarlegir fylgikvillar      

       FHB 5 13 18 29 % 

  Vanskömmtun 1 3 4 7 % 

  Ofskömmtun 6 5 11 18 % 

  Sýking 1 6 7 11 % 

Fylgikvillar tengdir dælu     

  Leggur 3 7 10 16 % 

  Mænuvökvaleki 5 9 14 23 % 

  Viðsnúningur á dælu 3  3 5 % 

  Dæla tóm 3 6 9 15 % 

  Dæla biluð/stöðvar 3 3 6 10 % 

  Dæla fjarlægð 1 2 3 5 % 

  Dæla laus 2 1 3 5 % 

  Óþægindi v. Staðsetningar 6 4 10 16 % 

Fylgikvillar tengdir lyfi     

  Þolmyndun 4 2 6 10 % 

  Minnkun vöðvaspennu 1 3 4 7 % 

  Þolist illa 2 2 4 7 % 

  Óstöðugleiki 1 3 4 7 % 

  Annað 2 4 6 10 % 

Fylgikvi. e. ísetningu dælu     

  Fylgikvilli/ar  20 25 45 73 % 

  Án fylgikvilla 7 10 17 27 % 
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5 Umræða 

5.1 Hvenær á að íhuga gjöf baklofens inn í mænugöng?  

Þeir sem fá dælu þurfa að hafa reynt alla aðra viðurkennda meðferð gegn síspennu áður en gripið 

er til dæluísetningar.  Þá þarf að vera búið að reyna m.a. töflumeðferð með baklofeni eða öðrum slakandi 

lyfjum, bótox meðferð og sjúkraþjálfun án fullnægjandi árangurs. Þörfin fyrir dælu þarf auðvitað að vera 

talsverð til að batinn sem fæst af henni vegi þyngra en álagið sem fylgir aðgerðinni og endurteknum 

komum til að stilla dæluna. Einnig er hætta á aukaverkunum og geta þær verið lífshættulegar31. Eins og 

sést í svörum sjúklinga sem tóku þátt í rannsókninni, hefur dælan haft mikil áhrif á líðan þeirra í heildina 

og langflestir myndu mæla með þessum meðferðarmöguleika fyrir aðra.  

5.2 Breytt lífsgæði 

Alls töldu 25 af 28 (89,3%) aðspurðum þátttakendum dæluna hafa haft miðlungs mikil til mjög mikil 

áhrif á líðan til hins betra. Nokkrir nefndu í athugasemdum að meðferðin hefði gert þeim kleift að taka 

þátt í daglegu lífi aftur, klæðast fötum sem þau höfðu ekki klæðst lengi, átt auðveldara með að tala og 

almennt að geta notið lífsins á ný. Sumir nefndu þó að ef hraði dælunnar var hækkaður of mikið þá 

finndu þeir fyrir of mikilli slökun, þá aðallega í ganglimum, sem gerði það að verkum að þeir ættu t.d. 

erfitt með að færa sig til frá rúmi yfir í stól.  Þó nokkrir lýstu mun minni þreytu og sljóleika samanborið 

við meðferð með baklofeni á töfluformi. Nokkrir forráðamenn, NPA starfsfólk og starfsfólk á sambýli sem 

var viðstatt til að aðstoða þátttakendur við svör þegar farið var yfir spurningalistann, lýstu því að mun 

auðveldara væri að sinna aðhlynningu þeirra og auðveldara að skilja þá, þar sem tal væri mun skýrara.  

Sambærilegar niðurstöður hafa fengist í rannsóknum erlendis og hefur þetta verið metið með 

kvörðum sem meta heilsufarstengd lífsgæði, Health Related Quality of Life (HRQOL). Þar má nefna SIP 

(Sickness Impact Profile), kvarða sem skoðar líkamlegt heilbrigði, andlegt heilbrigði, hreyfanleika, svefn 

og hvíld og HSCL (Hopkins Symptom Checklist), kvarða sem einnig metur andlegt heilbrigði. Almennt 

hafa komið fram mælanlegar breytingar á síspennuástandi sjúklings til lengri tíma eftir að dælan var 

ígrædd32. 

5.3 Mismunandi form lyfjagjafar  

Þegar við reyndum að gera samanburð á bólsturskammtameðferð og samfelldri flæðisgjöf var erfitt 

að draga ályktanir út frá þeim gögnum sem lágu fyrir. Það kom okkur á óvart að hraði skammtaaukningar 

(hallatalan) var hærri hjá þeim sem voru með bólsturskammta heldur en hjá þeim sem voru með 

samfellda gjöf. Þar sem áætlað er að bólsturskammtar dragi úr þolmyndun hefði mátt búast við lægri 

hallatölu við bólsturskammtameðferð. Við vitum þó ekki með vissu hvort að einstaklingar sem voru með 

stillt á bólsturskammtaflæði hefðu þurft hærri skammtahækkanir hlutfallslega ef að þeir hefðu verið á 

samfelldu flæði í lengri tíma fyrir skipti yfir í bólsturskammta.  

Á fyrstu sjúklingum hérlendis sem fengu bólsturskammta sást árangur þar sem við gátum hægt 

verulega á hraða skammtaukningar og jafnvel í nokkrum tilvikum lækkað sólarhringsskammta 
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allverulega eftir skipti yfir í bólsturskammta. Líklegast hefði verið gagnlegt að nálgast allar skráðar 

skammtastærðir hvers sjúklings og skoða árangurinn hjá hverjum og einum frekar en að horfa á 

heildartölfræðina.  Þannig gæti maður áætlað líkur á að önnur hvor útfærslan skili betri árangri. Einnig 

væri hægt að meta betur hvenær best væri að skipta um skammtaform. Hentugt væri í framtíðinni að 

skoða þetta nánar með því að gera framsýna og jafnvel blindaða rannsókn til þess að geta betur borið 

saman árangur bólsturskammtameðferðar og meðferð með samfelldu flæði. 

5.4 Börn og dælur  

Í úrtakinu okkar eru tvö börn með dælur í dag en ekki var hægt að leggja fram spurningalistann hjá 

þeim vegna þeirra vitrænnar skerðingar. Þar að auki eru níu börn sem fengu sína fyrstu dælu á 

aldursbilinu 6 til 18 ára komin á fullorðinsaldur í dag.  Þau byrjuðu í eftirliti og áfyllingu á Barnaspítala 

Hringsins en þegar þau náðu fullorðinsaldri fluttust þau í eftirlit og skammtastillingar á göngudeild 

Grensás. Að vísu eru þrír sjúklingar enn í eftirliti á barnadeildinni þó að þeir séu nýlega komnir á 

fullorðinsaldur. Einnig eru þrír einstaklingar til viðbótar, sem fengu dælu á barnsaldri, látin í dag.  

Algengast er að dælurnar séu notaðar sem meðferð hjá börnum og unglingum með meðfædda 

heilalömun (e. cerebral palsy, CP) við síspennu og verkjunum sem koma í kjölfarið. Alls fengu 11 börn 

af 14 (78,6%) í hópnum okkar dælu vegna meðfæddrar heilalömunar (e. cerebral palsy, CP). Albright 

sýndi fram á verkun bólsturskammtagjafar af baklofeni í mænugöng í börnum með CP í grein sinni í 

JAMA í mars 199121 og síðan verkun samfellds flæðis af baklofeni í J neurosurgery 199822.  Ljóst er að 

yngri einstaklingar geta vel nýtt sér þetta meðferðarform, en önnur vandamál tengd dælunni eru í 

þessum hópi23.  Hér á landi hefur þurft að taka dælurnar oftar hjá börnum (tvö skipti) en fullorðnum (eitt 

skipti). Í flestum tilfellum eru vandræði með skurðsárið og þá er algengast að það grói illa eða komi 

sýking í það. Hér er oft stærð dælunnar eitt helsta vandamálið sem eykur hættuna á fylgikvillum. Aukin 

tíðni fylgikvilla er með lægri aldri, stærð, þyngd og hæð, og einnig ef magaslanga er til staðar23.   

Skurðlæknar hér á landi hafa í seinni tíð haldið að sér höndum með yngri börn þar sem reynslan hér 

á landi og erlendis bendir til þess að dælurnar séu jafnvel of stórar fyrir yngri hópinn. Þó er vert að taka 

fram að nýjustu dælurnar eru þynnri og virðast valda minni vandræðum28.  Rannsóknir sem einblína á 

eldri og stærri börn (meðalaldur tæplega 14 ár) hafa sýnt fram á að ekki þarf að fjarlægja dæluna oftar 

hjá unglingum en fullorðnum og virðist þetta því að mestu ráðast af stærð barnanna25. Þessi hópur er 

með nokkuð háa tíðni aukaverkanna, en það heyrir til undantekninga að þær séu nógu alvarlegar til að 

valda innlögn á sjúkrahús. Yfirleitt má koma í veg fyrir eða draga úr aukaverkunum með því að minnka 

skammtinn25.  Börn fá oftar aukaverkanir af lyfinu, svo sem sljóleika og syfju og erfitt getur verið að stilla 

inn skammta. Börn geta þjáðst af svefnhöfga af skömmtum allt niður í 25 míkrógramma 

bólsturskammta23.   

Spurningin vaknar hvenær sé best að setja dælurnar inn hjá börnum. Þau mega ekki vera of lítil eða 

létt og ekki vera orðin of stíf en á sama tíma eru minni líkur á vöðvakreppum, liðhlaupi og þörf fyrir 

bæklunaraðgerðir ef dælan er sett inn sem fyrst. Þrátt fyrir háa tíðni aukaverkanna hjá börnum og 

unglingum eru þau og umönnunaraðilar þeirra í heildina ánægð með dælurnar í þessari rannsókn, svo 

og í erlendum rannsóknum sem mæla með þessari meðferð25. 
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5.5 Dælur í verkjameðferð  

Í sjúklingahópnum sem tekinn var fyrir í þessari rannsókn var hluti hópsins með hrein langvinn 

verkjavandamál, þ.e.a.s. ekki vegna síspennu. Í þessum hópi hefur það í mörgum tilvikum skilað góðum 

árangri að nota baklofen-morfín blöndu, hreint morfín eða hreint fentanýl í dæluna33.  Reynslan hefur þó 

sýnt að með því að blanda lyfjunum saman virðast þau missa virkni fyrr heldur en ef aðeins eitt lyf er 

notað. Lyfjablandan heldur þó fullri virkni í a.m.k. 30 daga og ef áfyllingar eru hafðar nógu þéttar, heldur 

hún óbreyttri virkni34.  Með tímanum getur þó myndast þol gegn lyfjameðferð, einkum við verkjameðferð, 

þannig að sjúklingar upplifa að verkirnir versna smám saman og ekki dugir að hækka hraðann á dælunni 

til að halda verkjunum niðri. Gripið hefur verið til þess að þynna blönduna út með saltvatni til þess að 

dælan sé full af vökva svo ekki þurfi að henda eins miklu af baklofeni sem er mjög dýrt efni34. 

Spurningar hafa vaknað um inntöku ávanabindandi lyfja á þennan hátt en hafa ber í huga að styrkleiki 

morfíns sem notaður er í dælunni er eingöngu brot af því sem gefið er venjulega og í þessum styrkleika 

næst ekki fram sú vellíðunartilfinning sem fæst af því að sprauta lyfinu í æð, undir húð eða í vöðva eða 

með því að taka töflur. Verkunin er hæg og upptaka í æðar er óveruleg35,37.  Lyfinu er dælt inn nálægt 

viðtökunum sem því er ætlað að verka á. Aukaverkunum sem hefur verið lýst eru ógleði, uppköst, kláði, 

hægðatregða, bjúgur og fleira en flestar af þessum aukaverkunum koma eingöngu fram í byrjun 

meðferðar og hætta svo þegar búið er að finna réttu skammtastillingarnar35,37.  Auk þess hefur verið 

gripið til morfíns þegar þolmyndun hefur orðið við baklofengjöfinni. Þá er gefið einskonar “drug holiday” 

og morfín sett í dæluna í skamman tíma í stað baklofens (um 2 vikur) í von um að þolmyndunin gangi til 

baka. Stundum vilja sjúklingarnir hafa morfínið lengur eða mun lengur allt upp í ár. Þegar baklofen 

meðferð er svo hafin aftur má ná sömu verkun með mun minni skömmtum en áður36,37.  Önnur lyf sem 

sett eru í dæluna eru til að mynda búpivakaín, klónidín, marcain og fjölmörg önnur lyf.  

5.6 Ofskömmtun  

Ein af alvarlegustu aukaverkunum sem fjallað er um í þessari rannsókn er ofskömmtun baklofens. 

Yfirleitt má tengja ofskömmtun við mistök starfsfólks en stundum getur verið mjög erfitt eða nánast 

ógerlegt að sjá fyrir hættuna á ofskammti. Það þarf því ávallt að vera á varðbergi fyrir þessu, þá helst á 

undirbúningstímabilinu sem og á skammtastillingatímabili meðferðarinnar31,38.   

Orsakir ofskömmtunar geta m.a. verið óþarflega hraðar skammtaaukningar við skammtastillingu 

dælunnar eða bilun dælu. Einnig getur það gerst þegar leggur stíflast smám saman á löngum tíma og 

síðan þegar nýr leggur er settur upp flæðir lyfið inn óhindrað í mun hærri skammti en þegar stíflan var 

til staðar. Helmingunartími baklofens er um það bil 5 klukkustundir og eru einkenni ofskömmtunar þannig 

lengi að ganga yfir en einkennin geta komið fram annað hvort smám saman eða skyndilega sem þó 

gerist sjaldnar. Helstu einkenni eru vægur svimi, slappleiki, ofsakæti, meðvitundarleysi, aukin 

munnvatnsmyndun, ógleði, vöðvaslekja (e. hypotonia), minnkuð sársaukaviðbrögð, hægöndun (e. 

bradypnea) og lítil sjáöldur. Við alvarlega ofskömmtun getur fólk lent í hættulegri öndunarbælingu sem 

getur endað í öndunarstöðvun, dái og jafnvel andláti ef ekkert er að gert31,38. 
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Nokkrum alvarlegum tilfellum hefur verið lýst og hér á landi hafa tveir orðið alvarlega veikir eða þurft 

innlögn á gjörgæslu vegna þessa. Meðferð ofskömmtunar baklofens um mænugöng felst í því að lækka 

skammtana sem eru í dælunni sem allra fyrst og í sumum tilfellum þarf hreinlega að stöðva dæluna. 

Hafa verður þó í huga að fráhvarfseinkenni geta komið fram þegar dælan er stöðvuð og lyfinu tappað úr 

mænugöngunum. Koma þau gjarnan fram sem miklar hreyfingar í fótleggjum sem minnka svo og á 

endanum kemur grunnsíspennuástand einstaklingsins fram. Einnig má tappa af 30 til 40 ml af 

mænuvökva, ef engar frábendingar eru gegn mænuástungu, til að minnka þéttni lyfsins í heila- og 

mænuvökva. Þá hefur aldrei þurft að grípa til þessa síðastnefnda meðferðarúrræðis hérlendis, yfirleitt 

hefur nægt að hægja á eða tímabundið stöðva dæluna31,38.    

Aðalatriðið, ef sjúklingur lendir í ofskömmtun, er að hann fái stuðningsmeðferð og öndunarstuðning 

ef þess þarf, þar til einkenni ofskömmtunar líða hjá. Eftir að einstaklingur fær alvarlega öndunarbælingu 

getur jafnvel þurft að framkvæma barkaþræðingu og setja hann í öndunarvél. Deilt hefur verið um 

hlutverk lyfsins physostigmín við meðhöndlun ofskömmtunar, meðal annars í „Letter to the Editor“ í 

NEJM 1990 þar sem Saltuari og Penn tókust á. Sérfræðingar virðast þó vera sammála um að það geti 

gert gagn í minna alvarlegum ofskömmtunum en að það hjálpi lítið í alvarlegum tilfellum þar sem 

hjartavandamál eru til staðar, vegna áhrifa lyfsins á leiðni hjartans38,39. 

5.7 Fráhvarfsheilkenni baklofens (e. baclofen withdrawal syndrome, 

BWS) 

Annað vandamál sem að mati flestra er algengara og enn alvarlegra en ofskömmtun lyfsins, eru 

fráhvörf. Fráhvörf geta einnig komið fyrir hjá sjúklingum sem taka lyfið á töfluformi en margfalt minni 

hætta er á því. Meðferð með baklofeni um mænugöng er mun öflugri meðferð heldur en baklofen á 

töfluformi og því einnig meiri hætta á mun alvarlegri fráhvörfum. Skyndilegt fráhvarf hefur verið kallað 

fráhvarfsheilkenni baklofens (e. baclofen withdrawal syndrome, BWS) og með vaxandi tíðni þessarar 

meðferðar hér á landi er þetta ástand sem starfsfólk í bráðaþjónustu ætti að kannast við, sem og 

sjúklingarnir sjálfir og aðstandendur þeirra30,38.  Einkennin sem koma fram ef lyfið hættir snögglega að 

skila sér inn í mænugöngin koma yfirleitt fram innan nokkurra klukkustunda38. 

Orsakir þessa fráhvarfs eru til dæmis ef mænuleggurinn rofnar eða stíflast, dælan tæmist vegna 

mistaka heilbrigðisstarfsfólks eða ef of lítið magn af lyfi er í dælu. Einnig getur komið fyrir að dælan 

stöðvist eða bili. Til að koma í veg fyrir þetta fráhvarfsheilkenni þurfa umsjónaraðilar dælunnar, þ.e. 

læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk, að hafa nákvæmt eftirlit með stillingum á innrennslisbúnaðinum 

og passa vel upp á að áfyllingar lyfsins séu framkvæmdar á réttum tíma. Einnig þarf það að fylgjast með 

að skipt sé um rafhlöður í dælunni áður en þær tæmast, sem og að fylgjast með almennum 

varnaðarmerkjum dælunnar. Til að skoða staðsetningu slöngunnar er best að taka röntgenmynd af kvið 

og fá álit heila- og taugaskurðlæknis sem kemur að ísetningu dælunnar30,38. 

Einkennin eru til að byrja með hár hiti (allt upp í 43°), kláði, náladofi (e. paraesthesia) og aukin 

síspenna.  Ef ekkert er að gert getur áframhaldandi fráhvarf leitt til þess að fólk fer í óráð (e. altered 

mental status), fær ofskynjanir, krampa og alvarlegan vöðvastirðleika (e. profound muscular rigidity) 

sem getur þróast yfir í lífshættulega rákvöðvalýsu (e. rhabdomyolysis). Í alvarlegustu tilfellunum þurfa 
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einstaklingar að leggjast inn á gjörgæslu30,38. Fráhvarfið getur jafnvel valdið útbreiddri líffærabilun, 

hjartastoppi og dauða innan 1-3 daga. Auðvelt er að rugla þessu saman við blóðsýkingu (e. sepsis), 

ósjálfráð rangviðbrögð (e. autonomic dysreflexia),  illvígan ofurhita (e. malignant hyperthermia), 

serotónínheilkenni (e. serotonin syndrome) eða illkynja sefalyfjaheilkenni (e. neuroleptic malignant 

syndrome). Erfitt getur verið að greina þetta fráhvarfsheilkenni hjá einstaklingum sem eru að taka 

seróntónínvirk lyf eða/og dópamínvirk lyf, eru í vímuefnaneyslu eða með geðræn vandamál30,38. 

Þekkt eru 18 tilfelli hér á landi, í 9 tilfellum tæmdist dælan og í 6 tilfellum stöðvaðist dælan eða bilaði. 

Hefja þarf LMM meðferð að nýju með svipaðri skammtastærð af baklofeni og var notuð áður en meðferð 

stöðvaðist og um leið þarf að finna orsök bilunarinnar. Ef baklofen er ekki til taks skal nota lyf á borð við 

propofol, sem er kjörlyf gegn fráhvarfseinkennum, morfín eða benzodiazepin sem einnig örvar GABA 

viðtaka38.  Samhliða lyfjagjöf skal veita almenna stuðningsmeðferð. Ef dælan er biluð og ekki hægt að 

koma henni aftur í gang þarf að græða í nýja dælu sem allra fyrst. Nota má baklofen í töfluformi ef 

baklofen á innrennslisformi er ekki til. Þeir sem eru á stórum skömmtum af LMM ættu að eiga baklofen 

á töfluformi heima fyrir til að grípa til ef einkenni fara að koma fram30,38.  Vert að hafa í huga, ef fráhvarf 

kemur hægt fram, til dæmis ef leki er á dælunni eða leggnum, að þá þarf að fara varlega í að setja 

dæluna í gang aftur þar sem stundum hefur ástandið verið hægt versnandi í langan tíma og 

umsjónaraðilar dælunnar hafa jafnvel hækkað dæluhraðann í talsverðan tíma til að bæta upp tapið. 

Þegar búið er að gera við bilunina í dælunni getur hún í sumum tilfellum verið stillt á of háan dæluhraða 

og sjúklingur getur þá jafnvel fengið hættulega háan skammt þegar hún er sett í gang30,38. 

5.8 Kostnaður  

Kostnaður við aðgerðina sjálfa og innlagnir á sjúkrahúsi eftir hana er talsverður. Þetta hefur þó ekki 

verið tekið saman á Íslandi. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að aðgerðin borgi sig upp á rétt rúmlega 

þremur árum þar sem aðal kostnaðurinn felst í aðgerðinni sjálfri og innlögnum í tengslum við hana. 

Sparnaður felst í því að draga úr notkun á dýrum lyfjum á töfluformi, fólk hefur haldist lengur í vinnu, það 

þarf ekki eins mikla aðhlynningu og hægt er að koma í veg fyrir eða að minnsta kosti seinka flutningi yfir 

á dvalarheimili. Heilsufarsárangurinn er mun meiri heldur en dælukostnaðurinn29. 

5.9 Lokaorð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu í heildina fram á að þetta meðferðarform hefur verulega 

bætt líðan hjá mörgum sjúklingum með síspennu sem ekki svöruðu neinni annarri meðferð.  Þeir sem 

hafa fengið þessa meðferð með baklofeni hér á landi eru í heildina litið mjög ánægðir með þessa 

meðferð. Bætt lífsgæði með minnkaðri síspennu og verkjum án þeirra aukaverkana sem fylgir 

töflumeðferð. Svör fengust aðeins hjá þremur sjúklingum með langvinna verki þar sem svörin voru mjög 

breytileg og erfitt að álykta út frá þeim um gildi meðferðarinnar.  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að við fengum yfirsýn yfir alla sjúklinga sem hafa fengið dælu 

á Íslandi frá upphafi. Einnig fengust gögn um gang meðferðar allan meðferðartímann. Helstu veikleikar 

þessarar rannsóknar var að þetta er afturvirk rannsókn með litlu rannsóknarúrtaki þar sem ekki fengust 

svör frá öllum. Æskilegt hefði verið að hafa nánari lýsingu á ástandi sjúklings fyrir meðferð eins og með 
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Ashworth kvarða, spurningalista um sjálfsbjargargetu, hjúkrunarþyngd og starfshæfni svo dæmi sé nefnt 

og borið saman við eftir að meðferð hófst. Rannsakandabjagi gæti hafa haft áhrif á svör sjúklinga. Einnig 

áttu sumir sjúklingar í erfiðleikum með tjáningu og gæti það hafa haft áhrif á túlkun á svörum þeirra. 

Margt bendir til að þetta sé vannýtt meðferðarform á Íslandi. Nauðsynlegt er að kanna betur hvaða 

hópum meðferðin gagnast best og að skilgreina betur fleiri almenn meðferðarmarkmið. 

Tekið saman þá er lyfjagjöf í mænugöng öflug en alls ekki hættulaus meðferð, sem krefst talsverðs 

eftirlits og sérþekkingar.  Þrátt fyrir að meira en helmingur aðspurðra þátttakenda hafi fengið 

aukaverkanir þá mæltu nánast allir með þessari meðferð fyrir einstaklinga í sambærilegri stöðu. 
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Fylgiskjal 1 : Upplýst samþykki 

 

Spurningalisti 
Spurningarnar eru lagðar fyrir munnlega af vinnsluaðila.  
 
Listi númer: ______ 
 
„ Lyfjagjöf um lyfjadælu inn í mænugöng á Íslandi – umfang og árangur meðferðar“ 
Álit þeirra sem fengið hafa dæluna.  
 

1. Hversu mikið hefur dælan haft áhrif á: 
 Mikið 

verri 
Miðlungs 
mikið verri 

Lítið 
verri  

Engin 
áhrif 

Lítið 
betri 

Miðlungs 
mikið betri 

Mikið 
betri 

a. Síspennu?        
b. Verki?          
c. Hreyfigetu?         

 
2. Hefur þú fundið fyrir einhverjum neikvæðum fylgikvillum við notkun dælunnar?  
____ Já ____ Nei.  Ef svo er, hvaða fylgikvillum?________________________________________  
 
             ____    

 
 

3. Hefur dælan breytt líðan þinni til hins betra eða verra? Ef svo er, hversu mikið? 
Mikið verri Miðlungs 

mikið verri 
Lítið verri  Engin áhrif Lítið betri Miðlungs 

mikið betri 
Mikið betri 

       
 

4. Myndirðu mæla með þessum meðferðarmöguleika fyrir aðra einstaklinga í sambærilegri stöðu? 
____ Já ____ Nei 
 
 

5. Finnst þér sem ánægja eða óánægja þín hafi aukist eða minnkað með tímanum, eftir því sem þú 
hefur verið lengur með dæluna? 

Aukin óánægja  Minnkuð óánægja Engin breyting Minnkuð ánægja Aukin ánægja 
     

 
6. (Eingöngu fyrir þá sem tóku þátt í fyrri rannsókn 2006 – 2007): 

 Ert þú jafn ánægð(ur)/ óánægð(ur) með þessa meðferð nú og þú varst síðast?  
Minna ánægð(ur)  Jafn ánægð(ur) Ánægðari Ég man það ekki  
    

 
 

7. (Eingöngu fyrir þá sem eru með eða hafa verið með bólsturskammtameðferð): 
Fannst þú einhvern mun á líðan þinni og áhrifum meðferðarinnar þegar þú fékkst bólsturskammta 
miðað við þegar þú fékkst samfellda lyfjagjöf? 

Já, mun verri Já dálítið verri Nei, eins Já, dálítð betri Já, mun betri 
     

 
8. Er eitthvað annað sem þú óskar eftir að komi fram? ___________________________-

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Höfundar spurningalistans: Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir og Páll E. Ingvarsson  
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Fylgiskjal 2 : Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn  

„ Lyfjagjöf um lyfjadælu inn í mænugöng á Íslandi – umfang og árangur meðferðar“ 

 

Páll E. Ingvarsson, sérfræðingur, er ábyrgðarmaður þessarar rannsóknar. Páll er staðsettur á  

Endurhæfingardeild LSH, Grensási, sími: 543-9112, netfang: palling@landspitali.is 

Elísabet Tara Guðmudsdóttir, læknanemi er vinnsluaðili og hún mun einnig vera staðsett á Grensási, sími 543-
9336, netfang: elisabettara12@gmail.com 

Ólafur Thorarensen, barnataugalæknir, Barnaspítala Hringsins og Guðmundur Björnsson, svæfinga- og 
gjörgæslulæknir, Verkjamiðstöð LSH við Hringbraut, taka einnig þátt.  

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þáttaka mín er fólgin munnlega og í 
meðfylgjandi kynningarbréfi. Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þáttakandi 
mun halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis 

 

 Ég er samþykk(ur) þátttöku, bæði að svara spurningum af spurningalista í viðtali og leyfi til rannsakenda 
til að taka saman upplýsingar úr sjúkraskrárgögnum. 

 Ég er ekki samþykk(ur) þátttöku i viðtali, en ég gef rannsakendum leyfi til að taka saman upplýsingar úr 
sjúkraskrárgögnum. 

 

 

Dagsetning        Undirskrift skjólstæðings 

 

___________________________________________________________________________  

 

Fyrir hönd skjólstæðings        Tengsl við skjólstæðing 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fyrir hönd ábyrgðarmanns 

 

___________________________________________________________________________  
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Fylgiskjal 3 : Kynningarbréf fullorðinn 

 

 

 

 

Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 

„ Lyfjagjöf um lyfjadælu inn í mænugöng á Íslandi – umfang og árangur meðferðar“ 

 

Kæra/Kæri (nafn einstaklings). 

Fyrirhugað er að framkvæma rannsókn á notkun lyfjadæla („Baklofendælum“) til lyfjagjafar inn í mænugöng. 
Þar sem þú ert einn/ein þeirra u.þ.b. 80 einstaklinga hér á landi sem hafa fengið slíka lyfjadælu, óskum við hér 
með eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. 

 

Markmið rannsóknarinnar 

Ígræðsla á fyrstu lyfjadælunni hér á landi var gerð í mars 2000, en þar á undan hefur þessi tegund af dælum 
verið í notkun erlendis í um 15 ár. Æskilegt er að kanna árangur þessarar meðferðar og kynna hana fyrir læknum 
og heilbrigðisstarfsfólki hérlendis, þar sem tiltölulega fáir vita af þessum meðferðarmöguleika hérlendis. Fyrri 
reynsla hefur sýnt að betri vöðvaslakandi áhrif gegn síspennu og færri aukaverkanir koma fram við gjöf baklofens 
beint inn í mænugöng heldur en við samsvarandi meðferð í töfluformi. 

 

Hvað felst í þátttöku? 

Þátttaka þín felst í því að þú svarir nokkrum spurningum um reynslu þína af þessari meðferð. Ef þú samþykkir 
þátttöku munum við hafa samband við þig annað hvort símleiðis eða við næstu endurkomu á göngudeild vegna 
áfyllingar dælunnar. Ef hægt er að koma því við stefnum við að því að leggja þessar spurningar fyrir þig, í viðtali 
sem við reiknum með að muni taka í mesta lagi 15 – 20 mínútur, í lok göngudeildarheimsóknar, í tengslum við 
næstu komu til áfyllingar á lyfjadælunni. Ef það hentar þér ekki, gæti viðtalið verið heima hjá þér, á öðrum stað 
sem mundi henta þér betur, eða með fjarfundi (Skype, Zoom eða Teams) ef þú óskar þess. Þá munum við byrja 
viðtalið með undirritun upplýsts samþykkis, ef þú ákveður að taka þátt í þessari rannsókn. 

Þar að auki óskum við eftir leyfi þínu til þess að ná í og skrá upplýsingar úr sjúkraskrá þinni um sjúkdóm þinn 
og gang sjúkdómsins, helstu einkenni (einkum umfang síspennu), ástæðu þess að þú fékkst dæluna, ásamt 
upplýsingum um meðferðina með lyfjadælu. 

 

Áhætta og ávinningur 

Hugsanlega getur þátttaka í slíku viðtali valdið einhverri tímabundinni streitu, tildæmis með því að rifja upp 
óþægilegar minningar um líðan og ástand þitt fyrir og eftir ígræðslu lyfjadælunnar, eða með upprifjun á 
óþægilegum alvarlegum aukaverkunum meðferðar. Þó er hugsanleg áhætta tengd þátttöku þinni í þessari rannsókn 
talin vera lítil sem engin. 

Fyrir þig felst töluverður hugsanlegur ávinningur þessarar rannsóknar í því að þeir læknar sem sinna meðferð 
þinni auki þekkingu sína og bætifærni sína til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla og aukaverkanir. Það mun einnig 
gagnast læknum þínum að geta borið saman árangur meðferðar og tíðni fylgikvilla í þessari rannsókn við 
samsvarandi niðurstöður erlendis, til þess að sjá betur hvaða þætti meðferðar væri hugsanlega hægt að bæta. Þar 
að auki mun birting rannsóknarniðurstaðna og kynning á þessu meðferðarformi í íslenskum læknisfræðiritum 
gagnast þér, þar sem það mun auka almenna þekkingu íslenskra lækna á þessu meðferðarformi. 

Við óskum eftir svo kölluðu víðtæku samþykki, sem felur í sér að rannsóknargögn verða varðveitt í viðurkenndu 
safni heilbrigðisupplýsinga að rannsókn lokinni. Þá verður hægt að nota þessi gögn aftur síðar, til dæmis til 
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samanburðar í framhaldsrannsóknum, ef öll tilskilin leyfi hafa fengist þá, þ.á.m. frá Siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna á Landspítala og frá Persónuvernd. 

 

Framkvæmdaraðilar og birting 

Rannsóknartímabilið verður frá 15. febrúar til 13. maí 2022. Þeir sem koma að rannsókninni eru auk undirritaðs 
(Páll E. Ingvarsson), sem er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, Elísabet Tara Guðmundsdóttir, læknanemi á 
3.námsári, sem mun sjá um framkvæmd flest allra rannsóknarþátta í þessari rannsókn, þ.m.t. annast viðtalið við 
þig, sem hluti af BS-verkefni sínu í læknadeild, Ólafur Thorarensen, barnataugalæknir og Guðmundur Björnsson, 
svæfinga- og gjörgæslulæknir. Við munum vera þau einu sem hafa aðgang að sjúkraskrám þeirra sem samþykkja 
þátttöku. 

Auk lokaritgerðar BS verkefnis er fyrirhugað að birta niðurstöður rannsóknarinnar í læknisfræði-tímaritum 
hérlendis og e.t.v. líka í erlendu læknisfræðitímariti. Algerrar persónuverndar er gætt og mun nafn þátttakanda 
hvergi koma fram. Ekki er hægt að rekja upplýsingar til einstakra þátttakenda t.d. við kynningu á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Rannsóknargögn verða í umsjá ábyrgðaraðila á rannsóknartímabilinu. 
 

Réttur til að hafna/hætta þátttöku 

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála 
og það hefur ekki áhrif á heilbrigðisþjónustu sem þú færð á Landspítala. Þér er einnig frjálst að neita að svara 
einstaka spurningum eða ræða einstök efnisatriði sem koma fram í viðtalinu. Ef þú hefur einhverjar spurningar eða 
óskar eftir nánari upplýsingum er þér velkomið að hafa samband við undirritaðan ábyrgðarmann 
rannsóknarinnar,sjá símanúmer og netfang hér að neðan. 

 
Rannsóknin hefur verið samþykkt af Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og Persónuvernd gerir engar 
athugasemdir. Kynningarbréf og yfirlýsing um upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi 
mun halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Þetta kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis.  

 

 

Með kærri kveðju, 

fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

 

Páll E. Ingvarsson, taugalæknir, klínískur dósent, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

Læknadeild Háskóla Íslands og Endurhæfingardeild LSH að Grensási 

Sími 543 9100 (skiptiborð LSH), 543 9102 (ritari);543 9112 (skrifstofa). 

Netfang: palling@landspitali.is; 
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 Fylgiskjal 3 : Kynningarbréf forráðamaður 

 

 

 

Kynningarbréf fyrir fyrirvísindarannsóknina 

„ Lyfjagjöf um lyfjadælu inn í mænugöng á Íslandi – umfangogárangurmeðferðar“ 

 

Kæra/Kæri forráðamaður (nafn einstaklings). 

Fyrirhugað er að framkvæma rannsókn á notkun lyfjadæla („Baklofendælum“) til lyfjagjafar inn í mænugöng. 
Þar sem barn þitt er einn/ein þeirra u.þ.b. 80 einstaklinga hér á landi sem hafa fengið slíka lyfjadælu, óskum við 
hér með eftir þátttöku ykkar í ofangreindri rannsókn. 

 

Markmið rannsóknarinnar 

Ígræðsla á fyrstu lyfjadælunni til lyfjagjafar inn í mænugöng hér á landi var gerð í mars 2000, en þar á undan 
hefur þessi tegund af dælum verið í notkun erlendis í um 15 ár. Æskilegt er að kanna árangur þessarar meðferðar 
og kynna hana fyrir læknum og heilbrigðisstarfsfólki hérlendis, þar sem tiltölulega fáir vita af þessum 
meðferðarmöguleika hérlendis. Fyrri reynsla hefur sýnt að betri vöðvaslakandi áhrif gegn síspennu og færri 
aukaverkanir koma fram við gjöf baklofens beint inn í mænugöng heldur en við samsvarandi meðferð í töfluformi. 

 

Hvað felst í þátttöku? 

Þátttaka ykkar felst í því að þið svarið nokkrum spurningum um reynslu barnsins þíns af þessari meðferð. Ef 
þú samþykkir þátttöku munum við hafa samband við þig, annað hvort símleiðis eða við næstu endurkomu barns 
þíns á göngudeild vegna áfyllingar dælunnar. Ef hægt er að koma því við stefnum við að því að leggja þessar 
spurningar fyrir ykkur, í viðtali sem við reiknum með að muni taka í mesta lagi 15 – 20 mínútur, í lok 
göngudeildarheimsóknar, í tengslum við næstu komu til áfyllingar á lyfjadælunni. Ef það hentar ykkur ekki, gæti 
viðtalið verið heima hjá ykkur, á öðrum stað sem mundi henta ykkur betur, eða með fjarfundi (Skype, Zoom eða 
Teams) ef þið óskið þess. Þá munum við byrja viðtalið með undirritun upplýsts samþykkis, ef þú ákveður að barn 
þitt taki þátt í þessari rannsókn. 

Þar að auki óskum við eftir leyfi þínu til þess að ná í og skrá upplýsingar úr sjúkraskrá um sjúkdóm barns þíns 
og gang sjúkdómsins, helstu einkenni (einkum umfang síspennu), ástæðu þess að barn þitt fékk dæluna, ásamt 
upplýsingum um meðferðina með lyfjadælu. 

 

Áhætta og ávinningur 

Hugsanlega getur þátttaka í slíku viðtali valdið einhverri tímabundinni streitu, til dæmis með því að rifja upp 
óþægilegar minningar hjá ykkur báðum um líðan og ástand barns þíns fyrir og eftir ígræðslu lyfjadælunnar, eða 
með upprifjun á óþægilegum alvarlegum aukaverkunum meðferðar. Þó er hugsanleg áhætta tengd þátttöku ykkar 
í þessari rannsókn talin vera lítil sem engin. 

Fyrir barn þitt felst töluverður hugsanlegur ávinningur þessarar rannsóknar í því að þeir læknar sem sinna 
meðferð barnsins auki þekkingu sína og bæti færni sína til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla og aukaverkanir. 
Það mun einnig gagnast læknum barnsins að geta borið saman árangur meðferðar og tíðni fylgikvilla í þessari 
rannsókn við samsvarandi niðurstöður erlendis, til þess að sjá betur hvaða þætti meðferðar væri hugsanlega hægt 
að bæta. Þar að auki mun birting rannsóknarniðurstaðna og kynning á þessu meðferðarformi í íslenskum 
læknisfræðiritum gagnast barni þínu, þar sem það mun auka almenna þekkingu íslenskra lækna á þessu 
meðferðarformi. 
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Við óskum eftir svo kölluðu víðtæku samþykki, sem felur í sér að rannsóknargögn verða varðveitt í viðurkenndu 
safni heilbrigðisupplýsinga að rannsókn lokinni. Þá verður hægt að nota þessi gögn aftur síðar, til dæmis til 
samanburðar í framhaldsrannsóknum, ef öll tilskilin leyfi hafa fengist þá fyrir slíkri rannsókn, þ.á.m. frá Siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna á Landspítala og frá Persónuvernd. 

 

Framkvæmdaraðilar og birting 

Rannsóknartímabilið verður frá 15. febrúar til 13. maí 2022. Þeir sem koma að rannsókninni eru auk undirritaðs 
(Páll E. Ingvarsson), sem er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, Elísabet Tara Guðmundsdóttir, læknanemi á 
3.námsári, sem mun sjá um framkvæmd flest allra rannsóknarþátta í þessari rannsókn, þ.m.t. annast viðtalið við 
þig og barn þitt, sem hluti af BS-verkefni sínu í læknadeild, Ólafur Thorarensen, barnataugalæknir og Guðmundur 
Björnsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir. Við munum vera þau einu sem hafa aðgang að sjúkraskrám þeirra sem 
samþykkja þátttöku. 

Auk lokaritgerðar BS verkefnis er fyrirhugað að birta niðurstöður rannsóknarinnar í læknisfræði-tímaritum 
hérlendis og e.t.v. líka í erlendu læknisfræðitímariti. Algerrar persónuverndar er gætt og mun nafn þátttakanda 
hvergi koma fram. Ekki er hægt að rekja upplýsingar til einstakra þátttakenda t.d. við kynningu á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Rannsóknargögn verða í umsjá ábyrgðaraðila á rannsóknartímabilinu. 
 

Réttur til að hafna/hætta þátttöku 

Barni þínu ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þið getið hætt þátttöku hvenær sem er án 
eftirmála og það hefur ekki áhrif á heilbrigðisþjónustu sem barn þitt fær á Landspítala. Þér er einnig frjálst að neita 
að svara einstaka spurningum eða ræða einstök efnisatriði sem koma fram í viðtalinu. Ef þú eða barn þitt hafið 
einhverjar spurningar eða ef þið óskið eftir nánari upplýsingum, er þér velkomið að hafa samband við undirritaðan 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, sjá símanúmer og netfang hér að neðan. 
Rannsóknin hefur verið samþykkt af og Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og Persónuvernd gerir engar 
athugasemdir. Kynningarbréf og yfirlýsing um upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi 
mun halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Þetta kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis.  
 
 
 

Með kærri kveðju, 

fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

 

Páll E. Ingvarsson, taugalæknir, klínískur dósent, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

Læknadeild Háskóla Íslands og Endurhæfingardeild LSH að Grensási 

Sími 543 9100 (skiptiborð LSH), 543 9102 (ritari); 543 9112 (skrifstofa). 

Netfang: palling@landspitali.is+ 
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Fylgiskjal 4: Samþykki vísindarannsóknarnefndar heilbrigðisrannsókna 
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Fylgiskjal 5 : Samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landsspítala  
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Fylgiskjal 6: Samþykki frá yfirlækni endurhæfingardeildar Landsspítalans Grensási 
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Fylgiskjal 7: Samþykki frá yfirlækni Barnaspítala Hringsins  
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Fylgiskjal 8: Samþykki frá yfirlækni svæfinga- og gjörgæslulækninga Landsspítalans 

 

 


