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ÁGRIP 

Óeðlileg mæði hefur neikvæð áhrif á lífsgæði sjúklinga með langvinna 

lungnateppu (LLT). Markmið rannsóknarinnar var að meta árangur 

þeirrar sex vikna alhliða endurhæfingarmeðferðar sem veitt er á 

Reykjalundi fyrir sjúklinga með LLT, í að draga úr upplifun þeirra á 

mæði til skemmri og lengri tíma. Athugað var hvort þættir eins og 

aldur, kyn, holdafar, andleg líðan (kvíði og/eða þunglyndi) göngugeta 

og alvarleiki lungnateppunnar, hefði áhrif á hvernig sjúklingar 

upplifðu mæðina. Kannað var hvort endurhæfingin leiddi af sér frekari 

þátttöku í líkamsrækt og þá hvort einhverjir af ofangreindum þáttum 

væru ólíkir við innskrift hjá þeim sem stunduðu líkamsrækt ári eftir að 

endurhæfingunni lauk og þeim sem gerðu það ekki. Einnig var kannað 

hvort upplifun á mæði væri ólík, á einhverjum tímapunktum 

rannsóknarinnar, hjá þeim sem stunduðu líkamsrækt eða ekki einu ári 

eftir að endurhæfingunni lauk. Einnig hvort breyting á mæði, frá 

útskrift úr endurhæfingu og þar til einu ári síðar, væri ólík hjá þeim 

sem stunduðu líkamsrækt eða ekki. Þar var sérstaklega skoðað hvort 

sjúklingar með andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) við 

innskrift, stunduðu síður líkamsrækt en aðrir í kjölfar 

endurhæfingarinnar. Skoðað var hvort andleg líðan þátttakenda hefði 

áhrif á göngugetu við innskrift og bata á líkamlegu þreki yfir 

endurhæfingartímann. 

Þátttakendur voru 140 sjúklingar með LLT sem voru á biðlista eftir 

lungnaendurhæfingu á Reykjalundi. Þátttakendur svöruðu SOBQ 

listanum (Shortness Of Breath Questionnaire), fyrir innskrift, við 
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innskrift, við útskrift og einu ári eftir útskrift en listinn metur mæði 

við athafnir daglegs lífs. Við innskrift, útskrift og einu ári síðar 

svöruðu þátttakendur einnig HAD listanum (Hospital, Anxiety and 

Depression scale), sem metur andlega líðan (kvíða og þunglyndi). 

Allir þátttakendur voru öndunarmældir við innskrift og fóru í sex 

mínútna göngupróf við innskrift og útskrift. Spurt var um þátttöku í 

líkamsrækt við innskrift og ári eftir útskrift.  

Af þátttakendum við innskrift voru konur fleiri (63%, N = 88) en 

karlar (37%, N= 52), meðalaldur var 67,3±8,8 ár, FEV1 62,6±25,1% 

af áætluðu, BMI 29,1±6,2 kg/m2, gengin vegalengd á sex mínútna 

gönguprófi var 441 ± 106 metrar (75,3 ±17,9% af áætluðu), mæði var 

54,8 ± 20,4 stig og 38% þátttakenda höfðu merki um andlega 

vanlíðan. Niðurstöður við útskrift sýndu að sex vikna alhliða 

lungnaendurhæfing á Reykjalundi dró úr upplifun á mæði (-7.9 ± 

13.6) og bati var enn til staðar einu ári síðar (-4.1 ± 15.9). Þeir sem 

sýndu merki um andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) upplifðu 

meiri mæði (65.3 ± 19.3) en þeir sem höfðu eðlilega andlega líðan 

(48.5 ± 18.4). Endurhæfingin leiddi til þess að þeim sem fundu fyrir 

andlegri vanlíðan fækkaði (28%) en þeim hafði fjölgað aftur einu ári 

síðar (45%). Ekki reyndist fylgni eða munur á upplifaðri mæði eftir 

aldri og ekki heldur eftir holdafari. Karlar upplifðu jafn mikla mæði 

(52.5 ± 20.1) og konur (56.2 ± 20.5), en umtalsverður munur var á 

öðrum breytum á milli kynjanna. Sjúklingar sem höfðu meiri 

lungnateppu upplifðu meiri mæði (59.5 ± 20.9) en þeir sem höfðu 

minni teppu (51.3 ± 19.1) og sýndi aðhvarfsgreining að því meiri sem 
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teppan var (lægra FEV1% af áætluðu), því meiri mæði upplifði 

sjúklingurinn við athafnir daglegs lífs (r2 = 0.077). 

Sjúklingar með merki um andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) 

reyndust hafa minni göngugetu (70.4 ± 17.5% af áætluðu) en þeir sem 

ekki höfðu þau einkenni (78.1 ± 17.5% af áætluðu). Ekki var munur á 

bata á gönguprófi hjá þessum sjúklingum við útskrift. 

Aðhvarfsgreining sýndi að því hærra sem kvíðastig var á HAD lista, 

því meiri var upplifun á mæði (r2 = 0.214) og að því meiri mæði sem 

sjúklingur upplifði við athafnir daglegs lífs, því styttra gekk hann á 

gönguprófi (r2 = 0.159). Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar 

sýndu að göngugeta (% af áætluðu) og kvíðastig á HAD lista spáðu 

best fyrir um upplifun á mæði, eða um 35 %. Aðrar breytur sem 

skoðaðar voru (aldur, kyn, BMI, þunglyndisstig, FEV1%) gáfu ekki 

marktækar skýringar á upplifun á mæði til viðbótar við þessar. 

Aðhvarfsgreining sýndi einnig að því meiri sem teppan var (lægra 

FEV1%), því minni var göngugetan (r2 = 0.25). Fleiri stunduðu 

líkamsrækt ári eftir útskrift (64%) en höfðu gert það fyrir 

endurhæfinguna (38%). Andleg vanlíðan (þunglyndi og/eða kvíði) við 

innskrift virtist ekki hafa áhrif á þátttöku í líkamsrækt eftir útskrift.  

Ályktað er að sú sex vikna endurhæfing sem veitt er á Reykjalundi 

fyrir sjúklinga með LLT sé árangursrík meðferð, til að draga úr 

upplifun þeirra á mæði við athafnir daglegs lífs og bæta göngugetu. 

Upplifun á mæði breyttist ekki með aldri eða holdafari og var eins hjá 

körlum og konum. Þeir sjúklingar sem höfðu meiri teppu upplifðu 

meiri mæði en þeir sem höfðu minni teppu. Þeir sem höfðu merki um 
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andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) upplifðu meiri mæði og 

höfðu minni göngugetu við innskrift í endurhæfingu en þeir sem höfðu 

eðlilega andlega líðan, en náðu þrátt fyrir það sama bata á göngugetu. 

Af þeim þáttum sem skoðaðir voru spáðu kvíðastig og göngugeta best 

fyrir um upplifun á mæði. Þeir sem stunduðu reglubundna líkamsrækt 

í kjölfar endurhæfingar upplifðu minni mæði einu ári síðar en þeir sem 

ekki stunduðu líkamsrækt. Endurhæfingarmeðferðin sem veitt var á 

Reykjalundi fækkaði þeim sem höfðu merki um andlega vanlíðan og 

fjölgaði þeim sem voru virkir í reglubundinni líkamsrækt einu ári 

síðar. 
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ABSTRACT 

Abnormal shortness of breath has a negative effect upon the quality of 

life of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

The objective of the study was to explore the effectiveness of a six 

weeks’ comprehensive rehabilitation programme for patients with 

COPD at the Reykjalundur rehabilitation centre, in reducing shortness 

of breath (SOB) in the short or long term. The study considered 

whether such factors as age, gender, body composition, psychological 

factors (anxiety and/or depression), walking ability and degree of the 

pulmonary obstruction had an effect upon how the patient experienced 

shortness of breath. The study also explored whether rehabilitation 

leads to increased participation in physical exercise, and in this 

context whether any of the variables mentioned above were different 

at admission, between patients who participated in exercise, and those 

who did not, a year after the rehabilitation. Furthermore it was 

explored if experienced SOB on for timepoints from before admission 

until one year after completion of the rehabilitation was different 

between the groups. On admission to rehabilitation the study looked at 

whether participants who had anxiety and/or depression did participate 

in physical exercise, and that was followed-up one year later.  

The study explored if anxiety and/or depression affected the 

participants’ exercise capacity (walking ability) on admission and if 

anxiety and/or depression had any effect on achieved exercise 

capacity following the rehabilitation therapy.  
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The participants in the study were 140 patients with COPD, who were 

on the waiting list for pulmonary rehabilitation at Reykjalundur. The 

participants answered the Shortness Of Breath Questionnaire (SOBQ), 

before admission, at admission, at discharge, and one year after 

discharge, but the list measures SOB during daily activities. On 

admission, at discharge and a year later the participants also answered 

the Hospital, Anxiety and Depression Scale (HAD), which measures 

anxiety and depression. All participants underwent a spirometry test 

on admission and a 6-minute walking test was performed on 

admission and at discharge. The participants were asked about their 

participation in physical exercise, on admission and a year after 

discharge. 

On admission women were more numerous (63%, N = 88,) than men 

(37%, N = 52), average age was 67.3±8.8 years, FEV1 62.6±25.1% of 

predicted value, BMI 29.1±6.2 kg/m2, distance walked in a 6-minute 

walking test was 441 ± 106 meters (75.3 ±17.9% of predicted value), 

shortness of breath 54.8 ± 20.4 points. Of the participants, 38% 

showed signs of anxiety and/or depression. Results at discharge 

revealed that six weeks’ comprehensive pulmonary rehabilitation at 

Reykjalundur reduced the experience of SOB (-7.9 ± 13.6), and the 

same was true a year later (-4.1 ± 15.9). The participants who showed 

signs of anxiety and/or depression 65.3 ± 19.3), experienced more 

SOB than those who did not (48.5 ± 18.4). The rehabilitation led to 

fewer patients experiencing anxiety and/or depression (28%), but the 

number had risen again a year later (45%). No regression or difference 



7 
 

 

was discerned in experience of SOB by age, or by body composition. 

Males experienced same SOB (52.5 ± 20.1) as did women (56.2 ± 

20.5), although there was a considerable difference between the sexes 

in other variables. Participants who had more severe COPD 

experienced more SOB (59.5 ± 20.9) than those who had less severe 

COPD (51.3 ± 19.1). A simple regression analysis demonstrated that 

the more severe the COPD (lower FEV1%), the more SOB was 

experienced in daily activities (r2 = 0.077).  

The study showed that participants who had signs of anxiety and/or 

depression had a less ability to walk (70.4 ± 17.5% of predicted value) 

than those who had no such symptoms (78.1 ± 17.5% of predicted 

value). No difference was seen in participants’ improvement in the 

walking test at discharge. A simple regression analysis demonstrated 

that the higher the participants scored on the anxiety scale (HAD), the 

more SOB (r2 = 0.214) they experienced in daily activities. The more 

SOB the participants experienced, the shorter the distance they 

appeared to be able to walk on the walking test (r2 = 0.159). Multiple 

regressions analysis demonstrated that the ability to walk (% of 

predicted value) and anxiety scores were the best predictors of all the 

variables for experienced SOB, or 35%. Other variables investigated 

(age, gender, BMI, depression scores, FEV1%), did not add more to 

that conclusion. Simple regression analysis showed also that the more 

severe the COPD (lower FEV1%), the less ability to walk (r2 = 0.25). 

More patients had participated in physical exercise a year after 

discharge (64%) than before the rehabilitation (38%). Anxiety and/or 
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depression at admission did not appear to influence participation in 

physical exercise after discharge. 

The conclusion reached is that the tailored six weeks’ Reykjalundur 

rehabilitation programme, for patients with COPD is an effective 

method to reduce patients’ experience of SOB in daily activities, and 

improve their ability to walk. There were no difference in participants’ 

experience of SOB in regard to age or body composition, and in that 

case the results were the same for men and women. Patients with more 

severe COPD experienced more SOB than those who had less severe 

COPD. On admission to rehabilitation the participants who showed 

signs of anxiety and/or depression experienced more SOB and walked 

a shorter distance (less exercise capacity) than participants with no 

such symptoms. However, participants with or without signs of 

anxiety or depression had achieved the same improvement in walking 

ability at discharge. Of all the variables investigated the anxiety scores 

and walking ability were the best predictors for experiencing SOB. 

Those who exercised regularly after discharge from the rehabilitation 

therapy experienced less SOB a year later than those who did not 

exercise. The pulmonary treatment programme at Reykjalundur 

rehabilitation centre reduced the number of participants who showed 

symptoms of anxiety and/or depression, and increased the number of 

participants who had a regular exercise regime a year later.  
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ÞAKKARORÐ 

Að vinna verkefni sem þetta er bæði tímafrekt og krefjandi. Það er 

ekki svo að ég hafi staðið ein að sköpun þess, heldur hafa margir 

einstaklingar veitt mér skilning, stuðning, ráð, leiðbeiningar og aðstoð 

svo það gæti orðið að veruleika. Ég vil nota tækifærið hér og þakka 

öllum þessum aðilum og þá sérstaklega öllum þeim sem sýndu mér 

þolinmæði og skilning, Þar efst á blaði er fjölskylda mín. Eiginmaður 

minn Páll Magnússon sem hefur staðið við hlið mér og bætt á sig 

ótakmarkaðri vinnu til að gera mér þetta kleift. Takk Palli minn fyrir 

ást þína og skilning. Börn okkar Agnes Drífa og Róbert Hreiðar sem 

hafa hvatt mig til dáða. Móðir mín Sigríður Inga Sigurðardóttir og 

tengdamóðir mín Kristrún Hreiðarsdóttir fá þakkir fyrir skilning og 

þolinmæði í minn garð. Þið hafið öll veitt mér ómetanlegan stuðning. 

Ég vil einnig sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Mörtu 

Guðjónsdóttur fyrir að hafa trú á mér og efla þannig trú mína á eigin 

getu. Að fá tækifæri til að vinna undir hennar leiðsögn er sannur 

heiður og lærdómsrík reynsla, sem hefur vonandi skilað sér í þessu 

verkefni. Ég vil þakka henni fyrir umburðarlyndi, vinskap og jákvæða 

hvatningu. En hún reyndist alltaf reiðubúin og brást skjótt við öllum 

mínum fyrirspurnum sama hvers eðlis þær voru. Stefáni B. 

Sigurðssyni og Gísla Einarssyni, sem voru í meistaranámsnefndinni 

þakka ég fyrir einstaklega ánægjulega, góða og lærdómsríka 

samvinnu.  

Samstarfsfólki mínu á lungnadeild Reykjalundar færi ég þakkir fyrir 

alla þá vinnu sem þau hafa lagt á sig svo ég gæti helgað mig tilurð 
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þessa verkefnis og þá sérstaklega Guðbjörgu Pétursdóttur 

hjúkrunarstjóra, fyrir ómetanlegan stuðning. Það að finna hvað þú ert 

ósérhlífin Guðbjörg og vilt allt fyrir mig og aðra gera, er hvatning til 

góðra verka. Ég vil þakka yfirmönnum Reykjalundar fyrir að gera mér 

kleift að vinna að þessu verkefni samhliða vinnu, meðal annars með 

námsleyfi og möguleika á sveigjanlegum vinnutíma. Jónína 

Sigurgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur og gæðastjóri Reykjalundar fær 

miklar þakkir fyrir yfirlestur og dýrmætar ráðleggingar. Önnu H Yates 

löggiltum skjalaþýðanda þakka ég fyrir þýðingar og Elín Björg 

Héðinsdóttir verkefnastjóri fræðslu, Bókasafni LSH fær þakkir fyrir 

aðstoð við heimildavinnu og Gunnari Stefánssyni prófessor í tölfræði 

við HÍ fyrir ráðleggingar við tölfræðilega úrvinnslu gagna. Vinkona 

mín Auðbjörg Reynisdóttir fær sérstakar þakkir fyrir tæknilega aðstoð 

og fyrir að hlusta. Kristínu systur þakka ég fyrir hvatningu og öll 

löngu símtölin sem oft gerðu gæfumuninn. Verkefnið hlaut styrk frá 

Vísindasjóði Reykjalundar, Heilsustofnun Náttúrulækningafélags 

Íslands, Lífeðlisfræðistofnun HÍ, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga 

og Minningarsjóði Hans Adolfs Hjartarsonar og er þeim öllum færðar 

bestu þakkir fyrir. Síðast en ekki síst vil ég þakka og tileinka þetta 

verkefni öllum þeim lungnasjúklingum, þar á meðal Kollý, sem gáfu 

af tíma sínum og reynsluheimi með því að taka þátt í rannsókninni. 

Það er von mín að niðurstöður þessa verkefnis verði til að efla og bæta 

þá endurhæfingarmeðferð sem ykkur stendur til boða.  

  
Ég þakka þér sem þakkir ber 

því þakkir áttu skilið. 

Mín grýtta braut nú greiðfær er 

og brúað klettagilið. (P.M) 
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1. INNGANGUR 

Þetta meistaranámsverkefni mitt fjallar um endurhæfingu sjúklinga 

með langvinna lungnateppu, sérstaklega hvort mæði þeirra breytist á 

endurhæfingartímanum og hvort árangur sé viðvarandi ári síðar. Í 

þessu verkefni skoða ég þau áhrif sem endurhæfingin hefur á andlega 

líðan, göngugetu og þátttöku í líkamsrækt, því það eru breytur sem 

ætla má að hafi áhrif á mæði. Verkefnið var mikilvægt til að meta 

áhrif þeirrar lungnaendurhæfingar sem er í boði á Reykjalundi á þessa 

þætti og mér er ekki kunnugt um aðrar sambærilegar rannsóknir hér á 

landi. Þannig færir rannsóknin okkur nýjar upplýsingar á árangri 

lungnaendurhæfingar á Íslandi. Það eykur einnig gildi verkefnisins að 

fyrirhugaðar eru breytingar á fyrirkomulagi meðferðarinnar á 

Reykjalundi, þar sem dregið verður úr meðferð á sólarhringsdeild, en 

aukin áhersla lögð á dagþjónustu. Því gefur rannsóknin tækifæri til 

bera síðar saman árangur meðferðar á dagdeild og á sólarhringsdeild. 

Einnig er áhugavert að kanna hvort lungnasjúklingar á Reykjalundi 

nái sambærilegum árangri við þann árangur sem erlendar rannsóknir 

sýna. 

Lungnaendurhæfing (1) felur í sér samstarf margra fagstétta og er hún 

bæði sérhæfð og tímafrek þar sem í flestum tilfellum er unnið með 

lífsstílsbreytingar. Náið samstarf við skjólstæðinginn er nauðsynlegt 

til að árangur náist. Þannig er meðferðin margslungin og krefst 

samræmingar vísindalegrar þekkingar og heildrænnar sýnar á því hvar 

skjólstæðingurinn er staddur í sínu lífi og sínu sjúkdómsferli. Þannig 

skilar meðferðin í sjálfu sér litlu nema til komi aukin virkni 
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skjólstæðings í daglegu lífi eftir að sjálfum meðferðartímanum lýkur. 

Þannig má segja að hagnaður af meðferðinni felist í því hvernig 

áunnum árangri er viðhaldið eftir sjálfan endurhæfingartímann. Það 

sem setur oft strik í reikninginn og þurrkar út fögur fyrirheit, eru 

endurteknar sýkingar og hægt versnandi lungnasjúkdómur. Því er þörf 

á að finna viðeigandi stuðning sem eykur líkur á meðferðarheldni og 

varanlegum lífsstílsbreytingum eftir endurhæfingartímann. Ég tel að 

niðurstöður rannsóknarinnar verði eitt skref í þá átt. Meðferðin er 

kostnaðarsöm en talið er að hagnaður fyrir þjóðfélagið af 

lungnaendurhæfingu sé mun meiri en kostnaður af meðferðinni (1,4). 

Því er mikilvægt að árangur endurhæfingar sé metinn með tilliti til 

þess sparnaðar sem hún skilar.  

1. Langvinn lungnateppa 

Langvinn lungnateppa (LLT) er samheiti teppusjúkdóma í lungum 

eins og lungnaþembu og langvinnrar berkjubólgu og er algengasti 

sjúkdómurinn sem leggst á lungun. Sjúkdómurinn er alvarlegt 

heilsufarsvandamál sem veldur ótímabærum dauða, en hægt er að 

veita meðferð og koma í veg fyrir versnun einkenna ef viðhlítandi 

sjúkdómsgreining liggur fyrir. Orsök sjúkdómsins er fyrst og fremst 

talin vera reykingar, en iðnaðarryk og loftmengun veldur einnig 

skemmdum á lungnavef (2-4).  

Samkvæmt alþjóðaleiðbeiningum GOLD (Global Initiative for 

Obstructive Lung Disease) (3) er LLT skilgreind á eftirfarandi hátt:  

Langvinn lungnateppa er sjúkdómur í lungum sem hægt er að fyrirbyggja 

og meðhöndla. Áhrifa sjúkdómsins gætir víða í líkamanum og getur það 
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stuðlað að því að auka alvarleika sjúkdómsins hjá einstaka sjúklingi. 

Sjúkdómurinn einkennist af teppu í lungum sem er ekki að fullu afturkræf 

við gjöf berkjuvíkkandi lyfja. Teppan ágerist yfirleitt smám saman og henni 

tengjast óeðlileg bólguviðbrögð við ertandi ögnum eða lofttegundum í 

lungum.  

Fyrstu merki um teppu teljast vera til staðar þegar hlutfall fráblásturs á 

einni sekúndu (forced expiratory volume in 1 sec, FEV1) miðað við 

heildarfrámál (forced vital capacity, FVC) er undir 70% eftir gjöf 

berkjuvíkkandi lyfja. Það er vel þekkt að sjúklingar með langt gengna 

LLT eru oft vannærðir (5). Við mat á næringarástandi er almennt 

notaður alþjóðlegur stuðull, svokallaður líkamsþyngdarstuðull eða  

BMI (Body Max Index), þar sem tekið er tillit til þyngdar í kílóum og 

hæðar í metrum í öðru veldi (kg/m2). Samkvæmt WHO (79, 80) er 

holdafar flokkað eftir líkamsþyngdarstuðlinum þannig að þeir sem eru 

≥ 30 í BMI eru of feitir, þeir sem eru 25-29,99 eru of þungir, þeir sem 

eru 18,5-24.99 eru í kjörþyngd en þeir sem eru undir 18,5 teljast 

vannærðir. Aftur á móti er viðmið á BMI fyrir vannærða 

lungnasjúklinga < 21, þar sem rannsóknir hafa sýnt að LLT sjúklingar 

með lægra BMI hafi verri horfur en þeir sem eru þyngri (1). Þrjú 

helstu einkenni sjúkdómsins eru hósti, slímuppgangur og óeðlileg 

mæði við áreynslu, sem fer versnandi með aldri (3,4). Hjá einstaklingi 

sem er eldri en 40 ára og er með einhver þessara þriggja einkenna, er 

mælst til að möguleg sjúkdómsgreining sé staðfest með 

öndunarmælingu (spirometry). Þetta á einnig við þá sem reykja eða 

hafa orðið fyrir óbeinum reykingum eða loftmengun. Ýmsar aðferðir 

hafa verið notaðar til að flokka sjúkdóminn niður eftir alvarleika. 
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Alþjóðaleiðbeiningar GOLD (3) skipta honum niður í nokkur 

lungnateppustig eftir niðurstöðum öndunarmælingar (Tafla 1).  

Tafla 1 GOLD flokkun 

Flokkun LLT eftir niðurstöðum öndunarmælingar 
Miðað við FEV1 eftir gjöf berkjuvíkkandi lyfja 

Stig I: Væg teppa FEV1/FVC < 0.70  
FEV1 ≥ 80% af áætluðu 

Stig II Meðal teppa FEV1/FVC < 0.70  
50% ≤ FEV1 < 80% af áætluðu 

Stig III Mikil teppa FEV1/FVC < 0.70  
30% ≤ FEV1 < 50% af áætluðu 

Stig IV Svæsin teppa FEV1/FVC < 0.70 
FEV1 < 30% af áætluðu  
eða FEV1 < 50% af áætluðu og 
langvinn öndunarbilun * 

FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second) = magn fráblásturs á einni sekúndu  
FVC (Forced Vital Capacity)= heildarfrámál  
*Öndunarbilun = hlutþrýstingur súrefnis í slagæðablóði (PaO2) < 60 mm Hg með eða án 
hlutþrýsting koldíoxíðs í slagæðablóði (PaCO2) > 50 mm Hg (við sjávarmál). 

Samkvæmt Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (http://www.goldcopd.com/) 

Þetta flokkunarkerfi er víða notað en bent hefur verið á að nauðsynlegt 

er að taka önnur einkenni sjúkdómsins, eins og t.d. mæði (25,47), BMI 

og þol (göngugeta) (47) inn í flokkun á sjúkdómnum. Nýleg rannsókn 

Bryndísar Benediktsdóttur á algengi LLT á Íslandi (6) sýndi að 18% 

Íslendinga, 40 ára og eldri, eru með LLT á byrjunarstigi eða verra, en 

aðeins 8,3% eru greindir með sjúkdóminn. Einnig að sjúkdómurinn 

versnar með aldri og mun fleiri ungar konur (8,1%) á aldrinum 40-49 

ára eru með fyrsta stig sjúkdómsins en ungir karlar (4,8%). LLT hefur 

hingað til verið talinn algengari á meðal karla en kvenna (4), sem 

virðist benda til þess að breyting sé að verða á kynjahlutfalli, þar sem 

konur eru að ná körlum og er það talið stafa af breyttum 

reykingavenjum kvenna á árunum eftir síðari heimsstyrjöld (7). Árið 
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2005 létust þrjár milljónir manna af völdum sjúkdómsins um allan 

heim sem er 5% allra dauðsfalla (8). Sjúklingum með LLT fer ört 

fjölgandi, sem er í dag fjórða algengasta dánarorsök í Bandaríkjunum 

og talið er að verði þriðja algengasta dánarorsök um allan heim árið 

2020 (4). Jafnvel eru taldar líkur á að þar sé um vanmat að ræða (9). 

Sú breyting hefur nú átt sér stað að smitsjúkdómar hafa vikið fyrir 

langvinnum sjúkdómum eins og hjarta- og lungnasjúkdómum, sem 

helsta ástæða dauðsfalla í heiminum. Þessi vitneskja kemur fram í 

kjölfar mikilla framfara í meðhöndlun LLT á undanförnum árum (10). 

Hin gríðarlega fjölgun sjúkdómstilfella af LLT er talin stafa af 

vaxandi reykingum og loftmengun, en stórir árgangar reykingamanna 

eru nú að greinast með sjúkdóminn og stjórnvöld hafa ekki brugðist 

nægjanlega við þeim viðvörunum sem gefnar hafa verið (3,6). 

Ljóst er að kostnaður heilbrigðiskerfisins af LLT mun aukast á 

komandi árum (1,4). Mikilvægt er því að sjúkdómsgreina og 

meðhöndla einstaklinga mun fyrr en gert er í dag, til að koma í veg 

fyrir óafturkræfar breytingar í lungum (2,4). Lungnaendurhæfing 

hefur lengi verið ein af viðurkenndum aðferðum til að meðhöndla 

sjúkdóminn (4) en nú hefur sú áherslubreyting orðið að endurhæfing 

fyrir þennan sjúklingahóp er ekki lengur síðasta úrræðið eða höfð á 

hliðarlínunni, heldur er hún ómissandi þáttur í klínískri meðferð 

lungnasjúklinga (1,3,4).  

2. Mæði 

Mæði hefur verið skilgreind sem skynjun á aukinni öndunarþörf eða 

óeðlilegu erfiði við öndun og er algengasta ástæðan fyrir því að LLT 



 

 

sjúklingar leita sér læknismeðferð

lungnasjúklingar upplifa, hefur áhrif á daglegt líf þeirra 

talin vera sá þáttur sem einna helst dregur úr lífsgæðum 

lungnasjúklinga (4,12). Mæði 

athöfnum daglegs lífs og verða þannig einangraðir og óvirkir í daglegu 

lífi sem síðan endar í vítahring hreyfingarleysis

mæði leiðir til þess að sjúklingurinn dregur meir og meir úr daglegri 

hreyfingu sem aftur leiðir til minni vöðvastyrks og þols sem eykur enn 

á mæði. Því er mikilvægt að 

lungnasjúklingar upplifa á hverjum tíma svo hægt sé að veita þeim

sem árangursríkasta meðferð 

lífsgæði þeirra.  

Mynd 1  Vítahringur hreyfingarleysis.  Úr fræðsluefni Reykjalundar (Elfa Dröfn Ingólfsdóttir) 

Hugtakið ,,lífsgæði“ er byggt á skilgreiningu WHO (World Health 

Organization) um heilbrigði, sem

ekki endilega að vera laus við sjúkdóma eða önnu
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sjúklingar leita sér læknismeðferðar. Mæði er eitt helsta einkenni sem 

hefur áhrif á daglegt líf þeirra (11) og er 

vera sá þáttur sem einna helst dregur úr lífsgæðum 

Mæði veldur því að sjúklingar draga úr 

a þannig einangraðir og óvirkir í daglegu 

sem síðan endar í vítahring hreyfingarleysis (Mynd 1); Þar sem 

mæði leiðir til þess að sjúklingurinn dregur meir og meir úr daglegri 

hreyfingu sem aftur leiðir til minni vöðvastyrks og þols sem eykur enn 

Því er mikilvægt að leggja áherslu á að meta þá mæði sem 

upplifa á hverjum tíma svo hægt sé að veita þeim 

 og hafa þannig áhrif á daglegt líf og 

 
.  Úr fræðsluefni Reykjalundar (Elfa Dröfn Ingólfsdóttir)  

er byggt á skilgreiningu WHO (World Health 

sem er ástand þar sem einstaklingur þarf 

ekki endilega að vera laus við sjúkdóma eða önnur vanheilindi, heldur 
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njóti líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar (13). Lífsgæði 

eru jafnan skilgreind sem bilið á milli væntinga einstaklingsins af 

lífinu og þess sem hann síðan áorkar (1).  

Sýnt hefur verið fram á að lífsgæði sjúklinga með LLT eru mjög skert 

(14-16). Léleg lífsgæði ásamt lágu FEV1, virðast vera sterkir 

áhættuþættir fyrir endurinnlögn á sjúkrahús (17). Svo virðist að minni 

mæði við áreynslu sé sá þáttur sem helst stuðli að bættum lífsgæðum 

hjá hópnum (18), sem enn frekar undirstrikar notagildi þess að nota 

mat á mæði sem árangursmælingu í endurhæfingu. Bent hefur verið á 

að með því að rannsaka heilsutengd lífsgæði sé hægt að afla 

þekkingar, sem nýtist við skipulagningu og framkvæmd 

heilbrigðisþjónustu (19).  

Rannsóknir benda til að meðferð við mæði án annarra 

endurhæfingarþátta nægir ekki til að draga úr þeirri mæði sem 

sjúklingurinn upplifir (20). En talið er að mæði sé mikilvægur þáttur 

til að greina alvarleika sjúkdómsástands hjá lungnasjúklingum 

(21,22). Í klínísku starfi og rannsóknum er mæði mikilvægur þáttur 

með tilliti til þeirrar meðferðar sem veitt er. Selim og félagar (23) telja 

að markmiðið í meðferð lungnasjúklinga sé að minnka einkenni og ná 

stjórn á mæði. Aðrir benda á að megin tilgangur þess að mæla mæði 

sé að greina á milli þeirra sem hafa mikla eða litla mæði og til að 

ákvarða hve mikið mæðin hefur breyst (24). Nýleg rannsókn Mahler 

og félaga (25) sýnir í fyrsta sinn sterka fylgni milli mæði sem 

sjúklingurinn metur sjálfur og alvarleika teppunnar (FEV1%), en um 

þrjá ólíka spurningalista var að ræða og þar á meðal SOBQ listann. 
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Þessar niðurstöður benda enn og aftur á mikilvægi þess að meta mæði 

til að leggja mat á árangur af meðferð eða til að fylgjast með breytingu 

á ástandi, sem reglubundið eftirlit í heimaþjónustu. Í endurhæfingu 

hentar vel að mæla mæði fyrir og eftir meðferð, til að meta þá 

breytingu sem átt hefur sér stað og meta þannig árangur 

endurhæfingarinnar hvað mæði varðar. Rannsókn Verrill og félaga 

(26) sýnir minni mæði við athafnir daglegs lífs (ADL) eftir 12 vikna 

endurhæfingu, en einnig að mæðin hafði minkað enn frekar eftir 24 

vikna endurhæfingu.  

a. Mat á mæði (SOBQ listinn) 

Til að meta mæði í þessu verkefni, var íslensk þýðing SOBQ 

spurningalistans (37) (MAT listinn) (fylgiskjal 1) notuð. En listinn 

metur hversu mikla mæði sjúklingar með langvinna lungnasjúkdóma 

upplifa við ADL (22). Við þýðingu SOBQ listans yfir á íslensku fékk 

hann heitið Mat á andnauð. Hér hefur þó verið valið að nota orðið 

mæði þar sem það er þjálla og frekar notað í daglegu tali af 

sjúklingum og heilbrigðisstarfsfólki. SOBQ spurningalistinn er 

sjálfsmatslisti, þar sem sjúklingurinn skráir sjálfur hvernig hann hefur 

upplifað mæði sína síðastliðna viku. Þetta er mikilvægt þar sem 

upplifun hvers sjúklings á mæði sinni er einstök og er ekki endilega 

samhljóma mati heilbrigðisstarfsmanns (30). Talið er að 

spurningalistar, eins og SOBQ listinn, sem meta mæði yfir ákveðið 

tímabil (t.d. eina viku), henti vel til að meta breytingar á mæði yfir 

ákveðinn tíma (36). Rannsókn Ries og félaga (34) sýndi að SOBQ 
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listinn er næmur á breytingar á mæði eftir endurhæfingu sem eru sömu 

niðurstöður og gæðakönnun með íslenska listann hefur sýnt (82).  

Sjálfsmatsmælitæki sem meta mæði hafa verið flokkuð í tvo hópa eftir 

því hver tilgangur þeirra er:  

-þau sem geta greint mun á því hve alvarleg mæði er milli ólíkra hópa  

-þau sem meta inngrip eða árangur af meðferð með því að mæla 

breytingar á mæði. 

SOBQ listinn telst hafa báða þessa eiginleika (36). Listinn er 

aðstæðubundinn (situation measures), þar sem mæði er metin út frá 

athöfnum daglegs lífs (36,30). Þannig er metin mæði í daglegu lífi 

sjúklingsins, en ekki eingöngu á ákveðnu augnabliki við líkamlegt 

erfiði eins og þjálfun. 

Upphaflega var SOBQ listinn gerður af C.J. Arcibald árið 1970 og 

hefur hann síðan verið í þróun við lungnaendurhæfingardeild 

háskólans í Californíu, San Diego (UCSD) (22,67). 

Í fyrstu var listinn notaður til að forprófa sjúklinga fyrir 

lungaendurhæfingu. En aukin notkun er á honum bæði í klínískri 

vinnu, við mat á árangri lungnaendurhæfingar og við rannsóknir hjá 

sjúklingum með LLT (30,35,66,68,69). Almennt er SOBQ listinn 

viðurkenndur sem gott rannsóknarmælitæki á mæði (22,70) og hefur 

skilningur aukist á því að sjálfsmats spurningarlistar gefa mikilvægar 

klínískar upplýsingar ekki siður en t.d. niðurstöður öndunarmælinga 

(25,71). Listinn hefur því sannað gildi sitt sem mikilvæg viðbót við 

flóru mælitækja á árangri endurhæfingarmeðferðar á Reykjalundi, en í 
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íslensku heilbrigðiskerfi er mjög kallað eftir marktækum mælitækjum 

til að meta árangur þeirrar meðferðar sem veitt er. 

Nokkrar erlendar rannsóknir (22,25,67) hafa verið gerðar til að skoða 

áreiðanleika SOBQ mælitækisins og hafa þær niðurstöður sýnt mjög 

gott innra réttmæti (α = 0.89-0.96). Árið 2001 var listinn þýddur á 

íslensku (37) í endurhæfingu hjá sjúklingum með langvinna 

lungnateppu og reyndist áreiðanleiki listans í íslenskri þýðingu einnig 

vera mjög hár (α = 0.94). Bent hefur verið á að (22,46) til þess að 

mögulegt sé að meta breytingu á mæði frá einum tíma til annars þurfi 

mælitæki að vera bæði áreiðanleg og réttmæt, auk þess að hafa sannað 

notkunargildi sitt. Allir þessir þættir eiga við SOBQ listann (30) og 

því er óhætt að nota hann til að meta breytingu á mæði á milli 

mismunandi tímapunkta í endurhæfingu (36). Þetta er mikilvægt 

atriði, því það gerir meðferðaraðilum og rannsakendum kleift að 

ákvarða hvort og hve mikið mæði hefur breyst í kjölfar 

meðferðarinnar. Minnsta klínískt mikilvæga breyting (Minimally 

clinically important difference) á mæði hjá sjúklingum með LLT er 

talin vera fimm stig á SOBQ listanum (72,73), en það geta verið 

mikilvægar upplýsingar og viðmið til að meta klínískt mikilvægi í 

mati á árangri meðferðar og í rannsóknum með listanum. 

Tvær gæðakannanir sem byggja á niðurstöðum SOBQ listans (MAT), 

hafa verið kynntar á erlendum ráðstefnum (82,83). Þær niðurstöður 

sýna m.a. að mælitækið er hentugt og áreiðanlegt, til að meta mæði 

hjá lungnasjúklingum, þar sem listinn er auðskiljanlegur og 

svarhlutfall spurninga hefur verið mjög gott (94%). Listinn er næmur 
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á breytingar á mæði fyrir og eftir endurhæfingu og telja rannsakendur 

að hann gefi mikilvægar upplýsingar til viðbótar við lífeðlisfræðilegar 

rannsóknir. Listinn hefur verið notaður á lungnadeild Reykjalundar frá 

árinu 2001 og sem mælitæki til að meta árangur lungnaendurhæfingar 

á Reykjalundi frá árinu 2003. 

3. Lungnaendurhæfing 

Sjúklingar með LLT eru stærsti hópur þeirra lungnasjúklinga sem 

þarfnast endurhæfingar og er mæði og þreyta algengasta ástæða 

endurhæfingarinnar (1). Viðurkennt er að endurhæfing er einn 

mikilvægasti þátturinn í meðferð sjúklinga með LLT (1,12,27).  

a. Skilgreining lungnaendurhæfingar 

Norrænu Hjarta- og Lungnasamtökin (38) hafa sett fram 

viðmiðunarreglur fyrir endurhæfingu, þar sem fram kemur m.a. að 

markmið lungnaendurhæfingar sé ,,að efla sjúklinginn þannig að hann 

nái þeirri bestu heilsu og lífsgæðum sem sjúkleiki og almenn 

lífsskilyrði leyfa.“ American Thoracic Society (ATS) og European 

Respiratory Society (ERS) hafa gefið sameiginlega út eftirfarandi 

skilgreiningu á lungnaendurhæfingu:  

Lungnaendurhæfing er yfirgripsmikil og þverfagleg meðferð, byggð á 

vísindalegri þekkingu. Meðferðin er fyrir sjúklinga með langvinna 

lungnasjúkdóma sem hafa einkenni sjúkdómsins og oft skerðingu á daglegri 

virkni. Lungnaendurhæfing er miðuð að þörfum hvers og eins og er ætlað 

að draga úr einkennum, efla virkni, auka þátttöku í daglegu lífi og draga úr 

kostnaði heilbrigðiskerfisins með því að koma jafnvægi á sjúkdómsástand 

eða draga úr einkennum sjúkdómsins (1). 
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Skilgreiningin bendir til þess að í endurhæfingu lungnasjúklinga þurfi 

að leggja áherslu á marga meðferðarþætti, sem séu 

einstaklingsmiðaðir að þörfum sjúklingsins og gefinn sé gaumur að 

líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum. Jónína Sigurgeirsdóttir 

(28) hefur bent á mikilvægi einstaklingsmiðaðrar meðferðar í 

endurhæfingu sjúklinga, sem fellur vel að þessari skilgreiningu á 

endurhæfingu fyrir lungnasjúklinga.  

b. Meðferðarþættir lungnaendurhæfingar 

Talið er að meðferðin ætti að fela í sér í það minnsta þrjá 

meðferðarþætti á viku í minnst sex vikur, til að skila árangri. Veitt er 

líkamleg þjálfun, fræðsla, sálfélagslegur stuðningur og stuðningur til 

breyttrar hegðunar (33).  

Í sama streng tekur ráðgjafanefnd ERS (European Respiratory 

Society) um lungnaendurhæfingu, en hún leggur til að 

lungnaendurhæfing sé sveigjanleg, sniðin að hverjum og einum og feli 

í sér fjölbreytt úrval af meðferðarþáttum, en ekki eingöngu 

líkamsþjálfun, þar sem stuðst er við allt það sem í boði er og tekið 

tillit til óska og getu sjúklingsins (39). Meðferðin þarf þannig að vera 

yfirgripsmikil og einstaklingsmiðuð en jafnframt hvetja til heilbrigðs 

lífsstíls, meðferðarheldni og virkrar líkamsþjálfunar. Henni er ætlað að 

auka líkamlega og félagslega virkni og sjálfstæði. Meðferðin á að fela 

í sér líkamsþjálfun með úthalds- og styrkþjálfun og fræðslu sem 

tengist daglegu lífi lungnasjúklinga (ADL og orkusparnað), andlegan 

og sálfélagslegan stuðning, slökun, stuðning til reykleysis og fræðslu 
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um næringu, lyfjanotkun og súrefnisnotkun svo eitthvað sé nefnt 

(40,16).  

Fræðsluþættir sem lungnasjúklingar telja sig helst hafa þörf fyrir eru: - 

sjúkdómafræðsla, -ná stjórn á andnauð, - bjargráð í versunum, - rétt 

lyfjanotkun, - andlegur stuðningur og - úrræði og ávinningur af 

félagslegri þjónustu (41). 

c. Markmið sjúklings í lungnaendurhæfingu 

Endurhæfing byggir að miklu leyti á því að sjúklingur setji sér 

markmið um árangur vegna vandamála sem eru fyrirliggjandi. Til að 

ná þeim markmiðum þarf að finna leið eða lausn sem hentar 

sjúklingnum og eru gerð í samráði við hann. Það er áhrifarík aðferð að 

leiðbeina um markmiðssetningu, því þeir sem setja sín markmið sjálfir 

og skilja þau verða líklegri til að ná markmiðum sínum þar sem 

viðkomandi upplifir aukna ábyrgð á þeim (42). Endurhæfingin þarf að 

vera skjólstæðingsmiðuð, þar sem (43) viðurkennt er að sjúklingurinn 

sjálfur hefur ákveðið hlutverk í því að tryggja sér viðeigandi, 

árangursríka, örugga og virka heilbrigðisþjónustu. Það skiptir miklu 

máli að mæta lungnasjúklingnum þar sem hann er staddur hverju 

sinni, til að hann geti náð þeim markmiðum sem hann hefur sett sér og 

eru honum mikilvæg. Þannig má einnig telja að meðferðin verði 

árangursríkari því erfitt getur reynst að efla sjúkling til árangurs þegar 

hann sér ekki þörfina fyrir að ná árangri. En það er hlutverk 

meðferðaraðilans að hjálpa viðkomandi að trúa því að hann geti breytt 

lífsstíl sínum (44). Í rannsókn Jónínu Sigurgeirsdóttur á endurhæfingu 

hér á Íslandi (28) er bent á nauðsyn þess að koma á 
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meðferðarsambandi við sjúklinginn með þarfamiðaða meðferð í huga 

og markmiðssetningu í samvinnu við hann. Leggja þarf áherslu á að 

fagfólk í endurhæfingu viðurkenni þarfir sjúklinga út frá veikindum 

þeirra og reynsluheimi. Þessar niðurstöður eru mikilvægar því gera má 

ráð fyrir að betri meðferðarheldni náist ef unnið er út frá 

einstaklingsmiðuðum þörfum lungnasjúklinga sem þiggja 

endurhæfingu. 

Hurn og félagar (45) benda á að engin stöðluð markmið geti verið svo 

yfirgripsmikil og víðtæk að þau nái yfir allt það sem snýr að 

manneskjunni, því þurfi markmiðin að vera skilgreind út frá einstakri 

upplifun og reynslu hvers einstaklings fyrir sig á líðandi stundu. 

Markmið (46) þurfa að vera sértæk, mælanleg, möguleg, 

þýðingarmikil fyrir sjúklinginn og hafa ákveðinn tímaramma. Bæði 

sjúklingurinn og meðferðarteymi hans þurfa að vita hvernig miðar og 

hvenær markmiðum hefur verið náð. Því er mikilvægt hafa mælitæki 

til staðar sem getur metið árangur sem beinist að hverju markmiði 

fyrir sig (46) og þegar nota á mælitæki til að meta/mæla árangur er 

nauðsynlegt að þau séu sértæk, réttmæt og áreiðanleg. Ekki er samt 

hægt að stóla blint á mælitækin, heldur verður einnig að fá fram 

huglægt mat sjálfs sjúklingsins á því hvernig honum gengur að ná 

hverju markmiði sem stefnt er að.  

 

 

Eftirfarandi markmið eru algeng í lungnaendurhæfingu og ætti að 

meta/mæla til að sýna fram á árangur endurhæfingarinnar:  
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-Reykleysi  -Minni mæði 
-Aukið þrek og úthald -Minni kvíði og /eða depurð 
-Breyting á þyngd -Minni hósti og /eða uppgangur 
-Betri svefn -Aukin þekking 
-Minni verkir -Minni sjúkdómseinkenni 
-Aukin lífsgæði -Aukin færni og virkni 
 

d. Árangur lungnaendurhæfingar 

Vegna þess hve þverfagleg og yfirgripsmikil lungnaendurhæfing er, 

getur verið erfitt að mæla árangur einstakra þátta meðferðarinnar. 

Árangurinn felst því fyrst og fremst í þeirri framför sem sjúklingarnir 

ná á endurhæfingartímanum og í kjölfar endurhæfingarinnar. Til að 

meta árangur lungnaendurhæfingar ætti að horfa til nokkurra sviða 

m.a. þjálfunaráhrifa, lífsgæða, mæði og heilsufars (40). Skilningur á 

árangri og mikilvægi lungnaendurhæfingar fyrir sjúklinga með 

langvinna lungnasjúkdóma hefur vaxið mjög á undanförnum árum og 

hefur í raun farið langt fram úr björtustu vonum. Líklega er það m.a. 

því að þakka að sífellt fleiri lungnasjúklingum stendur 

endurhæfingarmeðferð til boða; meðferð sem byggir á yfirgripsmikilli 

þekkingu, klínískri reynslu og vönduðum rannsóknum (1,14,29). Áður 

var litið á endurhæfingarmeðferð sem síðasta úrræði hjá sjúklingum 

með langt genginn lungnasjúkdóm, en í dag er hún viðurkenndur 

þáttur í meðferðinni (1,12,30). Ávinningur meðferðar felst m.a. í bættu 

þoli (exercise capacity), minni einkennum, bættum lífsgæðum ásamt 

minni kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið (1,4). Nýleg rannsókn (31) á 

sjúklingum í endurhæfingu sýndi minni göngugetu og einnig minni 

teppu hjá sjúklingum í yfirþyngd, en þeim sem voru í eðlilegri þyngd, 
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sem bendir til þess að líkur séu á að þeim hópi (of þungum) sé fyrr 

vísað í endurhæfingu en hinum. En sú rannsókn sýndi aftur á móti 

engan mun milli hópanna á árangri endurhæfingar.  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að lungnaendurhæfing dregur úr upplifun 

á mæði (30,32-35) og benda heimildir til að sterk vísindaleg rök liggi 

þar að baki (14,29). Einnig er ýmislegt sem bendir til þess að 

meðferðin sé þjóðfélagslega hagkvæm því rannsóknir hafa bent til 

þess að hún auki lífslíkur (47) og fækki sjúkrahúsinnlögnum (12,33). 

Fyrirkomulag og lengd meðferðar er mjög breytilegt, allt frá því að 

vera bæði sólarhringsdvöl á stofnun, dagþjónusta eða meðferð í 

heimahúsi, skammtíma meðferð (18) upp í langtíma meðferð (26). 

Troosters og félagar (16) hafa bent á að sá hópur sem þjálfar í 

heimahúsi fái ekki þann hópstuðning sem talin er þörf á, en dagþjálfun 

ætti að henta meginþorra lungnasjúklinga til að ná viðunandi árangri. 

Sólarhringsmeðferð sé dýrust, en hentar veikustu sjúklingunum best, 

því hún dregur úr einangrun þeirra og þeir fá mikið út úr hópefli. Aftur 

á móti hefur sólarhringsmeðferð ekki náð þeim langtíma árangri sem 

vonast er eftir miðað við kostnað. 

Niðurstöður rannsókna á því hversu lengi árangur endurhæfingar 

endist (47) eru misvísandi, einnig er misjafnt hvernig árangur hefur 

verið metinn: göngupróf, mat á lífsgæðum eða þolpróf (33). Því eru 

skiptar skoðanir um hve langvinnur árangurinn er. Í rannsókn Ries og 

félaga (34) hélst ávinningur af endurhæfingunni í eitt ár en virtist 

hjaðna eftir það. Hafa ber í huga í því samhengi að um langvinnan og 

hægt versnandi sjúkdóm er að ræða og einnig að mikilvægt er að finna 
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hagkvæmar leiðir til að viðhalda árangri af endurhæfingu sem lengst. 

Sumar rannsóknir sýna að árangur sé enn sýnilegur eftir tvö ár (48), en 

aftur á móti sýndi rannsókn Ries og félaga (49) að vikuleg símtöl og 

mánaðarlegir stuðningsfundir yfir 24 mánaða tímabil, urðu ekki til að 

viðhalda árangri af endurhæfingu. Niðurstöður rannsóknar Cote og 

Celli (47) eru mjög áhugaverðar, en þeir báru saman framgang 

sjúkdóms og lífslíkur hjá þeim sem þáðu endurhæfingu og þeim sem 

þáðu hana ekki. Til þess notuðu þeir BODE index (Body mass index, 

degree of obstruction, dyspnoea og exercise capacity) en hann er 

samsettur úr niðurstöðum mælinga á BMI, teppustigi (FEV1), mæði 

(MRC) og göngugetu (sex mínútna gönguprófi). Niðurstöðurnar sýndu 

að sá árangur sem náðist við endurhæfinguna var horfinn eftir tvö ár. 

Þeir sem ekki höfðu fengið endurhæfingu voru hins vegar með 18% 

lakari BODE index eftir tvö ár en hinir. Ári eftir endurhæfingu sást að 

sjúkrahúsinnlagnir voru 20% færri hjá meðferðarhópnum en fyrir 

meðferð, en tíðni þeirra jókst um 25% hjá þeim sem ekki fengu 

endurhæfingu. Tveimur árum eftir endurhæfingu var dánartíðni 7% 

hjá meðferðarhópnum en 39% hjá hinum.  

4. Andleg líðan 

Í endurhæfingu lungnasjúklinga er nauðsynlegt að vinna með andleg 

og félagsleg málefni þeirra, en rannsókn Troosters og félaga (16) 

sýndi að 20-40% sjúklinga sem fá lungnaendurhæfingu þjást af kvíða 

og þunglyndi. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að stór hluti þeirra sem eru 

með LLT þjást af ýmsum andlegum sjúkdómum (12,32,50) og að 



35 
 

 

sjúklingar með LLT eru líklegri til að greinast með þunglyndi en 

heilbrigðir jafnaldrar þeirra (51).  

Mæði hjá lungnasjúklingum skýrist ekki eingöngu af áreynslu og 

alvarleika teppu hjá sjúklingi, heldur er talið að andlegir þættir skipti 

þar miklu máli (52). Jákvæð tengsl virðast vera á milli þess að vera 

með langt genginn LLT sjúkdóm (lægra FEV1% af áætluðu), kvíða 

(53) og þunglyndi (54). Svo virðist sem konur með COPD upplifi 

frekar kvíða en karlar (50,53) og að tengsl séu á milli andlegrar 

líðanar og þess að ástunda líkamsþjálfun (12). Ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að lungnaendurhæfing dregur úr kvíða og þunglyndi og 

bætir almenna vellíðan og líkamlega getu (48,55-57). Hve lengi 

árangurinn endist virðist tengjast því að stunda áfram líkamlega 

þjálfun eftir að formlegri endurhæfingu lýkur (12). Withers og félagar 

(57) komust að því að sjúklingar sem þjáðust af kvíða og þunglyndi 

bættu sig meira á gönguprófi eftir endurhæfingu en þeir sem ekki voru 

kvíðnir eða þunglyndir og töldu það skýrast af verra líkamlegu ástandi 

þeirra við upphaf endurhæfingarinnar (lower baseline exercise). Það er 

því áhugavert að meta hvort LLT sjúklingar á Reykjalundi sem hafa 

andlega vanlíðan hafi minni göngugetu (minna þol) við upphaf 

endurhæfingarinnar og hvort þeir bæti göngugetu sína meira en þeir 

sem hafa eðlilega andlega líðan. Ef léleg göngugeta leiðir til meiri 

upplifunar á mæði, má velta því fyrir hvort það skýri meiri mæði hjá 

LLT sjúklingum með andlega vanlíðan. Svo virðist sem alhliða 

lungnaendurhæfing henti sérstaklega vel sjúklingum sem eru með 



36 
 

 

félagslega og andlega erfiðleika þar sem hún virðist draga úr 

erfiðleikum þeirra (53,57).  

Hjá sjúklingum með léleg lífsgæði er kvíði stór áhættuþáttur varðandi 

endurinnlagnir á sjúkrahús. Kvíði getur þannig haft áhrif á árangur af 

meðferð sjúklinganna og þarfnast frekari rannsókna (17). Nýleg 

rannsókn de Voogd og félaga (58) sýnir fram á tvöfalt meiri 

dánarlíkur hjá þunglyndum LLT sjúklingum með stöðugan 

lungnasjúkdóm en þeim LLT sjúklingum sem ekki eru þunglyndir. 

Svo virðist sem sterk tengsl séu á milli meðferðarheldni hvað varðar 

líkamsþjálfun eftir endurhæfingu og andlegrar líðunar (12). Því er 

áhugavert að sjá hvort munur sé á þátttöku í líkamsþjálfun að lokinni 

endurhæfingu á Reykjalundi, með tilliti til þess hvort til staðar sé 

andlega vanlíðan eða ekki.  

5. Líkamsrækt 

Þekkt er að sjúklingar með LLT eru með lítið þol, þar sem loftskipti í 

lungum þeirra eru skert og öndunarkerfi þeirra skortir getu til að auka 

öndun nægjanlega við álag. Ástæðan er aukið viðnám í loftvegum og 

lungnaþan (Lung hyperinflation) (59). Minna þol leiðir til vaxandi 

þreytu og aukinnar upplifunar á mæði, sem oftar en ekki leiðir til 

einangrunar með minni daglegri virkni (1,16,60,61). Þannig lenda 

sjúklingarnir í vítahring hreyfingarleysis, mæði og þreytu, sem getur 

reynst erfitt að brjótast út úr nema til komi utanaðkomandi aðstoð, 

úrræði eða inngrip eins og t.d. endurhæfing. Mikilvægur þáttur 

endurhæfingar er að rjúfa þennan vítahring. Líkamsþjálfun er leið í átt 

að því markmiði; bætir ástand vöðva, eflir starfsemi hjarta og 
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æðakerfis og dregur þar með úr álagi á öndunarkerfið, sem síðan leiðir 

til minni mæði og þreytu (1,16,61). Það er því áhugavert að meta 

hvort einhver tengsl séu til staðar milli göngugetu og mæði við upphaf 

endurhæfingar. Á þann hátt má skoða hvaða áhrif göngugeta, sem 

mælikvarði á líkamlegt þrek, hafi á upplifun á mæði.  

Hill (33) bendir á að reglubundin hreyfing og þjálfun sé undirstaða 

þess að viðhalda þeim árangri sem næst af endurhæfingu. Spruit og 

félagar (62) benda á nauðsyn eftirfylgdar til þess að viðhalda árangri 

af endurhæfingunni, þannig að sjúklingarnir séu undir eftirliti fagaðila 

og með því vonandi fyrirbyggja að þeir hverfi aftur inn í vítahring 

hreyfingarleysis og einangrunar.  

Í dag er vaxandi krafa um að sýna fram á árangur af þeirri meðferð 

sem veitt er hverju sinni og að meðferðin skili þeim árangri sem 

vonast er eftir (12). Því er mikilvægt að vitneskja liggi fyrir hvort 

munur er á þeim hópi sem viðheldur þjálfun sinni eða ekki, með það í 

huga að efla meðferðarúrræðin sem eru í boði.  

a. Sex mínútna göngupróf 

Líkamalegt þrek mælt með sex mínútna gönguprófi er talið vera einn 

besti mælikvarðinn á líkamlegan árangur lungnaendurhæfingar (16). 

Það er ekki hámarksþolpróf, heldur endurspeglar það áreynslugetu við 

athafnir í daglegu lífi einstaklingsins (63). Það metur víðtæk og 

samþætt viðbrögð (svörun) margra líffærakerfa á meðan áreynsla á sér 

stað. Þar á meðal viðbrögð öndunar, vöðva, hjarta og æðakerfis. 

Þannig getur göngupróf verið árangursmæling sem á við um öll þau 



38 
 

 

líffærakerfi sem koma að áreynslu einstaklingsins og er breyting á 

göngugetu fyrir og eftir endurhæfingu t.d. talinn góður mælikvarði á 

árangur af líkamsþjálfun (64). Með því að yfirfæra niðurstöður sex 

mínútna gönguprófs yfir í hlutfall (%) af áætlaðri gönguvegalengd er 

hægt að túlka þær á nákvæmari hátt, þar sem þá er búið að taka tillit til 

breytileika einstaklinganna vegna hæðar, þyngdar, aldurs og kyns 

(65). 
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2. MARKMIÐ RANNSÓKNARINNAR 

1. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun á mæði hjá 

sjúklingum með LLT og eru á biðlista eftir endurhæfingu á 

Reykjalundi Einnig að kanna hvaða breyting verður við sex vikna 

endurhæfingu og hvernig staðan er einu ári eftir að henni lýkur. 

Ætlunin er að meta hvort þættir eins og aldur, kyn, holdafar, andleg 

líðan (kvíði og/eða þunglyndi), göngugeta og alvarleiki 

lungnateppunnar hafi áhrif á hvernig sjúklingurinn upplifir mæði. 

Kanna hvort endurhæfing leiði til frekari þátttöku í líkamsrækt að 

endurhæfingu lokinni og hvort einhverjir af ofangreindum þáttum séu 

ólíkir við innskrift hjá þeim sem stunda líkamsrækt ári eftir að 

endurhæfingunni lýkur og þeim sem gera það ekki. Einnig hvort 

upplifun á mæði sé ólík, á einhverjum tímapunktum rannsóknarinnar, 

hjá þeim sem stunda líkamsrækt eða ekki einu ári eftir að 

endurhæfingunni lýkur. Skoða hvort sjúklingar með andlega vanlíðan 

(kvíða og/eða þunglyndi) við innskrift, stundi síður líkamsrækt en 

aðrir í kjölfar endurhæfingarinnar. Skoða hvort andleg líðan 

þátttakenda hafi áhrif á göngugetu við innskrift og bata á líkamlegu 

þreki yfir endurhæfingartímann. 

 

2. Rannsóknartilgátur 

Rannsóknartilgátur eru eftirfarandi:  

A. Sjúklingar með LLT ...... 
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1. - upplifa minni mæði að lokinni sex vikna lungnaendurhæfingu 

en við upphaf hennar.  

2. - upplifa minni mæði 12 mánuðum eftir lok sex vikna 

lungnaendurhæfingar en fyrir endurhæfinguna.  

3. - og merki um kvíða samkvæmt HAD lista upplifa meiri mæði 

en sjúklingar sem ekki eru með kvíða.  

4. - og merki um þunglyndi samkvæmt HAD lista upplifa meiri 

mæði en sjúklingar sem ekki eru með þunglyndi. 

5. - og andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) upplifa meiri 

mæði en sjúklingar sem eru með eðlilega andlega líðan.  

B. Munur er á þeirri mæði sem sjúklingar með LLT upplifa 

eftir.... 

a. - aldri 

b. - kyni 

c. - holdafari (BMI) 

C. Sjúklingar með andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) við 

innskrift í endurhæfingu, stunda síður líkamsþjálfun en aðrir 

eftir að endurhæfingu lýkur. 

D. Sjúklingar með LLT sem eru með meiri teppu (GOLD III og 

IV) upplifa meiri mæði en þeir sem eru með minni teppu 

(GOLD I og II).  

E. Andleg líðan (kvíði og/eða þunglyndi) hefur áhrif á göngugetu 

sjúklinga með LLT við upphaf endurhæfingar og á bata á 

göngugetu við sex vikna endurhæfingu.  
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3. AÐFERÐIR 

1. Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggði á megindlegri aðferðafræði. Um var að ræða 

framskyggna (prospective) langtímarannsókn (longitudinal survey), 

þar sem árangur lungnaendurhæfingar var metinn með 

spurningalistum á fjórum tímapunktum. Þar sem um klíníska rannsókn 

var að ræða, var notast við þær mælingar sem öllu jöfnu voru þegar 

gerðar í endurhæfingunni bæði við innskrift og við útskrift, auk þess 

sem safnað var saman persónubundum upplýsingum um þátttakendur.  

2. Þátttakendur 

Þátttakendur (þýði) voru sjúklingar með greiningu um langvinna 

lungnateppu og tóku þátt í sex vikna alhliða lungnaendurhæfingu á 

Reykjalundi frá desember 2002 til mars 2007. Um þægindaúrtak var 

að ræða (convenience sampling), þar sem þeir 307 sjúklingar sem 

fengu senda beiðni um þátttöku, voru valdir af biðlista eftir 

lungnaendurhæfingu á Reykjalundi. Það er því takmarkandi þáttur í 

ályktun út frá niðurstöðum að ekki er viðmiðunarhópur til staðar og 

því er ekki hægt að fullyrða um árangur meðferðarinnar eins og væri 

um samanburðarrannsókn að ræða. Aftur á móti er um endurtekna 

mælingu að ræða á sama hópnum og því er hægt að álykta um þann 

hóp. En gert er ráð fyrir að úrtakið endurspegli það þýði sjúklinga með 

LLT sem fá lungnaendurhæfingu á Reykjalundi, þó ekki sé hægt að 

alhæfa um alla sjúklinga með LLT á Íslandi. Mislangur tími leið frá 

því þátttakendur svöruðu spurningalistum á fyrsta tímapunkti þar til 
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þeir lögðust inn, en rannsakendur höfðu engin áhrif á það ferli. 

Algengasti biðtími var um 3-4 mánuðir, en gat verið styttri eða lengri. 

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að vera greindur með 

langvinna lungnateppu samkvæmt innlagnarbeiðni, vera áttaður á stað 

og stund og geta lesið og skilið íslensku.  

3. Rannsóknarferlið 

Tímapunktar rannsóknarinnar voru fjórir eins og sést á aðferðar- og 

tímalínu rannsóknarinnar (Mynd 2) 

 

Aðferð / Tímalína

T1 

MAT  (SOBQ)
MAT (SOBQ)

HAD

Öndunarmæling

Göngupróf x 2

MAT (SOBQ)

HAD

Göngupróf x 1

MAT (SOBQ)

HAD

Fyrir innskrift Við innskrift 12 mánuðum 
eftir útskrift 

Við útskrift 

T3 T2 T4 

Sent bréf og hringt

Sent bréf Á Reykjalundi Á Reykjalundi 

 

Mynd 2  Aðferðar og tímalína rannsóknarinnar  
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og á yfirlitstöflu rannsóknarferlis (Tafla 2).  

Tafla 2  Yfirlit rannsóknarferlis 

 T1 T2 T3 T4 

Mæði, SOBQ (MAT listinn) X X X X 
Kvíði og þunglyndi (HAD listinn)  X X X 
Öndunarmæling  X   
6 mín göngupróf  X X  
Persónuupplýsingar  X   
Breyting á persónulegum högum    X 

a. Tímapunktur eitt (T1) – Fyrir innskrift:  

Þegar beiðni um innlögn í lungnaendurhæfingu hafði verið metin og 

samþykkt, voru rannsóknargögn (Tafla 3) fyrsta tímapunktar; SOBQ 

listinn (fylgiskjal 1), upplýst samþykki (fylgiskjal 3), beiðni um 

þátttöku (fylgiskjal 4), og leiðbeiningar um þátttöku (fylgiskjal 5), 

send til þeirra sem höfðu sjúkdómsgreininguna langvinn lungnateppa. 

Upplýsinga um sjúkdómsgreiningu var aflað af innlagnarbeiðni 

sjúklingsins.  

Tafla 3 Spurningalistar og bréf 

 Fylgiskjal nr. T1 T2 T3 T4 

SOBQ (MAT listinn) 1 X X X X 
HAD listinn 2  X X X 
Upplýst samþykki 3 X    
Beiðni um þátttöku 4 X    
Leiðbeiningar um þátttöku 5 X    
Leiðbeiningar um þátttöku (2) 6    X 
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b. Tímapunktur tvö (T2) – Við innskrift: 

Þeir sem svöruðu SOBQ listanum og skiluðu inn upplýstu samþykki 

töldust þátttakendur í rannsókninni þegar þeir lögðust inn til 

endurhæfingar. Á þeim tímapunkti var metið af rannsakanda hvort öll 

skilyrði fyrir þátttöku væru uppfyllt. Þátttakendur svöruðu SOBQ og 

HAD listunum (fylgiskjal 2), fóru í öndunarmælingu og tvö sex 

mínútna göngupróf auk þess sem safnað var saman persónu-

upplýsingum (sjá bls. 48).  

c. Tímapunktur þrjú (T3) – Við útskrift: 

Tímapunktur þrjú var þegar þátttakendur luku a.m.k. sex vikna 

lungnaendurhæfingu. Þá svöruðu þeir báðum spurningarlistunum og 

fóru í eitt sex mínútna göngupróf.  

d. Tímapunktur fjögur (T4) – Einu ári eftir útskrift: 

Tímapunktur fjögur var þegar 12 mánuðir voru liðnir frá því 

endurhæfingu lauk. Þá fengu þátttakendur senda báða 

spurningarlistana (SOBQ og HAD) ásamt leiðbeiningum um þátttöku 

(fylgiskjal 6). Þegar gögn skiluðu sér aftur var hringt heim til 

þátttakenda og þeir spurðir um breytingar á persónulegum högum.  

4. Rannsóknargögn 

Verkefnið er hluti af stærri rannsókn, en hér verður eingöngu fjallað 

um þau rannsóknargögn sem lúta að þessu rannsóknarverkefni. 

Rannsóknargögn eru í formi spurningalista, hefðbundinna 

lífeðlisfræðilegra rannsókna sem tilheyra lungnaendurhæfingu og 

lýðfræðilegra upplýsinga. Öll gögn voru skráð í gagnagrunn 
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Reykjalundar og spurningalistar varðveittir á sama hátt og önnur 

sjúkragögn sjúklinga. Báðir spurningalistarnir sem voru notaðir, hafa 

verið þýddir og staðlaðir með íslensku þýði. Göngupróf og 

öndunarmæling verkefnisins voru hluti af þeim hefðbundnu 

rannsóknum sem gerðar eru hjá öllum sem stunda endurhæfingu á 

lungnasviði Reykjalundar og voru gerðar af starfsfólki hjarta- og 

lungnarannsóknarstofu Reykjalundar.  

a. Mat á mæði (SOBQ listinn) 

Við mat á mæði var íslensk þýðing SOBQ spurningarlistans (MAT 

listinn) (fylgiskjal 1) notuð. En listinn metur hversu mikla mæði 

sjúklingar með langvinna lungnasjúkdóma upplifa við ADL (22). 

Listinn byggist á 24 spurningum sem sjúklingurinn svarar sjálfur. 21 

spurning metur mæði við ADL, þrjár spurningar meta hömlur sem 

mæðin leggur á daglegt líf. Við svörun listans var sjúklingurinn 

beðinn að áætla upplifun á mæði við hverja athöfn á sex þrepa skala. 

Við úrvinnslu eru stig lögð saman til að fá heildarstig (22), en listinn 

gefur samanlagt frá núll stigum upp í 120. Því fleiri stig, því meiri 

mæði, þannig að 120 stig er mesta mögulega mæði og merkir að 

sjúklingurinn er ófær um að framkvæma nokkra daglega athöfn vegna 

mæði. Listinn var sendur til þátttakenda í pósti fyrir innskrift (T1) og 

einu ári eftir endurhæfinguna (T4), en afhentur þátttakendum við 

innskrift (T2) og við útskrift (T3). Skýrar og einfaldar leiðbeiningar 

um notkun listans eru á forsíðu hans og engar munnlegar leiðbeiningar 

voru veittar nema þess væri óskað. Í leiðbeiningum kemur fram að 

svarendur eru beðnir um að svara spurningum um ákveðna athöfn, 
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með því að merkja við tölu frá 0 – 5 á raðkvarða sem best lýsir reynslu 

þeirra af mæði síðastliðna viku. Þar táknar: 0 enga mæði við tiltekna 

athöfn, 1 örlitla mæði, 2 nokkra mæði, 3 talsverða mæði, 4 mikla 

mæði en 5 táknar alvarlega mæði. Það eykur úrvinnslumöguleika 

listans að svara þarf öllum þáttum, þar sem ekki var boðinn sá 

möguleiki að spurning ætti ekki við. Ef viðkomandi hafði ekki 

framkvæmt tiltekna athöfn undanfarna viku, þá var hann beðinn að 

ímynda sér hvað mæði hans hefði verið mikil ef hann/hún hefði þurft 

að framkvæma tiltekna athöfn (22). Mælitækið er því hannað þannig 

að svara á öllum spurningum hvort sem viðkomandi hefur framkvæmt 

allar athafnir eða ekki. Þeir listar sem í vantar fimm eða fleiri svör af 

þessum 24 spurningum, teljast ógildir (66). Ekki var farið sérstaklega 

yfir það hvort öllum spurningum var svarað, þar sem erfitt var að 

koma því við þegar spurningalistar voru sendir í pósti til þátttakenda 

og því var ákveðið að nota sömu aðferð þegar listunum var svarað á 

Reykjalundi og fylgja því ekki sérstaklega eftir hvort öllum 

spurningum hefði verið svarað.  

b. Mat á kvíða og þunglyndi (HAD listinn) 

Til að meta þunglyndi og/eða kvíða var notaður HAD listinn (Hospital 

Anxiety and Depression scale) (Fylgiskjal 2) sem var hannaður af 

Zigmond og Snaith árið 1983. Listanum er ætlað að skima fyrir 

andlegum erfiðleikum hjá sjúklingum sem þjást fyrst og fremst af 

langvinnum líkamlegum sjúkdómum en ekki andlegum. Hann er 

einfaldur, stuttur, næmur á breytingar og hentar vel fyrir endurteknar 

mælingar. Samtals er hann 14 spurningar sem sjúklingurinn svarar 
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sjálfur og skiptist í tvo hluta, þar sem sjö spurningar mæla kvíða og 

sjö spurningar mæla þunglyndi. Hver spurning hefur fjóra valkosti 

sem geta skorað frá núll og upp í þrjá og flest geta stigin orðið 21 stig 

í hvorum þætti fyrir sig. Miðað er við að merki sé um kvíða og/eða 

þunglyndi ef hvor þáttur fyrir sig gefur meira en eða jafnt og átta stig. 

Listinn er nothæfur hjá öllum sjúklingahópum með langvinn veikindi 

(74) og hefur verið notaður til að skima, á einfaldan og hagkvæman 

hátt fyrir andlegum erfiðleikum hjá sjúklingum með langvinna 

sjúkdóma (75). HAD listinn hefur oft verið notaður til mats og 

rannsókna á andlegri líðan sjúklinga með LLT, bæði í erlendum 

rannsóknum (53,54,57,75) og hér á Íslandi (17,50,76). Samantekt á 

yfir 700 rannsóknum (75) með listanum sýndi að hann hentar vel, ekki 

síður en flóknari mælitæki til að meta styrkleika kvíða og/eða 

þunglyndis, einnig sýndi chronback‘s alfa að áreiðanleiki listans væri 

almennt góður þegar kvíði (α = 0.68 – 0.93) og þunglyndi (α = 0.67 - 

0.90) var skoðað.  

c. Öndunarmæling 

Öndunarmæling (spírometry) var gerð við innskrift þar sem mælt var 

heildarfrámál (forced vital capacity, FVC) og fráblástur á einni 

sekúndu (forced expiratory volume in 1 sec, FEV1) (77). 

Viðmiðunargildi eru European Community for Steel and Coal, 

endurskoðuð 1993 (78). Allar öndunarmælingar voru gerðar af 

starfsfólki hjarta- og lungnarannsóknarstofu Reykjalundar.  
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d. Sex mínútna göngupróf 

Sex mínútna göngupróf (64) var gert tvisvar sinnum við innskrift og 

einu sinni við útskrift, þau voru öll gerð af starfsfólki hjarta og 

lungnarannsóknarstofu Reykjalundar. Betra prófið af tveimur við 

innskrift var notað í árangursmatið. Prófin voru gerð á 70 metra 

löngum gangi þar sem þátttakendur fengu leiðbeiningar um að ganga 

fram og til baka eins langt og þeir treystu sér til á sex mínútum.  

e. Persónuupplýsingar 

Þær persónuupplýsingar sem aflað var um þátttakendur voru, 

reykingasaga (pakkaár), aldur, kyn, þyngd, hæð, þátttaka í líkamsrækt 

fyrir endurhæfingu og aftur 12 mánuðum síðar. Þátttaka í líkamsrækt 

taldist vera markviss hreyfing, eins og til dæmis ganga, leikfimi, sund 

sem gagngert var ástunduð til að bæta heilbrigði. Líkamsræktin þurfti 

ekki að vera undir eftirliti meðferðaraðila.   

5. Meðferðarþættir lungnaendurhæfingar á Reykjalundi 

Allir þátttakendur gengust undir hefðbundna sex vikna 

lungnaendurhæfingu á Reykjalundi (Tafla 4). Þol- og styrkþjálfun  

Tafla 4 Meðferðarþættir lungnaendurhæfingar 

Hefðbundnir meðferðarþættir lungnaendurhæfingar að 
viðbættum einstaklingsstuðningi og lyfjameðferð:  

Þolþjálfun Fræðsla Næringarráðgjöf og stuðningur 

Styrkþjálfun Slökun Reykingarvarnir og stuðningur 

fór fram virka daga þar sem þátttakendur dvöldu á stofnuninni allan 

sólarhringinn, en höfðu val um hvíld heima hjá sér um helgar eða 

hvíld, aðhlynningu og stuðningsmeðferð á Reykjalundi. Þátttaka í 
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rannsókninni hafði engin áhrif á endurhæfingarferlið eða þá meðferð 

sem veitt var. Skilyrði fyrir þátttöku í lungnaendurhæfingu á 

Reykjalundi er reykleysi og reykleysismeðferð veitt til þeirra sem 

hætta reykingum við innskrift. Meðferðin var einstaklingsmiðuð að 

þörfum hvers þátttakanda og veitt af þverfaglegu teymi lungnasviðs 

Reykjalundar sem samanstóð af læknum, hjúkrunarfræðingum, 

sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfum og félagsráðgjafa. Veitt var einstaklings- 

og hópmeðferð af öllum teymismeðlimum og sjúkraliðum 

lungnadeildar, einnig var leitað til annarra meðferðaraðila 

(sálfræðings, næringarráðgjafa og geðlæknis) eftir þörfum. Mynd 3 

sýnir helstu meðferðarþætti og stuðning sem í boði eru í 

lungnaendurhæfingu á Reykjalundi.  
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6. Gagnasöfnun 

Öll gögn voru fengin úr stærri rannsókn um áhrif endurhæfingar á 

mæði hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu. Að fengnu upplýstu 

samþykki var öllum gögnum aflað frá sjúklingnum sjálfum, með 

viðtali, spurningalistum og lífeðlisfræðilegum rannsóknum. Á 

rannsóknartímanum voru gögn slegin inn í Excel (Microsoft Office 

Excel útgáfa 1997-2003) og geymd undir dulkóðun, gögn voru 

órekjanleg til sjúklinga.  

7. Tölfræðiúrvinnsla 

Notuð var lýsandi tölfræði (Descriptive Statistics) á allar 

bakgrunnsbreytur til að skoða hvað væri lýsandi fyrir hópinn. Skoðuð 

var kynjaskipting, aldursdreifing, líkamsþyngdarstuðull (BMI), teppa 

(FEV1 (%), FVC (%) og FEV1/FVC hlutfall), göngupróf, mæði og 

fjöldi þeirra sem voru með andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi).  

Þátttakendum var skipt í hópa eftir aldri (yngri og eldri), kyni (karlar 

og konur) holdafari („of feitir“ og „ekki of feitir“), andlegri líðan 

(„eðlileg andleg líðan“ og „andleg vanlíðan“), kvíða („kvíði“ og „ekki 

kvíði“), þunglyndi („þunglyndi“ og „ekki þunglyndi“), líkamsrækt 

(„líkamsrækt“ og „ekki líkamsrækt“) og teppustigi („minni teppa“ og 

„meiri teppa“).  

Notuð var ályktunartölfræði til að prófa rannsóknartilgátur og taldist 

tölfræðilega marktækur munur vera til staðar ef p var < 0,05.  

Til að skoða mun á milli mismunandi hópa var notað óparað t-próf 

(un-paired t-test) og kí-kvaðrat próf (Chi-square) til að skoða mun á 
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tíðni milli hópa. Gert var parað t-próf (paired t-test) til að meta 

breytingu á mæði og gönguprófi milli tímapunkta hjá sama hópnum, 

en með því að bera sama einstaklinginn við sjálfan sig, eins og gert er 

í pöruðu t-prófi, fæst meiri styrkur í prófunina (81). Gerð var 

dreifigreining (Analysis of variance) með Fisher‘s eftirprófi, til að 

bera saman mun á mæði milli fleiri en tveggja hópa.  

Gerð var aðhvarfsgreining (regression, Pearson-r) til að skoða 

samband milli mæði og annarra samfelldra breyta (aldur, BMI, 

FEV1%, og göngupróf % af áætluðu) og göngupróf % af áætluðu og 

FEV1%. Til að komast að því hvort einhverjar af þeim áhrifabreytum 

(aldur, kyn, BMI, kvíðastig, þunglyndisstig, FEV1% og göngugeta (% 

af áætluðu) sem skoðaðar voru skýri frekar breytileika á mæði en 

aðrar, var gerði fjölbreytuaðhvarfsgreining (multiple regression). En 

fjölbreytuaðhvarfsgreining er notuð þegar ætlunin er að nota margar 

breytur til að spá fyrir um útkomu eða gildi á annarri breytu og þá er 

reynt að finna tölfræðilegt líkan sem skýrir mikið en inniheldur fáar 

breytur (81).  

Allir tölfræðiútreikningar voru gerðir í StatView (1992-98).  

a. Flokkun á breytum 

Við tölfræðilega úrvinnslu var eftirfarandi breytum skipt upp í hópa: 

Aldri  var skipt í tvö aldursbil, yngri ≤ 67 ára og eldri > 67 ára. Miðað 

var við miðgildi gagna við skiptingu í hópanna.  

Kyni  var skipt upp í karla og konur. 
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Holdafari  var skipt í tvo þyngdarflokka, of feitir ≥ 30 í BMI og ekki 

of feitir < 30 í BMI. En BMI er alþjóðlegur stuðull þar sem tekið er 

tillit til þyngdar í kílóum og hæðar í metrum í öðru veldi (kg/m2). 

Sjúklingum með LLT er skipt í 4 þyngdarflokka miða við BMI (1) ≥ 

30 í BMI eru of feitir, 25-29,99 eru of þungir og 21-24.99 í BMI eru í 

kjörþyngd og þeir sem eru undir 21 teljast vannærðir. Gerð var 

ANOVA til kanna hvort einhver þyngdarhópur væri frábrugðinn 

öðrum varðandi upplifun á mæði en svo reyndist ekki vera. Því var 

valið að skipta hópnum eftir því hvort sjúklingar töldust of feitir (BMI 

≥ 30) eða ekki (BMI < 30).  

Andlegri líðan var skipt í tvo hópa, þá sem voru með andlega 

vanlíðan (merki um kvíða og/eða þunglyndi samkvæmt HAD lista ≥ 8 

stig) og þá sem voru með eðlilega andlega líðan (ekki merki um kvíða 

og/eða þunglyndi samkvæmt HAD lista < 8 stig).  

Kvíða var skipt í tvo hópa, þá sem voru með kvíða (merki um kvíða 

samkvæmt HAD lista ≥ 8 stig) og þá sem ekki voru með kvíða (ekki 

merki um kvíða samkvæmt HAD lista < 8 stig).  

Þunglyndi var skipt í tvo hópa, þá sem voru með þunglyndi (merki 

um þunglyndi samkvæmt HAD lista ≥ 8 stig) og þá sem ekki voru 

með þunglyndi (ekki merki um þunglyndi samkvæmt HAD lista < 8 

stig).  

Líkamsrækt var skipt í tvo hópa í þá sem stunduðu einhverja 

líkamsrækt og þá sem ekki stunduðu neina líkamsrækt bæði við 

innskrift og einu ári eftir útskrift.  

Teppustigi Við skiptingu í hópa var stuðst við GOLD flokkunarkerfið 

(3). Eingöngu 12 þátttakendur reyndust með teppu á GOLD stigi IV, 
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því var valið að skipa þátttakendum í tvo hópa í þá sem voru með 

minni teppu (GOLD I og II, FEV1% ≥ 50) og þá sem voru með meiri 

teppu (GOLD III og IV, FEV1% < 50).  

8. Rannsóknarleyfi og samþykktir 

Þann 11. janúar 2001 fengu rannsóknarnemi, Elfa Dröfn Ingólfsdóttir 

og meðrannsakandi Guðbjörg Pétursdóttir þáverandi aðstoðar-

hjúkrunarstjóri lungnadeildar Reykjalundar leyfi (fylgiskjal 7) til að 

þýða og forprófa SOBQ listann á íslensku og einnig til að nota hann í 

klínískri vinnu og við rannsóknir.  

Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá Hjördísi Jónsdóttur yfirlækni 

Reykjalundar og Láru M. Sigurðardóttur hjúkrunarforstjóra 

Reykjalundar (fylgiskjal 8) dagsett 8. maí 2002 og einnig hjá 

þáverandi hjúkrunarstjóra lungnadeildar, Steinunni Ólafsdóttur 

(fylgiskjal 9) dagsett 21. maí 2002.  

Þann 11. september 2002 var rannsóknaráætlun samþykkt (02-077-S1) 

af Vísindasiðanefnd (fylgiskjal 10).  

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (S957/2002) og barst 

staðfesting þann 15. október 2002 (fylgiskal 11). 

Með beiðni um þátttöku (fylgiskjal 4) fylgdu leiðbeiningar um 

þátttöku (fylgiskjal 5) og upplýst samþykki (fylgiskjal 3) sem allir 

þátttakendur skrifuðu undir. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

1. Þátttakendur og framkvæmd 

307 þátttakendur fengu senda beiðni um þátttöku, 187 skiluðu inn 

svörum eða 61% (Mynd 4). Af þessum 187 tóku 140 þátt við innskrift 

(T2), eða 75%. Af þeim 140 sem hófu endurhæfingu luku henni 133 

(T3) eða 95%. Af þessum 133 luku 103 þátttöku einu ári eftir útskrift 

(T4) eða 77%. Þannig voru það 103 sem tóku þátt í öllu 

rannsóknarferlinu sem er 55% af þeim sem upphaflega samþykktu 

þátttöku í rannsókninni (187), en 84 luku þátttöku áður en 

rannsókninni var að fullu lokið eða 45% af upphaflegum fjölda.  
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Mynd 4 Brottfall á milli allra tímapunkta rannsóknarinnar 

307 fengu senda beiðni 
um þátttöku

120 skiluðu ekki inn 
spurningarlistum

187 samþykktu þátttöku 
í rannsókninni

133 luku 6 vikna 
endurhæfingu

140 hófu endurhæfingu 

103 luku þátttöku 
12 mánuðum eftir útskrift

31 beiðni úrelt

7 misstu rannsakendur af

3 ekki byrjaðir í endurhæfingu   

    þegar gagnasöfnun lauk

4 voru andlega vanhæfir

1 hætti strax við innlögn

1 sendur í aðra endurhæfingu

3 sendir á sjúkrahús

1 hætti í rannsókninni

2 alvarlega veikir

1 útskrifaðist úr endurhæfingu

3 hættu í rannsókninni

3 veikir á sjúkrahúsi

11 skiluðu ekki inn listum

6 létust

5 náðist ekki í 

1 dvaldi erlendis

1 hóf aðra endurhæfingu

T1

T2

Við úrvinnslu niðurstaðna var eingöngu notast við gögn frá þátttakendum sem hófu endurhæfinguna (T2)

T4

T3
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a. Gunnupplýsingar um þátttakendur 

Grunnupplýsingar um þátttakendur við innskrift í endurhæfingu, koma 

fram í Tafla 5. Þar sést kynjahlutfall, meðalaldur, líkamsþyngdar-

stuðull, teppa, göngupróf, mæðistig, hlutfall andlegrar vanlíðunar, 

hlutfall þeirra sem reyktu og pakkaár. Fjórtán þátttakendur höfðu 

aldrei reykt, 125 af 139 höfðu sögu um reykingar; að meðaltali 46 ± 

27 pakkaár. Upplýsingar um reykingar vantaði frá einum þátttakanda. 

Tafla 5 Grunnupplýsingar um þátttakendur við innlögn í endurhæfingu 

Grunnupplýsingar  þátttakenda við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 140 
  Spönn 
 Karlar / konur    
 N (% af heildarfjölda) 52 (37%) / 88 (63%)  

 Meðalaldur  (ár) 67.3 ± 8.8 39 - 85 
 BMI    (kg/m2) 29.1 ± 6.2 18.1 - 56.0 
 FEV1  Lítrar (% af áætluðu) 1.49 ± 0.65 (62.6 ± 25.1) 0.44 - 3.53 (21-126) 
 FVC   Lítrar (% af áætluðu) 2.49 ± 0.88 (78.1 ± 21.8) 0.95 - 5.31 (27 -128) 
 FEV1/FVC hlutfall 0.60 ± 0.15 0.26 - 0.96 
 Göngupróf     
metrar (% af áætluðu) 441 ± 106 (75.3 ±17.9) 122 - 622 (22 - 121) 

 Mæði     
 (stig samkvæmt SOBQ, T2) 54.8 ± 20.4 2 - 105 

 Andleg vanlíðan ψ  
 N (% af heildarfjölda) 53 (38%)  

 Reykingafólk 
N (% af heildarfjölda) 125 (90%)  

 Pakkaár 46 ± 27 0 - 140 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                     

FVC: heildarfrámál    ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 
Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik),spönn,  fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%)  

af heildarfjölda í hópunum.   Pakkaár = 1 sígarettupakki á dag í 1 ár telst vera 1 pakkaár 

  

b. Brottfall milli tímapunkta 

Brottfall er skýrt á Mynd 4 (bls. 56), en 307 sjúklingar fengu senda 

beiðni um þátttöku, 120 svöruðu ekki og því tóku 187 endanlega þátt í 
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rannsókninni. 41 af þessum 187 þátttakendum komu aldrei í 

endurhæfingu. Af þeim var 31 beiðni úrelt, rannsakendur misstu af sjö 

og ekki var komið að endurhæfingu hjá þremur þegar rannsókninni 

lauk. 146 þátttakendur náðu að leggjast inn en af þeim voru sex strax 

útilokaðir frá þátttöku í rannsókninni við komu í endurhæfingu. Af 

þeim voru fjórir metnir illa áttaðir á stað og stund, einn hætti við 

innlögn og einn var sendur annað í endurhæfingu. Þannig urðu það 

140 sem hófu endurhæfingu og tóku þátt í tímapunkti tvö. Á 

dvalartímanum hættu sjö þátttöku í rannsókninni, þar af voru þrír 

sendir á sjúkrahús, einn vildi hætta í rannsókninni, tveir voru of veikir 

á endurhæfingartímanum og einn útskrifaðist úr endurhæfingu að 

eigin ósk. Þannig náðu 133 að ljúka endurhæfingunni. Tólf mánuðum 

eftir útskrift var komið að tímapunkti fjögur og á þeim tíma hættu 30 

til viðbótar þátttöku. Af þeim voru þrír sem vildu hætta þátttöku, þrír 

voru veikir á sjúkrahúsi, 11 skiluðu ekki inn spurningarlistum, sex 

voru látnir, fimm náðist ekki í, einn dvaldi erlendis og einn hóf aðra 

endurhæfingu á tímabilinu. Við úrvinnslu niðurstaðna voru eingöngu 

notuð gögn frá þátttakendum sem hófu endurhæfingu á tímapunkti tvö 

(N = 140). 

c. Ógildar niðurstöður SOBQ lista („missing value“) 

Nokkrir spurningarlistar töldust sýna ógildar niðurstöður þar sem 

fimm eða fleiri spurningum var ósvarað. Á tímapunkti eitt voru fjórir 

listar ógildir, á tímapunkti tvö voru tveir listar ógildir, á tímapunkti 

þrjú voru tveir listar ógildir og á tímapunkti fjögur voru fjórir listar 

ógildir. Tafla 6 sýnir fjölda svara sem vantaði í hvern þessara lista.  
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Tafla 6 Ógildar niðurstöður SOBQ listans 

Sjúklingur númer T1 T2 T3 T4 
22    10 
89 8    
92 5    
126 7  5 6 
158    9 
163   5  
189 8    
225  7  7 
237  9   

Taflan sýnir þá SOBQ lista sem voru ógildir (vantaði svör við fimm eða fleiri 
spurningum) og fjölda svara sem vantaði. 

d. Sex mínútna göngupróf 

127 þátttakendur af 140 luku sex mínútna gönguprófi við innskrift. Af 

þeim 13 sem ekki fóru í göngupróf var því ekki við komið hjá þremur, 

aðrir þrír fóru ekki vegna hjartveiki, fjórir fóru í annars konar  

göngupróf og þrír fóru ekki vegna annarra veikinda. 117 þátttakendur 

af 127 luku gönguprófi við útskrift. Þannig vantaði niðurstöður 

útskriftargönguprófs fyrir 10 þátttakendur. Af þessum 10 var því ekki 

við komið hjá sex, einn fór ekki vegna vandkvæða frá hjarta, tveir fóru 

ekki vegna annarra veikinda og einn útskrifaðist snögglega.  

2. Tölulegar niðurstöður 

a. Mæði 

Tafla 7 sýnir mæðistig hjá öllum hópnum á mismunandi tímapunktum, 

en breyting á fjölda þátttakenda milli tímapunkta skýrist af brottfalli 

milli tímapunkta (sjá bls. 57) og ógildum SOBQ spurningarlistum (sjá 

bls. 58).  



 

 

Tafla 7      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum

 Fjöldi 
(N) 

Meðaltal
(M)

SOBQ T1 136 58.4
SOBQ T2 138 54.8
SOBQ T3 129 47.5
SOBQ T4 99 52.8

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire
T2 = Við innskrift T3 = Við útskrift T4 = Einu ári eftir útskrift

Mynd 5 sýnir meðaltal og staðalfrávik

Mynd 5 Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt 
tímapunktum. T1 = Fyrir innskrift. T2 = Við innskrift 

b. Breyting á mæði 

Tafla 8 sýnir breytingu á mæði

innskrift (T1) og þar til 12 mánuðum eftir útskrift (T4) og á endur

hæfingartímanum (T3-T2). 

 

T1

Mæði 58,4
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Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum, allir þátttakendur 

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik (Sd) Spönn 

58.4 ± 20.5 2 - 111 
54.8 ± 20.4 2 - 105 
47.5 ± 21.4 2 - 99 
52.8 ± 24.8 3 - 116 

ortness Of Breath Questionnaire T1 = Fyrir innskrift  
T3 = Við útskrift T4 = Einu ári eftir útskrift 

meðaltal og staðalfrávik mæðistiga hjá öllum hópnum.  

 
g staðalfrávik samkvæmt Shortness Of Breath Questionnaire á mismunandi 

= Við innskrift  T3 = Við útskrift og  T4 = Einu ári eftir útskrift. 

mæði hjá öllum hópnum frá því fyrir 

innskrift (T1) og þar til 12 mánuðum eftir útskrift (T4) og á endur-

T2 T3 T4

54,8 47,5 52,8



 

 

Tafla 8      Breyting á mæðistigum, allir þátttakendur

 Fjöldi 
(N) 

Meðaltal

SOBQ T4-T1 96 

SOBQ T3-T2  127 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire
SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði

SOBQ T3-T2 = Breyting á 
Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn 

Þegar breyting á mæði er skoðuð

bæði á endurhæfingartímanum (T3

endurhæfingu lauk (T4-T1). 

breytingar á mæðistigum hjá öllum hópnum.

Mynd 6 Breyting á mæðistigum milli tímapunkta

c. Aldur  

Tafla 9 sýnir meðalaldur, kynjahlutfall, líkamsþyngdarstuðul, teppu, 

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar hjá

þátttakendum við innlögn í endurhæfingu (T2) þega

T4

Breyting á mæði -4,1
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Breyting á mæðistigum, allir þátttakendur 

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik 
(Sd) 

Spönn 
 

P 

-4.1  ± 15.9 -53 ↔ 25 < 0.05 

-7.9 ± 13.6 -55 ↔ 30 < 0.0001  

Breath Questionnaire.   Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímapunkta. 
mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  

Breyting á mæði frá innskrift að útskrift 
Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn  

Þegar breyting á mæði er skoðuð, sést að upplifun á mæði minnkar 

bæði á endurhæfingartímanum (T3-T2) og einnig í eitt ár frá því 

 Mynd 6 sýnir meðaltal og staðalfrávik 

breytingar á mæðistigum hjá öllum hópnum. 

 
reyting á mæðistigum milli tímapunkta, allir þátttakendur * = p < 0.05    *** = p < 0.0001 

kynjahlutfall, líkamsþyngdarstuðul, teppu, 

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar hjá  

þátttakendum við innlögn í endurhæfingu (T2) þegar þeim er skipt í 

T4-T1 T3-T2

4,1 -7,9

***
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tvo hópa eftir aldri í yngri (≤ 67 ára) og eldri (> 67 ára). Samkvæmt 

því reyndust 67 þátttakendur (48%) vera í yngri aldurshópnum en 73 

(52%) í eldri aldurshópnum.  

Tafla 9 Munur á yngri og eldri þátttakendum 

Munur á þátttakendum þegar þeim er skipt í tvo hópa eftir aldri 
við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 140 

 
Yngri 
≤ 67 ára 

N = 67 (48%) 

Eldri 
> 67 ára  

N = 73 (52%) 
P 

Meðalaldur    (ár) 59.9 ± 5.9 74.0 ± 4.6  

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 19 (28) 33 (45) 
< 0.05 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 48 (72) 40 (55) 

BMI     (kg/m2) 30.0 ± 7.0 28.6 ± 5.3 NS 

FEV1    % af áætluðu 63.9 ± 26.3 61.4 ± 24.0 NS 

FEV1/FVC hlutfall  0.61 ± 0.16 0.59 ± 0.13 NS 

Göngupróf    % af áætluðu 74.8 ± 18.2 75.7 ± 17.7 NS 

Mæði    (stig samkvæmt SOBQ) T2 56.4 ± 21.6 53.4 ± 19.3 NS 

Andleg vanlíðan ψ  
 N (% af fjölda í hóp) 

30 (45) 23 (32) NS 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu, 
 FVC: heildarfrámál  ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum.     
NS = ekki marktækur munur. 

Marktækur munur er á tíðni karla og kvenna í aldurshópunum 

tveimur, en ekki er munur á tíðni andlegrar vanlíðunar.  

Holdafar er það sama hjá yngri og eldri aldurshópum, einnig er teppa, 

göngugeta og mæði sambærileg milli hópanna.  

 



 

 

d. Aldur og mæði 

Tafla 10 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum

eru flokkaðir niður í tvo aldurshópa eftir ald

eldri (> 67 ára) við innskrift í endurhæfingu

Tafla 10     Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum, 

 Yngri  (≤ 67 ára) 

 N M ± Sd Spönn

SOBQ T1 66 59.2 ± 21.9 2-111

SOBQ T2 67 56.4 ± 21.6 2-105

SOBQ T3 61 47.2 ± 23.1 2-

SOBQ T4 45 51.8 ± 25.8 3-116

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift
Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn

Upplifun á mæði er sambærileg 

tímapunktum rannsóknarinnar

mæðistiga á öllum tímapunktum 

Mynd 7   Mæðistig og staðalfrávik yngri og eldri aldurshóps s
  Quiestionnaire á mismunandi tímapunktum. 

T3 = Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift       

 

T1

Yngri (≤ 67) 59,2

Eldri  (> 67) 57,6
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á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

aldurshópa eftir aldri í yngri (≤ 67 ára) og 

við innskrift í endurhæfingu. 

Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum, yngri og eldri aldurshópar. 

 Eldri (>67 ára) 
P 

Spönn N M ± Sd Spönn 

111 70 57.6 ± 19.2 2-101 NS 

105 71 53.4 ± 19.3 15-97 NS 

-99 68 47.8 ± 19.9 6-90 NS 

116 54 53.6 ± 24.1 5-102 NS 

Shortness Of Breath Questionnaire  
nnskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 

Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     NS = ekki marktækur munur. 

er sambærileg hjá yngri og eldri aldurshópi á öllum 

nsóknarinnar. Mynd 7 sýnir meðaltal og staðalfrávik 

á öllum tímapunktum hjá yngri og eldri þátttakendum.  

 
yngri og eldri aldurshóps samkvæmt Shortness of Breath    

uiestionnaire á mismunandi tímapunktum.   T1 = Fyrir innskrift. T2 = Við innskrift  
= Einu ári eftir útskrift         

T2 T3 T4

56,4 47,2 51,8

53,4 47,8 53,6
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e. Fylgni aldurs og mæði 

Mynd 8 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni aldurs og mæði við innskrift í endurhæfingu (T2).  

 
Mynd 8   Fylgni, mæði og aldurs við innskrift í endurhæfingu. 

Enginn fylgni (r2 = 0.012, F = 1,666, p = 0,1990) er á milli upplifunar 

á mæði við innskrift í endurhæfingu og aldurs.   

f. Kyn 

Tafla 11 sýnir meðalaldur, líkamsþyngdarstuðul, teppu, göngugetu, 

mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar hjá körlum og konum við 

innskrift í endurhæfingu (T2). Kynjahlutfall er þannig að 52 

þátttakendur (37%) voru karlar og 88 (63%) voru konur.  
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Tafla 11 Munur á körlum og konum 

Munur á körlum og konum við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 140 

 Karlar 
N = 52 (37%) 

Konur  
N = 88 (63%) p 

Meðalaldur    (ár) 69.7 ± 8.4 65.9 ± 8.7 < 0.05 

BMI     (kg/m2) 27.4 ± 4.8 30.0 ± 6.8 < 0.05 

FEV1    % af áætluðu 54.7 ± 22.3 67.2 ± 25.5 < 0.005 

FEV1/FVC hlutfall  0.56 ± 0.13 0.62 ± 0.15 < 0.05 

Göngupróf  % af áætluðu 69.2 ± 14.7 78.5 ± 18.7 < 0.005 

Mæði    (stig samkvæmt SOBQ T2)  52.5 ± 20.1 56.2 ± 20.5 NS 

Andleg vanlíðan ψ   
N (% af fjölda í hóp) 

20 (38.5) 33 (37.5) NS 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                   
FVC: heildarfrámál ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum 
NS = ekki marktækur munur 

Ekki er marktækur munur á tíðni andlegrar vanlíðunar hjá körlum og 

konum. Karlarnir eru eldri en konurnar, þeir eru léttari, með meiri 

teppu og minni göngugetu. Aftur á móti er upplifun á mæði 

sambærileg hjá körlum og konum. 

g. Kyn og mæði  

Tafla 12 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum hjá kynjunum.       

Tafla 12    Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum hjá körlum og konum. 

 Karlar   Konur  
P 

 N M ± Sd Spönn N M ± Sd Spönn 
SOBQ T1 49 59.7 ± 19.5 12-101 87 57.6 ± 21.1 2-111 NS 

SOBQ T2 51 52.5 ± 20.1 17-91 87 56.2 ± 20.5 2-105 NS 

SOBQ T3 47 47.5 ± 20.3 10-90 82 47.5 ± 22.1 2-99 NS 

SOBQ T4 36 51.9 ± 27.4 8-102 63 53.3 ± 23.4 3-116 NS 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire  
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 
Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     NS = ekki marktækur munur. 

Upplifun á mæði er sambærileg hjá körlum og konum á öllum 

tímapunktum rannsóknarinnar.  



 

 

 
Mynd 9 sýnir meðaltal og

tímapunktum hjá körlum og konum. 

 
Mynd 9  Mæðistig og staðalfrávik karla og kvenna, 

       mismunandi tímapunktum. T1 = Fyrir
       T4 = Einu ári eftir útskrift. 

h. Breyting á mæði hjá körlum og konum

Tafla 13 lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfinga

þegar þátttakendur eru flokkaðir eftir kyni.

Tafla 13     Breyting á mæðistigum hjá körlum 

 Karlar  

 N M ± Sd 
SOBQ T4-T1 34 -6.6 ± 17.2* 

SOBQ T3-T2 46 -7.7 ± 14.4**  
SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire

SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift 
SOBQ T3-T2 = Breyting á mæði frá innskrift að útskrift

Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn
* = P < 0.05    ** = p < 0.005     *** = p < 0.0001

Þegar breyting á mæði er skoðuð

bæði hjá körlum og konum á endurhæfingartímanum (T3

T1

Karlar 59,7

Konur 57,6
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ýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum 

og konum.  

 

karla og kvenna, samkvæmt Shortness of breath quiestionnaire á  
Fyrir  innskrift. T2 = Við innskrift  T3 = Við útskrift og  

Breyting á mæði hjá körlum og konum 

breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfingartímanum (T3-T2), 

þegar þátttakendur eru flokkaðir eftir kyni. 

Breyting á mæðistigum hjá körlum og konum 

  Konur  Pλ 
Spönn N M ± Sd Spönn  

-51 ↔ 25 62 -2.7 ± 15.2 -53 ↔ 24 NS 

-55 ↔ 30 81 -8.0 ± 13.3***  -46 ↔ 18 NS 
Shortness Of Breath Questionnaire.  Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímapunkta. 

= Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  
= Breyting á mæði frá innskrift að útskrift 

(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.       λ = p gildi fyrir samanburð á milli hópanna 
** = p < 0.005     *** = p < 0.0001    NS = ekki marktækur munur      

g á mæði er skoðuð, sést að upplifun á mæði minnkar 

bæði hjá körlum og konum á endurhæfingartímanum (T3-T2), en ef 

T2 T3 T4

52,5 47,5 51,9

56,2 47,5 53,2



 

 

upplifun á mæði ári eftir útskrift (T4) 

innskrift (T1) sést, að mæðin hefur minnkað varanlega hjá körlunum 

en ekki hjá konunum. Þó er ekki munur á bata 

Mynd 10 sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar (lækkun) á 

mæðistigum hjá körlum og konum

Mynd 10  Breyting á mæðistigum milli tímapunkta
* = p < 0.05   ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001

i. BMI  

Tafla 14 sýnir líkamsþyngdarstuðul,

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðu

þátttakendum er skipt í tvo hópa eftir BMI við innlögn í endurhæfingu 

(T2). Annar hópurinn var flokkaður sem „of 

hinn „ekki of feitir“ (BMI < 30). 

þátttakendur (39%) vera of feitir

(61%) ekki of feitir.  

T4-

Karlar -6,6

Konur -2,7
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mæði ári eftir útskrift (T4) er borin saman við mæði fyrir 

að mæðin hefur minnkað varanlega hjá körlunum 

kki hjá konunum. Þó er ekki munur á bata milli kynjanna.  

sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar (lækkun) á 

körlum og konum.   

 
tímapunkta hjá körlum og konum     

*** = p < 0.0001     

líkamsþyngdarstuðul, kynjahlutfall, meðalaldur, teppu, 

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar þegar 

þátttakendum er skipt í tvo hópa eftir BMI við innlögn í endurhæfingu 

flokkaður sem „of feitir“ (BMI ≥ 30) og 

“ (BMI < 30). Samkvæmt því reyndust 54 

feitir við innskrift í endurhæfingu en 85 

-T1 T3-T2

6,6 -7,7

2,7 -8

*****
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Tafla 14 Munur á þátttakendum sem eru of feitir eða ekki miða við BMI 

Munur á þátttakendum þegar þeim er skipt í tvo hópa eftir 
líkamsþyngdarstuðli við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 139 

 
Of feitir  

(BMI ≥ 30) 
N = 54 (39%) 

Ekki of feitir 
(BMI < 30) 

N =85 (61%) 
p 

BMI     (kg/m2) 35.2 ± 5.2 25.3 ± 2.9 < 0.0001 

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 13 (24) 38 (45) 
< 0.05 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 41 (76) 47 (55) 

Meðalaldur    (ár) 65.7 ± 8.0 68.4 ± 9.1 NS 

FEV1    % af áætluðu 71.3 ± 23.9 56.9 ± 24.1 < 0.005 

FEV1/FVC hlutfall  0.67 ± 0.14 0.55 ± 0.14 < 0.0001 

Göngupróf    % af áætluðu 78.1 ± 18.3 73.2 ± 17.4 NS 

Mæði     
(stig samkvæmt SOBQ T2)  

55.7 ± 21.2 54.5 ± 20.0 NS 

Andleg vanlíðan  ψ 
 N (% af fjölda í hóp) 

22 (41) 31 (36) NS 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                  
FVC: heildarfrámál  ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (% af fjölda í hópunum. 
NS = ekki marktækur munur. 

Marktækur munur er á tíðni karla og kvenna hjá þeim sem eru of feitir 

eða ekki, en ekki munur á tíðni andlegrar vanlíðunar.  

Feitir eru með minni teppu en þeir sem ekki eru feitir. Aftur á móti er 

aldur (p = 0.07), göngugeta og mæði sambærileg á milli hópanna.  

j. BMI og mæði 

Tafla 15 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

eru flokkaðir niður eftir holdafari í of feitir (BMI ≥ 30) og ekki of 

feitir (BMI < 30) við innskrift í endurhæfingu.  

 

 



 

 

Tafla 15      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum

 Of feitir  
(BMI ≥ 30) 

 N M ± Sd 

SOBQ T1 51 58.8 ± 19.2 

SOBQ T2 53 55.7 ± 21.0 

SOBQ T3 53 47.7 ± 21.8 

SOBQ T4 38 51.1 ± 24.7 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift
Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     

Upplifun á mæði er sambærileg

sem ekki eru of feitir, á öllum 

Mynd 11 sýnir meðaltal og staðalfrávik mæði

punktum, hjá þeim sem eru „of 

Mynd 11  Mæðistig og staðalfrávik m.t.t. holdafar
mismunandi tímapunktum. T1 = Fyrir
T4 = Einu ári eftir útskrift. 

T1

Of feitir 58,8

Ekki of feitir 58,4
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Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum m.t.t.  holdafars  þátttakenda 

 
30)  

Ekki of feitir 
(BMI < 30) P 

Spönn N M ± Sd Spönn 
2 – 101 84 58.4 ± 21.3 12 – 111 NS 
2 – 101 84 54.5 ± 20.1 16 – 105 NS 
2 – 99 76 47.4 ± 21.2 6 – 90 NS 
3 – 102 61 53.9 ± 24.9 8 – 116 NS 

Shortness Of Breath Questionnaire  
nnskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 

Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     NS = ekki marktækur munur. 

er sambærileg hjá þeim sem eru of feitir og þeim 

 tímapunktum rannsóknarinnar.  

sýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum tíma-

hjá þeim sem eru „of feitir“ og „ekki of feitir“.  

 
holdafars, samkvæmt Shortness Of Breath Questionnaire á   
Fyrir  innskrift. T2 = Við innskrift  T3 = Við útskrift og  

T2 T3 T4

55,7 47,7 51,1

54,5 47,4 53,9
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k. Fylgni BMI og mæði 

Mynd 12 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni líkamsþyngdarstuðuls (BMI) og mæði við innskrift (T2).  

 
Mynd 12     Fylgni mæði og líkamsþyngdarstuðuls (BMI) við innskrift í endurhæfingu. 

Engin fylgni (r2 = 4.871-4, F = 0,066, p = 0,7980) er á milli upplifunar 

á mæði við innskrift í endurhæfingu og holdafars.  

l. Andleg líðan 

Tafla 16 sýnir kvíðastig, þunglyndisstig, kynjahlutfall, meðalaldur, 

líkamsþyngdarstuðul, teppu, göngugetu og mæðistig hjá þátttakendum 

við innskrift í endurhæfingu (T2), þegar þeim er skipt í tvo hópa út frá 

andlegri líðan, þar sem stuðst er við niðurstöður HAD listans. Þeir 

sem skoruðu átta stig eða hærra á kvíða og/eða þunglyndi voru settir í 

annan hópinn (andleg vanlíðan) en þeir sem skoruðu lægra en átta stig 

á bæði þunglyndi og kvíða voru settir í hinn hópinn (eðlileg andleg 

líðan).  
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Tafla 16 Munur á þátttakendum m.t.t.  andlegr

Munur eftir andlegri líðan við innlögn í endurhæfingu 

 Eðlileg andleg 

Kvíði  (stig samkvæmt HAD) 
Þunglyndi (stig samkvæmt HAD) 
Karlar N (% af fjölda í hóp) 
Konur  N (% af fjölda í hóp) 
Meðalaldur    (ár) 
BMI    (kg/m2) 
FEV1   % af áætluðu 
FEV1/FVC hlutfall  
Göngupróf  % af áætluðu 
Mæði (stig samkvæmt SOBQ T2) 

BMI : body mass index, líkamsþyngdarstuðull, 
FVC: heildarfrámál    Andleg vanlíðan er til staðar ef HAD listi sýnir 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum.
NS = marktækur munur.

Samkvæmt því reyndust 38% 

vanlíðan við innskrift í endurhæfingu

af 130) en einu ári síðar 45% (

Mynd 13    % fjöldi þeirra sem eru með andlega 
      T2 = Við innskrift T3 = Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift

Eðlileg andleg líðan (%)

Andleg vanlíðan (%)
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andlegrar líðanar 

Munur eftir andlegri líðan við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 140 

Eðlileg andleg 
líðan 

N = 87 (62%) 

Andleg  
vanlíðan 

N = 53 (38%) 

 
p  

2.9 ± 2.3 8.8 ± 3.9 < 0.0001 
3.9 ± 2.2 9.4 ± 2.9 < 0.0001 

32 (37) 20 (38) 
NS 

55 (63) 33 (62) 

68.0 ± 8.8 66.1 ± 8.7 NS 

29.1 ± 6.4 29.0 ± 6.0 NS 

63.6 ± 24.9 60.8 ± 25.5 NS 

0.59 ± 0.15 0.61 ± 0.15 NS 

78.1 ± 17.5 70.4 ± 17.5 < 0.05 

48.5 ± 18.4 65.3 ± 19.3 < 0.0001 
: body mass index, líkamsþyngdarstuðull, FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                    

er til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi.  
Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum. 

= marktækur munur. 

38% þátttakenda (53 af 140) hafa andlega 

við innskrift í endurhæfingu. Við útskrift voru þeir 28% (37 

(46 af 103) (Mynd 13).  

 
% fjöldi þeirra sem eru með andlega vanlíðan á þremur mismunandi tímapunktum.          
T2 = Við innskrift T3 = Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift. 

T2 T3 T4

62 72 55

38 28 45
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Niðurstöður í töflu 16 sýna að ekki er marktækur munur á tíðni karla 

og kvenna meðal þeirra sem eru með andlegra vanlíðan.   

Þeir sem upplifa andlega vanlíðan hafa minni göngugetu og upplifa 

meiri mæði en þeir sem hafa eðlilega andlega líðan. Aftur á móti er 

aldur, holdafar og teppa sambærileg hjá hópunum.  

m. Andleg líðan og mæði 

Tafla 17 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendum 

er skipt í tvo hópa út frá andlegri líðan við innskrift í endurhæfingu.  

Tafla 17      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum m.t.t.  andlegrar líðanar þátttakenda. 

 Eðlileg andleg líðan 
(HAD < 8) við innskrift   

Andleg vanlíðan  
(HAD ≥ 8) við innskrift P 

 N M ± Sd Spönn N M ± Sd Spönn  

SOBQ T1 83 53.2 ± 20.6 2 -111 53 66.6 ± 17.5 21 - 103 < 0.0001 

SOBQ T2 86 48.5 ± 18.4 2 - 85 52 65.3 ± 19.3 27 - 105 < 0.0001 

SOBQ T3 81 41.6 ± 20.2 2 - 90 48 57.5 ± 19.7 16 - 99 < 0.0001 

SOBQ T4 63 47.0 ± 23.6 3 -102 36 62.9 ± 23.8 22 - 116 < 0.005 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire  
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 

Taflan sýnir meðaltal(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.      

Þátttakendur sem finna fyrir andlegri vanlíðan upplifa meiri mæði á 

öllum tímapunktum rannsóknarinnar, en þeir sem hafa eðlilega 

andlega líðan.  

 

 

 



 

 

Mynd 14 sýnir meðaltal og staðalfrávik

tímapunktum hjá hópunum tveimur

Mynd 14 Mæðistig og staðalfrávik m.t.t. andlegr
 á mismunandi tímapunktum  T1 = 

     T4 = Einu ári eftir útskrift  ** = p = 0.005    *** = P < 0.0001

n. Breyting á mæði með tilliti til 

Tafla 18 lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) 

þegar þátttakendur eru flokkaðir niður eftir andlegri líðan í tvo hópa 

samkvæmt niðurstöðum HAD listans við innskrift í endurhæfingu.

Tafla 18       Breyting á mæðistigum m.t.t.  andlegr

 Eðlileg andleg líðan
(HAD < 8) við innskrift

 N M ± Sd 
SOBQ T4-T1 60 -4.5 ± 14.5* 

SOBQ T3-T2 80 -7.5 ± 12.1***  
SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire

SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift 
SOBQ T3-T2 = Breyting á mæði frá innskrift að útskrift

Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn
* = P < 0.05    ** = p < 0.005     *** = p < 0.0001

T1

Eðlileg andleg líðan 53,2

Andleg vanlíðan 66,6
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sýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum 

num tveimur.  

 
andlegrari líðanar, skv. Shortness Of Breath Quiestionnaire  

= Fyrir innskrift, T2 = Við innskrift  T3 = Við útskrift og  
= Einu ári eftir útskrift  ** = p = 0.005    *** = P < 0.0001     

með tilliti til andlegrar líðanar 

breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfingartímanum (T3-T2), 

þegar þátttakendur eru flokkaðir niður eftir andlegri líðan í tvo hópa 

samkvæmt niðurstöðum HAD listans við innskrift í endurhæfingu. 

andlegrar líðanar 

Eðlileg andleg líðan  
8) við innskrift  

Andleg vanlíðan   
(HAD ≥ 8) við innskrift Pλ 

Spönn N M ± Sd Spönn  
-53 ↔ 24 36 -3.4 ± 18.2 -51 ↔ 25 NS 
-36 ↔ 30 47 -8.6 ± 16.0**  -55 ↔ 18 NS 

Shortness Of Breath Questionnaire. Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímapunkta. 
= Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  

= Breyting á mæði frá innskrift að útskrift 
(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.      λ = p gildi fyrir samanburð á milli hópanna 

* = P < 0.05    ** = p < 0.005     *** = p < 0.0001    NS = ekki marktækur munur      

T2 T3 T4

53,2 48,5 41,6 47

66,6 65,3 57,5 62,8

*** *** **



 

 

Þegar breyting á mæði er skoðuð

endurhæfingartímanum (T3-T2), 

andlega líðan og andlega vanlíðan

ári eftir útskrift (T4) er borin saman við mæði fyrir innskrift (T1) sést 

að mæðin hefur minnkað varanlega hjá þeim sem hafa eðlilega 

andlega líðan, en ekki þeim sem upplifa andlega vanlíðan. Þó er ekki 

munur á bata milli hópanna tveggja.

Mynd 15 sýnir meðaltal og staðalfrávik á 

mæðistiga hjá hópunum tveimur. 

Mynd 15  Breyting á mæðistigum milli tímapunkta
      * = p < 0.05   ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001

 

o. Breyting á fjölda með tilliti til andlegrar líðan

Tafla 19 er krosstafla sem sýnir hvernig

við innskrift (T2). 87 þátttakendur voru með eðlilega andlega líðan, en 

53 með andlega vanlíðan. Þar af voru 12 eingöngu með merki um 

Eðlileg andleg líðan

Andleg vanlíðan
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Þegar breyting á mæði er skoðuð, sést að upplifun á mæði minnkar á 

T2), bæði hjá þeim sem hafa eðlilega 

dlega vanlíðan við innskrift, en ef upplifun á mæði 

borin saman við mæði fyrir innskrift (T1) sést 

að mæðin hefur minnkað varanlega hjá þeim sem hafa eðlilega 

en ekki þeim sem upplifa andlega vanlíðan. Þó er ekki 

unur á bata milli hópanna tveggja.   

ýnir meðaltal og staðalfrávik á breytingu (lækkun) 

á hópunum tveimur.  

 
milli tímapunkta, m.t.t. andlegrar líðanar                                                                               

*** = p < 0.0001     

Breyting á fjölda með tilliti til andlegrar líðanar 

sem sýnir hvernig andleg líðan þátttakenda var 

við innskrift (T2). 87 þátttakendur voru með eðlilega andlega líðan, en 

53 með andlega vanlíðan. Þar af voru 12 eingöngu með merki um 

T4-T1 T3-T2

-4,5 -7,5

-3,4 -8,6

*****

                                                                             



 

 

kvíða, 17 voru eingöngu með merki um þunglyndi og 24 voru bæði 

með merki um kvíða og þunglyn

Tafla 19   Krosstafla yfir fjölda þátttakenda 

Mynd 16 sýnir meðaltal og staðalfrávik

er skipt upp í hópa á þennan hátt. 

Mynd 16   Mæðistig og staðalfrávik m.t.t.
Breath Quiestionnaire við innskrift í endurhæfingu (

Eðlileg 
andleg líðan
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kvíða, 17 voru eingöngu með merki um þunglyndi og 24 voru bæði 

með merki um kvíða og þunglyndi.   

þátttakenda m.t.t.  andlegrar líðanar (kvíða og/eða þunglyndi) (T2) 

 

staðalfrávik mæðistiga þegar þátttakendum 

hátt.  

 

m.t.t. andlegrar líðanar þátttakenda. Samkvæmt Shortness of 
við innskrift í endurhæfingu (T2)  

Kvíði Þunglyndi
Kvíði og 

þunglyndi

63 61,5 68,9

N =12 N  = 17 N =24 



 

 

Þátttakendur sem finna fyrir kvíða (p < 0,05) eða þunglyndi (p < 0

eða bæði (p < 0,0001) upplifa meiri mæði en þeir sem hafa eðlilega 

andlega líðan.  

Þegar þátttakendur voru flokkaðir eftir and

andlega líðan“ og „andlega vanlíðan“ komu eftirfarandi breytingar í 

ljós á milli tímapunkta (töflur 2

Tafla 20 sýnir að frá innskrift (T2) að útskrift (T3) reyndust 103 

þátttakendur vera með óbreytta andlega líðan yfir 

endurhæfingartímann, þar af voru 74 með eðlilega andlega líðan og 29 

með andlega vanlíðan. 19 þátttaken

dvölinni og andleg líðan versnaði hjá 8 þátttakendum. 

Tafla 20   Krosstafla yfir fjölda þátttakenda 
(T3) 

Tafla 21 sýnir að frá innskrift (T2) þar til einu ári eftir útskrift (T4) 

reyndust 79 þátttakendur vera með óbreytta andlega líðan, þar af voru 

50 með eðlilega andlega líðan og 29 með andlega vanlíðan. 7 

þátttakendur bættu andlega líðan sína á tímabilinu og andl

versnaði hjá 17 þátttakendum.

76 

Þátttakendur sem finna fyrir kvíða (p < 0,05) eða þunglyndi (p < 0,05) 

0,0001) upplifa meiri mæði en þeir sem hafa eðlilega 

kendur voru flokkaðir eftir andlegri líðan í „eðlilega 

andlega líðan“ og „andlega vanlíðan“ komu eftirfarandi breytingar í 

(töflur 20 og 21). 

sýnir að frá innskrift (T2) að útskrift (T3) reyndust 103 

þátttakendur vera með óbreytta andlega líðan yfir 

endurhæfingartímann, þar af voru 74 með eðlilega andlega líðan og 29 

með andlega vanlíðan. 19 þátttakendur bættu andlega líðan sína í 

dvölinni og andleg líðan versnaði hjá 8 þátttakendum.  

þátttakenda m.t.t.  andlegrar líðanar við innskrift (T2) og við útskrift 

 

sýnir að frá innskrift (T2) þar til einu ári eftir útskrift (T4) 

reyndust 79 þátttakendur vera með óbreytta andlega líðan, þar af voru 

50 með eðlilega andlega líðan og 29 með andlega vanlíðan. 7 

þátttakendur bættu andlega líðan sína á tímabilinu og andleg líðan 

versnaði hjá 17 þátttakendum. 



 

 

Tafla 21   Krosstafla yfir fjölda þátttakenda 
útskrift (T4) 

p. Kvíði 

Tafla 22 sýnir kvíðastig, kynjahlutfall, meðalaldur,

stuðul, teppu, göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar 

hjá þátttakendum þegar þeim er skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir 

hafa merki um kvíða (skora 

kvíðahluta HAD listans við innskrift (T2).

þátttakendur (26%) hafa kvíða við innskrift í endurhæfingu.
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þátttakenda m.t.t. andlegrar líðanar við innskrift (T2) og einu ári eftir 

 

tig, kynjahlutfall, meðalaldur, líkamsþyngdar-

stuðul, teppu, göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar 

þátttakendum þegar þeim er skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir 

hafa merki um kvíða (skora ≥ 8 stig) eða ekki (skora < 8 stig) í 

við innskrift (T2). Samkvæmt því reyndust 36 

hafa kvíða við innskrift í endurhæfingu. 
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Tafla 22 Munur á þátttakendum sem hafa kvíða eða ekki 

Munur á þátttakendum sem eru með kvíða 
eða ekki við innlögn í endurhæfingu (T2) N = 140 

 Ekki kvíði 
104 (74%) 

Kvíði 
N = 36 (26%) 

p 

Kvíði  
(stig samkvæmt HAD) 

3.1 ± 2.3 10.8 ± 2.6  

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 41 (39) 11 (31) 
NS 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 63 (61) 25 (69) 

Meðalaldur    (ár) 68.6 ± 8.4 63.6 ± 8.8 < 0.005 

BMI     (kg/m2) 29.0 ± 6.4  29.3 ± 5.8 NS 

FEV1    % af áætluðu 61.7 ± 24.5 65.5 ± 26.8 NS 

FEV1/FVC hlutfall  0.59 ± 0.15 0.63 ± 0.15 NS 

Göngupróf  % af áætluðu 76.9 ± 18.4 70.3  ± 15.3 NS 

Mæði    (stig samkvæmt SOBQ T2) 50,6 ± 19.2 66.9 ± 19.0 < 0.0001 

Andlegir vanlíðan ψ 

 N (% af fjölda í hóp) 
17 (16) 36 (100) < 0.0001 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                      
FVC: heildarfrámál Kvíði til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig.  ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD 
listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi.       NS = ekki marktækur munur. 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum.    

Ekki er marktækur munur á tíðni karla og kvenna sem eru með kvíða.   

Kvíðnir eru yngri og upplifa meiri mæði en þeir sem ekki eru kvíðnir. 

Aftur á móti er holdafar, teppa og göngugeta (p = 0,07) sambærileg 

milli hópanna.  

q. Kvíði og mæði 

Tafla 23 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

eru flokkaðir niður eftir andlegri líðan í þá sem hafa merki um kvíða 

(≥ 8 stig) eða ekki (< 8 stig) samkvæmt HAD listanum við innskrift í 

endurhæfingu. 

 

 



 

 

Tafla 23      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum

 Ekki kvíði  
 N M ± Sd 

SOBQ T1 100 55.4 ± 21.3 

SOBQ T2 102 50.6 ± 19.2 

SOBQ T3 97 43.4 ± 20.4 

SOBQ T4 75 49.0 ± 24.0 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire
útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift.  Taflan sýnir meðaltal

Þátttakendur sem finna fyrir kvíða upplifa meiri mæði á öllum 

tímapunktum rannsóknarinnar, en þeir sem ekki hafa kvíða.

Mynd 17 sýnir meðaltal og staðalfrávik 

punktum hjá þeim sem hafa merki um 

Mynd 17 Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of 
 tímapunktum, hjá þeim sem eru með kvíða eða ekki. 

  T3 = Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift 
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Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum hjá kvíðnum og ekki kvíðnum. 

 Kvíði  
P 

Spönn N M ± Sd Spönn 
2-111 36 66.8 ± 15.4 27-103 < 0.005 

2-101 36 66.9 ± 19.0 32-105 < 0.0001 

2-99 32 59.8 ± 19.6 16-90 < 0.0001 

3-102 24 64.6 ± 23.8 22-116 < 0.05 

f Breath Questionnaire T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   T3 = Við 
Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn      

Þátttakendur sem finna fyrir kvíða upplifa meiri mæði á öllum 

nsóknarinnar, en þeir sem ekki hafa kvíða.  

ýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum tíma-

merki um kvíða eða ekki.  

 
k samkvæmt Shortness of Breath Quiestionnaire á mismunandi  

, hjá þeim sem eru með kvíða eða ekki.  T1 = Fyrir innskrift. T2 = Við innskrift                       
= Einu ári eftir útskrift  * p < 0.05   ** p < 0.005  ***    p < 0.0001      

T2 T3 T4

50,6 43,4 49

66,9 59,8 64,6

*** *** *
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r. Breyting á mæði með tilliti til kvíða 

Tafla 24 lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfingartímanum (T3-T2) 

þegar þátttakendur eru flokkaðir niður í tvo hópa eftir því hvort þeir 

eru með merki um kvíða (≥ 8 HAD stig) eða ekki (< 8 HAD stig) 

samkvæmt HAD listanum við innskrift í endurhæfingu. 

Tafla 24      Breyting á mæðistigum hjá kvíðnum og ekki kvíðnum 

 Ekki kvíði  
(HAD < 8) við innskrift  

Kvíði 
 (HAD ≥ 8) við innskrift 

Pλ 

 N M ± Sd Spönn N M ± Sd Spönn  
SOBQ T4-T1 72 -4.4 ± 15.0**  -53 ↔ 24 24 -3.1 ± 18.8 -49 ↔ 25 NS 

SOBQ T3-T2 95 -8.0 ± 12.9***  -55 ↔ 30 32 -7.6 ± 15.7**  -46 ↔ 18 NS 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire.   Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímapunkta. 
SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  

SOBQ T3-T2 = Breyting á mæði frá innskrift að útskrift 
Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.       λ = p gildi fyrir samanburð á milli hópanna 

 ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001     NS = ekki marktækur munur      

Þegar breyting á mæði er skoðuð sést, að upplifun á mæði minnkar á 

endurhæfingartímanum (T3-T2) bæði hjá þeim sem hafa merki um 

kvíða og þeim sem ekki hafa merki um kvíða. En ef upplifun á mæði 

ári eftir útskrift (T4) er borin saman við upplifun á mæði fyrir innskrift 

(T1) sést að mæðin hefur eingöngu minnkað varanlega hjá þeim sem 

ekki hafa kvíða. Þó er ekki munur á bata milli hópanna tveggja.  

 

 

 

 



 

 

Mynd 18 sýnir meðaltal og staðalfrávik 

stigum hjá kvíðnum og ekki kvíðnum

Mynd 18    Breyting á mæðistigum milli tímapunkta
        ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001
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ýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar (lækkun) á mæði-

kvíðnum og ekki kvíðnum.  

 
reyting á mæðistigum milli tímapunkta hjá þeim sem eru með kvíða eða ekki 

*** = p < 0.0001     

T1 T3-T2

4,4 -8

3,1 -7,6

*****
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s. Fylgni kvíða og mæði 

Mynd 19 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni kvíðastiga og mæðistiga við innskrift í endurhæfingu (T2).  

 
Mynd 19   Fylgni, mæði og kvíðastiga (HAD) við innskrift í endurhæfingu. 

Til staðar er jákvæð fylgni (r2 = 0.214, F = 36,977, p < 0,0001) milli 

kvíða og mæði við innskrift. Þannig að því hærra kvíðastig því meiri 

er upplifun á mæði. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýna að 

tvær breytur spá best fyrir um upplifun á mæði eða um 35%, og eru 

kvíðastig á HAD lista önnur þessara breyta en hin er göngugeta (% af 

áætluðu). Aðrar breytur sem skoðaðar voru gáfu ekki marktækar 

skýringar á upplifun á mæði til viðbótar við þessar.  
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t. Þunglyndi 

Tafla 25 sýnir þunglyndisstig, kynjahlutfall, meðalaldur, 

líkamsþyngdarstuðul, teppu, göngugetu, mæðistig og hlutfall 

andlegrar vanlíðunar hjá þátttakendum þegar þeim er skipt í tvo hópa 

eftir því hvort þeir hafa merki um þunglyndi (skora ≥ 8 stig) eða ekki 

(skora < 8 stig) á þunglyndishluta HAD listans við innskrift (T2). 

Samkvæmt því reyndist 41 þátttakandi (29%) hafa merki um 

þunglyndi við innskrift í endurhæfingu. 

Tafla 25 Munur á þátttakendum sem hafa þunglyndi eða ekki 

Munur á þátttakendum sem eru með þunglyndi eða ekki við 
innlögn í endurhæfingu (T2)  N = 140 

 Ekki 
þunglyndi 

N = 99 (71%) 

Þunglyndi 
 

N = 41 (29%) 
p 

Þunglyndi (stig samkvæmt HAD) 4.1 ± 2.2 10.5 ± 2.3   

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 35 (35) 17 (41) 
NS 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 64 (65) 24 (59) 

Meðalaldur    (ár) 68.1 ± 8.7 65.3 ± 8.8 NS 

BMI     (kg/m2) 29.0 ± 6.2 29.3 ± 6.3 NS 

FEV1    % af áætluðu 64.4 ± 25.3 58.2 ± 24.1 NS 

FEV1/FVC hlutfall  0.60 ± 0.14 0.60 ± 0.16 NS 

Göngupróf  % af áætluðu 77.5 ± 17.3 69.5 ± 18.2 < 0.05 

Mæði   (stig samkvæmt SOBQ T2) 50.3 ± 19.7 65.9 ± 17.8 < 0.0001 

Andleg vanlíðan ψ  
  

N (% af fjölda í hóp) 
12 (12) 41 (100) < 0.0001 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                      
FVC: heildarfrámál þunglyndi til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig.  ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef 
HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi.       NS = ekki marktækur munur. 
Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum. 

Ekki er marktækur munur á tíðni karla og kvenna sem eru með 

þunglyndi.  
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Þunglyndir hafa minni göngugetu og upplifa meiri mæði en þeir sem 

ekki eru þunglyndir. Aftur á móti er aldur, holdafar og teppa 

sambærilegt milli hópanna.  

u. Þunglyndi og mæði 

Tafla 26 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

eru flokkaðir niður eftir andlegri líðan í þá sem hafa merki um 

þunglyndi (≥ 8 stig) eða ekki (< 8 stig) samkvæmt HAD listanum við 

innskrift í endurhæfingu.  

 

Tafla 26      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum hjá þunglyndum og ekki þunglyndum 

 Ekki þunglyndi  Þunglyndi 
P 

 N M ± Sd Spönn N M ± Sd Spönn 

SOBQ T1 95 54.2 ± 20.7 2-111 41 68.2 ± 16.4 21-101 < 0.005 

SOBQ T2 98 50.3 ± 19.7 2-105 40 65.9 ± 17.8 27-101 < 0.0001 

SOBQ T3 92 43.8 ± 21.3 2-90 37 56.8 ±18.8 25-99 < 0.005 

SOBQ T4 71 48.7 ± 24.7 3-116 28 63.1 ± 22.1 22-102 < 0.05 

SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire  
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 

Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn. 

Þátttakendur sem finna fyrir þunglyndi upplifa meiri mæði á öllum 

tímapunktum rannsóknarinnar en þeir sem ekki hafa þunglyndi.  

Mynd 20 sýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum 

tímapunktum, hjá þeim sem hafa merki um þunglyndi eða ekki.  



 

 

Mynd 20  Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of 
 tímapunktum hjá þeim sem eru með þunglyndi eða ekki, 
 innskrift  T3 = Við útskrift og T4 
* p < 0.05     ** p < 0.005    ***    p < 0.0001

v. Breyting á mæði með tilliti til 

Tafla 27 lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og 

þegar þátttakendur eru flokkaðir niður í tvo hópa eftir því hv

eru með merki um þunglyndi (

samkvæmt HAD listanum við innskrift í endurhæfingu.

Tafla 27       Breyting á mæðistigum hjá þunglyndum og ekki þunglyndum

 Ekki þunglyndi
 (HAD < 8) við inn

 N M ± Sd 
SOBQ T4-T1 68 -4.5 ± 14.7**  

SOBQ T3-T2 91 -7.2 ± 12.2***  
SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire

SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift 
SOBQ T3-T2 = Breyting á mæði frá innskrift að útskrift

Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.   
** = p < 0.005     *** = p < 0.0001

T1

Ekki þunglyndir 54,2

Þunglyndir 68,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
æ

ð
is

ti
g

 (
S

O
B

Q
)

**

85 

 
samkvæmt Shortness of Breath Quiestionnaire á mismunandi  

tímapunktum hjá þeim sem eru með þunglyndi eða ekki, T1 = Fyrir innskrift. T2 = Við  
 = Einu ári eftir útskrift.   

***    p < 0.0001      

með tilliti til þunglyndis 

lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfingartímanum (T3-T2), 

ar þátttakendur eru flokkaðir niður í tvo hópa eftir því hvort þeir 

eru með merki um þunglyndi (≥ 8 HAD stig) eða ekki (< 8 HAD stig) 

samkvæmt HAD listanum við innskrift í endurhæfingu. 

hjá þunglyndum og ekki þunglyndum 

Ekki þunglyndi  
(HAD < 8) við innskrift 

Þunglyndi 
(HAD ≥ 8) við innskrift 

Pλ 

Spönn N M ± Sd Spönn  
-53 ↔ 24 28 -3.0 ± 18.8 -51 ↔ 25 NS 

-36 ↔ 30 36 -9.6 ± 16.8**  -55 ↔ 17 NS 

Shortness Of Breath Questionnaire.  Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímapunkta. 
= Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  

= Breyting á mæði frá innskrift að útskrift 
(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.   λ = p gildi fyrir samanburð á milli hópanna 

** = p < 0.005     *** = p < 0.0001    NS = ekki marktækur munur 

T2 T3 T4

50,3 43,8 48,7

65,9 56,8 63,1

* ** ***



 

 

Þegar breyting á mæði er skoðuð

endurhæfingartímanum (T3-T2) bæði hjá þeim sem hafa merki um 

þunglyndi og þeim sem ekki hafa merki um þunglyndi. En ef 

á mæði ári eftir útskrift (T4) er 

innskrift (T1) sést að mæðin hefur eingöngu minnkað varanlega hjá 

þeim sem ekki hafa þunglyndi. Þó er ekki munur á bata milli hópanna 

tveggja.  

Mynd 21 sýnir meðaltal og staðalfrávik

hjá hópunum tveimur.  

Mynd 21 Breyting á mæðistigum milli tímapunkta
    ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001
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Þegar breyting á mæði er skoðuð, sést að upplifun á mæði minnkar á 

T2) bæði hjá þeim sem hafa merki um 

i hafa merki um þunglyndi. En ef upplifun 

á mæði ári eftir útskrift (T4) er borin saman við upplifun á mæði fyrir 

innskrift (T1) sést að mæðin hefur eingöngu minnkað varanlega hjá 

þeim sem ekki hafa þunglyndi. Þó er ekki munur á bata milli hópanna 

sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar (lækkun) á mæði 

  
reyting á mæðistigum milli tímapunkta hjá þeim sem eru með þunglyndi eða ekki  

*** = p < 0.0001     

T4-T1 T3-T2

4,5 -7,2

-3 -9,6

**
***
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w. Fylgni þunglyndis og mæði 

Mynd 22 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni þunglyndisstiga og mæðistiga við innskrift í endurhæfingu 

(T2).  

 
Mynd 22   Fylgni, mæði og þunglyndisstiga (HAD) við innskrift í endurhæfingu. 

Fylgni er jákvæð (r2 = 0.156, F = 25,217, p < 0,0001) milli þunglyndis 

og mæði við innskrift. Þannig að því hærri þunglyndisstig því  meiri er 

upplifun á mæði. 

x. Líkamsrækt 

Tafla 28 sýnir kynjahlutfall, meðalaldur, líkamsþyngdarstuðul, teppu, 

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar hjá 

þátttakendum við innskrift í endurhæfingu, þegar þeim er skipt í tvo 

hópa eftir því hvort þeir stunduðu líkamsrækt eða ekki einu ári eftir að 
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endurhæfingunni lauk (T4). Í ljós kom að 38% þátttakenda (52 af 138) 

stunduðu einhverja líkamsrækt fyrir innskrift í endurhæfingu en 64% 

(65 af 102) einu ári eftir að endurhæfingunni lauk og er skiptingin í 

töflu 25 samkvæmt þeim tímapunkti.  

Tafla 28 Munur á þátttakendum sem stunduðu líkamsrækt eða ekki eftir endurhæfingu 

 Munur á þátttakendum við innskrift, eftir því hvort  þeir stunda 
líkamsrækt eða ekki, einu ári eftir að endurhæfingu lauk (T4) N = 102 

 
 

Líkamsrækt 
N = 65 (64%) 

Ekki 
líkamsrækt 
N = 37 (36%) 

p 

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 21 (32) 16 (43) 
NS 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 44 (68) 21 (57) 

Meðalaldur    (ár) 68.6 ± 7.7 67.1 ± 9.0 NS 

BMI     (kg/m2) 28.8 ± 5.5 29.6 ± 5.8 NS 

FEV1    % af áætluðu 67.2 ± 25.0 63.0 ± 22.4 NS 

FEV1/FVC hlutfall  0.60 ± 0.14 0.61 ± 0.13 NS 

Göngupróf  % af áætluðu 77.7 ± 18.6 77.6 ± 14.6 NS 

Mæði (stig samkvæmt SOBQ T2) 52.6 ± 20.3 55.7 ± 19.4 NS 

Andleg vanlíðan  ψ 
 N (% af fjölda í hóp) 

19 (29) 15 (40.5) NS 

BMI : Body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                 
FVC: heildarfrámál ψ Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 
Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum. 

NS = ekki marktækur munur. 

Ekki er marktækur munur á tíðni karla og kvenna sem stunda 

líkamsrækt einu ári eftir endurhæfingu eða ekki og ekki heldur á tíðni 

andlegrar vanlíðunar.  

Aldur, holdafar, teppa, göngugeta og mæði er sambærilegt milli 

hópanna.  



 

 

y. Breyting á þátttöku í líkamsrækt

Tafla 29 sýnir að frá innskrift (T2) þar til einu ári eftir útskrift (T4) 

reyndust 76 þátttakendur vera með óbreytta þátttöku í líkamsrækt, þar 

af voru 41 sem stundaði líkamsrækt og 35 sem gerðu það ekki. 24 

þátttakendur byrjuðu að stunda reglubundna líkamsrækt í kjölfar 

endurhæfingarinnar, en 2 hætt

Tafla 29   Krosstafla yfir fjölda þátttakenda 
eftir útskrift úr endurhæfingu (T4) 

z. Líkamsrækt og mæði 

Tafla 30 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

eru flokkaðir niður eftir því hvort þeir stunda líkamsrækt eða ekki einu 

ári eftir að endurhæfingunni lauk.

Tafla 30      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum

 Líkamsrækt (T4)
 N M ± Sd Spönn

SOBQ T1 63 56.8 ± 22.4 

SOBQ T2 63 52.6 ± 20.3 

SOBQ T3 62 45.3 ± 22.0 

SOBQ T4 61 48.9 ± 23.2 
SOBQ = Shortness Of Breat

T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   
Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     

89 

Breyting á þátttöku í líkamsrækt 

sýnir að frá innskrift (T2) þar til einu ári eftir útskrift (T4) 

a með óbreytta þátttöku í líkamsrækt, þar 

af voru 41 sem stundaði líkamsrækt og 35 sem gerðu það ekki. 24 

að stunda reglubundna líkamsrækt í kjölfar 

hættu því. 

þátttakenda m.t.t.  þátttöku í líkamsrækt við innskrift (T2) og einu ári 

 

lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

r niður eftir því hvort þeir stunda líkamsrækt eða ekki einu 

að endurhæfingunni lauk. 

Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum eftir líkamsrækt. 

(T4) Ekki líkamsrækt (T4) 
P 

Spönn N M ± Sd Spönn 
2-111 35 59.7 ± 17.4 27-103 NS 

2-91 37 55.7 ± 19.4 19-105 NS 

2-90 37 49.4 ± 20.0 7-90 NS 

3-102 34 61.0 ± 26.3 17-116 < 0.05 
Shortness Of Breath Questionnaire  
innskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 

(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     NS = ekki marktækur munur. 



 

 

Upplifun á mæði er sambærileg á fyrstu þremur tímapunktunu

þeim sem stunduðu líkamsrækt eða ekki einu ári eftir 

endurhæfingunni lauk. En þ

upplifðu þeir sem stunduðu líkamsrækt minni mæði en þeir sem ekki 

stunduðu líkamsrækt. 

 Mynd 23 sýnir meðaltal og staðalfrávik mæði

tímapunktum rannsóknarinnar

ekki einu ári eftir endurhæfingu

Mynd 23     Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of 
        tímapunktum hjá þeim sem stunda líkamsrækt eða ekki

      T2 = Við innskrift T3 = Við útskrift

aa. GOLD flokkun í tvo hópa

Samkvæmt GOLD flokkuninni var þátttakendu

töflu 1. bls. 21) eftir niðurstöðum öndunarmælingar við 

endurhæfingu (T2). 34 þátttakendur 

stig I, 52 (38%) voru með GOLD stig II, 40 (29%) voru með GOLD 

T1
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Upplifun á mæði er sambærileg á fyrstu þremur tímapunktunum, hjá 

þeim sem stunduðu líkamsrækt eða ekki einu ári eftir að 

þegar ár er liðið frá endurhæfingunni 

stunduðu líkamsrækt minni mæði en þeir sem ekki 

sýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum 

tímapunktum rannsóknarinnar hjá þeim sem stunda líkamsrækt eða 

ekki einu ári eftir endurhæfingu.  

 
Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of Breath Quiestionnaire á mismunandi  

hjá þeim sem stunda líkamsrækt eða ekki. T1 = Fyrir innskrift.  
= Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift  * p < 0.05  

hópa 

Samkvæmt GOLD flokkuninni var þátttakendum skipt í 4 hópa (sjá 

eftir niðurstöðum öndunarmælingar við innskrift í 

(T2). 34 þátttakendur (24%) reyndust vera með GOLD 

stig I, 52 (38%) voru með GOLD stig II, 40 (29%) voru með GOLD 

T2 T3 T4

52,6 45,3 48,9

55,7 49,4 61

*
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stig III og 12 þátttakendur (9%) voru með GOLD stig IV. 

Öndunarmælingu vantaði hjá tveimur þátttakendum.  

Tafla 31 sýnir teppu, kynjahlutfall, meðalaldur, líkamsþyngdarstuðul, 

göngugetu, mæðistig og hlutfall andlegrar vanlíðunar hjá 

þátttakendum þegar þeim var skipt í tvo hópa miðað við GOLD 

flokkun eftir öndunarmælingu við innlögn í endurhæfingu (T2).  

Tafla 31 Munur á þátttakendum skipt i tvo hópa samkvæmt GOLD flokkun 

 Munur á þátttakendum eftir GOLD flokkun í tvo hópa  við 
innlögn í endurhæfingu (T2) N = 138 

 

Minni teppa 
(GOLD I + II) 
FEV1% ≥ 50 

N = 86 (62%) 

Meiri teppa  
(GOLD III + IV) 
FEV1% < 50 
N = 52 (38%) 

p 

FEV1    % af áætluðu 77.7 ± 18.8 37.5 ± 8.5 < 0.0001 

FEV1/FVC hlutfall  0.66 ± 0.13 0.50 ± 0.12 < 0.0001 

Karlar   N (% af fjölda í hóp) 25 (29) 26 (50)  
< 0.05 

Konur     N (% af fjölda í hóp) 61 (71) 26 (50) 

Meðalaldur    (ár) 67.2 ± 9.5 67.6 ± 7.6 NS 

BMI     (kg/m2) 30.8 ± 6.4 26.1 ± 4.8 < 0.0001 

Göngupróf  % af áætluðu 81.3 ± 16.3  66.0 ± 16.2 < 0.0001 

Mæði (stig samkvæmt SOBQ T2) 51.3 ± 19.1 59.5 ± 20.9 < 0.05 

Andleg vanlíðan  ψ 
 N (% af fjölda í hóp) 

29 (34) 22 (42) NS 

BMI : body mass index, líkamsþyngdarstuðull,  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu,                      
FVC: heildarfrámál  ψ Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 
Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og prósentur (%) af fjölda í hópunum. 

NS = ekki marktækur munur. 

GOLD I og GOLD II voru settir í hópinn „minni teppa“ (FEV1% ≥ 

50) og GOLD III og IV voru settir í hópinn „meiri teppa“ (FEV1% 

<50). Samkvæmt þessari skiptingu reyndust 86 þátttakendur (62%) 

vera með minni sjúkdóm (GOLD I og II) en 52 (38%) hafa meiri 

sjúkdóm (GOLD III +IV). 
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Munur reyndist á tíðni karla og kvenna sem eru með minni eða meiri 

teppu, en ekki reyndist munur á tíðni andlegrar vanlíðunar milli 

hópanna.  

Þeir sem hafa meiri teppu eru léttari, hafa minni göngugetu og meiri 

mæði við innskrift í endurhæfingu en þeir sem hafa minni teppu. Aftur 

á móti er aldur sambærilegur milli hópanna.  

bb. GOLD flokkun í tvo hópa og mæði 

Tafla 32 lýsir mæði á mismunandi tímapunktum þegar þátttakendur 

eru flokkaðir niður eftir alvarleika sjúkdómsins í minni teppu (FEV1% 

≥ 50) og meiri teppu (FEV1% < 50) við innskrift í endurhæfingu.  

Tafla 32      Mæðistig (SOBQ) á mismunandi tímapunktum eftir teppu 

 Minni teppa 
(GOLD I + II) 
FEV1% ≥ 50 

N = 86 (62%) 

Meiri teppa 
(GOLD III + IV) 
FEV1% < 50 
N = 52 (38%) 

P 

 N M ± Sd Spönn N M ± Sd Spönn 
SOBQ T1 82 52.8 ± 20.4 2-111 52 66.3 ± 17.9 33-103 < 0.0001 

SOBQ T2 85 51.3 ± 19.1 2-90 51 59.5 ± 20.9 17-105 < 0.05 

SOBQ T3 79 42.3 ± 21.4 2-90 48 55.5 ± 18.5 18-99 < 0.005 

SOBQ T4 64 48.4 ± 23.0 3-102 33 61.1 ± 26.2 19-116 < 0.05 
SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire  FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu 
T1 = Fyrir innskrift   T2 = Við innskrift   T3 = Við útskrift   T4 = Einu ári eftir útskrift. 
Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn     NS = ekki marktækur munur. 

Þátttakendur sem hafa meiri teppu upplifa meiri mæði á öllum 

tímapunktum rannsóknarinnar en þeir sem hafa minni teppu.  

 

 



 

 

Mynd 24 sýnir meðaltal og staðalfrávik mæði

punktum, hjá þeim sem eru með 

Mynd 24     Mæðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of 
tímapunktum hjá þeim sem eru með minni og 
T3 = Við útskrift og T4 = Einu ári eftir útskrift

cc. Breyting á mæði með tilliti 

Tafla 33 lýsir breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á en

þegar þátttakendur eru flokkaðir niður í tvo hópa eftir því hvort þeir 

eru með minni teppu (FEV1% 

samkvæmt öndunarmælingu við innskrift í endurhæfingu

 

 

 

T1

Minni teppa            
(FEV1% ≥ 50 )
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sýnir meðaltal og staðalfrávik mæðistiga á öllum tíma-

með minni og meiri teppu.  

 
æðistig og staðalfrávik samkvæmt Shortness of Breath Quiestionnaire á mismunandi 

og meiri teppu. T1 = Fyrir innskrift. T2 = Við innskrift            
u ári eftir útskrift      * p < 0.05     ** p < 0.005     ***    p < 0.0001              

með tilliti GOLD flokkunar í tvo hópa 

breytingu á mæði frá því fyrir innskrift (T1) og þar til 12 

mánuðum eftir útskrift (T4) og á endurhæfingartímanum (T3-T2), 

flokkaðir niður í tvo hópa eftir því hvort þeir 

% ≥ 50) eða meiri teppu (FEV1% < 50) 

samkvæmt öndunarmælingu við innskrift í endurhæfingu. 

T2 T3 T4

51,3 42,3 48,4

59,5 55,5 61,1

* ** *



 

 

Tafla 33      Breyting á mæðistigum efir teppu

  Minni teppa
(GOLD I + II) (FEV

N = 86 (62%)

 N M ± Sd 
SOBQ T4-T1 61 -3.1 ± 15.7 

SOBQ T3-T2 78 -9.2 ± 13.4***  
SOBQ = Shortness Of Breath Questionnaire

SOBQ T4-T1 = Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift 
SOBQ T3-T2 = Breyting á mæði frá innskrift að útskrift
Taflan sýnir meðaltal (M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.   

** = p < 0.005     *** = p < 0.0001

Þegar breyting á mæði er skoðuð

endurhæfingartímanum (T3-T2) bæði hjá þeim sem hafa minni og 

meiri teppu. En ef upplifun á mæði ári eftir útskrift (T4) er 

saman við upplifun á mæði fyrir innskrift (T1) sést að mæðin hefur 

ekki minnkað varanlega hjá hópunum tveimur. Ekki er heldur munur á 

bata milli hópanna. Mynd 25 sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar 

(lækkun) á mæði hjá þeim sem eru með minni og meiri teppu

Mynd 25  Breyting á mæðist. milli tímap. m.t.t meiri og minni teppu

Minni teppa (FEV1% ≥50)

Meiri teppa (FEV1 % < 50)
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efir teppu. 

teppa 
FEV1% ≥ 50) 

%) 

Meiri teppa 
(GOLD III + IV) (FEV1% < 50) 

N = 52 (38%) 
Pλ 

Spönn N M ± Sd Spönn  
-53 ↔ 25 33 -4.7 ± 15.1 -51↔ 20 NS 

-55 ↔ 13 47 -5.0 ± 12.9**  -30↔ 30 NS 

Shortness Of Breath Questionnaire FEV1: magn fráblásturs á einni sekúndu 
= Breyting á mæði frá því fyrir innskrift þar til einu ári eftir útskrift  

= Breyting á mæði frá innskrift að útskrift.  Mínus gildi táknar minnkun á mæði milli tímap. 
(M) ± staðalfrávik (Sd) og spönn.       λ = p gildi fyrir samanburð á milli hópanna 

** = p < 0.005     *** = p < 0.0001    NS = ekki marktækur munur      

Þegar breyting á mæði er skoðuð sést, að upplifun á mæði minnkar á 

T2) bæði hjá þeim sem hafa minni og 

upplifun á mæði ári eftir útskrift (T4) er borin 

saman við upplifun á mæði fyrir innskrift (T1) sést að mæðin hefur 

ekki minnkað varanlega hjá hópunum tveimur. Ekki er heldur munur á 

sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar 

þeim sem eru með minni og meiri teppu. 

m.t.t meiri og minni teppu.  ** = p<0.005   *** = p<0.0001     

T4-T1 T3-T2

-3,1 -9,2

-4,7 -5

**

***
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dd. Fylgni FEV1% og mæði 

Mynd 26 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni FEV1% og mæði við innskrift í endurhæfingu.  

 
Mynd 26     Fylgni, mæði og FEV1 % við innskrift í endurhæfingu.  

Fylgni er lítil en jákvæð (r2 = 0.077, F = 11,256, p = 0,0010) milli 

mæði við innskrift í endurhæfingu og FEV1%. Þannig að því meiri 

sem teppan er (lægra FEV1%), því meiri mæði upplifir sjúklingurinn 

við athafnir daglegs lífs. 

ee. Göngupróf og breyting á göngugetu 

Tafla 34 sýnir breytingu á genginni vegalengd á gönguprófi (∆ 

göngupróf) hjá öllum þátttakendum. Einnig þegar þeim er skipt í tvo 

hópa eftir kyni og þá sem hafa eðlilega andlega líðan og merki um 

andlega vanlíðan (skora ≥ 8 stig á HAD lista) við innskrift í 

endurhæfingu (T2).  
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127 (af 140 = 91%) þátttakendur luku gönguprófi við innskrift og 117 

(af 133 = 89%) við útskrift. Við innskrift gengu þátttakendur 441±106 

metra ( 75,3±17,9% af áætluðu), en 467±108 (80,1±18,5% af áætluðu) 

við útskrift.  

Tafla 34 Breyting á gönguprófi frá innskrift að útskrift 

Breyting á gönguprófi frá innskrift (T2) að útskrif t (T3) 

 N ∆ Göngupróf 
(metrar) 

P 
Innan hópa 

P 
Milli hópa 

Allir  117 24.8 ± 45.3 (-131↔127) < 0.0001  

Karlar   41 19.6 ± 42.3 (-110↔125) < 0.05 
NS 

Konur   76 27.7 ± 46.9 (-131↔127) < 0.0001 

Eðlileg andleg líðan 74 25.1 ± 42.8 (-110↔127) < 0.0001 
NS 

Andleg vanlíðan ψ 43 24.3 ± 49.9 (-131↔125) < 0.005 
ψ  Andleg vanlíðan til staðar ef HAD listi sýnir ≥ 8 stig í kvíða og/eða þunglyndi. 

Taflan sýnir meðaltöl (± staðalfrávik), fjölda einstaklinga (N) og (spönn). NS = ekki marktækur munur. 

Þeir þátttakendur sem voru gönguprófaðir bæði við inn- og útskrift í 

endurhæfingu bættu göngugetu sína. Ekki var munur á árangri 

kynjanna eða árangri eftir andlegri líðan þátttakenda. Niðurstöðurnar 

breyttust ekki þótt þunglyndi eða kvíði (p = 0,06) væri skoðað 

sérstaklega. Göngugeta batnar marktækt frá innskrift að útskrift bæði 

hjá körlum og konum og sömuleiðis hjá þeim sem hafa eðlilega 

andlega líðan og þeim sem hafa merki um andlega vanlíðan. 

 

 

 



 

 

 Mynd 27 sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar á gönguprófi við 

innskrift og útskrift hjá öllum þátttakendum, eftir kynjum og a

líðan.  

 Mynd 27     Breyting á gönguprófi frá innskrift að útskrift
       * = p < 0.05    ** = p < 0.005
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sýnir meðaltal og staðalfrávik breytingar á gönguprófi við 

innskrift og útskrift hjá öllum þátttakendum, eftir kynjum og andlegri 

 
gönguprófi frá innskrift að útskrift, eftir 6 vikna endurhæfingu.                              

< 0.05    ** = p < 0.005    *** = p < 0.0001     

T2-T3

24,8

19,6

27,7

25,1

24,3

***** *******
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ff.  Fylgni göngugetu og mæði 

Mynd 28 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem athuguð er 

fylgni milli göngugetu á gönguprófi og mæðistiga við upphaf 

endurhæfingar. 

 
Mynd 28       Fylgni, % af áætluðu gönguprófi og mæði við innskrift í endurhæfingu. 

Til staðar er neikvæð fylgni (r2 = 0.159, F = 23,473, p < 0,0001) milli 

mæði við innskrift í endurhæfingu og % af áætlaðri göngugetu á 

gönguprófi við innskrift. Þannig að því meiri mæði sem sjúklingur 

upplifir við athafnir daglegs lífs því minni göngugetu hefur hann 

miðað við heilbrigðan viðmiðunarhóp.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýna að tvær breytur spá 

best fyrir um upplifun á mæði eða um 35 %, og er göngugeta (% af 

áætluðu) önnur þessara breyta en hin er kvíðastig á HAD lista. Aðrar 

breytur sem skoðaðar voru gáfu ekki marktækar skýringar á upplifun á 

mæði til viðbótar við þessar tvær.  
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gg. Fylgni göngugetu og teppu (FEV1%) 

Mynd 29 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar, þar sem athuguð er 

fylgni gönguprófs % af áætluð við innskrift og FEV1%  

 

Mynd 29     Fylgni, FEV1 % og % af áætluðu gönguprófi við innskrift í endurhæfingu 

Fylgni er jákvæð (r2 = 0.25, F = 41,076, p < 0,0001) milli FEV1% og 

% af áætlaðri göngugetu á gönguprófi við innskrift. Þannig að því 

hærra sem FEV1% er, (því minni teppa) því meiri er göngugetan. Eða 

því minni sem teppan er (hærra FEV1%), því meiri er göngugetan.  
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5. UMRÆÐUR 

1. Mæði 

Rannsóknir á áhrifum alhliða og yfirgripsmikillar endurhæfingar fyrir 

lungnasjúklinga benda til að hún dragi úr mæði (1,4,30,32-35). Þessi 

rannsókn gefur einnig svipaðar vísbendingar, þ.e. að mæði minnkar á 

sex vikna meðferðartíma (T2 til T3), eða um 7,9 stig samkvæmt 

SOBQ listanum, en um 4,1 stig frá því fyrir endurhæfingu og þar til 

einu ári eftir að henni lauk (T1-T4). En þar sem minnsta klínískt 

mikilvæga breyting á mæði, þegar SOBQ listinn er notaður, er talin 

vera fimm stig (72,73) virðist hér ekki vera um klínískt mikilvægan 

mun að ræða þegar eitt ár er liðið frá endurhæfingu. Í því samhengi 

þarf þó að hafa í huga að um er að ræða langan tíma og hægt 

versnandi sjúkdóm. Líklegt er að einkenni aukist á einu ári með 

versnandi sjúkdómi, því það er fylgni á milli teppu og mæði eins og 

Mahler og fleiri hafa sýnt (25). 

2. Aldur 

Þrátt fyrir að talið sé að LLT versni með aldri (6) sýna okkar 

niðurstöður sambærilega mæði hjá yngri og eldri aldurshópi. Ekki er 

heldur munur á göngugetu, holdafari, teppu (FEV1%, FEV1/FVC), og 

andlegri líðan milli hópanna, en að vísu voru fleiri konur í yngri 

aldurshópnum. Þessi rannsókn sýnir ekki fylgni milli mæði og aldurs 

við innskrift í endurhæfingu, þannig að mæði virðist ekki aukast eftir 

aldri. 
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3. Kyn 

Konur voru fleiri en karlar í hópi þátttakenda (63%) en mæði virtist 

ekki vera háð kyni því hún var sambærileg meðal kvenna og karla í 

þessari rannsókn. Aftur á móti eru hóparnir ólíkir, þar sem konurnar 

eru yngri, þyngri, með minni teppu og betri göngugetu en karlarnir. 

Konurnar virðast því koma fyrr á sjúkdómsferlinu í endurhæfingu en 

karlarnir. Tíðni andlegrar vanlíðunar (kvíða og/eða þunglyndis) virðist 

eins á milli hópanna, sem er samhljóma rannsókn Karls Kristjánssonar 

og fleiri á hjartasjúklingum á Reykjalundi (76), en er ekki samhljóma 

rannsókn Dowson (53) og Gunnars Guðmundssonar og fleiri (50) sem 

sýndu að kvíði var algengari hjá konum en körlum með LLT. Þessar 

niðurstöður vekja því þá spurningu hvort sá hópur af körlum sem fer í 

endurhæfingu sé kvíðnari en almennt gildir um karla með LLT. 

Á sex vikna meðferðartíma var bati á mæði sambærilegur hjá körlum 

og konum. En það vekur forvitni að sjá að þegar skoðuð er breyting á 

mæði frá því fyrir endurhæfingu og þar til einu ári eftir að henni lauk, 

minnkar mæði hjá körlum en ekki hjá konum. Þessar niðurstöður kalla 

á frekari rannsóknir til að svara því hvort og hvers vegna karlar virðast 

viðhalda bata á mæði betur en konur. 

4. BMI 

Samkvæmt upplýsingum frá WHO (79,80) eru 23,2% íslenskra 

kvenna og 16,7% íslenskra karla í of feit (≥ 30 í BMI). Við innlögn í 

endurhæfingu reyndust 39% þátttakenda í þessari rannsókn vera of 

feitir, en það virðist ekki hafa haft áhrif á mæðina þar sem hún var 

eins hvort sem þátttakendur voru of feitir eða ekki. Aldur, göngugeta 
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og tíðni andlegra erfiðleika reyndist sambærileg hjá hópunum. En 

aftur á móti reyndust of feitir vera með minni teppu, sem er samhljóða 

niðurstöðum Ramachandran og félaga (31). Líkur virðast því benda til 

þess að sjúklingar sem eru í yfirþyngd (≥ 30 í BMI) séu komnir styttra 

á veg í lungnasjúkdómsferli þegar þeir fara í lungnaendurhæfingu en 

þeir sem léttari eru. Aftur á móti er það vel þekkt að sjúklingar með 

langt gengna LLT eru oft vannærðir (5) og þarf því ekki að koma á 

óvart að þeir sem eru með minni sjúkdóm séu þyngri. Ekki reyndist 

vera fylgni milli holdafars og mæði.  

5. Andleg líðan 

Við upphaf endurhæfingar reyndist tíðni andlegrar vanlíðunar (merki 

um kvíða og/eða þunglyndi samkvæmt HAD lista ≥ 8 stig) vera 38% 

(N = 53), þar af voru 9% (N = 12) eingöngu kvíðnir og 12% (N = 17) 

eingöngu þunglyndir og 17% (N = 24) bæði kvíðnir og þunglyndir, 

sem er í samræmi við aðrar rannsóknir (12,16,50). Sýnt hefur verið að 

lungnaendurhæfing dregur úr andlegri vanlíðan (48,55-57) og reynist 

svo einnig vera í okkar rannsókn, þar sem fjölda þeirra sem upplifðu 

andlega vanlíðan fækkaði úr 38% niður í 28%. en andleg líðan batnaði 

yfir meðferðartímann hjá 15% (N = 19) þátttakenda, en versnaði hjá 

6% (N = 8). Einu ári síðar hafði hlutfall þeirra sem voru með andlega 

vanlíðan og enn voru þátttakendur í rannsókninni hækkað aftur upp í 

45%. En andleg líðan batnaði varanlega (í eitt ár) hjá 7% (N = 7) 

þátttakenda, en versnaði hjá 17% (N = 17). Ákveðinn galli er á 

þessum niðurstöðum, þar sem ekki eru tiltækar upplýsingar um 

andlega líðan einu ári eftir útskrift hjá þeim sem féllu úr rannsókninni. 
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Möguleiki er að það gefi skakka mynd af niðurstöðum. Einnig má líta 

til þess að þar sem um langvinnan og hægt versnandi sjúkdóm er að 

ræða, getur sjúkdómsástandið smám saman leitt til versnandi einkenna 

eins og mæði, kvíða og þunglyndis (53,54). En freistandi er að velta 

því fyrir sér hvort þörf sé fyrir markvissari vinnubrögð í 

endurhæfingu, sem beinast að andlegri uppbyggingu (vinna með kvíða 

og þunglyndiseinkenni), eflingu bjargráða vegna versnunar á 

sjúkdómsástandi og því að stuðla að andlegum og félagslegum 

stuðningi eftir formlega útskrift úr endurhæfingu. Margt bendir til þess 

að einangrun sé einn hluti af þeim vítahring hreyfingarleysis sem 

margir lungasjúklingar upplifa (1,16,60,61) og því væri vert að kanna 

hvaða áhrif félagsleg einangrun hefur á andlega líðan og hvort sú 

einangrun sem margir af sjúklingunum hverfa aftur til eftir 

endurhæfinguna sé þar áhrifaþáttur. Það er ákveðinn vankantur að 

ekki er vitað um andlega líðan þátttakenda fyrir innlögn í 

endurhæfingu, en þær upplýsingar hefðu gert okkur kleift að meta 

breytingu á andlegri líðan fyrir endurhæfingu og eftir endurhæfingu, 

þegar þátttakendur voru staddir á eigin heimili í sínu félagslega 

umhverfi.  

Ýmsar rannsóknir hafa bent til tengsla á milli andlegrar líðunar og 

mæði (52). Niðurstöður okkar sýna að þeir sem höfðu merki um 

andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) við innskrift í 

endurhæfingu upplifa meiri mæði á öllum tímapunktum 

rannsóknarinnar og minni göngugetu (þol) við innskrift í 

endurhæfingu en þeir sem hafa eðlilega andlega líðan. Kynjahlutfall, 
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aldur, holdafar og teppa var sambærileg á milli hópanna. Það má velta 

því fyrir sér hvort verra þol sé ástæða fyrir meiri upplifun á mæði hjá 

þessum hóp, en þrátt fyrir að hópurinn upplifi meiri mæði á öllum 

tímapunktum, þá náði hann sambærilegum árangri á gönguprófi og 

þeir sem voru með eðlilega andlega líðan. Þegar gerð var 

fjölbreytuaðhvarfsgeining með öllum þeim breytum sem skoðaðar 

voru (aldur, kyn, BMI, þunglyndisstig, kvíðastig, göngugeta (% af 

áætluðu) og FEV1%) kom í ljós að kvíði og göngugeta eru þær tvær 

breytur sem spá best fyrir um upplifun á mæði, eða 35%. Þær 

niðurstöður benda til þess að mikilvægt er að hafa þá tvo þætti í huga 

þegar verið að meta mæði sjúklinga með LLT og líklegt að með því að 

draga úr kvíða og auka göngugetu megi draga úr mæði þeirra. 

Þunglyndir reyndust hafa minni göngugetu við innskrift í 

endurhæfingu en aðrir, en sá munur var ekki til staðar þegar kvíðnir 

voru skoðaðir sérstaklega. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi 

þess að eini munurinn á þunglyndum og öðrum, er að þeir ganga 

skemur við innskrift í endurhæfingu og eru móðari en aðrir. 

Hugsanleg skýring á því getur verið að þunglyndir hreyfi sig minna en 

aðrir og stundi síður reglubundna þjálfun. Við komu í endurhæfingu 

eru þunglyndir því með lakara líkamsþrek en aðrir. Þetta á hins vegar 

ekki við um þá kvíðnu, því göngugeta þeirra var sambærileg við aðra. 

Með það í huga að göngugeta þunglyndra er verri en annarra við 

innskrift í endurhæfingu skoðuðum við hvort einhver munur væri á 

breytingu á gönguprófi á endurhæfingartímanum hjá þeim sem voru 

með merki um þunglyndi eða ekki, en reyndist svo ekki vera. 
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Það er áhugavert að sá hópur sem fann fyrir kvíða var yngri en aðrir, 

en að sá munur var ekki til staðar hjá þunglyndum. Þvert á niðurstöður 

Gunnars Guðmundssonar og fleiri (50) sýna okkar niðurstöður að ekki 

er munur á hlutföllum karla og kvenna sem eru með kvíða, en aftur á 

móti er það samhljóma niðurstöðum rannsóknar sem Karl Kristjánsson 

og fleiri (76) gerðu meðal hjartasjúklinga á Reykjalundi, þar sem tíðni 

þunglyndis og kvíða var eins hjá körlum og konum.  

Eftir sex vikna endurhæfingu (T2-T3) er bati á mæði sambærilegur hjá 

þeim sem eru með eðlilega andlega líðan eða vanlíðan. En það vekur 

forvitni að sjá að þegar skoðuð er breyting á mæði frá því fyrir 

endurhæfingu og þar til einu ári eftir að henni lauk (T1-T4), minnkar 

mæði hjá þeim sem hafa eðlilega andlega líðan en ekki hjá þeim sem 

hafa andlega vanlíðan, sem gefur til kynna sérstöðu þeirra sem hafa 

kvíða eða þunglyndi eða bæði. 

6. Líkamsrækt 

Niðurstöður okkar sýna að fleiri stunduðu einhverja líkamsrækt einu 

ári eftir endurhæfingu (64%, 65 af 102) en fyrir hana (38%, 52 af 

138). Endurhæfingin leiddi til þess að 24% (N = 24) þátttakenda tóku 

upp reglubundna líkamsrækt í kjölfar endurhæfingarinnar en 2% (N = 

2) hættu að stunda hana. Aftur á móti voru það 34% (N = 35) sem 

tóku ekki upp breyttan lífsstíl með reglubundinni hreyfingu. Þessar 

niðurstöður benda til að sex vikna endurhæfing í núverandi mynd auki 

þátttöku í líkamsrækt. Aftur á móti er sá galli á þeim niðurstöðum, að 

ekki eru tiltækar upplýsingar um þá þátttakendur sem féllu úr 

rannsókninni og því ekki hægt að útiloka að það gefi skakka mynd af 



106 
 

 

niðurstöðunum. Allar bakgrunnsbreytur (kynjahlutfall, aldur, holdafar 

(BMI), teppa (FEV1%, FEV1/FVC), göngugeta, mæði og andleg líðan) 

reyndust sambærilegar á hjá þeim sem stunduðu líkamsrækt og þeim 

sem gerðu það ekki. Þetta eru niðurstöður sem valda í fyrstu 

ákveðnum vonbrigðum en sýna þó að ekkert ætti að vera því til 

fyrirstöðu að allir sjúklingar með LLT, sem fá sex vikna 

endurhæfingarmeðferð, stundi líkamsrækt. Það vekur spurningu um 

hvað það er sem veldur að 36% (37 af 102) af hópnum stundar ekki 

neina líkamsrækt í kjölfar endurhæfingar, þrátt fyrir að á það sé lögð 

rík áhersla í meðferðinni. Hvað veldur því verður ekki svarað í þessu 

verkefni, en kallar á frekari rannsóknir á því hvort sá hópur hafi 

einhverja sérstöðu, landfræðilega eða persónulega. Einnig hvort sá 

hópur þurfi öðruvísi stuðning en í boði er í dag, til að taka upp 

breyttan lífsstíl með reglubundinni líkamsrækt. T.d. einhvern andlegan 

og/eða félagslegan stuðning samhliða líkamsþjálfun. Þekkt er að 

líkamsþjálfun dregur úr mæði lungnasjúklinga (1,16,61) og að 

nauðsynlegt er að stunda líkamsrækt til að viðhalda þeim árangri sem 

næst (33). því er ljóst að 36% sjúklinga sem fóru í lungnaendur-

hæfingu misstu af því tækifæri sem reglubundin líkamsþjálfun býður 

upp á. Þegar við bárum saman upplifun á mæði milli þeirra sem 

stunduðu líkamsrækt eða ekki eftir endurhæfingu var enginn munur á 

mæði á fyrstu þremur tímapunktunum, þ.e. fyrir innskrift (T1), við 

innskrift (T2) og við útskrift (T3). En aftur á móti reyndist marktækur 

munur vera til staðar einu ári eftir að endurhæfingu lauk. Þetta eru 

mikilsverðar niðurstöður, því þær styrkja þá vitneskju sem fyrir var 

um mikilvægi þess að sjúklingar með LLT stundi líkamsrækt til að 
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draga úr upplifun á mæði. Þannig sýnir rannsóknin fram á möguleika 

lungnasjúklinga til að bæta lífsgæði sín, því sýnt hefur verið fram á að 

mæði er einn stærsti áhrifaþáttur á lífsgæði hjá lungnasjúklingum 

(4,12). Því miður höfum við ekki upplýsingar um FEV1 og þar með 

teppu þátttakenda, einu ári eftir að endurhæfingunni lauk. Aftur á móti 

var spurt um versnun á sjúkdómsástandi og sjúkrahúsinnlagnir, en 

hvorugt af því er hluti af þessu verkefni. Mögulegt er að sá hópur sem 

ekki stundaði líkamsrækt hafi orðið fyrir versnun á sjúkdómsástandi 

og það valdið verri meðferðarheldni hvað varðar reglubundna 

líkamsrækt.  

7. Lungnateppa 

Þátttakendur voru flokkaðir í tvo hópa út frá teppu: þá sem eru með 

GOLD I og II (FEV1% ≥ 50%), það er með minni teppu og svo hóp 

með teppu á GOLD stigi III og IV (FEV1% < 50%), það er með meiri 

teppu. Við innskrift í endurhæfingu voru 38% þátttakenda með meiri 

teppu og reyndust þeir finna fyrir meiri mæði á öllum tímapunktum. 

Hóparnir voru ólíkir að því leyti að þeir sem voru með meiri teppu, 

voru grennri (lægri líkamsþyngdarstuðull), með minni göngugetu og 

hlutfallslega fleiri karlar en konur voru í þeim hópi. Aftur á móti voru 

aldur og hlutfall þeirra sem voru með andlega vanlíðan sambærileg á 

milli hópanna.  

Bati á mæði var sambærilegur hjá þeim sem voru með minni eða meiri 

teppu, bæði eftir sex vikna endurhæfingu (T2-T3) og frá því fyrir 

innskrift þar til einu ári eftir að endurhæfingu lauk (T1-T4). Mæðin 

lækkar hjá báðum hópunum frá innskrift að útskrift en ekki frá því 
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fyrir innskrift þar til einu ári síðar. Mahler og félagar (25) sýndu fram 

á sterka fylgni milli mæði og teppu (FEV1%), en okkar niðurstöður 

sýna marktæka, en litla fylgni þar á milli, þar sem mæði eykst með 

meiri teppu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda þannig til að 

sjúklingar með meiri teppu upplifi meiri mæði en þeir sem eru með 

minni teppu, en að enginn munur sé á milli hópanna í árangri 

endurhæfingar í því að draga úr mæði.  

8. Göngugeta  

Göngupróf er ein af viðurkenndari aðferðum til að meta árangur 

lungnaendurhæfingar (16) og endurspeglar áreynslugetu við athafnir í 

daglegu lífi (63). Niðurstöður okkar sýna greinilegan bata á göngugetu 

eftir sex vikna endurhæfingu og teljum við líklegt að sá bati geti haft 

áhrif á daglegt líf þátttakenda. Göngugeta batnaði eins hjá körlum og 

konum, en einnig hjá þeim sem voru með eðlilega andlega líðan og 

andlega vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi). Árangur við að byggja 

upp líkamlegt þol er þannig sýnilegur hjá öllum hópunum. Í ljós kom 

að göngugeta er ein af tveimur breytum sem spáðu best fyrir um 

upplifun á mæði, þannig að því meiri mæði þátttakendur upplifðu því 

skemmri vegalengd gengu þeir. Einnig kom í ljós fylgni göngugetu og 

teppu (FEV1%), því meiri teppa því skemur var gengið á gönguprófi.  

9. Klínískt mikilvægi  

Ávinningur af rannsókninni felst m.a. í mati á árangri þeirrar 

endurhæfingarmeðferðar sem veitt er sjúklingum með langvinna 

lungnateppu á Reykjalundi. Meðferðar sem leiðir til minni upplifunar 

á mæði við athafnir daglegs lífs, bættrar andlegrar líðunar og betri 
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ástundunar líkamsræktar. Vonast er til að niðurstöður verkefnisins 

auðveldi heilbrigðisstarfsfólki Reykjalundar að meta og túlka mæði 

hjá sjúklingum með LLT og átta sig á hvaða þættir það eru sem helst 

hafa áhrif á þá mæði og andlegu vanlíðan sem margir sjúklingar hafa 

lýst. Niðurstöðurnar benda til þess að efla þurfi úrræði fyrir þann hóp 

lungnasjúklinga sem finnur fyrir andlegri vanlíðan. Niðurstöðurnar 

gefa viðmið á mæði sem metin er með SOBQ listanum hjá sjúklingum 

með LLT, þar sem tekið er tillit til aldurs, kyns, holdafars, andlegrar 

líðunar (kvíða og/eða þunglyndis) og teppustigs. Og ættu þannig að 

auðvelda meðferðaraðilum að leggja mat á mæði og á árangur 

meðferðar. Meðferðaraðilar ættu að geta nýtt sér SOBQ listann til að 

meta breytingu á sjúkdómsástandi út frá mæði og þannig hvort þörf er 

á inngripi eða frekari stuðningi. Þannig notkun gæti m.a verið hentug 

þar sem unnið er með sjúklingum í heimahúsi, á heilsugæslu og í 

endurhæfingu. Auk hagnýts gildis þess að geta mælt breytingu á 

mæði, nýtist mælitækið einnig í forskoðun fyrir endurhæfingu, þar 

sem hægt er að meta hversu mikil áhrif mæði hefur á daglegt líf 

sjúklings og þar með til að undirbúa meðferðina betur og vonandi gera 

hana árangursríkari.  

10. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast helst í því að ekki eru til 

upplýsingar um andlega líðan þátttakenda fyrir innskrift í 

endurhæfingu og ekki eru heldur til staðar upplýsingar úr 

öndunarmælingu um teppu (FEV1%) einu ári eftir að endurhæfingunni 

lauk. Þannig er ekki hægt að skoða hvort þeir sem hafa orðið fyrir 
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versnun á sjúkdómsástandi séu ólíkir þeim sem eru í stöðugu 

sjúkdómsástandi eða í framför og hvort það skýri að einhverju leyti 

upplifun á mæði, andlega líðan og þátttöku í líkamsrækt. Rannsóknin 

stóð yfir í langan tíma og því fylgir óhjákvæmilega talsvert brottfall úr 

rannsókninni. Brottfallið torveldar úrvinnslu gagna og vekur 

spurningar um hvort þeir sjúklingar sem hættu þátttöku (af ýmsum 

ástæðum) séu með einhverjum hætti ólíkir þeim sem héldu áfram. Í 

upphafi rannsóknarinnar var það fyrirséð fyrir að engum sem var á 

biðlista eftir endurhæfingu yrði synjað um meðferðina, þannig að ekki 

yrði til staðar viðmiðunarhópur til að bera saman þá sem fengu 

meðferðina eða ekki. Því vitum við ekki hvernig upplifun á mæði 

breytist á rúmlega ári hjá þeim sem ekki fá endurhæfingu, og er það 

takmarkandi þáttur í túlkun niðurstaðna. Eftir á að hyggja hefði verið 

áhugavert að skoða þann hóp sem ekki hóf endurhæfingu en 

samþykkti þátttöku í rannsókninni og meta hvort hann var á einhvern 

hátt frábrugðinn þeim sem þáðu endurhæfinguna. Í framhaldi af 

þessari rannsókn og til að auka gildi hennar væri áhugavert að mæla 

mæði hjá einstaklingum með LLT sem ekki hafa verið í endurhæfingu 

í að minnsta kosti tvö ár (viðmiðunarhópur) og breytingu á henni á 14 

mánaða tímabili. Kanna einnig tengsl mæðinnar við aðra þætti með 

sama hætti og gert var í þessari rannsókn.  
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11. Ályktun 

Ég tel að meginniðurstöður þessarar rannsóknar sýni að sú sex vikna 

endurhæfing sem sjúklingum með LLT býðst á Reykjalundi sé 

árangursrík meðferð til að draga úr upplifun á mæði við athafnir 

daglegs lífs og einnig að hún bæti göngugetu þeirra. Þessar 

rannsóknarniðurstöður sýna að holdafar, aldur og kyn hafa ekki áhrif á 

upplifun á mæði hjá sjúklingum með LLT og einnig að þeir sjúklingar 

sem hafa meiri teppu upplifi meiri mæði en þeir sem hafa minni teppu. 

Ég álykta einnig að sjúklingar með LLT sem hafa merki um andlega 

vanlíðan (kvíða og/eða þunglyndi) upplifi meiri mæði og hafi minni 

göngugetu við innskrift í endurhæfingu en þeir sem hafa eðlilega 

andlega líðan, en nái þrátt fyrir það sama bata á þeim þáttum. 

Niðurstöður mínar benda jafnframt til að kvíðastig og göngugeta spái 

best fyrir um upplifun á mæði, af þeim þáttum sem skoðaðir voru. 

Einnig að þeir sem stunda reglubundna líkamsrækt í kjölfar 

endurhæfingarinnar upplifi minni mæði einu ári síðar en þeir sem ekki 

stunda líkamsrækt. Niðurstöður mínar benda til þess að 

endurhæfingarmeðferðin sem veitt er á Reykjalundi fækki þeim sem 

hafa merki um andlega vanlíðan og einnig að hún fjölgi þeim sem eru 

virkir í reglubundinni líkamsrækt einu ári síðar. 
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