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Útdráttur 

Tilgangur þessarar fræðilegu úttektar var að kanna þekkingu sem liggur fyrir um 

lífsgæði sjúklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Gagna var aflað í 

gagnagrunnunum Pubmed, Scopus og Chinal. Leit var takmörkuð við einstaklinga með 

sáraristilbólgu og svæðisgarnabólgu. Skoðað var hvort lífsgæði þessara einstaklinga eru 

skert og á hvaða sviðum líkamlegra, félagslegra og sálfræðilegra þátta skerðingin kemur 

fram. Niðurstöður sýndu að lífsgæði þessara hópa eru verulega skert þegar sjúkdómurinn 

er virkur og því virkari sem sjúkdómurinn er, því neikvæðari eru áhrifin. Þegar 

sjúkdómurinn er í dvala, virðast lífsgæðin hins vegar sambærileg og í 

samanburðarhópum. Þau svið lífsgæða sem virðast skerðast, eru tengd almennri heilsu, 

líkamlegum þáttum, getu til virkni og andlegri líðan. Mikilvægt er að þekkja áhrif 

þessara sjúkdóma á lífsgæði til að vera betur í stakk búinn til að veita meðferð sem 

dregið getur úr afleiðingunum. 

 

Lykilorð: Bólgusjúkdómar í meltingarvegi, svæðisgarnabólga, sáraristilbólga, 

lífsgæði, heilsutengd lífsgæði. 
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Abstract  

The aim of this literature review was to examine the existing knowlegde concerning 

the quality of life of patients with inflammatory bowel disease. Data was collected from 

Pubmed, Scopus and Chinal. The Study was limited to individuals suffering from 

ulcerative colitis and Crohn’s disease. The objective was to assess whether the diseases 

have a detrimental effect on the patient‘s quality of life, and if so, to what extent and in 

which particular areas, i.e. physical, social or psychological aspects. The findings 

showed that patients‘ quality of  life was significantly affected when active and the 

negative effects increased as the disease became more active. During periods of 

remission, patients‘ quality of life resembled that of the control group‘s. The areas that 

were most affected were connected to general health and physical factors, for instance, 

with regard to an individual‘s productivity and emotional well-being. Awareness is 

important of the disease´s effect on factors which influence a patient‘s quality of life. 

Knowledge in this area enables us to choose and provide the treatment that is most likely 

to minimize symptoms and therefore improve the patient‘s quality of life. 

 

Key words: Inflammatory bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, quality 

of life, health related quality of life. 
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Inngangur  

Aukning virðist vera á tíðni bólgusjúkdóma í meltingarvegi, þá sérstaklega í vestrænum 

löndum (Gismera og Aladrén, 2008). Talið er að um 2,2 milljónir einstaklinga þjáist af 

þessari tegund meltingarsjúkdóma í Evrópu og virðist sem þeir séu algengari í iðnvæddum 

löndum, svo sem Skandinavíu. (Loftus Jr., 2004).   

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að kanna hvaða þekking lægi fyrir um 

lífsgæði og heilsutengd lífsgæði einstaklinga sem þjást af sáraristilbólgu og 

svæðisgarnabólgu. Einnig var ætlunin að rýna í lífsgæðin og skoða hvort þau væru skert og 

ef svo væri, hvar sú skerðing komi fram m.t.t. líkamlegra, félagslegra og sálfræðilegra þátta.  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi þekkingu á þeim sviðum þar sem lífsgæði 

sjúklinga eru skert og þeim bjargráðum sem þeir nota. Geta hjúkrunarfræðingar þá komið 

auga á einstaklinga sem bera merki um vanlíðan og því verið betur í stakk búnir til að veita 

þeim meðferðtil að draga úr virkni sjúkdómsins og þar af leiðandi bæta lífsgæði (Bernklev 

o.fl , 2004). 

Bólgusjúkdómar í meltingarvegi eru langvinnir og meðferð við þeim oft á tíðum erfið, 

s.s. lyfjameðferð og skurðaðgerðir og hafa sjúkdómarnir áhrif á daglegt líf einstaklingsins og 

leiða má þá líkum að því að heilsutengd lífsgæði þeirra eru skert (Nordin, Påhlman, Larsson, 

Sundberg-Hjelm og Lööf, 2002; Zhou, Ren, Irvine og Yang, 2010). Hugtakið heilsutengd 

lífsgæði er flókið og yfirgripsmikið. Nær það yfir líkamlega, félagslega og sálfræðilega þætti 

einstaklingsins. Við langvinna sjúkdóma skerðast lífsgæði sjúklinganna og er því mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því við umönnun þeirra (Casellas, López-Vivancos, Badia, Vilaseca, 

og Malagelada, 2001; Mussell, Böcker, Nagel, og Singer, 2004; Smith, Watson, og Palmer, 

2002). Aukist hefur til muna áhugi á því að kanna hvaða áhrif þessir sjúkdómar hafa á 

heilsutengd lífsgæði sjúklinganna (Mussell o.fl., 2004).  
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Byrjað verður á að útskýra bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Allnokkrir sjúkdómar falla 

undir skilgreininguna bólgusjúkdómar í meltingarvegi. Ákveðið var að einskorða 

umfjöllunina við svæðisgarnabólgu (Crohn´s disesae) og sáraristilbólgu (ulcerative colitis). 

Farið verður yfir faraldsfræði þessara sjúkdóma, virkni þeirra og einkenni. Í fræðilega 

kaflanum er farið yfir 15  rannsóknir þar sem rýnt er í niðurstöður þeirra og þær bornar 

saman. Rannsóknirnar voru settar upp í rannsóknartöflu. Í umræðunum mun þekkingin og 

niðurstöðurnar verða tengdar saman.  

Það er viðurkennt meðal rannsakenda, að mikilvægt er að gera sér grein fyrir því, hvort 

og hvernig lífsgæðin eru skert, til þess að geta hannað og útbúið íhlutanir, sérsniðnar að 

þörfum sjúklinganna (Bernklev o.fl., 2004; Verma, Tsai og Giaffer, 2001).  
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Bólgusjúkdómar í meltingarvegi 

Bólgusjúkdómar í meltingarvegi (inflammatory bowel disease) er samheiti sem nær yfir 

margra sjúkdóma. Meðal þeirra eru sjúkdómarnir sáraristilbólga (ulcerative colitis) og 

svæðisgarnabólga (Crohn´s disease). Sýnt hefur verið fram á, að þessir sjúkdómar hafi 

víðtæk áhrif á líf einstaklinganna, sem meðal annars leiða af sér mikla skerðingu á 

lífsgæðum (Casellas o.fl., 2001; Oxelmark, Magnusson, Löfberg og Hillerås, 2007; Smith, 

Watson og Palmer, 2002; Zhou o.fl., 2010).   

Mörgum sjúklingum, aðstandendum þeirra, heilbrigðisstarfsfólki og hinum almenna 

borgara finnst einkenni bólgusjúkdóma í meltingarvegi neyðarlegir og niðurlægjandi (Carter, 

Lobo og Travis, 2004). Þrátt fyrir að meinafræðilega séð séu þessir sjúkdómar ólíkir, þá eru 

einkenni svipuð, svo sem niðurgangur, blæðing frá meltingarvegi, kviðverkir, þreyta og 

slappleiki (Nordin o.fl., 2002; Oxelmark o.fl., 2007; Zhou o.fl., 2010). Þessi einkenni geta 

síðan leitt af sér slen, verki, vanlíðan og skömm, missi úr vinnu, skóla og félagslífi 

(Oxelmark o.fl., 2007). Afleiðingin getur einnig orðið sú, að einstaklingurinn fær ekki 

tækifæri til að ganga menntaveginn og á erfitt með að stunda vinnu vegna sjúkdómseinkenna 

sinna. Þarna bætist við annar liður, þ.e. tekjutap einstaklinganna sem hefur margfeldisáhrif. 

Upphaf sjúkdómsins kemur oft snemma fram en sterkar líkur eru á því að hann muni valda 

heilsuleysi um ævina. Dánartíðni hækkar lítið eitt við svæðisgarnabólgu og sáraristilbólgu en 

það fer að miklu leyti eftir aldri sjúklingsins þegar sjúkdómurinn verður virku hverju sinni, 

dreifingu sjúkdómsins og alvarleika hans. Sáraristilbólga og svæðisgarnabólga eru 

sjúkdómar ungs fólks þar sem hámarksnýgengi er á bilinu tíu til fjörtíu ára eða einmitt á 

þeim tíma sem fólk  menntar sig, byggir upp starfsframa og stofnar fjölskyldu (Carter o.fl., 

2004; Pallis, Vlachonikolis og Mouzas, 2002). Þessir sjúkdómar geta samt sem áður sprottið 
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upp hvenær sem er og á hvaða aldri sem er og eru 15% einstaklinga sem greinast í Bretlandi 

60 ára eða eldri.  

Ekki er vitað með vissu hvers vegna fólk fær bólgusjúkóm í meltingarveg. Talið er að 

einstaklingurinn hafi veiklað gen fyrir, en sjúkdómurinn blossar upp við eitthvert 

umhverfisáreiti svo sem sýkingu, lyf eða aðra óþekkta þætti (Carter o.fl., 2004; Smith, 

Watson og Palmer, 2002). Svo virðist sem genaþátturinn sé sterkari í svæðisgarnabólgu en í 

sáraristilbólgu. Reykingar auka líkurnar á svæðisgarnabólgu en virðast draga úr líkum á 

sáraristilbólgu vegna óþekktra þátta. Í bæði sáraristilsbólgu og svæðisgarnabólgu eru auknar 

líkur á  ristilkrabbameini (colonic carcinoma) (Carter o.fl., 2004; Loftus Jr., 2004).  

Svæðisgarnabóla og sáraristilbólga einkennast af bráða sjúkdómstímabili (acut relapse) 

og skeiði þar sem sjúkdómurinn liggur í dvala (remission). Í flest öllum tilfellum þarf að 

meðhöndla sjúklinginn með lyfjum (Nordin o.fl., 2002). Hingað til hefur meðferð sjúklinga 

með þessa sjúkdóma aðallega verið einkennamiðuð, en í dag sjá sífellt fleiri þörfina á því að 

bæta vellíðan einstaklinganna í stað þess að einblína á líkamleg einkenni þeirra. Þess vegna 

er það ljóst, hve mikilvægt það er, að vita hvernig og hversu mikið bólgusjúkdómar í 

meltingarvegi breyta heilbrigðisskynjun sjúklinganna, í hvaða þáttum skerðingin kemur fram 

og hvort heilsutengd lífsgæði eru verri á tímum sem einkennast af veikindum og hvort 

lífsgæði haldist utan þess tímabils, þ.e. þegar einstaklingurinn er einkennalaus (Casellas o.fl., 

2001). Tíðni sjúkdómsástands er einstaklingsbundið. Þetta, ásamt því að þurfa að vera sífellt 

á viðhaldslyfjameðferð, getur haft víðtæk áhrif á lífsgæði einstaklinga með þessar tegundir 

bólgusjúkdóma (Verma og Giaffer, 2001). 

Faraldsfræði 

Talið er að hátt í 2,2 milljónir manna þjáist af bólgusjúkdómum í meltingarvegi í Evrópu 

og gera má ráð fyrir að milli 50.000 til 68.000 ný tilfelli af sáraristilbólgu séu greind þar 
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árlega og milli 23.000 til 41.000 af svæðisgarnabólgu (Loftus Jr., 2004). Sáraristilbólga er 

almennt talin algengari en svæðisgarnabólga og er tíðni þessara sjúkdóma hærri í Norður- 

Evrópu og Skandinavíu en Suður-Evrópu (Sigurður Björnsson, Jóhann Heiðar Jóhannsson 

og Einar Oddsson, 1998; Shivananda o.fl., 1996). Tíðni sáraristilbólgu er 40% hærri í 

Norður-Evrópu en Suður-Evrópu og tíðni svæðisgarnabólgu er 80% hærri á sömu slóðum. 

Svipaður munur hefur verið skráður í Bandaríkjum milli suðurs og norðurs, sem getur bent 

til þess að þættir svo sem loftslag, mataræði, efnahagur, iðnvæðing eða erfðarþættir hafa 

áhrif á tíðni sjúkdómanna (Loftus Jr., 2004; Shivananda o.fl., 1996).  

Á Íslandi hafa verið gerðar afturskyggnar faraldsfræðilegar rannsóknir á sáraristilbólgu 

og svæðisgarnabólgu frá árinu 1950 til 1994. Sýna þessar rannsóknir að nýgengi þessara 

sjúkdóma hefur aukist marktækt (Sigurður Björnsson, Jóhann Heiðar Jóhannsson og Einar 

Oddsson, 1996a; Sigurður Björnsson, Jóhann Heiðar Jóhannsson og Einar Oddsson, 1996b; 

Sigurður Björnsson og Jóhann Heiðar Jóhannsson, 2000). Rannsókn frá árunum 1980-1989 

sýndi, að nýgengi sáraristilbólgu hafði nær tvöfaldast miðað við áratuginn á undan. Mun 

færri sjúklingar höfðu þó verið lagðir inn á sjúkrahús vegna sáraristilbólgu miðað við fyrri 

rannsókn, sem var útskýrt með því að breyttar forsendur væru á innlögnum þótt 

snemmbærari greining hefði einnig getað átt þátt í skýringunni, en sjúklingar voru að 

greinast fyrr en áður (Sigurður Björnsson o.fl, 1996a). Í síðari rannsókn kom fram, að á árinu 

1994 fór nýgengi sáraristilbólgu enn vaxandi og var þá 16,5/100.000 á íbúa á Íslandi sem var 

eitt af því hæsta sem þekktist í nálægum löndum. Þá var nýgengi sjúkdómsins í karlmönnum 

hæst á aldursbilinu 30-39 ára en hjá konum á aldrinum 20-29 ára (Sigurður Björnsson og 

Jóhann Heiðar Jóhannsson, 2000). 

Svipað má segja um nýgengi svæðisgarnabólgu, en hún þrefaldaðist á árunum 1980-

1989 miðað við áratuginn á undan og ef miðað er við rannsókn frá árunum 1950-1969, jókst 
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nýgengið nærri áttfalt. Þrátt fyrir þetta var nýgengi á 100.000 íbúa með því lægsta sem 

þekktist á svipuðu tímabili í nálægum löndum (Sigurður Björnsson o.fl, 1996b). Á árinu 

1994 var nýgengið enn rísandi þótt hægt væri og var þá komið í 5,5/100.000 íbúa. Á því 

tímabili var nýgengi hjá körlum hæst á aldrinum 20-29 ára og konum 10-19 ára (Sigurður 

Björnsson og Jóhann Heiðar Jóhannsson, 2000). Ekki eru til nýrri faraldsfræðilegar 

rannsóknir á Íslandi en hugsanlega er verið að fara af stað með aðra rannsókn sem mun halda 

áfram þar sem frá var horfið og ná fram yfir árið 2010. Sigurður Björnsson (Munnleg 

heimild, 6. maí 2010). Hægt er að sjá á innlagnatölum í vistunargrunni sjúkrahúsanna hjá 

Landlækni að á árinu 1999 voru 152 lagðir inn á sjúkrahús með sáraristilbólgu og 

svæðisgarnabólgu eða að meðaltali 0,42 á dag. Innlögnum fór svo smám saman fjölgandi til 

ársins 2008 en þá voru 391 lagðir inn, eða að meðaltali 1,07 á dag (Landlæknisembættið, 

2010). Ekki er hægt að draga miklar ályktanir af þessum tölum því þær hafa ekki verið 

staðlaðar. Á þessum tíma fór þjóðinni fjölgandi og því má búast við fjölgandi innlögnum. 

Einnig verður að nefna, að á þessum tölum sést ekki hvort sami einstaklingurinn er lagður 

inn oftar en einu sinni. Þessar tölur segja heldur ekkert um þá einstaklinga sem fá vægari 

einkenni sjúkdómsins og hafa ekki þurft á innlögn að halda á þessum tíma eða lögðust inn 

vegna annara sjúkdóma .  

Sáraristilbólga 

Sáraristilbólga eða ulcerative colitis er skilgreind sem útbreidd bólga í slímhúðinni sem 

takmörkuð er við ristilinn (Zhou o.fl., 2010). Aðaleinkenni sáraristilbólgu er blóðugur 

niðurgangur. Önnur einkenni eru magakrampar, að þurfa að fara á klósettið með litlum 

fyrirvara og að eiga erfitt með að halda í sér. Einnig getur verið mikil hægðaþörf en 

sjúklingurinn getur þá ekki losaði sig við hægðir. Sáraristilbólga er alvarlegur sjúkdómur 

sem á árum áður fylgdi há dánartíðni. En í dag, með nýjungum í lyfjafræði og 
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skurðlæknisfræði, er dánartíðnin svipuð og hjá hinum almenna borgara. Það er örlítil hækkun 

fyrstu tvö árin eftir greiningu en jafnast svo út. Hættan er þó enn til staðar og getur slæmt 

kast sáraristilbólgu þar sem bólga er mikil og blæðingar eru frá endaþarmi verið lífshættulegt 

ástand. Um 90% einstaklinga geta lifað tiltölulega eðlilegu lífi ári eftir að þeir greinast, þar á 

meðal stundað vinnu, en um 10% eiga við mikil vandkvæði að stríða þá sérstaklega tengt 

atvinnu (Carter o.fl., 2004). Um 20-30% þeirra sem eru með mjög slæma sáraristilbólgu 

(Pancolitis) þurfa að láta fjarlægja allan ristilinn (colectomy) og fá stóma (Carter o.fl., 2004; 

Nordin o.fl., 2002). En þegar ristilinn er allur numinn á brott, er það lækning við 

sjúkdómnum því hann er staðbundinn við þetta líffæri, einkenni hætta og sjúklingurinn telst 

læknaður (Hwang og Varma, 2008). 

Svæðisgarnabólga 

Svæðisgarnabólga eða Crohn´s sjúkdómurinn einkennist af óreglulegum eða flekkóttum 

bólgum í þörmum sem fara í gegnum öll lög þarmaveggjarins. Sjúkdómurinn getur haft áhrif 

á alla slímhúð líkamans s.s. í augum og munnholi. Einkenni svæðisgarnabólgu eru misleit og 

ólík en dæmigerð einkenni eru kviðverkir, niðurgangur og megrun. Einkenni sem varða allan 

líkamann eru slappleiki, langvarandi lystarleysi og er hiti algengari í svæðisgarnabólgu 

heldur en sáraristilbólgu. Svæðisgarnabólga getur einnig leitt til þarmahindrunar (intestinal 

obstruction) , orsakavaldurinn eru samgróningar, fistlar (oft perianal) eða graftarbólga 

(abscesses). Skurðaðgerðir lækna ekki svæðisgarnabólgu og eru þær aðeins framkvæmdar til 

að reyna að draga úr áhrifum og einkennum sjúkdómsins. Um helmingur allra sjúklinga þarf 

að fara í skurðaðgerð á fyrstu 10 árum og um 10-80% allra enda einhvern tímann á 

lífsleiðinni í aðgerð tengda sjúkdómnum (Carter o.fl., 2004). 



8 

 

Aðferðafræði 

Við leit að heimildum var farið í gegnum gagnasöfnin Scopus, PubMed, Cinahl, Google 

Scholar, Hirslan og Gegnir. Margt kom fram við heimildaöflun og var skimað yfir og greinar 

valdar til frekari skoðunar ef titill og útdráttur virtust falla að efnistökum. Að auki var leitað 

sérstaklega eftir greinum sem fundust í heimildaskrám og taldar voru gagnlegar eða voru 

frumheimildir. Leitarorðin voru eftirfarandi: Inflammatory bowel disease, Crohn‘s disease, 

ulcerative colitis, quality of life, health related quality of life. 

 Allar greinar sem notaðar voru í þessari ritgerð var að finna í Scopus, PubMed og 

Cinahl, nema íslensku heimildirnar fundust flestar í Hirslunni. Sjálfkrafa duttu út greinar ef 

ekki var hægt að nálgast þær í gegnum bókasafn Landspítalaháskólasjúkrahúss, nema ein 

grein þar sem hægt var að hafa samband við greinarhöfund og veitti hann góðfúslega aðgang 

að greininni. Við val á rannsóknargreinum voru einungis teknar rannsóknir frá árinu 2000 

eða yngri en við leit annarra heimilda s.s. upplýsinga-, fræðslu- og frumheimilda, voru eldri 

greinar teknar með ef þurfti. Útilokaðar voru rannsóknir sem fjölluðu um börn yngri en 18 

ára og greinar sem tiltóku rannsóknir þar sem sérstaklega var kveðið á um áhrif ákveðinna 

lyfjameðferða eða skurðaðgerða. Eftir þessar útilokanir stóðu eftir 15 rannsóknir og hægt að 

sjá yfirlit yfir þær í töflu 1. Einnig var haft samband við Landlæknisembættið sem veitti 

aðgang að innlagnartölum úr vistunargrunni sjúkrahúsanna. Þær sýna heildarinnlagnir 

ákveðinna sjúkdómshópa um nokkurra ára bil en þær eru ekki staðlaðar tölur.  
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Fræðileg samantekt 

Í þessum fræðilega kafla verður farið yfir og rýnt í rannsóknir sem skoða heilsutengd 

lífsgæði einstaklinga með svæðisgarnabólgu og sáraristilbólgu út frá sviðum líkamlegra, 

félagslegra og sálfræðilegra þátta. Kaflanum er skipt upp. Byrjað verður á að nefna tvö 

algengustu mælitæki sem komu hvað mest við sögu í rannsóknunum. Næst verður farið yfir 

hugtakið lífsgæði og það skilgreint. Þrátt fyrir að það sé ekki samhljómur eða ákveðin 

skilgreining á hugtakinu lífsgæði og heilsutengd lífsgæði, eru flestir sammála um að þættir 

sem flokkast undir þau eru líkamlegir, félagslegir og sálfræðilegir (Bernklev o.fl., 2005; 

Nordin o.fl., 2002; Verma og Giaffer, 2001). Farið verður yfir svið lífsgæða og gert verður 

sérstaklega grein fyrir bjargráðum sem komu fram í rannsóknunum. Þær rannsóknir sem 

notaðar eru í fræðilega kaflanum, eru settar upp í töflu 1 og niðurstöður þeirra dregnar þar 

fram. Í umræðunum verða niðurstöður ofangreindra kafla þar næst dregnar saman og tengdar 

við hjúkrun.  

Skilgreining á lífsgæðum 

Talsvert hefur verið fjallað um lífsgæði í tengslum við meðferðir sjúklinga og umönnun 

þeirra (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 

1997). Rannsóknir á lífsgæðum eru algengar og hefur hugtakið verið mikið notað í 

heilbrigðisvísindum (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Með því að meta lífsgæði er hægt að 

meta áhrif meðferðar á sjúklinga og greina á milli lífsgæða mismunandi sjúklingahópa, 

(Tómas Helgason o.fl., 1997) til þess að geta tengt saman réttan einstakling við réttu og 

áhrifaríkustu meðferðina (Verma og Giaffer, 2001). 

Lífsgæði er ekki mælanleg breyta heldur hugtak sem er illa skilgreint og á sér margar hliðar 

(Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Segja má að lífsgæði séu bæði persónubundin og efnisleg. 
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Þau síðarnefndu sem tengjast lífsgæðakapphlaupinu, er hægt að meta hlutlægt, þó deila megi um 

hvaða kvarða eigi að nota og hvað teljist viðunandi á hverjum tíma. Líðan og lífsfylling eru 

hinsvegar persónubundin lífsgæði sem ekki verður metið svo viðunandi sé nema af 

einstaklingnum sjálfum með huglægu mati (Tómas Helgason o.fl., 1997). 

Munur er á almennum lífsgæðum og svo heilsutengdum lífsgæðum. Til hins fyrrnefnda 

verða að teljast helstu lífsnauðsynjar líkt og fæða, húsaskjól og tekjur, en einnig huglæg 

atriði líkt og vellíðan, hamingja og heilsa. Heilsutengd lífsgæði ná þá yfir þætti sem tengjast 

heilsu einstaklinga, upplifun þeirra, takmörkunum sem og mati þeirra á aðstæðum sínum 

miðað við heilsufar (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Nauðsynlegt getur verið að skoða 

heilsutengd lífsgæði því ýmis önnur lífsgæði eins og mannréttindi og hreint andrúmsloft 

breytast ekki með breyttu heilsufari einstaklingsins en geta þó haft áhrif á heilsu hans 

(Tómas Helgason o.fl., 2000). 

Með mati á heilsutengdum lífsgæðum greinum við þá sem lifa við skert lífsgæði vegna 

heilsubrests frá öðrum einstaklingum og fylgjumst með þeim breytingum sem verða á lífs-

gæðum þeirra með eða án meðferðar (Tómas Helgason o.fl., 2000). Heilsutengd lífsgæði eru 

gjarnan notuð í faraldsfræðilegum og klínískum rannsóknum (Bernklev o.fl., 2005). Miklar 

framfarir hafa orðið við lækningar og meðferð sjúkdóma, og oft eru þetta ævilangar 

meðferðir. Með hækkun á meðalaldri fjölgar heilbrigðisvandamálum og líklegt má telja að 

margt eldra fólk þjáist af einhverjum langvinnum sjúkdómi. Heibrigðisþjónustan getur ekki 

sett sér það markmið einvörðungu að lækna sjúkdóma, heldur að hjálpa einstaklingum að lifa 

eins góðu lífi og mögulegt er, þrátt fyrir sjúkdóma og minnkaða getu (Kolbrún Albertsdóttir 

o.fl., 2009). Heilsutengd lífsgæði skipta máli fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk þegar 

verið er að meta sjúkdóma, meðferðir og árangur (Tómas Helgason o.fl., 2000) því flestir vilja 

ekki aðeins bæta árum við lífið heldur einnig lífi við árin. Því er mikilvægt að finna jafnvægi 
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milli meðferðar, árangurs hennar og aukaverkana annars vegar og lífsgæða hinsvegar (Tómas 

Helgason o.fl., 1997). 

Hjúkrunarfræðingar eru dagleg í stöfrum sínum að efla og viðhalda lífsgæðum sjúklinga 

sinna. Því hafa heilsutengd lífsgæði verið í vaxandi mæli notuð til að meta gagn og árangur 

hjúkrunarmeðferðar og þjónustu hjúkrunarfræðinga (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Í 

meðferð sjúklinga með sáraristilbólgu og svæðisgarnabólgu þarf að hafa í huga áhrif 

sjúkdómanna á heilsutengd lífsgæði. Í þessari fræðilegu samantekt verður stuðst við þá 

skilgreiningu að hugtakið heilsutengd lífsgæði er huglægt og fjölþætt en það felur í sér 

líkamlega, sálfræðilega og félagslega þætti tengda skynjun, upplifun og starfsemi 

einstaklingsins (Bernklev o.fl., 2005; Larsson, Lööf, Rönnblom og Nordin, 2008; Pallis o.fl., 

2002; Rubin, Hungin, Chinn og Dwarakanath, 2004).  

Mælitæki 

Tilkoma sértækra matstækja til mats heilsutengdra lífsgæða hjá einstaklingum með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi, hefur gert það mögulegt að sýna fram á að sjúkdómurinn 

hefur neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga með sáraristilsbólgu og 

svæðisgarnarbólgu (Casellas o.fl., 2001; Casellas o.fl., 2005). Til eru allnokkrir 

spurningalistar sem hægt er að leggja fyrir þennan hóp sjúklinga og nýtast þeir við greiningu 

vandans og þeirra sviða lífsgæða sem skerðast hvað mest er sjúkómurinn er virkur. Þeir tveir 

spuringalistar sem komu hvað oftast fyrir í rannsóknunum voru: „The Inflammatory Bowel 

Disease Questionnaire“ (IBDQ) sem er sértækur spurningalisti fyrir einstaklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi og „Short Form Health Surveyer” (SF-36)" sem er einn 

þekktasti ósértæki spurningalistinn. Hann er ekki sjúkdómsmiðaður og mælir eingöngu 

lífsgæði almennt (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir, og Björn Guðbjörnsson, 2009; 

Nordin o.fl., 2002). 
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IBDQ er lagður fyrir í viðtalsformi og samanstendur af 32 spurningum sem er skipt 

niður í fjóra flokka heilbrigðisviðhorfa: Einkenni frá meltingarfærum; önnur líkamleg 

einkenni; þá tilfinningaleg og síðast félagsleg virkni (Bernklev o.fl., 2005; Casellas o.fl., 

2001; Oxelmark o.fl., 2007; Pallis o.fl., 2002). Fyrir hverja spurningu fást 7 stig sem gefin 

eru frá „verstu“ einkennum til „skástu“ einkenna. Heildarstig sem hægt er að fá, eru minnst 

32 stig upp í 224 stig, þar sem hærri stigaskorun gefur til kynna meiri velferð og betri líðan 

(Casellas o.fl., 2001; Oxelmark o.fl., 2007; Pallis o.fl., 2002).  

SF-36-listinn hefur verið þýddur yfir á mörg tungumál, þar með talið íslensku (Álfhildur 

Þórðardóttir, 2010). Hann samanstendur af 36 spurningum sem hafa verið flokkaðar átta 

þemu: Líkamleg færni (physical function); skerðing á hlutverkum vegna líkamlegra 

heilsufarsvandamála (role limitations); verkir (bodily pain); almenn heilbrigðisskynjun 

(general health perception); þróttur og þrek (energy and vitality); félagsleg virkni (social 

function); skerðing á hlutverkum vegna andlegra vandamála (role limitations due to 

emotional problems) og geðheilsa (mental health) (Álfhildur Þórðardóttir, 2010; Nordin o.fl., 

2002). Hver spurning hefur 3 til 6 valmöguleika og stigin eru reiknuð út frá því hve mikil 

einkenni sjúklingurinn sýnir (Álfhildur Þórðardóttir, 2010). Í hverju þema getur 

einstaklingurinn fengið 0 til 100 stig þar sem hærri stigaskorun stendur fyrir betri heilsu 

(Nordin o.fl., 2002). 

Líkamlegir þættir  

Þegar bólgusjúkdómarnir eru virkir hefur það neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði 

sjúklinganna, og sýnt hefur verið fram á, í nokkrum rannsóknum, að því virkari sem 

sjúkdómurinn er, því meiri verður lífsgæðaskerðingin (sjá töflu 1).  Að sama skapi batna 

lífsgæðin þegar sjúklingur fær áhrifaríka meðferð og sjúkdómurinn dregur sig í hlé 

(Bernklev o.fl., 2004; Casellas, López-Vivancos, Casado og Malagelada, 2002; Casellas 
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o.fl., 2005; Larsson o.fl., 2008; Pallis o.fl., 2002; Zhou o.fl., 2010). Það er mjög 

einstaklingsbundið hve oft sjúkdómurinn er virkur í hverjum og einum. Sú óvissa, auk þess 

að einstaklingurinn þarf alltaf að vera á viðhaldslyfjameðferð, hefur djúpstæð áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins (Petrak o.fl., 2001). Fyrri reynsla af sjúkdómsvirkni virðist ekki hafa áhrif á 

heilsutengd lífsgæði til hins betra eða verra. Því skiptir í raun ekki máli hvort sjúkdómurinn 

er virkur í fyrsta skipti eða í fimmta skipti, skerðing kemur ávallt fram í heilsutengdum 

lífsgæðum, (sjá töflu 1) (Casellas o.fl., 2005; Pallis o.fl., 2002). 

Eftir rannsóknir á einstaklingum í Þýskalandi (2001) kom í ljós að sjúkdómurinn hefur 

víðtæk áhrif og eykur sálfélagslegt álag einstaklingsins. Telja sjúklingarnir sálfélagslega 

líðan skerðast mest vegna líkamlegra aukaverkana sem orsakast af sjúkdómnum. Meirihluti 

sjúklinganna segja það vera vegna læknisfræðilegra aðgerða, inngripa, áhyggja af 

framtíðinni, einkenna og aukaverkana sjúkdómsins og þeirra áleitnu hugsunum hvort 

sjúkdómurinn muni versna (Petrak o.fl., 2001). Þorri einstaklinga með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi eru metnir við frekar góða líkamlega heilsu þrátt fyrir verki, þreytu og 

örmögnun og kvíða tengdum lyfjatökum. Einstaklingar rannsóknarinnar telja þó, að 

sjúkdómurinn hafi veruleg áhrif á líf sitt og að afleiðingar þessara einkenna skerði 

heilsutengd lífsgæði þeirra. Sjúklingarnir tengja mikinn kvíða líkamlega þættinum, sem 

verður vegna ótta við að missa hægðir á almannafæri (Casellas o.fl., 2002; Mussell o.fl., 

2004; Petrak o.fl., 2001)  

Þegar tölfræðilegar niðurstöður rannsóknar Bernklev og félaga (2005) voru skoðaðar, 

sýndu þær verulega skert lífsgæði með auknum einkennum í öllum átta flokkunum (sjá töflu 

1). Lífsgæði tengd líkamlegri virkni og andlegri heilsu virðast sveiflast minnst með aukinni 

virkni sjúkdómsins. Þegar sjúklingunum var skipt upp í flokka eftir því hvort og hve mikil 

einkenni þeir höfðu, kom fram, að þeir sem voru einkennalausir að mestu, fengu svipuð stig 
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á SF-36 og einstaklingarnir í samanburðarhópnum. Rannsakendur fundu tengsl á milli 

alvarleika einkenna bólgusjúkdómsins og stiga tengdum heilsufarslegum lífsgæðum. Þegar 

fengin stig voru þýdd yfir á staðlað form, sýndu þau að svið tengd almennri heilsu, líkamlegum 

verkjum, og líkamlegri almennri getu voru mest skert hjá einstaklingum með meðalmikil og 

mjög alvarleg einkenni. Í niðurstöðum kom fram, að eldri einstaklingar (60 ára og eldri) sýndu 

lægri stig í líkamlegum flokkum svo sem líkamlegri virkni, upplifun þeirra á að hlutverk eru 

takmörkuð vegna líkamlegra þrauta, verkja og lélegs almenns heilsufars. Í tengslum við andlega 

þætti kom fram, að þeir upplifðu skerðingu á hlutverkum vegna persónulegra og tilfinningalegra 

vandamála. Hjá sjúklingum 50 ára og eldri kom svipuð niðurstaða fram þegar borin voru saman 

niðurstöður tengdar líkamlegum sviðum, hlutverkum tengdum þeim, verkjum, andlegum og 

tilfinningalegu ástandi (Bernklev o.fl., 2005). 

Svo virðist sem heilsutengd lífsgæði einstaklinga dvíni með hækkandi aldri hjá báðum 

sjúklingahópum og var þetta sýnilegast á sviði tengdu líkamlegum athöfnum. Þetta er í 

samræmi við það sem samanburðarhópurinn sýndi og gefur það til kynna að það sé í raun 

ekki bólgusjúkdómurinn sem er að verki þar heldur hnignun líkamans sem fylgir hækkandi 

aldri (Bernklev o.fl., 2005). 

Rannsóknum bar ekki saman um hvort sjúkdómsgreining hafi áhrif á lífsgæði. Sumar 

rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þjást af svæðisgarnabólgu lifa við verri heilsutengd 

lífsgæð (sjá töflu 1) (Bernklev o.fl., 2004; Larsson o.fl., 2008; Nordin o.fl., 2002; Rubin o.fl., 

2004; Verma og Giaffer, 2001). En aðrar rannsóknir töldu lífsgæði beggja hópana svipuð skert 

(Casellas o.fl., 2002; Mussell o.fl., 2004; Petrak o.fl., 2001) . Einhverjar rannsóknir sýndu fram 

á, að einstaklingar sem eru með svæðisgarnabólgu eru með meiri líkamlega verki heldur en 

einstaklingar með sáraristilbólgu. Þær gefa til kynna að einstaklingar með svæðisgarnabólgu 
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hafa þar af leiðandi skertari getu til vinnu og það dregur úr félaglegu lífi og lífsgæðum þeirra 

(Bernklev o.fl., 2005; Casellas o.fl., 2002; Casellas o.fl., 2005).  

Tafla 1.Yfirlit yfir rannsóknir 
Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Bernklev, 
Jahnsen, 
Aadland, 
Sauar, 
Schulz, 
Lygren, o.fl. 
2004 

Tilgangur 
rannsóknar var að 
kanna heilsutengd 
lífsgæði sjúklinga 
með sáraristilbólgu 
(UC) og 
svæðisgarnabólgu 
(CD). Einnig var 
ætlunin að sjá 
hvernig 
lýðfræðilegir þættir 
og 
sjúkdómseinkenni 
hefðu áhrif á 
heilsutengd lífsgæði 

Þátttakendur valdir 
framsýnt í afmörkuðu 
þýði í suður Noregi 
þegar þeir voru ný-
greindir á árunum 
1990-1993. Var nú 
gerð 
framhaldsrannsókn 
fimm árum eftir upp-
haflega greiningu. 
497 sjúklingar voru 
teknir með, 328 með 
sáraristilsbólgu og 
169 með 
svæðisgarnabólgu. 

Notuð var norsk útgáfa 
af IBDQ 
spurningarlistanum til 
að meta heilsutengd 
lífsgæði sjúklinga með 
bólgusjúkdóma í 
melingarvegi.  

Konur virtust með verri 
heilsutengd lífsgæði en 
karlar. Sjúklingar með 
svæðisgarnabólgu virðast 
hafa verri heilsutengd 
lífsgæði en sjúklingar 
með sáraristilbólgu. 
Svæðisgarnabólgusjúklin
gar eru frekar með kvíða 
og depurð. Jákvæð fylgni 
er á milli virkni sjúk-
dómsins og skerðingar á 
heilsutengdum lífs-
gæðum, því virkari sjúk-
dómur, því meiri 
skerðing.  

Bernklev, 
Jahnsen, 
Lygren, 
Henriksen, 
Vatn og 
Moum, 2005 

Að bera saman 
heilsutengd lífsgæði 
í hópi Norðmanna 
sem þjást af 
bólgusjúkdómum í 
meltingarvegi (IBD) 
og hins almenna 
borgara þar sem 
tekið var tillit til 
aldurs, kyns og 
menntunar. Einnig 
var skoðaður hvort 
munur væri á 
heilsutengdum 
lífsgæðum 
einstaklinga með 
mismunandi stig 
sjúkdómsins, allt frá 
óvirkum sjúkdómi 
og uppí mjög virkan 
og slæman sjúkdóm 

Spurningalisti lagður 
fyrir sjúklingana sem 
þeir svo svöruðu 
sjálfir, 2 sinnum á 
spítala með 6 mánaða 
millibili. 540 
sjúklingar voru hæfir 
til þess að taka þátt í 
rannsókninni. 348 
með UC og 166 með 
CD. Til samanburðar 
voru sendir úr 3500 
spurningalistar til 
almennra heilbrigðra 
borgara sem voru 
valdir af handahófi úr 
Norwegian National 
Population Register 
by the Norwegian 
Government Data 
Center. Svöruðu 2323 
borgarar á aldrinum 
18 til 80 ára.  

SF-36 (Short form 
health survey) er 
ósértækur 
spurningalisti fyrir 
ákveðna sjúkdóma og 
er skiptist niður í 8 
þemu: líkamsleg færni, 
skerðing á hlutverkum 
vegna líkamslegra 
heilsuvandamála, 
verkir  almenn heilsa, 
þróttur og þrek, 
félagsleg virkni, 
skerðing á hlutverkum 
vegna andlegra 
vandamála og 
geðheilsa.   

Samantekt niðurstaðna 
þessara rannsóknar sýnir 
fram á það að sjúklingar 
með IBD hafa verulega 
skert heilsugengd 
lífsgæði þegar lagt var 
fyrir þá SF-36 og 
niðurstöður bornar 
saman við saman-
burðarhóp. Þeir sjúk-
lingar sem voru ein-
kennalausir að mestu 
þegar að þeir tóku þátt í 
rannsókninni sýndu 
svipuð heilsutengd 
lífsgæði eins og saman-
burðarhópurinn. Konur 
komu út með meiri 
skerðingu á heilsu-
tengdum lífsgæðum á 
öllum sviðum. Þegar að 
búið var að vinna úr 
gögnunum kom í ljós að 
þau svið sem voru mest 
skert hjá báðum sjúk-
lingahópum voru tengd 
almennri heilsu, líkam-
legum verkjum og 
líkamlegri getu til 
starfshæfni hjá 
sjúklingum sem voru 
með meðal- til mikil 
sjúkdómseinkenni.  
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Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Casellas, 
Arenas, 
Baudet, 
Fábregas, 
Garcia, 
Gelabert o. 
fl., 2005 

Að mæla 
heilsutengd lífsgæði 
í stóru úrtaki 
sjúklinga með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi  á 
Spáni 

Framsýn rannsóknin 
sem náði yfir 9 
sjúkrahús á Spáni, 
1156 sjúklingar voru 
valdir á meðan 
rannsóknin stóð yfir, 
þar af 528 með CU og 
628 með CD. 
Meðalaldur 
þátttakenda var 35 
ára.  

2 mælitæki voru notuð: 
1) sjúkdómssértækur 
spurningarlisti:  IBDQ-
36 sem tekur á 
einkennum frá 
meltingarvegi, öðrum 
líkamlegum 
einkennum, skerðingu 
á virkni, félagslegri 
skerðingu og andlegri 
líðan. 2) ósértækur 
spurningalisti: 
EuroQol sem kannar 
hreyfigetu, sjálfs 
umönnun, athafnir 
daglegs lífs, verki og 
kvíða/þunglyndi  

Svo virðist vera að 
heilsutengd lífsgæði 
sjúklinga með 
sáraristilbólgu og 
svæðisgarnabólgu séu 
skert. Lífsgæðin 
skerðast þegar 
sjúkdómarnir eru virkir, 
og því virkari sem 
sjúkdómarnir eru því 
meiri er skerðingin. En í 
dvala virðast sjúklingar 
hafa svipuð lífsgæði og 
almenningur. Fyrri 
reynsla af sjúkdómi 
skipti ekki máli, 
skerðing var til staðar 
sama hvort sjúklingar 
voru með virkan 
sjúkdóm í fyrstu skipti 
eða fimmta. Skerðing á 
lífsgæðum veltur því 
aðallega á virkni 
sjúkdómana en ekki 
hvorn sjúkdóminn þeir 
hafa. 

Casellas, 
López-
Vivancos, 
Badia, 
Vilaseca og 
Malagelada, 
2001 

Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
að sýna fram á skert 
heilsutengd lífsgæði 
á mismunandi 
sviðum hjá 
sjúklingum sem 
þjást af 
bólgusjúkdómi í 
meltingarvegi.  

Framsýn rannsókn þar 
sem sjúklingarnir 
voru valdir af 
handahófi, 65 
inniliggjandi á spítala 
og 224 af göngudeild. 
Heildar fjöldi 
þátttakanda var 289 
og var svarhlutfall 
94%.  

IBDQ spurningarlisti 
til að mæla heilsutengd 
lífsgæði og 
Psychological General 
Well Being Index 
(PGWBI) sem mælir 
vellíðan með 22 
atriðum sem skipt er 
upp í 6 hluta. 

Í meðferð einstaklinga 
með bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi ætti að 
leggja áherslu á 
einkennameðferð tengda 
meltingarkerfinu og 
andlegri vanlíðan sem 
getur yfirgnæft líðan 
einstaklinga. Einnig þarf 
að skoða líkamleg 
einkenni og 
tilfinningalega 
vanvirkni, sem geta 
haldið áfram þrátt fyrir 
að sjúkdómurinn liggur í 
dvala. Ekki þarf að 
greina á milli sjúkdóma í 
meðferðinni. 
Sjúklingarnir þurfa alltaf 
á viðhaldsmeðferð að 
halda þrátt fyrir að 
sjúkdómurinn liggur í 
dvala.      
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Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Casellas, 
López-
Vivancos, 
Casado, 
Malagelada, 
2002 

Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
að ákvarða hvaða 
áhrif félagslegar 
aðstæður (kyn, 
menntun o.s.frv.) og 
einkenni sjúkdóma 
hefðu á heilsutengd 
lífsgæði sjúklinga 
með bólgusjúkdóma 
í meltingarvegi 

Á árunum 1997 til og 
með 2000 var 
sjúklingum á ákveðnu 
sjúkrahúsi boðið að 
taka þátt í 
rannsókninni, Tóku 
þátt 354, 185 
sáraristilbólgusjúkling
ar og 169 
svæðisgarnasjúklingar
. Aldur sjúklinga var 
á bilinu 24 til 42 ára 

IBDQ 
spurningarlistinn var 
notaður, en hann hafði 
verið þýddur á 
spænsku og 
sannprófaður áður. 

Konur virðast koma verr 
út en karlar þegar kemur 
að heilsutengdum 
lífsgæðum. Heilsutengd 
lífsgæði skerðast í 
samræmi við virkni 
sjúkdómsins og fjölda 
sjúkrahúsainnlagna. 
Lítill munur á 
sjúklingum með UC og 
CD þegar kemur að 
skerðingu á 
heilsutengdum 
lífsgæðum. Það er þá 
helst það að sjúklingar 
með UC eru hafa meiri 
áhyggjur af missi á 
hægðastjórnun og að fá 
krabbamein, en CD 
upplifa meiri verki. 
Menntun virðist hafa 
einhver áhrif því 
sjúklingar með 
háskólamenntun segja 
lífsgæði sín betri en 
hinir einungis með lægri 
menntastig.  

Larsson, 
Lööf, 
Rönnblom 
og Nordin, 
2008. 

Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
þríþættur. 1) að 
kanna heilsutengd 
lífsgæði 
einstaklinga sem 
þjást af 
svæðisgarnarbólgu 
eða sáraristilsbólgu, 
2) hvernig 
sjúklingar ráða við 
versnun á 
sjúkdómnum og 3) 
hvort það skipti 
máli fyrir 
heilsutengd lífsgæði 
hvernig þeir ráða 
við og vinnir úr 
tímabilum 
versnunar og hvaða 
bjargráð þeir nota.  

Þversniðsrannsókn 
þar sem 
spurningalistar voru 
sendir sjúklingum í 
pósti. Sjúklingarnir 
komu af meltingar-og 
skurðlæknisdeild á 
sænsku 
háskólasjúkrahúsi. 
1099 var boðin 
þátttaka í 
rannsókninni ef þeir 
voru á aldrinum 18-
65 ára, voru með 
greinda 
sáraristilsbólgu eða 
svæðisgarnarbólgu og 
bjuggu á tiltekni 
svæði á meðan á 
rannsókninni stóð. 
Svörun var 71% 
(742).  

Bjargráð, heilsutengd 
lífsgæði og andleg 
heilsa voru metin út frá 
Jalowiec Coping Scale 
(JCS), SF-36, The 
Short Health Scale 
(SHS) og HAD 
skalanum. JCS skalinn 
er mælitæki sem 
hannað var til þess að 
mæla bjargráð 
einstaklinga. Í þessari 
rannsókn var notast við 
60 atriða 
spurningalista. SHS 
skalinn inniheldur 4 
hluti sem skoða 4 
víddir heilbrigðis 
sértækt fyrir 
einstaklinga með IBD. 

Sjúklingar með 
versnandi sjúkdóm og 
sjúkdómseinkenni tjá 
verri heilsutengd 
lífsgæði og 
tilfinningalega þjáningu. 
Þetta var meira sýnilegt 
og kom sterkara fram 
hjá sjúklingum sem eru 
með svæðisgarnarbólgu. 
Algengustu bjargráðin 
sem sjúklingarnir notuðu 
við þessum álagsvöldum 
voru jákvæðni og 
bjartsýni, að vera 
sjálfbjarga og horfast í 
augu í við sjúkdóminn 
og einkenni sem fylgja 
honum. Svo virðist vera 
að það er ekki munur á 
því hvaða bjargráð eru 
notuð eftir því hvort 
bólgusjúkdóminn 
einstaklingurinn er með. 
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Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Mussell, 
Böcker, 
Nagel og 
Singar; 2004 

Tilgangur þessarar 
rannsóknar var að 
meta (1) 
sjúkdómstengd 
áhyggjuefni 
göngudeildarsjúklin
ga með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi, (2) 
áhrif sálfræðilegra 
þátta og 
sjúkdómsins á 
sjúkdómstengdar 
áhyggjur og (3) 
hvort þeir þættir 
sem hafa áhrif á 
sjúkdómstengd 
áhyggjuefni hafa 
einnig áhrif á aðra 
þætti heilsutengdra 
lífsgæða 

Notast var við 
hentugleikaúrtak sem 
sótt var til 
göngudeildarsjúklinga 
við stofnunina þeirra. 
89 sjúklingar sem 
uppfylltu skilyrði 
fyrir þátttöku í 
rannsókn. Einhverjir 
neituðu og aðrir 
teknir úr rannsókn af 
öðrum orsökum. Þá 
voru 72 sjúklingar 
eftir, 47 með 
svæðisgarnabólgu og 
25 með 
sáraristilbólgu. Bæði 
var notast við viðtöl 
við sjúklingana og 
þeir svo fengnir til að 
fylla út 
spurningarlista.  

Mörg mælitæki voru 
notuð í þessari 
rannsókn: Þýsk útgáfa 
af RFIPC (Rating form 
of IBD patient 
concerns) var notað til 
meta sjúkdómstengdar 
áhyggjur og kvíða í 
sjúklingum með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi. SICD 
skoðar geðsögu 
sjúklings. Crohn´s 
Disease Activity Index 
skoðar virkni 
svæðisgarnabólgu, 
Clinical Activity Index 
Of Rachimlewitz 
skoðar virkni 
sáraristilbólgu. 
Freiburg Questionnaire 
On Coping With 
Disease metur bjargráð 
sjúklinga með 
sjúkdóma, Illness and 
Health Locus of 
Control Scale kannar 
innri og ytri stjórnun 

Helstu áhyggjuefni 
sjúklinga með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi eru áhrif 
lyfjameðferðar, að hafa 
stóma, óvissa um 
óstöðuleika og framgang 
sjúkdómsins, vera 
öðrum byrgði, stig orku 
og þreks, missir á 
hægðastjórnun, aðgerðir, 
ná markmiðum sínum, 
aðlögun, hætta á að fá 
krabbamein og 
líkamsímynd. Konur 
virðast hafa meiri 
sjúkdómstengdar 
áhyggjur en karlar, en 
enginn marktækur 
munur fannst á milli 
sáraristilbólgu og 
svæðisgarnabólgu. Þeir 
sjúklingar sem nota 
niðurbrjótandi bjargráð 
eins og að einangra sig, 
sjálfsvorkunn, finna 
fyrir hjálparleysi og 
þessháttar upplifi 
lífsgæði sín sem skert. 
En svo virðist vera sem 
að sjúklingar sem nota 
virk lausnarleitandi 
bjargráð hafi frekari 
sjúkdómstengdari 
áhyggjur en aðrir og 
frekari líkamslegar 
kvartanir. Líkleg ástæða 
þess er að sjúklingar 
með bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi hafa 
takmörkuð ráð til að 
hafa raunveruleg áhrif á 
sinn sjúkdóm og því 
gætu þeir sjúklingar sem 
leita frekari að lausnum 
fundist þeir vera án 
þeirrar stjórnunar sem 
þeir vildu helst hafa.  



19 

 

Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Nordin, 
Páhlman, 
Larsson, 
Sundberg-
Hjelm og 
Lööf, 2002 

Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
að rannsaka lífsgæði 
og sálrænna 
vanlíðan sjúklinga 
með IBD.  

Þversniðsrannsókn 
(Population-based 
sample) þar sem 
úrtakið var úr sænsku 
þýði sjúklinga með 
IBD. Þátttakendur 
voru 492 sjúklingar á 
aldrinum 18-70 ára, 
331 með UC og 161 
með CD. Þátttakendur 
fengu senda 
spurningarlista heim 
til sín, þeir svöruðu 
og sendu til baka.  

Notast var við Short 
Form-36 (SF-36) og 
IBDQ spurningalistana 
og Hospital Anxiety 
and Depression (HAD) 
skalann. HAD skalinn 
samanstendur af 2 
undir kvörðum þar sem 
annar kvarðinn metur 
þunglyndi með 7 
atriðum og hinn metur 
kvíða með 7 atriðum.  

Niðurstöður rann-
sóknarinnar sýndu að 
IBD sjúklingar eru með 
lakari lífsgæði miðað 
við aðra sænska þegna. 
Sjúklingar með UC voru 
með betri heilsu- og 
sjúkdómstengd lífsgæði 
heldur en einstaklingar 
með CD. Sjúklingar með 
CD skýra frá meiri kvíða 
og þunglyndi en sjúk-
lingar með UC. Þetta 
töldu rannsakendur vera 
vegna þess hve mikill 
fjöldi einkenna var og 
hve ríkjandi þau voru. 
Ekki var mælanlegur 
munur á kvíða og 
þunglyndi hjá einstak-
lingum með UC þegar 
að þeir voru með virkan 
sjúkdóm og þeirra sem 
voru með sjúkdóminn í 
dvala. Í heildina á litið 
sýndi rannsóknin fram á 
það að eftir því sem 
sjúklingurinn er með 
meiri kvíða og 
þunglyndi því skertari 
eru lífsgæði þeirra.  
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Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Oxelmark, 
Magnusson, 
Löfberg og 
Pernilla, 
2007 

Að þróa samþætta 
læknisfræðilega og 
sálfélagslega 
meðferð, námskeið 
eða íhlutun til þess 
að meta möguleg 
jákvæð áhrif sem sú 
aðferð gæti haft á 
aðlögunar hæfni, 
bjargráð og 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklings með 
IBD, með því að 
bera saman 
rannsóknarhópinn 
við 
viðmiðunarhópinn.   

Hentugleika úrtak þar 
sem skilyrði fyrir 
þátttöku var að sjúk-
lingarnir þurftu að 
hafa haft eitt slæmt 
veikindakast, hafa 
einu sinni þurft 
sterameðferð. Allir 
sjúklingarnir þurftu 
að vera með sjúkdóm-
inn í dvala eða með 
lítil einkenni, ekki  á 
sterameðferð, ekki 
með blóðugan 
niðurgang og að hafa 
aldrei farið í skurðað-
gerð á meltingar-
færum. Haft var 
samband við sjúk-
lingana beint á 
læknastöðinni eða í 
gegnum síma og 
boðið að taka þátt. 72 
einstaklingum var 
boðin þátttaka. 26 
afþökkuðu, 46 tóku 
þátt og var þeim skipt 
í tvo hópa 22 í 
rannsóknarhóp og 20 
í samanburðarhóp.  

Notast var við IBDQ 
til að mæla heilsutengd 
lífsgæði. Bjargráð og 
aðlögunarhæfni var 
mæld með Sense of 
Coherence scale 
(SOC). Sá listi 
samanstendur af 29 
spurningum þar sem 
sjúklingurinn velur 
tölu af skalanum 1-7. 
Mat á því hvernig 
meðferðin gekk hjá 
samanburðarhópnum 
var gerð með visual 
analog scale (VAS) 
sem er skali frá 0-100 
þar sem 100 táknar 
lélegt og 0 táknar gott. 

Niðurstöður þeirra gáfu 
til kynna að hópa 
námskeið og meðferð 
voru vel metin af 
einstaklingum sem voru 
með IBD en þeir gátu 
ekki sýnt fram á það að 
það bætti heilsutengd 
lífsgæði, bjargráð eða 
aðlögunargetu 
einstaklingana. Samt 
sem áður sýndu þeir 
fram á að einstaklingar 
sem voru nýgreindir eða 
voru ekki búnir að vera 
með sjúkdóminn í 3 ár 
við þessi námskeið 
batnaði heilsutengd 
líðan og það hvernig 
einstaklingurinn gat 
tekist á við lífið með 
bættum bjargráðum. 
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Höfundur, 
ártal 

Tilgangur 
rannsóknar 

Aðferðarfræði og 
svörun 

Mælitæki/ hvað er 
mælt 

Niðurstöður  
rannsókna 

Pallis, 
Vlachonikoli
s, og 
Mouzas, 
2002 

Var að kanna 
heilsutengd lífsgæði 
(health related 
quality of life) í 
grískum IBD 
sjúklingum  

Notast var við 
hentugleikaúrtak þar 
sem 151 IBD voru 
skráðir í rannsóknina. 
Ekki var valið 
sérstaklega í 
rannsóknina að öðru. 
Af þessum 151 
sjúkling neituðu 7 
sjúklingar að taka þátt 
og 9 voru teknir út 
vegna annarra 
ástæðna. Eftir stóðu 
þá 135 sjúklingar, þar 
af voru 81 með UC 
og 54 með CD.  

Voru nokkuri: 
Inflammatory Bowel 
Disease Questionnaire 
(IBDQ) er 
sjúkdómsmiðaður með 
32 spurningum og 
tekur á 4 þáttum; 
einkennum frá 
meltingarfærum,líkaml
eg einkenni, 
tilfinningaleg virkni og 
félagsleg virkni. SF-36 
(Short form health 
survey) sem er 
ósértækur og er skiptist 
niður í 8 þemu: 
líkamsleg færni, 
skerðing á hlutverkum 
vegna líkamslegra 
heilsuvandamála, 
verkir  almenn heilsa, 
þróttur og þrek, 
félagsleg virkni, 
skerðing á hlutverkum 
vegna andlegra 
vandamála og 
geðheilsa.  Til að meta 
virkni sjúkdómana, 
fyrir UC var notað HBI 
(Harvey Bradshaw 
Index) og fyrir CD var 
það CAI (Colitis 
activity index).  

Bólgusjúkdómar í 
meltingarvegi hafa 
neikvæð áhrif á lífsgæði 
sjúklinga. Svo virðist 
vera sem einungis virkni 
sjúkdómsins sjálfs hafi 
marktæk áhrif á 
heilsutengd lífsgæði og 
því virkari sem 
sjúkdómurinn er því 
meiri er skerðing 
lífsgæða. Bæði 
svæðisgarnabólgu og 
sáraristilbólgu sjúklingar 
mældust með skert 
lífsgæði þegar 
sjúkdómurinn var virkur 
miðað við ef 
sjúkdómurinn var í 
dvala. Ekki fannst 
munur á skerðingu 
lífsgæða eftir því hversu 
langt var liðið frá 
greiningu. Því má segja 
að með nokkuð 
óhyggjandi hætti að 
bólgusjúkdómar í 
meltingarvegi hefur 
neikvæð áhrif á 
heilsutengd lífsgæði og 
þá sérstaklega ef hann er 
virkur. Svið 
heilsutengdra lífsgæða 
skerðast öll við virkni 
sjúkdómana en hjá 
hinum 60 ára og eldri 
virðist sem skerðing á 
félaglega sviðinu sé 
meiri en hjá hinum 
yngri.  
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Petrak, 
Hardt, 
Clement, 
Börner, Egle 
og 
Hoffmann, 
2001  

Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
að gera ítarlega 
könnun sértæka 
fyrir einstaklinga 
með IBD þar sem 
almenn heilsutengd 
lífsgæði fullorðinna 
voru skoðuð. 
Tilgangur 
rannsóknarinnar var 
2 þættur. 1) að sýna 
nákvæma mynd af 
almennum 
heilsutengdum 
lífsgæðum sem eru 
sértæk fyrir 
einstaklinga með 
IBD í Þýskalandi og 
2) að þróa 
tölfræðilegt líkan 
sem spáir fyrir um 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklinga með 
IBD þar sem 
grunnur og 
undirstaða voru 
sálfélagsleg 
líðfræði, 
læknisfræði og 
hugarfarslegum 
breytur.  

Þýsk 
Þversniðsrannsóknin. 
Viðmiðið var að 
einstaklingurinn væri 
með greindan 
krónískan IBD. 
Aðeins voru 18 ára og 
yngri útilokaðir. 
Úrtakið voru 3000 
einstaklingar valdir af 
handahófi í tölvu. 
Reynt var að auka 
svarhlutfallið með því 
að veita fría rannsókn 
og mat á sjúkdómi 
einstaklingsins. Til 
þess að rannsóknin 
yrði sem mest hlutlæg 
var hún gerð blind þar 
sem 
sjúklingasamtökin 
virkuðu sem 
tengiliður við 
sjúklingana og 
rannsakendur. 1322 
svöruðu sem gaf 
44,1% svarhlutfall. 
Þetta getur verið 
takmörkun á 
alhæfingargildi 
rannsóknina hvað 
svarhlutfallið var lágt. 

Stuðst var við hina 
ýmsu mælitæki. Til 
þess að greina 
bólgusjúkdóminn, 
tilhneigingu hans og 
hve virkur 
sjúkdómurinn var, var 
stuðst við frásögn 
sjúklingana. Lífsgæðin 
(QOL) voru könnuð 
með sértækum 77 
spurninga lista. 
Heilsutengd lífsgæði 
(HRQOL) var mælt 
með spurningalistanum 
SF-36. Bjargráð voru 
mæld með Freiburger 
Fragebogen zur 
Krankheitsverarbeitun
g FKV-LIS sem er 
þýskur spurningalisti 
sem er aðlagaður frá 
Ways-of-Coping 
Checklist. Vonleysi og 
örvænting voru mæld 
með skalanum mat á 
vonleysi (Assessment 
of Hoplessness) sem er 
aðlagaður að þýsku 
þýði úr ameríska 
vonleysis skalanum 
(American 
Hoplessness Scale).  

Gögn sýna að 
bólgusjúkdómar í 
meltingarvegi skerðir 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklinga. Ekki fannst 
marktækur munur á 
heilsutengdum 
lífsgæðum á milli 
einstaklinga með 
sáraristilbólgu og 
svæðisgarnabólgu. 
Töldu rannsakendur að 
báðir sjúkdómarnir 
skerði lífsgæði 
einstaklingana álíka 
mikið. Fer það frekar 
eftir alvarleika 
sjúkdómsins hve mikið 
lífsgæðin skerðast. 

Rubin, 
Hungin, 
Chinn og 
Dwarakanath
, 2004 

Var að lýsa 
heilsutengdum 
lífsgæðum 
samfélagsþegna 
sem voru með 
staðfestan IBD. 
Niðurstöður átti að 
skoða í samhengi 
við kyn, sjúkdóm, 
aldur, aðgang að 
heilbrigðiskerfi og 
stéttarstöðu. 

Þversniðsrannsókn úr 
23 
heilsugæslustöðvum 
þar sem 556 
einstaklingar með 
staðfestan 
bólgusjúkdóm í 
meltingarvegi fengu 
spurningalista senda í 
pósti. Svörun var 409 
sjúklingar (74%).  

Notast var við IBDQ 
sem var aðlagaður að 
bresku þýði. 

Flestir þátttakendur 
sýndu aðeins lítið skert 
heilsutengd lífsgæði. 
Konur, sjúklingar með 
svæðisgarnabólgu 
(miðað við 
sáraristilbólgu), 
einstaklingar sem þurftu 
á sérfræðiaðstoð að 
halda og þeir 
einstaklingar sem voru í 
neðri stéttum 
þjóðfélagsins komu út 
með verri heilsutengd 
lífsgæði. Kom þessi 
skerðing fram á öllum 
sviðum lífsgæða.  
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Smith, 
Watson, 
Roger, 
McRorie, 
Hurst, 
Luman og 
Palmer, 2002 

Heilsutengd 
lífsgæði eru skert í 
einstaklingum með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi. 
Tilgangur 
rannsóknar var að 
kanna hvort ráðgjöf 
sem beinist að 
líkamlegu og 
sálfræðilegum 
þáttum geti bætt 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklingana. 

Spurningalistar voru 
lagðir fyrir 100 
göngudeildarsjúklinga 
(50 með UC og 50 
með CD) og einnig 
voru fengnir voru 50 
heilbrigðir 
einstaklingar í 
samanburðahóp. 
Einnig var hafður 
sjúkdómsmiðaður 
samanburður hópur 
sem var með 28 
sjúklinga með 
psóríasisgikt.  

Lífsgæði voru mæld 
með SF-36. Kvíði og 
depurð voru mæld með 
HAD.  

Niðurstöður þessara 
rannsóknar sýndu að 
hægt er að bæta 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklinga með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi á 6 
mánuðum með ráðgjöf 
frá klínískum 
sérfræðingi í hjúkrun. Þó 
var ekki hægt að sjá 
þessi áhrif 12 mánuðum 
síðar. 

Verma, Tsai 
og Giaffer, 
2001 

Skoðuð tengsl milli 
heildar lífsgæða og 
þekkingu sjúklinga 
á sjúkdómi sínum 
þegar sjúkdómur er 
óvirkur. Lögð var 
sérstök áhersla á 
það að kanna hvort 
betur uppbyggðar 
og fjölþættari 
upplýsingar myndu 
leiða af sér betri 
lífsgæði.  

250 sjúklingar með 
IBD voru skráðir í 
upphaf rannsóknar. 
Þeir voru valdir með 
slembi úrtaks aðferð 
úr 800 sjúklinga 
gagnabanka. Notast 
var við 2 
spurningarlista sem 
sendir voru heim til 
sjúklingana. Af þeim 
skiluðu 168 (66%) 
einstaklingar báðum 
spurningalistum og 
var svarhlutfallið 91 
með UC og 77 með 
CD. Aðeins voru 
teknir þeir sjúklingar 
sem voru með 
óvirkan sjúkdóm.  

Notaðir voru tveir 
spurningalistar: Patient 
information score 
(PIS)  sem var 
hannaður til að meta 
hve mikið sjúklingar 
vissu um sjúkdóm 
sinn. Og HRQOL 
spurningalisti. Hann er 
sértækur fyrir sjúkdóm 
og lífsgæði og hefur 5 
flokka: 
sjúkdómatengdur, 
sálfræðilega greinandi, 
félagsleg virkni, 
atvinna og almennur 
flokkur. 

Flestir sjúklingar 
meðIBD eru með skert 
lífsgæði þrátt fyrir að 
sjúkdómurinn sé ekki 
virkur (þá sérstaklega 
sjúklingar með CD). 
Aðeins 8 % meta 
lífsgæði sín óskert. 33% 
sjúklinga meta lífsgæði 
sín sem skert og 59% 
meta lífsgæði sín sem 
verulega skert, þar var 
hlutfall CD sjúklinga 
aðeins hærra en UC. 
Þegar þekking 
sjúklingana var skoðuð 
kom í ljós að um 64 % 
þeirra eru vel upplýstir 
um sinn sjúkdóm. Þegar 
þetta er brotið niður 
kemur það fram að um 
75% sjúklinga með CD 
eru vel upplýstir um sinn 
sjúkdóm á móti 53% UC 
sjúklinga. Niðurstaða 
rannsóknarinnar sýndi 
að það er léleg fylgni á 
milli þess hve vel 
sjúklingur er upplýstur 
og hvernig hann metur 
lífsgæði sín.  
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Zhou, Ren, 
Irvine og 
Yang, 2010 

Að meta 
heilsutengd lífsgæði 
Kínverskra 
sjúklingum með 
bólgusjúkdóma í 
meltingarvegi. 

Þversniðsrannsókn 
þar sem sjúklingunum 
var safnað jafnt og 
þétt af stóru 
háskólasjúkrahúsi í 
Kína. Þátttakendur 
voru 92, 52 með UC 
og 40 CD. Aðeins 
voru teknir sjúklingar 
sem voru búnir að 
hafa greindan IBD í 6 
mánuði eða lengur, 
gátu sjálfir svarað 
spurningunum, höfðu 
ekki geðsjúkdóm, 
stóma eða illkynja 
sjúkdóm.  

Notað var IBDQ og 
SF-36 sem báða var 
búið að yfirfæra á 
kínversku. 

Gögn sýna að 
bólgusjúkdómar í 
meltingarvegi skerðir 
heilsutengd lífsgæði 
einstaklinga. Ekki fannst 
marktækur munur á 
heilsutengdum 
lífsgæðum á milli 
einstaklinga meðUC og 
CD. Töldu rannsakendur 
að báðir sjúkdómarnir 
skerði lífsgæði 
einstaklingana álíka 
mikið. Fer það frekar 
eftir alvarleika 
sjúkdómsins hve mikið 
lífsgæðin skerðast. 
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Félagslegir þættir 

Hingað til hefur menntun og hve vel upplýstir sjúklingarnir eru um sjúkdóm sinn, 

lítið sem ekkert verið rannsakað, og hvort þessir þættir skipti máli þegar að lífsgæði eru 

skoðuð. Í dag er vaxandi krafa frá sjúklingum um betri og nákvæmari upplýsingar 

varðandi sjúkóma þeirra, meðferðir við þeim og hvernig framtíðarhorfur þeirra eru 

(Verma og Giaffer, 2001). Gerðu Verma og félagar (2001) rannsókn á sjúklingum þar 

sem bólgusjúkdómurinn lá í dvala. Skoðuðu þeir hve vel einstaklingarnir væru upplýstir 

um sjúkdóm sinn og hvaða áhrif hann gæti haft á líf þeirra. Eftir að gögnin voru greind, 

sýndu þeir að þrátt fyrir að allir sjúklingarnir vissu hvaða sjúkdóm þeir hefðu og hvaða 

meðferð væri við honum, virtust einstaklingar með svæðisgarnabólgu vera betur 

upplýstir um hvar sjúkdómurinn væri nákvæmlega. Töldu höfundar hugsanlega skýringu 

á þessu vera, að einstaklingar með svæðisgarnabólgu væru betur upplýstir almennt. 

Önnut skýring gæti verið sú að svæðisgarnabólga er talin vera öllu flóknari sjúkdómur 

og þess vegna sækjast þeir sjúklingar frekar eftir upplýsingum. Þrátt fyrir að 64% 

sjúklinganna væru vel upplýstir um sjúkdóm sinn, voru 90% þeirra sem upplifðu 

lífsgæði sín skert og gaf það til kynna að ekki var fylgni á milli sjúkdómstengds 

skilnings, upplýsinga og lífsgæða. Ástæðurnar fyrir þessu töldu höfundar geta verið 

margþættar. Ein gæti verið sú, að mjög erfitt er að mæla lífsgæði og spilar þar inn í 

margir þættir, svo sem félagsaðstaða, greind sjúklingsins og persónuleiki hans áður en 

hann veikist. Önnur ástæða gæti verið sú, að eftir því sem einstaklingurinn les meira um 

sjúkdóm sinn og gerir sér betur grein fyrir alvarleika hans, aukast áhyggjurnar og kvíði 

sem gæti haft þær afleiðingar að sjúklingurinn metur lífsgæði sín verri (Verma og 

Giaffer, 2001). Rannsóknir hafa kannað ýmsar leiðir til þess að koma fræðslu til skila 

svo sem bréf, bæklingar og fleira en ekki hefur verið hægt að sýna að þetta bæti 
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heilsutengd lífsgæði sjúklingana (Oxelmark o.fl., 2007). Niðurstöður rannsóknar 

Oxelmark og félaga (2007) sýndi að hópfræðsla skilaði ekki bættum lífsgæðum né betri 

bjargráðum, en sjúklingarnir voru mjög ánægðir með námskeiðin. Rannsóknin sýndi að 

einstaklingar sem voru nýgreindir eða höfðu haft sjúdkóminn í minna en þrjú ár höfðu not af 

námskeiðinu og sýndu betri líðan en ekki þeir sem höfðu haft sjúkdóminn í lengri tíma.  

Í rannsókn þar sem kvíði var skoðaður í samhengi við almennt og félagslegt líf 

þýskra sjúklinga (2001) með bólgusjúkdóma í meltingarvegi, töldu sjúklingarnir sig fá 

góðan félagslegan stuðning og að gæði samskipta við lækna væri að mestu leyti jákvæð. 

Til samanburðar við almenning, voru heilsutengd lífsgæði þýsku sjúklinganna skert þar 

sem sálfræðilegi þátturinn var mest ríkjandi. Kvíðinn kom greinilega fram í daglegu lífi 

einstaklingsins og var þar ríkjandi sú mikla hræðsla við að missa hægðir á almannafæri 

og hlaust af þessu félagsleg einangrun (Petrak o.fl., 2001). Rannsóknum ber ekki saman 

um hvaða aðrir þættir hafa áhrif á heilsutengd lífsgæði. Spænskar rannsóknir (2002 og 

2005) sýndu þá niðurstöðu, að auk virkni sjúkdómsins, koma fleiri þættir við sögu 

heilsutengdra lífsgæða einstaklinganna, s.s. fjöldi sjúkrahússinnlagna, fleiri virknitímabil 

sjúkdómsins (styttri tímabil þar sem sjúkdómurinn er í dvala og löng sjúkdómstímabil) 

og kyn sjúklinga. Settu rannsakendur fram þá kenningu, að karlmenn sem sjaldan þurfa á 

innlögnum að halda og langt líður á milli upptöku sjúkdómsins, hafi betri lífsgæði en 

aðrir (Casellas o.fl., 2002; Casellas o.fl., 2005). Aðrar rannsóknir voru sammála þessu 

og virðist vera að konur koma almennt verr út en karlar (sjá töfla 1) (Bernklev o.fl., 

2004; Bernklev o.fl., 2005; Casellas o.fl., 2002; Rubin o.fl., 2004). Rannsakendur telja 

ýmsar ástæður fyrri þessum mun, m.a. að sálfræðilegir þættir spila oft stærra hlutverk hjá 

konum en körlum og konur hafa meiri sjúkdómstengdar áhyggjur en karlar (Bernklev 

o.fl., 2005; Mussell o.fl., 2004). Ekki voru allar rannsóknir þó sammála þessu, og sýndi 

grísk rannsókn (2002) fram á, að einungis virkni sjúkdómsins hefur afdráttarlaus áhrif á 
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heilsutengd lífsgæði, en áhrif annarra breytna s.s. kyn þóttu ekki marktæk. Kom fram í 

sömu rannsókn, að eldri sjúklingar með bólgusjúkdóma í meltingarvegi höfðu meiri 

félagslega skerðingu en yngri sjúklingar. Þeir töldu þó ekki að fullyrða mætti að það 

væri vegna þess að sjúkdómurinn er alvarlegri í eldri sjúklingum. Líklegra væri að þessi 

munur kæmi fram vegna annarra heilsutengdra og félagslegra vandamála hinna eldri í 

sjálfu sér heldur en vegna bólgusjúkdómanna (Pallis o.fl., 2002). 

Sálfræðilegir þættir 

Í rannsóknum kemur fram, að þar sem bólgusjúkdómar í meltingarvegi eru 

krónískir, ólæknandi og meðferð við þeim erfið, skerða þeir heilsutengd lífsgæði og 

sálfélagslega líðan einstaklinga (Nordin o.fl., 2002; Verma og Giaffer, 2001) m.a. vegna 

sjúkdómsvirkni, árangurs meðferðar, persónuleika og bjargráðum sem einstaklingurinn 

hefur tileinkað sér og notar (Verma og Giaffer, 2001). Mussel og félagar (2004) 

rannsökuðu sjúkdómsmiðaðar áhyggjur og kvíða sem snerta eina hlið heilsutengdra 

lífsgæða. Sýndu þeir fram á, að aðaláhyggjuefni sjúklinga með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi væru: Áhrif lyfjameðferðar; að hafa stóma; óvissa tengd óstöðuleika 

sjúkdómsins; vera öðrum byrði; stig orku og þreks (energy level); missir á 

hægðastjórnun; aðgerðir; að hafa möguleika á að standa sig sem allra best; aðlöðun; 

hætta á að þróa með sér krabbamein og líkamsmynd (sjá töflu 1) (Mussell o.fl., 2004). Í 

annarri rannsókn kom fram, að sjúklingarnir fundu fyrir einmanaleika, mismunun, 

kynlífsvandræðum og að þeir höfðu ekki atvinnutækifæri til jafns við aðra. Töldu 

sjúklingarnir í þeirri rannsókn, atriði sem valda meðal, til miklu álagi og kvíða vera, að 

missa hægðir, kvíða og áhyggjur yfir því að sjúkdómurinn fari yfir á svæði sem hann 

hefur ekki verið á áður, skapgerðarbrestir og vandamál tengd atvinnuálagi. Atriði tengd 

kynlífs- og hjúskaparvandamálum valda minni kvíða (Petrak o.fl., 2001). 
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Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar sem þjást af svæðisgarnabólgu eru með 

meiri kvíða og depurð heldur en einstaklingar sem hafa sáraristilbólgu (sjá töflu 1) 

(Bernklev o.fl., 2004; Nordin o.fl., 2002; Smith o.fl., 2002). Einnig komu 

svæðisgarnabólgusjúklingar verr út þegar heilsutengd lífsgæði voru skoðuð almennt (sjá 

töflu 1) (Larsson o.fl., 2008; Nordin o.fl., 2002; Verma og Giaffer, 2001). Er talið að 

þetta geti verið vegna þess að einkenni svæðisgarnabólgu eru verri, tíðari og alvarlegri 

en í sáraristilbólgu. Einnig tjá sjúklingarnir sig um lakari lífsgæði og meiri sálrænni 

vanlíðan (Larsson o.fl., 2008; Nordin o.fl., 2002). 

Rannsóknum ber ekki saman um hvort munur er á sjúkdómstengdum áhyggjum 

sjúklingahópanna, sama hvort þeir hafa sáraristilbólgu eða svæðisgarnabólgu. Mussel og 

félagar heldu því fram að engin munur er á sjúkdómstengdum áhyggjum þessara 

sjúklingahópa (Mussell o.fl., 2004). Casellas og félagar (2002) segja lítil munur vera á 

heilsutengdum lífsgæðum þessara sjúklingahópa. Í rannsókn þeirra kemur þó fram að 

munur er á áhyggjuefnum. Sjúklingar með sáraristilbólgu hafa frekar áhyggjur af missi á 

hægðastjórnun og að fá krabbamein, en áhyggjur sjúklinga með svæðisgarnabólgu 

tengjast frekar verkjum (Casellas o.fl., 2002).  

Í rannsókn Nordin og félaga (2002) kom fram, að heilbrigðisskynjun sjúklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi er frábrugðið frá öðrum einstaklingum að því leyti 

hvernig sjúklingarnir telja almennt heilsufar sitt vera. Töldu sjúklingarnir sig oftar vera 

veikari en hinn almenna borgara og bjuggust þeir við því að heilsa þeirra myndi einungis 

versna með árunum. Þetta sjónarhorn sjúklinganna er líklega tengt langvinnri mynd 

sjúkdómsins. Einnig finnast sterk tengsl á milli alvarleika einkenna og depruðar og kvíða 

sjúklingsins. Þær niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að reyna að stýra og draga úr 

einkennum sjúkdómsins í þeim tilgangi að draga úr bæði líkamlegum og sálrænum 

þjáningum sjúklingsins (Nordin o.fl., 2002).  
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Bjargráð 

Bjargráð eru oft á tíðum skilgreind í rannsóknum sem aðferðir einstaklinga til að 

takast á við streituvaldandi aðstæður líkt og sjúkdóma (Larsson o.fl., 2008; Mussell o.fl., 

2004). Í rannsókn Larsson og félaga (2008) skilgreindu þeir bjargráð á tvo vegu, annars 

vegar lausnamiðaðar, þar sem markmiðið er að takast á við álgasvaldandi aðstæður og 

hins vegar tilfinningamiðaðar, þar sem markmiðið er að draga úr eða stjórna þeim kvíða- 

og álagstilfinningum sem sjúkdómsaðstæður skapa. Töldu þeir bjargráðin samsett af 

hugsunum, tali og hegðun. Sjúkdómarnir sáraristilbólga og svæðisgarnabólga eru 

langvinnir með endurteknum streituaðstæðum og aðferðir sem einstaklingarnir nota til 

þess að takast á við einkenni þeirra og aðstæður eru því bjargráð. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi að lausnaleitandi bjargráð eru oftar notuð heldur en 

tilfinningamiðuð, þegar horft er til bjargráða sem einstaklingar með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi nota. Mest notaða bjargráðið er að reyna að hafa stjórn á aðstæðunum. 

Þegar horft var á tilfinningamiðuð bjargráð voru jákvæð bjargráð oftast notuð (jákvæðar 

hugsanir). Fundu þeir einnig út, að þau bjargráð sem bera mestan árangur, er að nota 

stuðningsmiðuð bjargráð, þ. e. að nota þau úrræði sem í boði eru. Neikvæð bjargráð, svo 

sem að draga sig í hlé félagslega og svartsýni var tengt andlegri vanlíðan. Rannsókn 

þeirra sýndi fram á, að bjargráðin sem einstaklingurinn notar, breytast ekki eftir því 

hvort sjúkdómurinn liggur í dvala eða er virkur. En jafnframt sýndu niðurstöður þeirra, 

að einstaklingar sem voru með sjúkdóminn í dvala, tjáðu betri líðan og lífsgæði á öllum 

sviðum félagslegra, líkamlegra og sáfræðilegra þátta. Enga tengingu fundu þeir á milli 

þess hvaða bjargráð einstaklingurinn notaði og með hvaða sjúkdóm einstaklingurinn var 

(Larsson o.fl., 2008). Rannsókn Smith og félaga (2002) voru ekki sammála. Sögðu þeir 

að einstaklingar sem þjást af svæðisgarnarbólgu notuðu frekar neikvæð og heftandi 

bjargráð (Smith o.fl., 2002). 
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Þegar rannsóknir með neikvæðum bjargráðum voru skoðaðar, kom í ljós, að þeir 

einstaklingar sem notuðu þau, hætti til að hafa sterkar sjúkdómstengdar áhyggjur. 

Neikvæð bjargráð hafa einnig neikvæð áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir 

fylgikvilla sjúkdóms síns, áhrif hans, aukaverkanir og neikvæða líkamsímynd (Mussell 

o.fl., 2004). Einnig komu fram sterk tengsl á milli neikvæðra bjargráða, andlegrar 

vanlíðunar og líkamlegra kvartana sem ekki eru sértæk fyrir bólgusjúkdóma í 

meltingarfærum. Þessi neikvæðu bjargráð einkenndust af viðkvæmni, sjálfsvorkunn, að 

velta sér upp úr vandamálum, félagsleg hlédrægni og tilfinningar um hjálparleysi og 

uppgjöf (Mussell o.fl., 2004; Petrak o.fl., 2001). Ef skoðuð eru áhrif neikvæðra 

bjargráða á heilsutengd lífsgæði, út frá hinum ýmsu hliðum, bendir það til þess, að 

neikvæð bjargráð draga verulega úr heilsutengdum lífsgæðum sjúklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarfærum (Mussell o,fl., 2004).  

Lausnaleitandi bjargráð eru skilgreind í hinum ýmsu rannsóknum sem 

upplýsingaleit, það að reyna að leysa vandamálin og að berjast gegn sjúkdómnum 

(Larsson o.fl., 2008; Mussell o.fl., 2004; Petrak o.fl., 2001). Áhugavert er að skoða 

rannsókn þar sem kemur fram, að sjúklingar sem nota lausnaleitandi bjargráð, upplifa 

einnig ákafan kvíða, áhyggjur gagnvart sjúkdómnum og hafa fleiri líkamlegar kvartanir. 

Töldu rannsakendur að hugsanleg ástæða fyrir að þessir einstaklingar upplifa mikinn 

kvíða og áhyggjur, gæti verið sú, að sjúklingar með bólgusjúkdóma hafa í raun 

takmörkuð ráð til að hafa raunveruleg áhrif á sjúkdóminn vegna óútreiknanleika hans, og 

því gætu þeir sjúklingar sem kjósa að berjast og leita lausna fundist þeir vera án þeirra 

stjórnunar sem þeir helst vildu hafa (Mussell o.fl., 2004; Petrak o.fl., 2001). Í rannsókn 

Petrak og félaga (2001) fundu þeir einnig út að þeir sjúklingar sem notuðu ekki 

lausnaleitandi bjargráð í virkum fasa, tjáðu minni kvíða og vanlíðan. Töldu þeir að það 

geti verið óráðlegt að eyða orku í lausnaleit þegar líkamleg einkenni sjúkdómsins eru 
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yfirgnæfandi. Þegar sjúkdómurinn er í þeim fasa, gefur það e.t.v. betri raun fyrir 

sjúklinginn, að nota læknisfræðilega valkosti og sætta sig við þá hluti sem hann ræður 

ekki við og getur ekki breytt í sjúkdómsástandi sínu. Að þeirra mati ætti það því að vera 

regla þegar unnið er með sjúklingi sem þjáist af bólgusjúkdómi í meltingarvegi, að 

spyrja sértækra spurninga sem taka á því hvernig einstaklingnum gengur í lífinu. Þar 

geta spurningarnar verið atvinnutengdar og tengdar þáttum í einkalífinu. Með því væri 

hægt að bera kennsl á þá einstaklinga sem hafa aðlagast vel sjúkdómi sínum, en eru samt 

með mikinn kvíða, neikvæð bjargráð og svartsýna hugsun (Petrak o.fl., 2001).  

Jákvæð bjargráð, að treysta á sjálfan sig og að takast á við vandamálin, eru mest 

notuðu bjargráðin af einstaklingum í versnandi sjúkdómsástandi. Þetta kom fram í 

rannsókn Larssons og félaga (2008) þegar bjargráð voru skoðuð sem tengjast versnun 

sjúkdómsins. Minnst notuð bjargráðin á meðal þátttakanda í rannsókninni voru 

tilfinningaþrungin, styðjandi og líknandi aðferðir. Yfir 90% einstaklingana óskuðu þess 

að vandamálin myndu hverfa, reyndu að hafa stjórn á aðstæðunum og vonuðu að 

hlutirnir færu að ganga betur. Yfir 80% einstaklingana reyndu að hugsa jákvætt og 

reyndu að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Þeir fundu þó út að undir 10% 

einstaklingana gerðu eitthvað hvatvíst og áhættusamt sem þeir myndu vanalega ekki 

gera. Færri sjúklingar sem voru með sáraristilsbólgu kenndu öðrum um örlög sín heldur 

en einstaklingar sem þjást af svæðisgarnarbólgu (Larsson o.fl., 2008). Voru 

rannsakendurnir Petrak og félaga (2001) og Muessell og félaga (2004) sammála um 

mikilvægi þess að styðja sjúklinginn og kenna þeim að nota áhrifarík bjargráð til að 

vinna á álaginu sem orsakast vegna sjúkdómsins. 

Grísk rannsókn tók fyrir og skoðaði nýgreinda sjúklinga og hvort þeir meta 

heilsutengd lífsgæði sín verri en hinir sem lengra væri liðið frá greiningu þar sem þeir 

hefðu átt möguleika á að fræðast meira um sjúkdóminn og koma sér upp góðum 
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bjargráðum til að notast við þegar sjúkdómurinn er virkur (Petrak o.fl., 2001). 

Niðustöður rannsókna fundu ekki mun á heilsutengdum lífsgæðum nýgreindra og hinna 

sem voru búnir að vera með sjúkdóminn í lengri tíma (Casellas o.fl., 2005; Pallis o.fl., 

2002). 
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Umræða 

Langvinnir sjúkdómar fara vaxandi í heiminum í dag. Ein leið til þess að skoða áhrif 

þessara sjúkdóma og líðan einstaklinganna sem þjást af þeim, er að meta hvernig þeir 

upplifa lífsgæði sín og hvort þeim finnist þau skert. Til þess að fá skýra mynd af þáttum 

tengdum langvinnum sjúkdómum þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi fyrir 

einkennum um andlega vanlíðan, félagslega erfiðleika og versnandi líkamleg einkenni. 

Þessa þekkingu geta þeir notað í starfi sínu með einstaklingum sem þjást af 

bólgusjúkdómum í meltingarvegi (Nordin o.fl., 2002; Rubin o.fl., 2004; Verma og 

Giaffer, 2001).  

Hluti af meðferð bólgusjúkdóma í meltingarvegi er að bæta lífsgæði og styðja 

einstaklinginn til þess að takast á við það álag og kvíða sem fylgir sjúkdómnum. Er þetta 

mikilvægt atriði sem hefur áhrif á það hvernig einstaklingnum mun takast að aðlagast 

langvinnum sjúkdómi. Bæði einkenni og meðferðir þessara sjúkdóma hafa áhrif á 

heilsutengd lífsgæði sjúklinganna (Larsson o.fl., 2008). 

Flestar rannsóknir sýndu að heilsutengd lífsgæði einstaklinga með sáraristilbólgu og 

svæðisgarnabólgu væru almennt skert (sjá töflu 1) (Bernklev o.fl., 2004; Bernklev o.fl., 

2005; Casellas o.fl., 2002; Casellas o.fl., 2005; Larsson o.fl., 2008; Nordin o.fl., 2002; 

Pallis o.fl., 2002; Petrak o.fl., 2001; Verma og Giaffer, 2001; Zhou o.fl., 2010). Kemur 

fram í mörgum rannsóknum að lífsgæði sjúklinga skerðast í samræmi við virkni 

sjúkdómsins. Það er að því virkari sem sjúkdómurinn er, því neikvæðari áhrif hefur hann 

á lífsgæði sjúklinga (sjá töflu 1) (Casellas o.fl., 2002; Casellas o.fl., 2005; Pallis o.fl., 

2002; Petrak o.fl., 2001; Zhou o.fl., 2010). Og að sama skapi dregur úr neikvæðum 

áhrifum sjúkdómsins þegar áhrif hans minnka og dregur sig í hlé. Því ætti það að vera 

megin markmið meðferðar að reyna draga sem mest úr virkni sjúkdómanna og 
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einkennum þeirra (Casellas o.fl., 2005; Zhou o.fl., 2010). Þegar sjúklingurinn leggst inn 

á sjúkrahús geta hjúkrunarfræðingar sett fram hjúkrunarmeðferðir sem draga úr virkni og 

áhrifum sjúkdómsins, tekið ýtarlega upplýsingasöfnun og líkamsmat og verið með 

kennslu og fræðslu varðandi sjúkdóminn og meðferðir við honum (Smith o.fl., 2002). 

Þannig geta þeir haldið utan um einstaklinginn og fjölskyldu hans vegna þeirrar röskunar 

sem verður á lífi þeirra. Kemur fram í sumum rannsóknum að fyrri reynsla af 

sjúkdómsvirkni virtist hvorki hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á lífsgæði sjúklinganna (sjá 

töflu1) (Casellas o.fl., 2005; Pallis o.fl., 2002). Áríðandi er því að heilbrigðisstarfsfólk 

þurfi alltaf að vera vakandi fyrir þessum þætti meðferðar því skerðing á lífsgæðum 

sjúklinganna getur verið yfirvofandi. Ekki má sofna á verðinum þrátt fyrir að 

einstaklingur hafa verið með sjúkdóminn í fjöldamörg ár og virðist vera búinn að 

aðlagast honum, reynsla og útlit segir ekki allt. 

Rannsóknum bar ekki saman hvort sjúkdómarnir skertu líkamlega eða félagslega 

þætti 60 ára og eldri.  Rannsóknarniðurstöður voru samt sem áður samsvarandi um að 

skerðingin sem væri hjá þessum einstaklingum á báðum sviðum gæti verið tengt öðrum 

orsökum heldur en sjúkdómnum (sjá töflu 1) (Bernklev o.fl., 2005; Pallis o.fl., 2002). 

Aðalorsökin töldu höfundarnir vera náttúruleg hnignun líkamans vegna hækkandi aldurs 

(Bernklev o.fl., 2005). Telja höfundar þessarar fræðilegu samantektar, að þessi tiltekni 

hópur geti verið í aukinni hættu á að við bætist ýmsir aðrir kvillar sem tengjast ekki 

þessum tilteknu sjúkdómum. Þarf því að horfa á einstaklingana heildrænt og samræma 

meðferðir og endurhæfingu til að hámarka líkamlega og andlega færni þeirra og auka 

þannig lífsgæðin.  

Þegar litið var yfir niðurstöður rannsókna og farið var yfir hvort kynferði hefði áhrif 

á heilsutengd lífsgæði einstaklinganna voru flestar rannsóknir sammála. Konur virðast 

hafa verri heilsutengd lífsgæði en karlar (sjá töflu 1) (Bernklev o.fl., 2004; Bernklev 
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o.fl., 2005; Casellas o.fl., 2002; Rubin o.fl., 2004). Aðeins ein rannsókn tók það fram að 

kyn hefði ekki áhirf á heilsutengd lífsgæði (Pallis o.fl., 2002). Ein hugsanleg ástæða  

sem kom fram í tengslum við verri lífsgæði kvenna var hvort sálfræðilegir þættir leika 

stærra hlutverk í lífi kvennanna en karlanna og að þær hafi oft meiri sjúkdómstengdar 

áhyggjur (sjá töflu 1) (Bernklev o.fl., 2005; Mussell o.fl., 2004). Gott er að hafa þetta í 

huga við hjúkrun kvenna sem þjást af sáraristilbólgu og svæðisgarnabólgu (Rubin o.fl., 

2004). Sjúkdómurinn skerðir hjá þeim heilsutengd lífsgæði og að líkur eru á því að þær 

upplifi miklar sjúkdómstengdar áhyggjur og gætu því þurft á meiri stuðningi að halda.  

Fylgikvilli þessara sjúkdóma getur verið missir á hægðastjórnun, eða hræðsla um að 

missa hægðir á almannafæri, og getur það leitt til félagslegrar einangrunar 

einstaklinganna. Þegar sjúkdómur einstaklingsins er virkur og hann byrjar að einangrast, 

er mikilvægt að grípa inn í. Hægt er að aðstoða einstaklinginn til að geta sinnt félagslegu 

hlið lífsins með sama hætti og hann var vanur, með skipulagningu, stuðningi og 

samþættri meðferð. Telja höfundar sig ekki geta komið með nákvæmar og vel útlistaðar 

hugmyndir um það hvernig væri best að létta á félagslegri einangrun. Telja þeir að best 

færi á þvi, að úrræði yrðu könnuð á Íslandi sem geta létt á félagslegri einangrun þessa 

tiltekins sjúklingahóps, í samstarfi við aðrar fagstéttir. Pallis og félagar (2002) töldu að 

samþætta þyrfti rannsóknir sem mæla annars vegar hinn venjubundna gang sjúkdómanna 

og hins vegar skilning sjúklinga á sjúkdómum sínum og fengnum meðferðum. Sú nálgun 

myndi skila betri skilningi á aðstæðum einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi 

og reynslu þeirra. Hægt væri að nota þessar niðurstöður til að finna betri meðferðir 

(Pallis o.fl., 2002). Heilbrigðisstarfsfólk gæti ekki aðeins nýtt sér niðurstöðurnar til þess 

að finna bestu meðferð, heldur til að létta á áhrifum sjúkdómanna og rjúfa þannig 

félagslega eingangrun.  
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Fram kom í rannsóknum hvað bjargráð hafa í raun mikil áhrif á lífsgæði. 

Hjúkrunarfræðingar geta veitt upplýsingar og kennt einstaklingunum að nýta sér 

uppbyggileg og góð bjargráð og stutt þá til þess að vera sem best í stakk búnir til að 

vinna úr álaginu sem er afleiðing sjúkdómsins (Mussell o.fl., 2004; Petrak o.fl., 2001). 

Það bjargráð sem rannsakendur fundu að virkaði best, var að nota stuðningsmiðuð 

bjargráð. Það felur í sér að nýta sér þau úrræði sem eru í boði. Hjúkrunarfræðingar geta 

einnig verið tengiliðir við hinar ýmsu aðrar fagstéttir sem einstaklingurinn þarf að 

komast í samband við (Larsson o.fl., 2008). Það er til mikils að vinna því samkvæmt 

rannsóknum geta lausnamiðuð og neikvæð bjargráð aukið kvíða og depurð og þannig 

dregið úr heilsutengdum lífsgæðum einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi.  

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að hafa aðstöðu, tíma og tæki til að finna þá einstaklinga 

sem þurfa á aðstoð að halda, hvort sem sú aðstoð er líkamleg eða andleg. Þess vegna er 

mikilvægt að mælitæki séu til staðar sem eru auðveld í  notkun. Spurningalistinn SF-36 

hefur verið þýddur á íslensku, metur hann almenn lífsgæði einstaklinga (Álfhildur 

Þórðardóttir, 2010). Ekki gátu höfundar séð að IBDQ hefði verið þýddur yfir á íslensku 

og væri því áhugavert að þýða hann og leggja fyrir einstaklinga með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi á Íslandi. Menningarlegur munur er á því hvernig einstaklingar skynja 

heilsu sína og áhrif sjúkdóma á heilsutengd lífsgæði. Getur þetta leitt af sér mismunandi 

viðbrögð sjúklinga við tækjum sem notuð eru til að mæla lífsgæði. Afleiðingin getur 

verið sú, að niðurstöðum ber ekki saman milli landa og kemur þessi mismunur á túlkun 

þjóða á heilsu fram vegna ólíkrar menningar, félagslegra og efnahagslegra þátta 

(Casellas o.fl., 2005). Því er ekki hægt í blindni, að yfirfæra niðurstöður rannsókna frá 

einu landi yfir í annað. Það sama gildir um þær rannsóknir sem við höfum skoðað hingað 

til og verðum við því að fara varlega í að alhæfa um niðurstöðurnar á íslenskt þýði. Gera 

þyrfti rannsókn hér á Íslandi á lífsgæðum sjúklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi 
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og er það áhugavert tækifæri sem hjúkrunarfræðingar gætu tekið að sér. Það yrði 

óneitanlega hagur fyrir einstaklingana og myndi aðstoða heilbrigðisstarfsfólk að sjá fyrr 

þá einstaklinga sem eru hjálpar þurfi. Því eins og fólk er flest ber það sjúkdóminn og 

sjúkdómseinkennin mismunandi með sér. Það getur verið erfitt að sjá á einstaklingnum, 

sem hefur aðlagast sjúkdómi sínum vel, að honum líður ótrúlega illa á öllum sviðum 

lífsgæða (Petrak o.fl., 2001). Niðurstöður úr mælitækjunum geta hjúkrunarfræðingar nýtt 

sér til að finna þau svið lífsgæða sem eru skert hjá sjúklingum sínum til þess að vinna 

með þeim að bættum lífsgæðum.  
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Lokaorð 

Við vinnu á þessari fræðilegu samantekt, telja höfundar sig hafa öðlast dýpri og 

yfirgripsmeiri þekkingu á lífsgæðum einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Ljóst 

er, að lífsgæði þessara einstaklinga eru skert vegna sjúkdómanna og einkenna þeirra, sem 

hafa víðtæk áhrif á lífsgæði sjúklinga á líkamlegu, sálfræðilegu og félagslegu sviði. Virkni 

sjúkdómsins virðist vera helsta ástæða skerðingar á lífsgæðum og þvi er einkennameðferð 

og að ná tökum á sjúkdómnum mikilvæg í meðhöndlun þessara sjúklinga. Áríðandi er því að 

hindra framgang og virkni sjúkdómsins eins og hægt er, þannig að einstaklingurinn geti lifað 

lífi sínu óskertu og þannig aukið heilsutengd lífsgæði sín. Það sem kom á óvart var hve mikil 

áhrif bjargráð sjúklinga höfðu á lífsgæðin, bæði til hins betra og verra. Það var ekki óvænt 

að rannsóknargögn sýndu að einstaklingar með neikvæð bjargráð voru líklegri til að þjást af 

andlegri vanlíðan. En það sem kom mest á óvart var, að þeir sem notuðu svokölluð 

lausnaleitandi bjargráð voru kvíðnari og höfðu meiri áhyggjur af sjúkdómnum. Líkleg 

ástæða fyrir því er sú, að þessir einstaklingar eru að reyna ná stjórn á sjúkdómnum og 

einkennum sem er í raun óviðráðanlegt. Draga má lærdóm af því og hafa það til hliðsjónar 

við ákvörðun á hjúkrunarmeðferðum fyrir einstaklinga með sáraristilbólgu og 

svæðisgarnabólgu. Telja höfundar að þýða mætti mælitæki, líkt og IBDQ, á Íslandi til að 

meta heilsutengd lífsgæði sjúklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Myndi það auka 

tækifæri og möguleikum við hjúkrun þessara einstaklinga. Þannig gætu  hjúkrunarfræðingar 

og heilbrigðisstarfsfólk þekkt einkenni um versnandi líðan og heilsutengd lífsgæði til þess að 

geta brugðist við þeim aðstæðum sem skapast þannig að einstaklingurinn geti náð 

markmiðum sínum. Því alltaf er það í forgangi að bæta ekki aðeins árum við lífið heldur 

lífsgæðum, hamingju og heilsu við árin.  
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