
Tímarit hjúkrunarfræðinga – 2. tbl. 88. árg. 20126

Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, elfad@reykjalundur.is

MÆÐI HJÁ SJÚKLINGUM MEÐ 
LANGVINNA LUNGNATEPPU

Mæði er flókið fyrirbæri og skýrist ekki eingöngu af líffræðilegum þáttum. Hér er 
farið yfir hvað það er sem orsakar mæði og veitt ráð um hjúkrunarmeðferð.

Langvinn lungnateppa er algengur 
sjúkdómur um allan heim og ört 
vaxandi heilbrigðisvandamál. Um 8,3% 
Íslendinga hafa fengið þessa greiningu 
en ýmislegt bendir til þess að margir 
séu með sjúkdóminn án þess að vita af 
því og jafnvel að allt að 18% séu með 
sjúkdóminn á byrjunarstigi eða lengra 
genginn (Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 
2007). Langvinn lungnateppa hefur víðtæk 
áhrif á daglegt líf en mæði er þó helsta 
einkenni sjúkdómsins og það einkenni 
sem einna helst dregur úr lífsánægju 
sjúklinganna (Rabe o.fl., 2007; Troosters 
o.fl., 2006). Hjúkrunarfræðingar eru í 
góðri aðstöðu til að meðhöndla sjúklinga 
og fræða um úrræði til að draga úr 
mæði og áhrifum sjúkdómsins á daglegt 
líf. Þannig getum við hjúkrunarfræðingar 
vonandi bætt meðferð og lífsánægju 
sjúklinga með langvinna lungnateppu.

Hér verður lítillega fjallað um sjúkdóminn, 
reynt að varpa ljósi á þau áhrif sem hann 
hefur á einstaklinginn og leiðir til að draga 
úr mæði.

Langvinn lungnateppa

Langvinn lungnateppa er samheiti 
tveggja teppu sjúkdóma í lungum, lungna-
þembu og langvinnrar berkjubólgu, og er 
algengasti sjúkdómur sem leggst á lungun. 
Hann er alvarlegt heilsufarsvandamál 
sem veldur ótímabærum dauða. Orsök 
sjúkdómsins er fyrst og fremst talin vera 
reykingar en iðnaðarryk og loftmengun 
veldur einnig skemmdum á lungnavef 
(Landlæknisembættið, 2007; Rabe o.fl., 
2007). Einkenni langvinnrar lungnateppu 
eru einkum hósti, slímuppgangur og 
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óeðli lega mikil mæði við áreynslu sem fer 
versnandi með aldrinum (Global initiative 
for chronic obstructive lung disease, 
2011; Rabe o.fl., 2007). Sjúkdómurinn 
hefur verið skilgreindur á eftirfarandi hátt: 
Langvinn lungnateppa er algengur 
sjúkdómur í lungum sem mögulegt er 
að koma í veg fyrir og meðhöndla. 
Sjúkdómurinn einkennist af þrálátri 
teppu í lungum sem ágerist yfirleitt 
smám saman. Teppunni tengjast 
óeðlileg bólguviðbrögð í loftvegum 
og lungum við ertandi ögnum eða 
lofttegundum. Versnun á teppu og 
almenn veikindi geta aukið alvarleika 
sjúkdómsins hjá einstaka sjúklingum 
(Global initiative for chronic obstructive 
lung disease, 2011).

Í orðinu teppa felst að tregða er við 
útöndun en ekki innöndun eins og 
margir halda. Til að meta hvort teppa 
er til staðar er gerð öndunarmæling 
(spírómetría). Fyrstu merki sjúkdómsins 
teljast vera til staðar þegar hlutfall 
fráblásturs á einni sekúndu (FEV1) miðað 
við heildarútöndun (FVC) er undir 70% 
eftir gjöf berkjuvíkkandi lyfja (Vermeeren 
o.fl., 2006). Til að útiloka sjúkdóminn eða 
staðfesta hann þarf að gera öndunar-
mælingu hjá þeim sem:
•	 eru eldri en 40 ára,
•	 hafa stundað reykingar,
•	 hafa búið við óbeinar reykingar,
•	 hafa einhver af einkennum sjúkdómsins 

(sjá ofar).

Mynd 1 sýnir öndunarmælingu hjá 
sjúklingi með langvinna lungnateppu en 
hún er fengin frá Loftfélaginu sem er 
sam starfsverkefni vinnuhóps á vegum 

Landlæknisembættisins, Tóbaks varna-
nefndar og GlaxoSmithKline. Auk þess 
koma að félaginu heilsugæslulæknar, 
félag lungnalækna og fagdeild lungna-
hjúkrunarfræðinga.

Þegar sjúkdómsgreining liggur fyrir 
er hægt að veita sem fyrst viðeigandi 
meðferð og hindra þannig frekari 
skemmdir á lungnavef. Sjúkdómsgreining 

Mynd 1. Punktalína sýnir áætlaðan (eðlilegan) 
fráblástur en heil lína sýnir teppu í útöndun 
(Loftfélagið, með leyfi Höddu Bjarkar Gísladóttur).
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Mikilvægt er að kenna sjúklingum að nota innöndunarlyf því oft er misbrestur á réttri notkun þeirra.

er auðvitað nauðsynleg en hún segir 
okkur ekki mikið um áhrif sjúkdómsins á 
daglegt líf sjúklingsins. Mismunandi áhrif 
sjúkdómsins skýrast af því að skynjun 
hvers og eins á mæði er einstök.

Mæði og vítahringur 
hreyfingarleysis

Mæði hefur verið skilgreind sem skynjun 
á aukinni öndunarþörf eða óeðlilegu erfiði 
við öndun (Calverley og Georgopoulos, 
2006). Við könnumst öll við að verða móð 
við álag en það er oftast bara eðlilegt. 
Hérna er verið að tala um óeðlilega mikla 
mæði við lítið álag og jafnvel í hvíld og er 
slík mæði eitt helsta einkenni sjúklinga 
með langvinna lungnateppu.

Með vaxandi mæði dregur sjúklingurinn 
smám saman úr virkni í daglegu lífi og 
leiðir það til einangrunar og vítahrings 
hreyfingarleysis (mynd 2). Mæðin leiðir 
til þess að sjúklingurinn dregur úr 
daglegri hreyfingu og það leiðir til minni 
vöðvastyrks og þols og það eykur síðan 
enn á mæði. Viðkomandi er fastur í 
vítahringnum.

Þessi þróun á sér stað á mörgum 
árum þar sem mæðin ágerist hægt 
og hljótt. Þannig gera sjúklingurinn og 
nánustu aðstandendur hans sér oft 
ekki grein fyrir því hvað er að gerast 
fyrr en sjúkdómurinn er langt genginn. 
Með því að rjúfa þennan vítahring og 
draga úr upplifun á mæði við áreynslu er 
hægt að bæta líðan og lífsánægju (von 
Leupoldt o.fl., 2008). Þar kemur að okkur 
heilbrigðisstarfsfólki að leiðbeina, fræða 
og kenna skjólstæðingum okkar við öll 
þau tækifæri sem okkur gefast.

Hvað skýrir mæði?

Margar rannsóknir eru til um hvað það 
er sem veldur mæði hjá sjúklingum 
með langvinna lungnateppu. Mæði er 
mjög flókið fyrirbæri og skýrist ekki 
eingöngu af sjúkdómnum eða skertu 
þoli. Enginn einn þáttur umfram annan 
skýrir nákvæmlega skynjun hvers og 
eins á mæði. Talið er að lífeðlisfræðilegir, 
andlegir, félagslegir og umhverfisbundnir 
þættir hafi þar áhrif (American Thoracic 
Society [ATS], 1999).

Eitt af því erfiðasta, sem sjúklingarnir 
gera, er að ganga upp stiga og bera 
þungar byrðar eins og matvörur. Margir 
finna fyrir aukinni mæði við loftmengun 
eða lykt, til dæmis af ilmvötnum, díselolíu, 
klór eða ósandi kertum. Því er eðlilegt að 
þeir reyni að forðast þessar aðstæður en 
einnig er mikilvægt að aðstandendur séu 
upplýstir um hvað veldur aukinni mæði 
þannig að þeir viti hvernig þeir geti stutt 
hinn veika.

Hvað er til ráða við mæði?

Ýmsar leiðir eru til að draga úr mæði (ATS, 
1999) og þá þarf að beina meðferðinni að 
því sem veldur mæðinni.

Líkamsþjálfun. Rannsóknir sýna að mark-
viss líkamsþjálfun hjá sjúklingum með 
langvinna lungnateppu dregur úr mæði. 
Þjálfaðir vöðvar nýta súrefnið mun betur 
en óþjálfaðir og líkamsþjálfun er mikilvæg 
leið til að snúa við eða koma í veg fyrir 
vítahring hreyfingarleysis. Með ólíkindum 
er hvað líkamsrækt getur gagnast vel, 
jafnvel þeim sem eru með sjúkdóminn 
á lokastigi. Því er aldrei of seint að 
byrja að ástunda líkamsrækt en fyrir 
lungnasjúklinga tel ég ráðlegt að það sé 
gert undir eftirliti fagaðila.

Lungnaendurhæfing. Þekkt er að sérhæfð 
lungnaendurhæfing dregur úr mæði (Elfa 
Dröfn Ingólfsdóttir, 2010; Marciniuk o.fl., 
2010; Ries o.fl., 2005) auk þess sem 
hún fækkar sjúkrahúsinnlögnum og bætir 
líðan og lífsánægju (Troosters o.fl., 2006). 
Það eflir trú á eigin getu að finna fyrir 
áreynslumæði í „vernduðu umhverfi“, eða 
þar sem fagaðilar eru nálægir og fylgjast 
með lífsmörkum. Einnig er talið að það 
dragi úr ótta við mæðina og hækki þannig 
þolþröskuld á mæði (ATS, 1999). Allir sem 
greinst hafa með sjúkdóminn ættu að 
eiga kost á sérhæfðri einstaklingsmiðaðri 
lungnaendurhæfingu (National Institute 
for Health and Clinical Excellence [NICE], 
2010).

Mynd 2. Vítahringur hreyfingarleysis. Úr fræðslu-
efni Reykjalundar (Elfa Dröfn Ingólfsdóttir).
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Súrefnisgjöf getur dregið úr mæði 
(ATS, 1999) með því að koma í veg 
fyrir súrefnisskort. Vitað er að langvinn 
lungnateppa veldur því að loftskipti í 
lungum skerðast. Öndunarkerfið skortir 
þá getu til að auka nægilega öndun 
við álag til að fullnægja súrefnisþörf 
líkamans. Súrefnisgjöf getur því verið 
nauðsynleg til að leiðrétta þetta ástand. 
Með réttri meðferð, öndunaræfingum eða 
lyfjameðferð er hægt að bæta ástandið og 
þannig er stundum hægt að draga úr eða 
seinka þörf fyrir langtímasúrefnismeðferð. 
Þegar súrefnisskortur er til staðar er súr-
efnis gjöf talin bæta starfsgetu öndunar-
vöðvanna og að súrefnisflæðið sjálft leiði 
til minni tilfinningar fyrir mæði. Súrefnis -
gjöf er þó ekki notuð nema stað fest 
sé að súrefnisskortur sé til staðar. 
Sumir sjúklingar með sjúkdóminn þurfa 
eingöngu súrefni við álag eða við þjálfun 
en aðrir þurfa að nota það stöðugt í 16 til 
24 tíma á sólarhring. Vert er að hafa í huga 
að súrefni er flokkað sem lyf og þarf að 
gefa í þeim skömmtum sem læknir hefur 
ákveðið hverju sinni.

Ýmis lyf geta dregið úr mæði, til dæmis 
morfín og kódín. Þessi lyf letja öndun  en 
létta jafnframt á mæði með því að hafa 
hamlandi áhrif á taugaboð um andnauð. 
Þessi lyf eru yfirleitt eingöngu notuð á 
lokastigum sjúkdómsins. Þau eru þá notuð 
í mjög litlum skömmtum því annars geta 
þau leitt til grynnri öndunar og stuðlað að 
öndunarbilun. Ef sjúklingurinn er með kvíða 
sem hefur viðvarandi áhrif á daglegt líf getur 
verið nauðsynlegt að gefa kvíðastillandi lyf.

Innöndunarlyf. Oft er misbrestur á réttri 
notkun innöndunarlyfja en rétt notkun 
þeirra getur dregið úr mæði eða 
andþyngslum og komið í veg fyrir frekari 
versnun. Margir hætta að nota lyfin þegar 
þeir finna að dregið hefur úr mæðinni. 
Aðrir halda að meðferðin sé nokkurs 
konar lyfjakúr sem þeir eigi að hætta 
á þegar staukurinn klárast. Kanna þarf 
hvort sjúklingurinn notar lyfin í réttum 
skömmtum, hvort tæknin við skömmtun 
lyfsins er rétt og hvort innsogið eða 
innöndunartæknin er rétt. Sjúklingum, 
sem fá sýkingar æ ofan í æ eða versnar af 
teppunni, getur gagnast að nota úðavél. 
En þegar sjúklingur fer í úðavél er einmitt 
gott tækifæri til að leiðbeina honum um 
slökun og öndunartækni.

Titringur eða létt bank á brjóstkassa 
getur gagnast sjúklingum vel sem eru 
með langt genginn sjúkdóm og mikla 
mæði. Meðferðin leiðir til hægari og dýpri 
öndunar og dregur þannig úr mæði.

Líkamsstelling er ein leið til að draga 
úr mæði. Sjúklingurinn getur hallað sér 
annaðhvort fram á púða á borði, með 
olnbogana vísandi út, eða staðið og stutt 
sig við gluggakistu eða stólbak. Í þessum 
stellingum ná öndunarvöðvarnir, eins og 
til dæmis þindin, að vinna betur.

Fræðsla er mikilvæg til að efla sjúklinginn 
og draga úr ótta hans við mæðina. Aukin 
þekking á úrræðum vegna mæði og 
því hve mikið sjúklingurinn getur boðið 
líkama sínum er mikilvæg.

Næringarástand. Það er vel þekkt að 
sjúklingar með langt genginn sjúkdóm 
eru oft vannærðir (Vermeeren o.fl., 2006). 
Hröð öndun krefst mikillar orku og við 
það eykst bruni í líkamanum. Auk þess 
eru lystarleysi og andþyngsli eftir máltíðir 
algeng vandamál. Rannsóknir sýna að við 
slíkt þyngdartap rýrna öndunarvöðvarnir 
þannig að mæði eykst (ATS, 1999). Ein 
leiðin til að draga úr mæði er þá að auka 
líkamsþyngd með því að borða smærri 
en fleiri máltíðir á dag, borða orkuríkt 
fæði og neyta næringardrykkja á milli 
máltíða.

Að nota viftu eða opna glugga er áhrifarík 
leið til að draga úr mæði en talið er að 
kæling húðarinnar dragi úr tilfinningu fyrir 
mæði. Við könnumst örugglega flest við 
það ráð að setja kaldan þvottapoka á 
enni til að draga úr vanlíðan eða mæði, 
áhrifin eru líklega svipuð.

Öndunaræfingar eru mikilvægar til að ná 
tökum á tíðni og dýpt öndunar (Pulmonary 
rehabilitation, 2011). Til eru ýmsar aðferðir 
til að gera öndunaræfingar. Mótstöðuöndun 
(pursed lip breathing) er sú tækni (mynd 3) 
sem mér hefur reynst einna gagnlegust 
fyrir þennan sjúklingahóp.

Auk þess að auðvelda öndunarstjórnun 
hægir aðferðin á tíðni öndunar, eykur 
súrefnisflæði frá lungum yfir í blóðrás og 
stuðlar að losun koltvísýrings úr blóði. 
Útöndun eykst þannig að minna loft 
verður eftir í lungunum í lok útöndunar 

og næsta innöndun verður því dýpri. 
Aðferðin auðveldar slímlosun úr lungum 
og dregur þannig úr hættu á endurteknum 
lungnasýkingum. Hægt er að gera 
æfinguna í hvíld nokkrum sinnum á dag 
um það bil 10 sinnum í hvert sinn. Einnig 
er hún mjög gagnleg við áreynslu eins og 
við það að ganga á jafnsléttu eða í stiga og 
þegar verið er að lyfta upp þungum hlutum 
eins og að bera matvörur. Hægt er að nota 
ýmis hjálpartæki til að stuðla að mótstöðu 
við útöndun, til dæmis svonefndan 
„Pepp-maska“ sem er vel þekkt aðferð. Á 
Reykjalundi eru lítil plaströr talsvert notuð 
til að kenna mótstöðuöndun við áreynslu 
en einnig er öndunartæknin æfð í hóp 
með notkun munnhörpu. Aðferðin stuðlar 
að dýpri öndun og betri öndunarstjórnun 
auk þess að vera mjög skemmtileg 
viðbót við hefðbundnar öndunaræfingar. 
Þindaröndun (diaphragmatic breathing) er 
aðferð sem er ætluð til að auka dýpt 
öndunar og eykur þannig loftflæði um 
lungun. Aðferðin er talin spara orku og 
auðvelda öndunarstjórnun. Lögð er áhersla 
á að nýta þindina betur enda er hún 
aðalinnöndunarvöðvinn. Sjúklingurinn 
leggur hönd á kvið, andar djúpt inn og 
finnur hvernig kviður þenst út. Í útöndun 
er honum sagt að anda frá sér með 
mótstöðuöndun.

Mótstöðuöndun
1. Slaka á háls- og axlarvöðvum.
2. Anda rólega inn um nefið (telja upp að 

þremur).
3. Þrýsta vörum saman eins og til standi 

að flauta og anda rólega og afslappað 
út um munn. Láta loftið flæða út á milli 
varanna þannig að létt mótstaða eigi sér 
stað, ekki þrýsta loftinu of kröftuglega út. 
Útöndun á að taka helmingi lengri tíma 
en innöndun.

 
Mynd 3. Mótstöðuöndun („Pulmonary 
rehabilitation“ 2011).

Meðferð með öndunarvél er oft notuð til 
að hvíla öndunarvöðva þegar mæði er 
mikil. Oftast eru notaðar ytri öndunarvélar 
(CPAP/BiPAP) þar sem andrúmslofti er 
blásið undir þrýstingi í gegnum barka 
og sjúklingurinn er með öndunargrímu 
yfir munn eða nef. Langtímameðferð 
með ytri öndunarvél virðist draga úr 
mæði hjá sjúklingum með öndunarbilun 
(Duiverman o.fl., 2011).
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Slökun er hentug leið til að draga úr 
mæði. Hún auðveldar sjúklingnum að 
ná stjórn á mæðinni með því að draga 
úr spennu, hægja á öndun og bæta 
súrefnisbúskap. Fyrir sjúklinga, sem 
fá andnauðarköst, getur slökun verið 
mjög gagnleg. Einnig mæli ég með að 
sjúklingum sé kennt að nota slökun 
samhliða öndunaræfingum eða notkun 
úðavélar.

Hugræn atferlismeðferð getur reynst 
gagnleg til að leiðbeina sjúklingum um 
hvernig best sé að bregðast við streitu og 
kvíðaeinkennum sem gera oft vart við sig 
í kjölfar mæðitilfinningar. Meðferðin getur 
einnig gagnast til að efla skilning sjúklings 
og meðferðaraðila á því hvað það er sem 
kemur mæði eða andnauðarkasti af stað 
og hvaða meðferðarþættir gætu gagnast 
til að draga úr mæði.

Hvernig er hægt að leggja mat á 
mæði?

Í klínísku starfi er mikilvægt að leggja 
mat á hversu mikil mæðin er og reyna 
að komast að því hver orsökin er. Er hún 
vegna hjarta- eða lungnasjúkdóms eða 
einhvers annars, til dæmis kvíða? Mæla 
þarf súrefnismettun hjá sjúklingnum til 
að kanna hvort súrefnisskortur er til 
staðar. Hjá lungnasjúklingum er hægt 
að leggja mat á mæði með mismunandi 
aðferðum. Fyrst er auðvitað athugun 
þar sem metið er ástand hjarta, metinn 
bjúgur og litarháttur, sérstaklega á vörum 
og fingrum, metin tíðni, dýpt og taktur 
öndunar og hlustað eftir öndunarhljóðum. 
Geta sjúklingsins til að tjá sig með orðum 
er metin og reynt að haga samræðum 
við hann eftir því. Gott er að hafa í huga 
að spyrja ekki krefjandi spurninga. Ef 
ekki er um bráðaástand að ræða og 
til stendur að fylgjast með breytingu á 
mæði er gott að nota spurningalista. 
Niðurstöður viðeigandi spurningalista 
gefa mikilvægar upplýsingar til dæmis 
um árangur meðferðar eða breytingu á 
ástandi sjúklingsins. Þær upplýsingar eru 
mikilvægar fyrir okkur sem meðferðaraðila 
því með þeim getum við stuðlað að 
breyttri eða bættri meðferð. Við höfum 
þá tækifæri til að hafa áhrif á mæði 
eða andnauð og í leiðinni á líðan og 
lífsánægju skjólstæðinga okkar.

Notkun spurningalista til að leggja 
mat á mæði

Ýmsir spurningalistar hafa verið samdir til 
að meta mæði hjá lungnasjúklingum. Hér 
mun ég fjalla lítillega um fjóra lista sem 
algengast er að nota í endurhæfingu hjá 
þessum sjúklingahópi.

Borg. Með Borg-spurningalistanum (mynd 
4) geta sjúklingar metið eigin mæði á 
kvarðanum 0-10. Listinn er helst notaður 
þegar meta þarf mikla mæði og getur því 
hentað vel við sjúkraþjálfun og við mat á 
ástandi sjúklings á bráðadeild. Ein göngu 
þarf að benda á númer eða segja tölu sem 
gefur til kynna þá mæði sem er til staðar 
(Kendrick o.fl., 2000). Flest númeranna 
hafa síðan orð sem skýra nánar mæðina 
(ATS, 1999). Talið er að breyting, sem 
nemur einu stigi, hafi klíníska þýðingu fyrir 
sjúklinginn (Ries, 2005).

„Lungnahjól“ á Reykjalundi. Markmiðið er að þjálfa vöðva þannig að þeir nýti súrefnið betur.
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0  Alls engin mæði
 0,5 Mjög, mjög lítil mæði (varla merkjanleg)
1  Mjög lítil mæði
2  Lítil mæði
3  Miðlungsmæði
4  Nokkuð mikil mæði
5  Mikil mæði
6
7  Mjög mikil mæði
8
9  Mjög, mjög mikil mæði (næstum því 

hámark)
10  Hámarksmæði

Mynd 4. Borg-spurningalistinn um mæði.

MRC (Medical Research Council scale) 
er listi sem hefur lengi verið notaður í 
endurhæfingu. Listanum er ætlað að 
meta skerðingu í daglegri virkni vegna 
mæði (Bestall o.fl., 1999).

Meðferðaraðilinn spyr sjúklinginn við 
hvaða aðstæður (activity) hann finni fyrir 
mæði. Mæðinni er skipt í 5 stig þar sem 
1 er minnsta mögulega mæði og 5 er 
mesta mögulega mæði (mynd 5). Skilin 
á milli stiganna fimm geta reynst óljós og 

ekki er hægt að nota listann til að meta 
breytingu á mæði (ATS, 1999).

1. Ég fæ eingöngu andþyngsli þegar ég 
reyni á mig.

2. Ég fæ andþyngsli þegar ég geng hratt 
örlítið upp í móti.

3. Ég geng hægar en jafnaldrar mínir vegna 
andþyngsla eða neyðist til að nema 
staðar til að ná andanum við venjulega 
göngu á flatlendi.

4. Ég þarf að nema staðar til að ná 
andanum eftir u.þ.b. 100 metra göngu.

5. Andþyngslin aftra mér frá því að fara 
að heiman eða ég fæ andþyngsli við að 
klæða mig úr og í.

Mynd 5. MRC-spurningalistinn um mæði.

CAT-próf (COPD assessment test) 
er nýr spurningalisti sem er ætlað að 
meta heilsufar sjúklinga með langvinna 
lungnateppu á einfaldan og áreiðanlegan 
hátt. Listinn byggist á 8 spurningum 
sem sjúklingurinn svarar sjálfur og gefa 
samanlagt 0 og upp í 40 stig. Ein spurning 
í listanum fjallar um andþrengsli. Áhrifum 
sjúkdómsins á sjúklinginn er hægt að 

skipta niður í fjóra flokka: Mjög mikil 
áhrif (>30 stig), mikil áhrif (>20 stig), 
miðlungsmikil áhrif (10-20 stig) og lítil 
áhrif (<10 stig). Listinn er nú notaður sem 
árangursmælitæki á Reykjalundi og jafnvel 
talið að breyting sem nemur tveimur 
stigum hafi klíníska þýðingu. Hægt er 
að finna íslenska útgáfu listans og frekari 
upplýsingar á www.catestonline.org og 
www.catestonline.co.uk.

SOBQ-listinn. Shortness of breath (SOBQ), 
sem kallaður er á íslensku „Mat á andnauð“, 
var þýddur og forprófaður á Reykjalundi 
2001 (Elfa Dröfn Ingólfsdóttir og Guðbjörg 
Pétursdóttir, 2001). Listanum er ætlað að 
meta upplifun á mæði við athafnir daglegs 
lífs hjá einstaklingum með langvinnan 
lungnasjúkdóm (Eakin o.fl., 1998). Hann 
byggist á 24 spurningum sem sjúklingurinn 
svarar sjálfur og gefa samanlagt 0 (engin 
mæði) til 120 (mesta mæði) stig. Í íslensku 
þýðingunni er ein aukaspurning um áhrif 
mæði á félagslega þátttöku. Sjúklingar 
eiga sjálfir að svara öllum spurningum 
og giska ef þeir hafa ekki framkvæmt 
verkið. Listinn er einfaldur og fljótlegt að 
svara honum. SOBQ-listann má nota til 
að meta breytingu á mæði og skoða mun 

Öndunaræfingar eru mikilvægar 
til að ná tökum á tíðni og dýpt 
öndunar. Æfingar með munnhörpu 
eru skemmtileg leið til þess.



Tímarit hjúkrunarfræðinga – 2. tbl. 88. árg. 2012 11

á mæði milli mismunandi sjúklingahópa, 
en hann hefur verið töluvert notaður í 
rannsóknum og þykir áreiðanlegur. Ég 
tel að SOBQ-listinn gæti til dæmis verið 
hentugt matstæki í heimahjúkrun eða 
á heilsugæslu. Listinn er notaður sem 
árangursmælitæki á Reykjalundi og talið 
að breyting, sem nemur fimm stigum, hafi 
klíníska þýðingu (Ries, 2005).

Rannsókn á mæði hjá sjúklingum í 
endurhæfingu á Reykjalundi

Gerð hefur verið rannsókn á Reykjalundi 
(Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, 2010) á 140 
sjúklingum með langvinna lungnateppu 
þar sem SOBQ-listinn var notaður til að 
skoða hvernig sjúklingar skynjuðu mæði 
fyrir og eftir endurhæfingu og ári eftir lok 
hennar. Niðurstöður sýndu að endurhæfing 
á Reykjalundi dregur marktækt úr mæði 
og sá árangur var enn til staðar einu ári 
síðar. Einnig kom í ljós að þeir sem voru 
með merki um andlega vanlíðan (kvíða eða 
þunglyndi) fundu fyrir meiri mæði en þeir 
sem ekki fundu fyrir þessum einkennum. 
Sjúklingar, sem stunduðu líkamsrækt í eitt 
ár eftir endurhæfinguna, uppskáru vel því 
þeir fundu þá fyrir minni mæði en þeir sem 
ekki stunduðu líkamsrækt.

Mæði er flókið mál en lausnin er 
einföld 

Reykingar eru helsta orsök langvinnrar 
lungna teppu. Því þarf að leggja höfuð-
áherslu á að styðja sjúklinginn til að verða 
reyk laus. Að ná því markmiði er í raun og 
veru forsenda þess að draga úr mæði 
og bæta lífsánægju. Ég ráðlegg öllum 
sem sinna lungnasjúklingum að hvetja þá 
til að ástunda reglubundna líkamsrækt. 
Einnig að þeir leiti sér aðstoðar ef þeir 
finna fyrir kvíða eða þunglyndi. Leiðbeina 
þarf sjúklingunum um rétta notkun 
innöndunarlyfja, m.a. að þeir noti þau 
reglulega og beiti réttri innöndunartækni. 
Einnig ætti sérhæfð og þverfagleg 
lungnaendurhæfing að standa öllum til 
boða sem komnir eru með langvinna 
lungnateppu. Slík endurhæfing stendur 
öllum Íslendingum til boða á Reykjalundi. 
Búseta skiptir þar ekki máli. Læknir þarf 
að senda inn beiðni sem hægt er að finna 
á vef Reykjalundar, www.reykjalundur.
is. Þegar beiðni berst er fljótlega gerð 
forskoðun svo hægt sé að forgangsraða 
þeim sem sækja um endurhæfingu.

Hjúkrun lungnasjúklinga er mikilvægt 
og krefjandi starf. Með það í huga hve 
stórt hlutfall Íslendinga er með langvinna 
lungnateppu tel ég líklegt að flestir 
hjúkrunarfræðingar komi einhvern tíma 
á starfsferli sínum að umönnun þeirra. 
Við erum því öll í aðstöðu til að veita 
viðeigandi meðferð við mæði. Það er 
þýðingarmikið fyrir hinn veika og fjölskyldu 
hans að við skilum þessari vinnu okkar 
vel. Umönnun, sem byggist á gagnreyndri 
þekkingu, er afar mikilvæg. Þessi þekking 
eða umönnun þarf ekki endilega að vera 
flókin eða tæknivædd heldur á hún að 
byggjast á faglegum vinnubrögðum og 
áhuga á að skila góðu dagsverki. Eins og 
ég hef fjallað um hér á undan er mæði 
helsta einkenni sjúklinga með langvinna 
lungnateppu og hefur gríðarleg áhrif á 
líðan þeirra og lífsánægju. Með því að 
meðhöndla mæði á réttan hátt stuðlum 
við að bættri líðan og ánægjulegra lífi 
þeirra sem hafa sjúkdóminn.
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