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Formáli 

Kveikjuna að þessu verkefni má reka aftur á Siglufjörð í ágúst 2016 þegar höfundur 

hitti þar á götu viðræðugóðan mann og átti við hann upplífgandi spjall um lífsgæði eldra 

fólks. Þessi maður reyndist vera Róbert Guðfinnsson, eigandi Genís sem framleiðir 

fæðubótarefnið Benecta®. Skildu svo leiðir en röð atvika leiddi til þess að samskipti hófust á 

nýjan leik. Þar með vaknaði sú hugmynd að gera forathugun þar sem tilgangurinn væri að 

skoða hvort Benecta® hafi áhrif á lífsgæði eldra fólks. Þann 9. desember 2016 hélt Róbert 

Guðfinnsson kynningu fyrir Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóra Öldrunarheimila 

Akureyrar og Helgu Erlingsdóttur hjúkrunarforstjóra á fæðubótarefninu Benecta® og starfi 

Genís. Öldrunarheimili Akureyrar hafa lagt mikla áherslu á lífsgæði eldra fólks auk þess að 

hafa unnið að allmörgum nýsköpunarverkefnum. Benda má á að Öldrunarheimilin hafa 

einmitt verið tekin út sem nýsköpunarfyrirtæki í úttekt Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og 

tilnefnd til nýsköpunarverðlauna árið 2017.  

Haft var haft samband við Háskólann á Akureyri til að kanna möguleikann á slíkri 

forathugun. Í kjölfarið var ákveðið að ganga til samstarfs við Genís. Af öryggisástæðum var 

sérstaklega farið yfir öryggisprófanir og virkni Benecta®. Í framhaldinu var gerður 

samstarfssamningur á milli Genís, Öldrunarheimila Akureyrar og Háskólans á Akureyri um 

þetta verkefni (sjá fylgiskjal 1).  

Það hafa verið forréttindi að fá að taka þátt í þessu verkefni og langar mig að lokum 

að þakka starfsfólki Genís fyrir góð kynni. Þá fær Róbert Guðfinnsson forstjóri Genís 

sérstakar þakkir fær fyrir auðsýnt traust og einstakt tækifæri. Eins fær Ingibjörg G. Jónsdóttir 

mannauðsstjóri innilegar þakkir fyrir samstarfið. Starfsmenn N4 eiga hrós skilið fyrir fagleg 

vinnubrögð og framkomu í garð þátttakenda. Þátttakendum og aðstandendum þakka ég 



innilega fyrir að gefa mér innsýn inn í lífs sitt, þið eruð mér innblástur. Eins vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Halldóri S. Guðmundssyni fyrir málefnalega og uppbyggilega leiðsögn 

við vinnslu þessa verkefnis.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir óendanlega þolinmæði við gerð 

þessa verkefnis. 

  



Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis var að skoða hvort fæðubótarefnið Benecta® hafi áhrif á 

lífsgæði eldra fólks að mati þeirra sjálfra. Ýmsir þættir geta haft áhrif á upplifun einstaklinga 

á eigin lífsgæðum. Hækkandi aldri fylgja ýmsar breytingar, líkamlegar og heilsufarslegar og 

geta ákveðnir eiginleikar í fari eldra fólks haft áhrif þar á og kallað fram ólík viðbrögð.  

 Í forathugun þessari var notuð blönduð rannsóknaraðferð. Lagður var fyrir 

spurningalisti sem megindleg rannsóknaraðferð. Mælitækið sem notast var við var 

sjálfsmatslistinn SF-36. Var hann aðlagaður að þessari forathugun með því að bæta við 

tveimur spurningum í þeim tilgangi að draga fram upplýsingar um þætti sem Benecta® hefur 

áður verið talið hafa áhrif á. Einnig var þátttakendum boðið að bæta við skriflegum 

athugasemdum í lok spurningalistans. Sjálfsmatslistinn var settur fram á rafrænu formi en 

einnig var í boði að fá hann afhentan á pappírsformi. SF-36 sjálfsmatslistinn er byggður upp 

af 36 spurningum með átta undirkvörðum. Hann spannar allt frá líkamlegri virkni til 

andlegrar vellíðan.  

Þýðið í þessari forathugun voru allir þeir sem notuðust við þjónustu Öldrunarheimila 

Akureyrar, Hlíð á tímabilinu mars - maí 2017. Í þessari forathugun var notast við kerfisúrtak 

þar sem þátttakendur voru allir þeir sem notuðust við þjónustu Öldrunarheimila Akureyrar, 

Hlíð, auk hluta starfsmanna, í mars 2017 og uppfylltu eftirfarandi skilyrði: Voru með bólgu- 

og/eða gigtarsjúkdóma og/eða karlmenn með stækkaðan blöðruhálskirtil. Af siðferðislegum 

ástæðum voru einstaklingar með greindan minnissjúkdóm útilokaðir frá forathuguninni. 

Haldinn var kynningarfundur þar sem þeim einstaklingum sem lentu í úrtaki var í 

framhaldinu boðin þátttaka í athuguninni. Í heildina var 54 einstaklingum boðin þátttaka og 

tóku 38 einstaklingar þátt. Aðstandendur þátttakenda svöruðu einnig samsvarandi 



spurningalista til að að greina upplifun þeirra á lífsgæðum og líðan þátttakandans fyrir og 

eftir inntöku Benecta®. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir þátttakendur og aðstandendur í 

upphafi forathugunarinnar og við lok þriggja mánaða inntökutímabilsins. Í þeim tilfellum sem 

náinn aðstandandi var ekki til staðar eða náðist ekki samband við, svaraði starfsmaður 

Öldrunarheimilanna fyrir hans hönd. Ástæða þess að aðstandendur svöruðu samsvarandi 

spurningalista var að reyna að fá fram dýrmæta reynslu aðstandenda. Að auki var óskað eftir 

því að fá að fylgja þátttakendum eftir með myndbandsupptökuvélum. Myndefnið að fengnu 

leyfi þátttakenda var notað til heimildaþáttargerðar og sem hluti af kynningarefni um 

fæðubótarefnið og almennt um lífsgæði eldra fólks á Öldrunarheimilum Akureyrar. 

Fjölmiðillinn N4 sá um myndvinnsluna. 

Niðurstöður þessarar forathugunar gefa vísbendingar í þá áttina að Benecta® geti hafi 

áhrif til betri vegar á lífsgæði eldra fólks. Þegar heildarsvörun allra þátttakenda er tekin 

saman kemur í ljós að meðaltal í skorun á lífsgæðakvarða þátttakenda hefur hækkað. 

Þátttakendur meta heilsu sína almennt betri, upplifa minni verki og svefngæðin aukast í 

kjölfarið. Einnig telja þátttakendur sig virkari í daglegu lífi og að þeir búi að betri hreyfigetu. 

Þessar niðurstöður eru innlegg og hvati til frekari rannsókna á áhrifum fæðubótaefnisins á 

lífsgæði eldra fólks. 

 

Lykilhugtök: Lífsgæði, eldra fólk, verkir, SF-36, Benecta® 

  



Abstract 

The purpose of this project was to examine whether the nutritional supplement 

Benecta® affect the quality of life of older people. Various factors can affect the experience 

of individuals of their own quality of life. With increasing age the body goes through various 

changes that call for different reactions. It has been shown that certain characteristics in older 

adults can affect that experience.  

In this preliminary, a mixed research method was used. A questionnaire was 

formulated as a quantitative research method. The measuring device used, was the 

self-assessment list SF-36. It was adapted to this preamble by adding two questions for the 

purpose of extracting information about factors that Benecta® is thought to affect. 

Participants were also invited to add written comments at the end of the questionnaire. The 

self-assessment list was presented electronically, but it was also possible to have it delivered 

on paper. The SF-36 self-assessment list is made up of 36 questions with eight subscales. It 

spans everything from physical activity to mental well-being. 

 The population for this preliminary examination were all those who received the 

services of the nursing home, Hlíð, for the period of March - May 2017. In this preliminary 

examination, a systematic sampling was used where participants were all users of the services 

of the nursing home in Akureyri, Hlíð or the nursing home´s employees in March 2017 and 

met the following conditions: had inflammatory and / or arthritis and / or men with enlarged 

prostate. For moral reasons, individuals with a diagnosed memory disorder were excluded 

from the pre-trial period. A presentation was held in which the individuals who participated 

in a sample were invited to participate. The goal was to deliver 50 questionnaires. In total, 54 

individuals were invited to participate and 38 individuals participated. Participants' families 



also responded to the corresponding questionnaire with the aim of identifying their 

experience of the quality of life and well-being of the participant before and after the 

ingestion of Benecta®. The questionnaires were submitted to participants and family 

members at the beginning of the pre-trial period and after 3 months of oral administration of 

the supplement Benecta®. In cases where a close relative did not exist or could not be 

contacted, the employee of the nursing home responded instead. The reason for asking family 

members to respond to the corresponding questionnaire was to gain valuable experiences of 

family members, to enhance collaboration, and to give them the opportunity to express their 

experience. In addition, the participants were filmed during the trial period. After receiving 

permission from the participants, the recordings were used in a documentary and as a 

promotional material for Genís. The local media company N4 handled the image processing.  

The results of this pre-trial report indicate that Benecta® increases the quality of life 

of older adults. When the overall response of all participants is summarized, it is found that 

the average quality of life of participants has risen. Participants assess their health generally 

better, experience less pain and better sleep. Participants also consider themselves more 

active in their daily lives. Although more research is needed on the matter. 

 

Key concepts: Quality of life, older people, pain, SF-36, Benecta® 
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Inngangur 

 Eldra fólki fer fjölgandi á heimsvísu og er þar Ísland ekki undanskilið þar sem talið er 

að fjölgun einstaklinga 67 ára og eldri aukist um 200% á næstu 50 árum 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Undanfarin ár hafa vísindamenn því leitað leiða til að auka 

lífsgæði þessa sívaxandi hóps. En þar sem misjafnt er hvað gefur lífi hvers og eins gildi, er 

mikilvægt að hlustað sé á rödd eldra fólks til að greina þarfir þeirra og langanir (Embætti 

Landlæknis, 2006).  

Fæðubótarefni eru einn af þeim möguleikum sem kynntur hefur verið þegar rætt er 

um aukin lífsgæði. Íslendingar hafa löngum nýtt sér fiskafurðir til heilsubóta. Eldri kynslóðin 

þekkir vel til að mynda fæðubótarefnið lýsi en það inniheldur m.a. hátt magn d-vítamíns sem 

mikilvægt er fyrir heilbrigði beinvefsins (Embætti Landlæknis, 2017). Farið verður yfir 

almenna skilgreiningu fæðubótarefna og tvö þeirra, lýsi og Benecta® kynnt til sögunnar. 

Til umfjöllunar verða einnig helstu skilgreiningar lífsgæða hugtaksins en það hefur 

fengið töluverða athygli á sviði heilbrigðisvísinda síðustu áratugina. Hugtakið er afar vítt og 

nær í raun yfir alla þá þætti sem líf einstaklinga spannar (Huijer og Abboud, 2013).  

Samkvæmt WHO (1997) eru lífsgæði víðfemt hugtak sem byggir á upplifun 

einstaklingsins í samhengi við menningu hans og þau gildi sem viðkomandi setur sér í 

samræmi við markmið sín, væntingar, staðla og viðmið. Samkvæmt þeirra skilgreiningu tekur 

hugtakið á líkamlegum, andlegum, félagslegum og umhverfislegum þáttum og ljóst að ýmsir 

þættir hafa áhrif á heilsutengd lífsgæði.  

 Fræðin leitast við að skipta lífsgæðum upp í tvö þemu. Annars vegar heilsutengd 

lífsgæði sem byggja á upplifun einstaklingsins á áhrifum sjúkdóma og heilsu á líðan sína og 

getu. En hins vegar almenn lífsgæði sem byggjast til að mynda á næringu, fjárhagslegu 



öryggi og vellíðan (vitnað til í, Tómas Helgason, Júlíus Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Erla Grétarsdóttir, 2000).  

Fjallað verður stuttlega um möguleg tengsl á milli verkja sem og svefngæða, 

hreyfingar og félagslegra tengsla á lífsgæði,en verkir eru stór áhrifaþáttur á upplifun 

einstaklinga á lífsgæðum sínum og langvinnir verkir geta haft neikvæð áhrif á heilsutengd 

lífsgæði (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). 

Þá verða tekin dæmi um áhrifaþætti, hugtakið heilsustýrirót kynnt og leitað skýringa á 

hvers vegna sumir eiga auðveldara með að aðlagast breytingum en aðrir og þeim möguleika 

velt upp hvort einstaklingar séu mishæfir til að takast á við breyttar aðstæður sem hafi áhrif á 

lífsgæði þeirra. Eins verður reynt að svara þeirri spurningu hvort upplifun einstaklingsins á 

eigin lífsgæðum liggi að einhverjum hluta í genamenginu.  Í framhaldinu verða tveir 

bólgutengdir sjúkdómar kynntir og hugsanleg áhrif þeirra á lífsgæði skoðuð.  

Að lokum verður fjallað um fæðubótarefnin Lýsi og Benceta® . 

Aðferð og mælitæki sem notuð eru í þessari forathugun eru svo skilgreint ásamt því 

sem niðurstöðurnar verða kynntar, með hliðsjón af rannsóknarspurningunni: Hefur Benecta® 

áhrif á lífsgæði eldra fólks?  

 

Tilgangur forathugunarinnar og gildi fyrir hjúkrun 

Tilgangur þessar forathugunar er að kanna hvort fæðubótarefnið Benecta® hafi áhrif á 

lífsgæði 30-50 einstaklinga sem nýta sér þjónustu eða starfa á Öldrunarheimila Akureyrar, á 

tímabilinu mars - maí 2017 og voru með bólgu- og/eða gigtarsjúkdóma og/eða karlmenn með 

stækkaðan blöðruhálskirtil. Af siðferðislegum ástæðum voru einstaklingar með grun um 

minnissjúkdóm útilokaðir frá forathuguninni. Nokkrum þátttakendum var einnig fylgt eftir 

með myndbandsupptökuvélum. Myndefnið, var að fengnu leyfi þátttakenda, notað til 



heimildamyndagerðar og sem kynningarefni um fæðubótarefnið. Fjölmiðillinn N4 sá um 

myndvinnsluna.  

Gildi þessarar forathugunar er að bjóða upp á inntöku fæðubótarefnisins Benecta® og 

leitast við að skoða upplifun einstaklinga af áhrifum þess á eigin lífsgæði. Reynt verður að 

svara þeirri spurningu hvort Benecta® auki lífsgæði eldri einstaklinga með því að meta þá 

þætti sem SF 36 mælir, s.s líkamlega virkni, líkamlegt hlutverk, líkamlega verki, almennt 

heilsufar, lífsþrótt, félagslega virkni, tilfinningalegt hlutverk og geðheilsu. Fæðubótarefnið er 

talið draga úr bólgumyndun í líkamanum og vinnutilgátan er að Benecta® geti dregið úr 

verkjum og aukið líkamlega og félagslega virkni, sem aftur getur aukið gæði svefns og í 

kjölfarið bætt lífsgæði. Einnig geta niðurstöðurnar verið leiðbeinandi fyrir Genís ehf. 

framleiðenda Benecta® við að greina möguleg áhrif fæðubótarefnisins sem og að vera innlegg 

í umræðu um framboð fæðubótaefna fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Lífsgæði og áhrifaþættir 

Í þessum kafla er hugtakið lífsgæði skilgreint og leitast við að fjalla um nokkra 

áhrifaþætti lífsgæða sem gjarnan hafa áhrif á eldra fólk s.s. verki, svefntruflanir, hreyfingu og 

félagsleg tengsl. Í framhaldinu eru tekin dæmi um aðra áhrifaþætti sem einnig skipta máli við 

mat á lífsgæðum. Þá eru fæðubótarefni skilgreind og fæðubótarefnin Benecta® og Lýsi kynnt 

til sögunnar. 

 

Lífsgæða hugtakið og áhrifaþættir 

Hugtakið lífsgæði hefur fengið töluverða athygli á sviði heilbrigðisvísinda síðustu 

áratugina. Hugtakið er afar vítt og nær í raun yfir alla þá þætti sem líf einstaklinga spannar 

(Huijer og Abboud, 2013). Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO (1997) 

á hugtakinu er eftirfarandi: 

Lífsgæði eru skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu í samhengi við eigin menningu  

og verðmætamat, í tengslum við markmið, væntingar, lífskjör og hluttekt. Hugtakið er  

víðfeðmt og undir flóknum áhrifum af líkamlegri heilsu einstaklingsins, andlegu  

ástandi, sjálfstæði, félagstengslum og tengslum hans við umhverfisaðstæður.  

(Þýðing, Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009, 23). 

  

Fræðin leitast við að skipta lífsgæðum upp í tvö þemu. Annars vegar heilsutengd 

lífsgæði sem byggja á upplifun einstaklingsins á áhrifum sjúkdóma og heilsu á líðan sína og 

getu. En hins vegar almenn lífsgæði sem byggjast til að mynda á næringu, fjárhagslegu 

öryggi og vellíðan (vitnað til í, Tómas Helgason, Júlíus Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Erla Grétarsdóttir, 2000).  



 Ekki er því til ein algild skilgreining á lífsgæðum heldur byggir skilgreiningin á mati 

einstaklingsins. Það er afar misjafnt hvað veitir lífi fólks gildi og þarfirnar geta verið af 

andlegum, líkamlegum eða jafnvel fjárhagslegum toga og eru óháðar aldri einstaklingsins. 

Umræða þjóðfélagsins vill á tíðum litast af því að þarfir eldra fólks séu einsleitar en svo er 

ekki frekar en annarra aldurshópa og afar misjafnt hvað gefur lífi hvers og eins gildi. Því er 

mikilvægt að hlustað sé á rödd eldra fólks til að greina þarfir þeirra og langanir (Embætti 

Landlæknis, 2006).  

Fræðimenn hafa lengi vel reynt að þróa mælitæki sem gefa vísbendingar um mat á 

lífsgæðum. Þróunina má í raun rekja alla leið aftur á miðja síðustu öld, en þá hófu Karnofsky 

og Bunchenal að nota spurningalista sem byggist á upplifun einstaklinga á eigin lífsgæðum 

með því að nota 11- stiga kvarða (Dominic, Newcomb og Hofer, 2013).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á það hvernig einstaklingurinn upplifir lífsgæði sín. Árið 

2000 var gerð rannsókn á heilsutengdum lífsgæðum Íslendinga. Rannsóknin náði til 2800 

einstaklinga á aldrinum 20 ára og eldri og var hlutfall karla og kvenna jafnt í hverju 

aldursbili. Lagður var fyrir spurningalisti sem rannsakendur þróuðu og nefna HL-prófið. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að lífsgæði dvíni með hækkandi aldri og þá helst í þáttum eins 

og almennu heilsufari og þreki. Svefngæði fari minnkandi með árunum og þá frekar hjá 

konum en körlum. En einnig kom fram að lífsgæði eldri kvenna eru greinilega lakari en eldri 

karla. Þó skal nefna að depurð virðist ekki breytast með hækkandi aldri en kvíði hinsvegar 

minnkar (Tómas Helgason o.fl., 2000). Sprangers o.fl. (2010) vilja meina að erfðaþátturinn 

hafi sterk áhrif á upplifun einstaklinga á lífsgæðum sínum. Þau halda því fram að ástæður 

kvíða og þunglyndis séu í 30-40% tilvika erfðatengd en jafnframt telja þau að arfgengi 

jákvæðra tilfinningalegra þátta sé á milli 40-50%. Samkvæmt þeim virðast erfðaupplýsingar 

getað varpað ljósi á þætti sem lífsgæðakvarðar geta ekki útskýrt.  



Mikilvægi þess að huga að heilsutengdum lífsgæðum fer síst minnkandi þar sem 

lífaldur mannkynsins fer hækkandi með þeim afleiðingum að heilbrigðismálefni eldra fólks 

verða vaxandi viðfangsefni (Tómas Helgason o.fl., 2000). 

 

Áhrif verkja á lífsgæði. 

 Samtökin International association for the study of pain (IASP, 1986) skilgreina 

verki sem óþægilega skynjun og tilfinningalega upplifun í tengslum við raunverulegan eða 

hugsanlegan vefjaskaða, eða lýst með tilliti til slíks skaða. Einstaklingar upplifa verki á 

mismundandi hátt og ýmsir þættir geta haft áhrif þar á (Cox, 2010). Verkir eru stór 

áhrifaþáttur á upplifun einstaklinga á lífsgæðum sínum og langvinnir verkir geta haft neikvæð 

áhrif á heilsutengd lífsgæði (Þorbjörg Jónsdóttir, 2014). 

Það styður rannsókn Jakobsson og Hallberg (2007) en markmið þeirra var að skoða 

lífsgæði eldra fólks sem upplifði verki og þurfti aðstoð við athafnir daglegs lífs. Rannsóknin 

var nokkuð viðamikil en 526 manns á aldrinum 75-102 ára tóku þátt. Niðurstöðurnar benda 

til þess að þeir einstaklingar sem eru með verki tilkynni marktækt fleiri almennar kvartanir 

borið saman við þá sem ekki eru með verki. Almenn lífsgæði þeirra sem eru með verki og 

þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs virðast lakari. Þeir benda hins vegar á að það virðast 

ekki aðeins vera verkirnir sjálfir sem valda því heldur flókið samspil samverkandi þátta.  

Niðurstöður rannsóknar sem var gerð í Noregi gætu gefið vísbendingar um slíka þætti. 

Lífsgæði einstaklinga sem höfðu þegið langtíma félagslega aðstoð voru skoðaðar. Bornar 

voru saman niðurstöður þeirra sem voru með langvinna verki og þeirra sem voru án þeirra, 

með það að markmiði að bera saman heilsutengd lífsgæði einstaklinganna. Af 405 

þátttakendum voru 178 þeirra með langvinna verki. Lagður var fyrir sjálfsmatslistinn SF-12 

(12-Item Short Form Survey) og sýndu niðurstöðurnar að þeir einstaklingar úrtaksins sem 



voru með langvinna verki voru m.a. eldri og upplifðu meiri einmannaleika en 

samanburðarhópurinn. Einstaklingar sem þiggja langtíma félagslega aðstoð og hafa langvinna 

verki upplifa lakari lífsgæði en þeir sem ekki hafa langvinna verki (Løyland, Miaskowski, 

Paul, Dahl og Rustøen, 2010).  

 

Áhrif svefns á lífsgæði. 

Lífsgæði byggjast upp af hinum ýmsum þáttum. Svefninn spilar þar stórt hlutverk en 

hann er nauðsynlegur lífverum til að þær vaxi og dafni. Svefnleysi og svefntruflanir geta haft 

gríðarleg áhrif á líðan einstaklinga og eru skert svefngæði algeng á meðal eldra fólks. 

Ástæðurnar geta verið af ýmsum orsökum, m.a. vegna verkja, kvíða, þunglyndis, streitu og 

umhverfisáhrifa. Einstaklingar í aldurshópnum 60-75 ára eru í meiri áhættu fyrir svefnvanda 

en þeir sem eru 75 ára og eldri. Því er mikilvægt að horfa til yngri hópsins þ.e. 60-75 ára þar 

sem bættur svefn hefur áhrif á lífsgæði (El-Gilany, Saleh, Mohamed og Elsayed, 2017).  

 

Áhrif hreyfingar og virkni á lífsgæði.  

Tengsl hreyfingar og lífsgæða eldra fólks hefur þónokkuð verið á sjónarsviðinu.  

Dr. Janus F. Guðlaugsson (2014) gerði viðamikla rannsókn með 117 þátttakendum sem 

byggði á því að helmingur þátttakenda fékk ráðleggingar varðandi hreyfingu, matarræði og 

almenna heilsu. Hinn helmingjur þátttakenda var notaður til viðmiðunar. Tilgangurinn var að 

greina hvort slík íhlutun hefði áhrif á m.a. hreyfingu, styrk og þol þátttakenda. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leggja áherslu á gildi áframhaldandi íhlutana til að viðhalda hreyfigetu 

eldra fólks. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Hilmars Þórs Hilmarsson (2016) 

sem skoðaði áhrif reglubundinnar hreyfingar á lífsgæði eldra fólks. Þar voru þátttakendur 36 

talsins og var þeim einnig skipt í tvo hópa. Annar hópurinn stundaði reglubundna hreyfingu 



en hinn ekki. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem hreyfa sig reglulega hafa betri líkamlega 

heilsu og eru lífsgæði þeirra meiri.  

Niðurstöður rannsóknar Nönnu Ýrar Arnardóttur (2016) sem gerð var í samstarfi við 

Hjartavernd styrkja þessar niðurstöður enn frekar en þar voru skoðuð tengsl hreyfingar og 

heilsu eldra fólks á Íslandi á árunum 2009-2010. Þátttakendur báru hreyfiskynjara sem 

greindi virkni einstaklingsins. Niðurstöðurnar sýna hins vegar að eldra fólk á Íslandi virðist 

ekki vera að hreyfa sig mikið, þar sem 75% af heildar notkunartíma þátttakandanna var 

kyrrstaða. Létt hreyfing mældist um 21% en miðlungs eða áköf hreyfing var undir 1%.  

Hreyfing virðist því mikilvæg til að viðhalda heilsu og auka lífsgæði en Meeus o.fl. 

(2016) mæla ávallt með því að hreyfing sé stunduð til að draga úr verkjum vegna liðverkja 

enda eru liðverkir einkenni margskonar gigtarsjúkdóma, s.s iktsýki og slitgigtar.  

 

Áhrif félagslegra tengsla á lífsgæði.  

Fjölgun eldra fólks á sér ekki einungis stað hérlendis heldur er um alþjóðlega áskorun 

að ræða. Tyrknesk rannsókn beinir sjónum sínum að þessum sívaxandi hópi. Unsar, Ozgul og 

Necdet (2016) halda því fram að jákvæð tengsl séu á milli félagslegs stuðnings og lífsgæða 

eldra fólks. Byggja þeir niðurstöður sínar á rannsókn sinni sem taldi 108 þátttakendur í 

Tyrklandi sem voru 60 ára og eldri. Gögnum í þeirri rannsókn var aflað með 

spurningakönnun. Þegar gögnin voru greind kom í ljós að karlmenn og einstaklingar sem búa 

með maka eða börnum hafa sterkara stuðningsnet en þeir sem búa einir og mátu þeir lífsgæði 

sín betri. Í niðurstöðum sínum minna þeir minna á mikilvægi þess að nýta betur úrræði s.s. 

félagsmiðstöðvar þar sem eldra fólk getur notið samvista og auðgað líf sitt. 

 



Dæmi um aðra áhrifaþætti.  

Þrautseigja og heilsustýrirót. 

Athyglisvert er að tengja umfjöllunina um lífsgæði við önnur hugtök innan 

heilbrigðisvísindanna s.s. þrautseigju (e. Resilience) og heilsustýrirót einstaklingsins (e. 

Health Locus of control). Þrautseigja eldra fólks hefur verið skilgreind sem sá eiginleiki að 

geta viðhaldið vellíðan þrátt fyrir hrakandi heilsufar og þau áhrif sem öldrun hefur á 

einstaklinginn (Ryff og Singer, 2009). Einstaklingar búa yfir mismikilli getu til takast á við 

álag og telja Wiesmann og Hannich (2010) að trú einstaklingsins á eigin getu viðhaldi í raun 

heilbrigði hans.  

Upphaflega kemur hugtakið heilsustýrirót fyrir í félagsnámskenningu Rotter (1966). 

Stýrirót er skipt í innri og ytri stýrirót. Einstaklingur með innri stýrirót trúir því að það sé í 

hans eigin valdi að hafa áhrif á líf sitt. Einstaklingar með ytri stýrirót trúa að lífið byggist á 

tilviljunum eða örlögum og leggja fremur traust sitt á aðra s.s. heilbrigðisstarfsfólk frekar en 

að trúa því að þeirra eigin gjörðir hafi áhrif þar á (Wallston, Stein og Smith, 1994).  

 Sálfræðingurinn Kenneth A. Wallston lagði síðar fram hugtakið heilsustýrirót sem 

skýrir heilsufarshegðun einstaklingsins. Einstaklingar með innri heilsustýrirót huga almennt 

betur að heilsunni og þykir það því eftirsóknarverðari kostur en að stjórnast af ytri stýrirót 

(Wallston, Wallston og DeVellis, 1978). Rannsóknir sýna að eldra fólk, konur og minna 

menntaðir einstaklingar flokkast frekar undir ytri stýrirót sem bendir til þess að þessir hópar 

trúi síður að þeirra eigin hegðun og ákvarðanir hafi áhrif á heilsu sína (Kuwahara o.fl., 2004). 

Skortur á trú á eigin getu er algengur meðal einstaklinga með króníska gigtarverki og getur 

valdið því að þessir einstaklingar stundi síður hreyfingu (Meeus o.fl., 2016). Til að mynda 

virðist eldra fólk gera sér grein fyrir því að hreyfing hafi áhrif á lífsgæði þeirra en nýta sér 



hana ekki endilega, þrátt fyrir að hafa aðgang og möguleika (Hilmar Þór Hilmarsson, 2016). 

Að sama skapi eru vísbendingar sem gefa til kynna forspárgildi heilsustýrirótar og 

lyfjanotkunar en einstaklingar með ytri stýrirót eru líklegri til að nota lyf en einstaklingar með 

innri stýrirót (Goldsteen, Counte og Goldsteen, 1994). Rannsókn Poortinga, Dunstan og Fone 

(2008) gefur til kynna að heilsustýrirótin sé verulega tengd einstaklingsbundnum þáttum og 

félagslegri stöðu sem og mati á eigin heilsu. Þeir halda því fram að einstaklingar með sterkari 

innri stýrirót upplifi lífsgæði sín meiri en þeir sem hafi sterkari ytri stýrirót.  

 

Iktsýki (Rheumatioid arthritis).  

Iktsýki er gigtar- og bólgusjúkdómur sem hefur áhrif á liði og mjúkvefi líkamans. 

Einnig getur iktsýki haft áhrif á t.d. lungu, hjarta- og æðakerfi, augu og húð. Birtingamynd 

sjúkdómsins kemur helst fram í verkjum, morgunstirðleika, þreytu og skertri hreyfigetu 

(Monahan, Sands, Neighbors, Marek og Green, 2007). Í sjúkdómum s.s. iktsýki hefur mælst 

hækkun á styrk svonefnds YKL-40 próteins en það er talið hafa áhrif á bólgusvörun 

líkamans. Hefur þetta sérstaka prótein verið tengt alvarleika sjúkdómsins (Unnur 

Magnúsdóttir, 2015). Iktsýki er oftast meðhöndluð með bólgueyðandi lyfjum eða 

svokölluðum NSAID (Non steroid anti inflammatory drugs) lyfjum en sá lyfjahópur 

samanstendur af lyfjum sem eru bólgueyðandi, verkjastillandi, hitalækkandi og innihalda ekki 

stera (Drugs.com, 2017). NSAID lyf henta eldri einstaklingum ekki vel og skal nota þau með 

sérstakri varúð (Sérlyfjaskrá, e.d.). Í ákveðnum tilfellum iktsýki eru notuð hægverkandi 

gigtarlyf eða svokölluð DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) lyf (Boone, 

Teeuwisse, Van der Kuy, Janknegt og Landewé, 2006). Slík lyf eru verkjastillandi, draga úr 

bólgum og stífleika sem og koma í veg fyrir liðbreytingar (National Rheumatoid Arthritis 



Society, 2017). Iktsýki getur valdið verkjum, svefntruflunum og í sumum tilfellum kvíða og 

þunglyndi sem getur haft áhrif á lífsgæði og líðan einstaklinga (Chen og Wang, 2007). Í 

nýlegri tyrkneskri rannsókn Albayrak Gezer o.fl. (2017) voru bornir saman tveir hópar 

einstaklinga sem allir voru greindir með iktsýki. Fyrri hópurinn samanstóð af 52 

þátttakendum sem voru 65 ára og eldri en í seinni hópnum voru 82 þátttakendur undir 65 ára 

aldri. Notast var m.a. við sjálfsmatslistann SF-36, VAS verkjaskalann, þunglyndiskvarða 

Beck og Pittsburgh svefngæða matstækið (PSQI). Markmiðið var að bera saman lífsgæði 

þessara tveggja hópa með tilliti til verkja, þunglyndis, þreytu, svefns og virkni. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að lífsgæði einstaklinga með iktsýki minnki með hækkandi 

aldri. En eldri hópurinn reyndist vera með meiri verki, þunglyndiseinkenni meiri auk þess 

sem svefngæðin voru skertari. 

Sykursýki týpa 2 .  

Sykursýki er hratt vaxandi sjúkdómur. Í dag eru 415 milljónir einstaklingar með 

greinda sykursýki. Ef fram heldur sem horfir verða árið 2040, 642 milljónir einstaklinga 

greindir með sykursýki. Sykursýki fylgja ýmsir kvillar s.s. taugakvillar og verkir sem geta 

reynst einstaklingum erfið byrði. Langvinnur hár blóðsykur getur leitt til alvarlegra sjúkdóma 

sem geta haft slæm áhrif á hjarta- og æðakerfið, nýru, taugar og jafnvel augu og tennur. 

Sykursýki er langvinnt ástand þar sem líkaminn getur ekki framleitt nægt insúlín eða getur 

ekki tekið upp insúlín. Sykursýki er greind með því að rannsaka hækkandi gildi glúkósa í 

blóði. Sykursýki skiptist í týpu 1 og týpu 2 sem er algengari, sem jafnan er kölluð áunnin 

sykursýki. Í þeim tilfellum framleiðir líkaminn insúlín en ákveðin mótstaða veldur því að 

insúlínið verður líkamanum ónothæft (International Diabetes Federation, 2017).  



En hefur sykursýki áhrif á lífsgæði? Clouet, Excler-Cavailher, Christophe, Masson og 

Fasquel (2001) gerðu lífsgæða rannsókn í Frakklandi þar sem þátt tóku 282 einstaklingar. 

Allir voru þeir greindir með sykursýki týpu 2 og voru undir sjötugu. Notast var við 

sjálfsmatslistann SF 36. Þegar niðurstöðurnar voru bornar saman við samanburðarhópinn 

kom í ljós að einstaklingarnir með sykursýki töldu lífsgæði sín lakari í öllum átta þáttum 

sjálfsmatsins, þ.e. virkni, verki, takmarkanir á félagslegum tengslum, andlegri líðan, 

félagslegri virkni, orku og almennri upplifum á heilsufari. Rannsakendurnir Wang, He og 

Zhao (2015) benda líka á hvernig sykursýki týpa 2 getur haft áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar í 

heild sinni ef einn meðlimur hennar er greindur með sjúkdóminn. Rannsókn þeirra fól í sér 

samanburð á tveimur hópum. Annar hópurinn innihélt 257 einstaklinga sem allir voru 

greindir með sykursýki týpu 2 en hinn hópurinn var án greiningar. Rannsakendur lögðu 

nokkur mælitæki fyrir þátttakendur, þunglyndiskvarða Beck, Family Assessment Device og 

tvenns konar sjálfsmatslista þ.á.m. SF-36. Niðurstöðurnar benda til þess að þeir sem eru 

greindir með sykursýki týpu 2 eru líklegri til að eiga í einhverskonar erfiðleikum innan 

fjölskyldunnar en þar kom fram jákvætt samband á milli  erfiðleika í fjölskyldunni og lakari 

lífsgæða einstaklingsins sem glímir við sykursýki týpu 2. 

 

 



Fæðubótarefnin Benecta og Lýsi.  

Samkvæmt Umhverfisráðuneytinu eru fæðubótarefni skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með             

hátt hlutfall af vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem          

hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif. Þessi efni geta verið ein sér           

eða blönduð saman, og eru markaðssett í formi skammta, nánar          

tiltekið sem hylki, brjóstsykur, töflur, pillur og í öðru svipuðu formi,           

duftpokar, vökvaampúlur, dropaglös og í öðru svipuðu formi vökva og          

dufts sem er ætlað til inntöku í mældum, smáum skömmtum. 

 (Reglugerð um fæðubótarefni nr. 624/2004). 

Lýsi. 

Á norðurslóðum er sólarljós af skornum skammti yfir vetrarmánuðina og er myndun 

d-vítamíns í húð ekki nægileg til að halda uppi lágmarksþörf líkamans. 

Landlæknisembættið (2017) mælir þar af leiðandi með inntöku fæðubótarefna s.s. 

lýsis eða d-vítamíns til að stuðla að heilbrigðum beinvef. En einnig eru til rannsóknir sem 

sýna tengsl á milli lélegs d-vítamíns hags og auknum líkum á vissum tegundum krabbameins, 

sem og auknum líkum á hjarta- og æðasjúkdómum (Embætti Landlæknis, 2017). Notkun 

fæðubótarefna er þó engin nýlunda þar sem Íslendingar hafa allt frá 14. öld brúkað fiskolíu til 

ýmis gagns s.s. til áburðar sem og til manneldis miðað við lýsingar Lúðvíks Kristjánssonar 

(vitnað til í, Arnheiður Jónsdóttir, 2007).  

Almennt um fæðubótarefnið Benecta® . 

Benecta byggir á íslensku hugviti og er afrakstur meira en tíu           

ára rannsóknar- og þróunarvinnu á kítófásykrum, notkun þess og         



ávinningi. Reynslan bendir til þess að aðeins tvö hylki af Benecta á            

dag geti hjálpað til við að draga úr hversdagslegum einkennum          

öldrunar eins og stirðleika, verkjum og þreytu. Benecta er framleitt úr           

náttúrulegum kítófásykrum og er óhætt að nota það samhliða öðrum          

fæðubótarefnum. Benecta er ekki    

ætlað yngri en 18 ára, ófrískum      

konum eða einstaklingum með    

skelfiskofnæmi. Benecta kemur ekki    

í stað fjölbreyttrar fæðu (Genís,     

varan, e.d.).  

 

 

 

  



Aðferð 

Hér á eftir er aðferð forathugunarinnar skýrð og farið yfir val á úrtaki og þátttakendur, 

öflun gagna sem og skráningu og úrvinnslu. Einnig verður greint frá aðkomu fjölmiðilsins N4 

en hluti af verkefninu er heimildarþáttur um lífsgæðaathugun Genís ehf., Öldrunarheimila 

Akureyrar og Háskólans á Akureyri. 

 

Rannsóknaraðferð, úrtak  

 Verkefnið Lífsgæði eldra fólks - Mat á áhrifum fæðubótarefnisins Benecta® á líðan og 

lífsgæði- er tvíþætt, annars vegar forathugun þar sem tilgangurinn var að skoða hvort 

fæðubótarefnið Benecta® hafi áhrif á lífsgæði eldra fólks en hins vegar byggð á eigindlegum 

gögnum sem byggja á upplifunum og frásögnum þátttakenda. Stutt viðtöl voru tekin við 

þátttakendur við afhendingu mánaðarlegra skammta af fæðubótarefninu og eru þær heimildir 

geymdar hjá rannsakanda. Nokkrir þátttakendur voru valdir í sjónvarpsviðtöl. Hluti 

viðtalanna var nýttur til heimildarþáttagerðar. Heimildaþátturinn var m.a. sýndur á 

sjónvarpsstöðunni N4 en verður einnig notaður sem hluti af kynningarefni Genís.  

 

Þátttakendur og framkvæmd 

Þýðið voru allir þeir sem notuðust við þjónustu Öldrunarheimila Akureyrar, Hlíð á 

tímabilinu mars - maí 2017 eða u.þ.b. 250 manns. Í þessari forathugun var notast við 

kerfisúrtak þar sem þátttakendur voru allir þeir sem notuðust við þjónustu Öldrunarheimila 

Akureyrar, Hlíð á tímabilinu, auk hluta starfsmanna og uppfylltu eftirfarandi skilyrði: Voru 

með bólgu- og/eða gigtarsjúkdóma og/eða karlmenn með stækkaðan blöðruhálskirtil. Af 



siðferðislegum ástæðum voru einstaklingar með grun um minnissjúkdóm útilokaðir frá 

forathuguninni.  

Haldin var kynningarfundur þar sem þeim einstaklingum sem lentu í úrtaki var boðið 

að taka þátt. Forstjóri Genís, Róbert Guðfinnsson sagði þar frá upphafi fyrirtækisins og lýsti 

þeim eiginleikum sem fæðubótarefnið er talið búa yfir. Konráð Baldvinsson fyrrverandi 

forstöðumaður Heilbrigðistofnunar Siglufjarðar lýsti jákvæðri reynslu sinni af inntöku 

Benecta®.  

Á fundinum var þátttakendum fundarins afhent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) og 

lögð var áhersla á að þátttakendur forathugunarinnar gerðu sér grein fyrir því hvað fælist í 

þátttöku. Einnig fengu þátttakendur afhenta samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal 3). 

Markmiðið var að um 50 einstaklingar tækju þátt (sjá fylgiskjal 4) og í heildina var 54 

einstaklingum boðin þátttaka en 38 tóku þátt í fyrri mælingu en 30 í þeirri seinni.  

Genís útvegaði þátttakendum fæðubótarefnið endurgjaldslaust í þá þrjá mánuði sem 

forathugunin stóð yfir. Til viðbótar bauðst þátttakendum að fá tvo mánaðarskammta til 

viðbótar eftir að athuguninni lauk. Við afhendingu annars og þriðja mánaðarskammts af 

Benecta® voru þátttakendur spurðir um líðan og viðbrögð við fæðubótarefninu í óformlegu 

samtali rannsakanda og/eða starfsmann dagþjálfunar. Teknir voru minnispunktar frá 

samtölunum og fylgst með framvindu mála. Þau samtöl voru einnig nýtt til að greina 

þátttakendur m.t.t. þáttöku í heimildarþáttargerðar í tengslum við forathugunina. Því var 

óskað eftir leyfi þátttakenda til að fá að fylgja þeim eftir með myndbandsupptökuvélum.  

Tekin voru myndskeið og viðtöl við nokkra þátttakendur þar sem þeir voru spurðir út í 

upplifun sína á fæðubótarefninu en einnig rætt um almenna líðan þeirra og hvað þau upplifðu 

að gefi lífi þeirra gildi. Myndefnið, var að fengnu leyfi þátttakenda, notað til 

heimildamyndagerðar og sem kynningarefni um fæðubótarefnið (sjá fylgiskjal 6) og er því 



hluti af framsetningu eigindlegu gagnanna, enda unnið samhlið og í samráði við framkvæmd 

forathugunarinnar. Fjölmiðillinn N4 sá um myndvinnsluna og gerð heimildarþáttar um 

lífsgæði eldra fólks og Benecta®. 

Aðstandendum var einnig afhent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 5). Ætlunin var að 

aðstandendur þátttakenda svöruðu einnig samsvarandi spurningalista með það að markmiði 

að greina upplifun þeirra á lífsgæðum og líðan þátttakandans fyrir og eftir inntöku Benecta®. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir þátttakendur og aðstandendur í upphafi forathugunarinnar 

og í lokum eftir 3 mánaða inntöku af fæðubótarefninu Benecta®. Í þeim tilfellum sem náinn 

aðstandandi var ekki til staðar eða náðist ekki í, var gert ráð fyrir að tengill íbúans og 

starfsmaður Öldrunarheimilanna svaraði fyrir hans hönd. Ástæða þess að aðstandendur 

svöruðu samsvarandi spurningalista var að reyna að fá fram viðhorf og dýrmæta reynslu 

aðstandenda. Svörun aðstandanda varð þó ekki nægileg til að sá þáttur forathugunarinnar 

væri líklegur til að endurspegla framvindu eða breytingar meðal þátttakenda og eru þær 

niðurstöður því ekki kynntar sérstaklega. 

 

Mælitæki 

 Mælitækið sem notast var við er sjálfsmatslistinn SF-36 (Medical Outcomes Study 

36-Item Short Form). Tveimur spurningum var bætt við matslistann í þessari forathugun í 

þeim tilgangi að frá fram upplýsingar um þætti sem Benecta® er talið hafa áhrif á. Þær 

spurningar varða gæði svefns og ástæður fyrir svefnvandamálum ef þau voru til staðar . 

Einnig var þátttakendum boðið að bæta við skriflegum athugasemdum. Spurningalistinn var 

settur fram á rafrænu formi í gegnum Google Forms en einnig var í boði að fá 

spurningalistann afhentan á pappírsformi (sjá fylgiskjal 4). Í þeim tilfellum sem 



spurningalistanum var svarað á pappírsformi færði höfundur svörin yfir á rafrænt form. Boðið 

var upp á upplestur spurningalistans ef þátttakendur töldu þörf á slíkri aðstoð. 

SF-36 matslistinn er byggður upp af 36 spurningum sem flokkast í átta undirkvarða 

sem eru eftirfarandi (sjá töflu 1); líkamleg virkni, líkamlegt hlutverk, líkamlegir verkir, 

almennt heilsufar, lífsþróttur, félagsleg virkni, tilfinningalegt hlutverk og geðheilsa (Khanna 

og Tsevat, 2007). Hver spurning er kvörðuð og gefur hver svarkostur gefið stig frá 0-100. Því 

lægri stigagjöf því meiri hömlun eða lakari lífsgæði. Því hærri stigagjöf því minni hömlun og 

meiri lífsgæði (Ware, 2000). SF-36 matstækið hefur verið þýtt á 45 tungumál og er mest 

notaða lífsgæða matstækið í Bretlandi (McClimans, 2014). Hefur það m.a. verið notað til þess 

að greina kostnaðarhagkvæmni innan heilbrigðisþjónustunnar (Norman o.fl., 2011).  

Rannsókn Margrétar Eiríksdóttur (2011) af verkjasviði Reykjalundar þar sem 

þátttakendur voru háskólanemar og sjúklingar, bendir til þess að íslenska þýðing SF-36 sé 

viðunandi og sýni góða próffræðilega eiginleika. Þó skal taka fram að til að aðstandendur geti 

skráð upplifun sína varðandilíðan þátttakandans þurfti að aðlaga listann með því að breyta 

persónufornöfnum. Sá listi var ekki prófaður og því er ekki vitað um próffræðilega eiginleika 

hans þegar um svör aðstandenda er að ræða en ætluninvar m.a. að gefa þeim tækifæri til að 

lýsa sinni upplifun og fá fram hvort mögulegar breytingar kæmu þar fram.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tafla 1. Lýsing á undirkvörðum SF-36 (Khanna og Tsevat, 2007).   
 
Undirkvarðar SF-36  Lýsing 

Líkamleg virkni (sp. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) Metur áhrif heilsu á frammistöðu líkamlegrar 
virkni 

Líkamlegt hlutverk (sp. 13-14-15-16) Metur áhrif líkamlegrar heilsu á starfstengda og 
óstarfstengda virkni 

Líkamlegir verkir (sp. 17-18-19) Heldur utan um tíðni verkja og áhrif þeirra á 
eðlilega virkni 

Almennt heilsufar (sp. 23-27-29-31) Heildrænt mat á núverandi heilsufari, næmi fyrir 
veikindum og væntingar einstaklingsins á 
framtíðar heilsufari sínu 

Lífsþróttur (sp. 24-25-26-28-30) Metur upplifun á orku og þreytu 

Félagsleg virkni (sp. 20-32) Metur áhrif annað hvort líkamlegra eða 
tilfinningalegra vandamála á eðlilegrar eða 
venjulegrar félagslegrar virkni 

Tilfinningalegt hlutverk (sp. 21-22) Metur áhrif tilfinningalegrar heilsu á starfstengda 
og óstarfstengda virkni 

Geðheilsa (sp. 1-33-34-35-36) Metur tíðni fjögurra þátta geðheilsu; kvíða, 
þunglyndis, skorts á hegðunar/tilfinningastjórn og 
andlegri vellíðan 

 
 

Úrvinnsla gagna 

Undir lok þriggja mánaða inntökutímabilsins hófst vinna við að greina gögnin. 

Gögnin voru færð yfir í Excel skjal og kóðuð líkt og leiðbeiningar við úrvinnslu SF-36 gerir 

ráð fyrir. Í kjölfarið voru gögnin flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS. Við framsetningu og 

úrvinnslu gagna er unnið út frá lýsandi rannsóknarsniði, þar sem tilgangurinn er að kanna 

fyrirbæri í raunverulegum aðstæðum og skapa þannig þekkingargrunn fyrir frekari 

rannsóknir. 

 



Önnur siðferðileg álitamál 

Siðareglur eru gjarnan skrifaðar til að leiðbeina og skerpa á siðferðilegum skyldum og 

eru sem dæmi til siðreglur fyrir hin ýmsu störf og faglegar skyldur. Oft er um að ræða viðbót 

við þær óskrifuðu reglur sem almennt gilda í samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 1991). Hér 

verða reifuð nokkur af þeim siðferðilegu álitamálum sem geta tengst þessari forathugun. 

Um er að ræða forathugun, en ekki eiginlega rannsókn. Byggt er á upplýstu samþykki 

þátttakenda (sjá fylgiskjal 3) og þeir upplýstir um rétt sinn til að draga sig úr forathuguninni á 

öllum stigum hennar án nokkurra óþæginda eða áhrifa á þjónustu sem þeir njóta. Einnig voru 

einstaklingar með minnissjúkdóma útilokaðir frá þessari athugun af siðferðislegum ástæðum, 

þar sem þátttaka þeirra kynni að valda óvissu um gildi samþykkis þeirra eða skilning þeirra 

um innihald samþykkis til þátttöku. Við lok athugunartímabilsins var völdum þátttakendum 

boðið að koma fram í myndskeiði sem yrði notað sem hluti af heimildaþætti og/eða sem 

kynningarefni fyrir fæðubótarefnið. Þátttaka þeirra byggðist á upplýstu samþykki þeirra (sjá 

fylgiskjal 6).  

Hluti af starfsemi Öldrunarheimilanna eins og annarra dvalar- og hjúkrunarheimila á 

Íslandi hefur falist í að bjóða íbúum upp á fæðubótarefnið Lýsi en í þessari forathugun er 

verið að bjóða upp á fæðubótarefnið Benecta® sem einnig er unnið úr fiskafurðum. Bæði þessi 

fæðubótarefni standa almenningi til boða í apótekum og/eða verslunum. Forathugunin byggir 

á þeim grunni að íbúar dvalar- og hjúkrunarheimila eru sjálfráða einstaklingar og verið að 

kynna þeim önnur fæðubótarefni, væri verið að bjóða þeim að kynna sér og prófa fjölbreyttari 

valkosti en hefðbundið tilboð. 

 

  



Niðurstöður 

Í kaflanum eru settar fram helstu niðurstöður forathugunarinnar. Fyrst eru helstu 

niðurstöður megindlega hlutans kynntar. Þá eru niðurstöðum eigindlega hluta athugunarinnar 

gerð skil með lýsingum þátttakenda í viðtölunum sem sýnd eru í heimildaþættinum sem 

unnin var sem hluti af forathuguninni og í samstarfi við fjölmiðilinn N4. Að auki er stuðst við 

og vitnað í framvindunótur sem teknar voru þegar voru þátttakendur voru spurðir um líðan og 

viðbrögð við fæðubótarefninu við afhendingu mánaðarlegra skammta.  

 

Þátttaka 

Upphaflega fengu 54 einstaklingar boð á kynningarfund. Af þeim ákváðu 38 að taka 

þátt og svöruðu fyrri spurningalistanum. Á meðan forathugunin stóð yfir drógu 8 

þátttakendur sig út af ýmsum ástæðum. Í meginatriðum voru tilgreindar ástæður tvenns 

konar, annars vegar hugsanlegar aukaverkanir s.s. niðurgangur, erfiðleika við þvaglát, 

hækkaður blóðþrýstingur og útbrot. Hins vegar vegna utanaðkomandi aðstæðna s.s. flutninga 

og langvarandi veikinda.  Því svöruðu aðeins 30 þátttakendur spurningalistanum í lok 

tímabilsins. Af þeim voru fjórir sem höfðu hætt inntöku tímabundið s.s. vegna aðgerðar, 

höfðu byrjað aðeins seinna í athuguninni og vegna aðstæðna í fjölskyldu viðkomandi.  

 

 

 

 

 



Helstu niðurstöður megindlegra gagna 

 

 
Mynd 1. Aldursskipting þátttakenda.  
 

Þegar spurt var um aldur þátttakenda kom í ljós að aldursbilið er mjög breitt en það 

spannar frá 55 árum til 99 ára. Flestir þátttakendur eru á aldrinum 85-94 ára. Aldurbilið er 

breiðara en áætlað var í upphafi (67-90+) vegna þátttöku starfsmanna sem eru á aldursbilinu 

55-66 ára.  

  



 
Mynd 2. Hlutfall karla og kvenna 

 

Þegar kynjaskiptingin er skoðuð má sjá að konur eru í miklum meirihluta eða 71% 

þátttakenda. 

  



 

 

 

Mynd 3. Skipting þátttakenda eftir búsetu  

 

Um helmingur þátttakenda voru notendur í dagþjálfun. Íbúar með fasta búsetu á Hlíð 

og starfsmenn töldu sitt hvorn fjórðunginn. 

  



 

 

Mynd 4. Meðaltal heildarskorunar lífsgæða (SF-36) við fyrri og seinni mælingu. 

 

Þegar svör allra þátttakenda eru tekin saman kemur í ljós að meðaltal lífsgæðastiga 

þátttakenda hefur hækkað frá 1853 stigum í 2081 stig sem er 11% hækkun á lífsgæðum frá 

fyrri mælingu. 

 

 

 



 

 
Mynd 5. Dreifing svara við spurningunni: Hvernig metur þú gæði svefns þíns? (fyrri og seinni 

mæling) 

 

Þátttakendur voru beðnir um að meta gæði svefns síns fyrir og eftir 3 mánaða inntöku 

Benecta®. Flestir töldu sig gæði svefns síns vera góð eða um 53% bæði í fyrri og seinni 

mælingu. Hins vegar fækkar þeim sem telja gæði svefns síns vera slæm, úr tæpum 37% í 

25%. Þeir sem telja gæði svefns síns vera mjög góð, hlutfall þeirra eykst úr 10,5% í 21,4%.  



 
Mynd 6. Dreifing svara við spurningunni: Ef þú ert að vakna á nóttunni, hver er ástæðan? 
(fyrri og seinni mæling). 
 
 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa upp ástæðu þess að þeir vöknuðu á næturnar. 

Þvaglát voru aðalástæða þess að þátttakendur voru að vakna, 63% í fyrri mælingu en 57% í 

þeirri seinni. Fleiri voru að vakna upp vegna kvíða eftir því sem leið á eða 5,7% í fyrri 

mælingu en 25% í þeirri seinni. Hins vegar voru þátttakendur síður að vakna upp vegna 

verkja eftir 3 mánaða tímabilið sem lýsti sér í að 31,4% voru að vakna upp vegna verkja 

samkvæmt fyrri mælingu en 17,9% í þeirri seinni. 



Sé vitnað í svör þátttakanda við afhendingu þriðja skammts fæðubótarefnisins komu 

fram ummæli eins og; „Betri þvaglát, betri buna. Ekki frá því að það séu minni þvaglát á 

næturnar”. Annar þátttakandi lýsir breytingu á þvaglátum á eftirfarandi hátt „Færri wc ferðir 

á næturnar, minnkaði a.m.k. um eina ferð”. Enn annar þátttakandi segir „Þolið jókst og 

þvaglát á næturnar minnkuðu. Leið betur á meðan á inntöku stóð”.  



 

 
 
Mynd 7. Reiknuð heildarstig lífsgæða við spurningunni: Fyrir hve miklum líkamlegum 
sársauka hefur þú fundið síðustu vikurnar?  

 

Mat þátttakenda á eigin lífsgæðum tengdum verkjum sýnir að þátttakendur hafa minni 

verki í seinni mælingu, eftir 3 mánaða skammt af Benecta®. Lífsgæðastuðullinn reiknast 46 

stig af 100 mögulegum í fyrri mælingu en 57 stig í þeirri seinni, þar sem 100 eru hámarks 

stig. Líkamlegur sársauki er því að hafa minni áhrif á þátttakendur eftir inntöku 

fæðubótarefnisins og lífsgæði þeirra aukast.  

Þátttakendur skráðu eftirfarandi athugasemdir í opnu spurninguna þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að lýsa því hvaða áhrif þeir teldu að Benecta hafi haft á sig og 

þar með lífsgæði sín: „Minni verkir, finnst mér líða betur og þetta hafa gert mér gott”. 

„Fannst ekki hafa áhrif í byrjun en núna þegar hættur finnur hann mikinn mun. Er verri í 

fótunum og liðamótunum”. Annar þátttakandi skrifaði: „Betri af verkjum í hnjám”. En ekki 

fundu allir mun: „Varð dálítið óánægð með að finna ekki algeran viðsnúning á verkjum”, 



„Fann ekki greinilegan mun”. En aðrir höfðu hugsað sér að halda áfram: „Ég tel að ég sé 

betri en ég var t.d. miðað við sama tíma í fyrra. Ætla að halda áfram að taka inn Benecta®”. 

Við afhendingu annars skammts af Benecta® er haft eftir þátttakanda með greinda sykursýki 

týpu 2 „Finnur mun á verkjum í úlnliðum. Á mun betra með að hreyfa úlnliðina“. Við 

afhendingu þriðja skammts Benecta® eru eftirfarandi ummæli annars þátttakanda „Finnst hún 

betri af verkjum og stirðleika í öxlum. Búið að minnka verkjaplástra, vill minnka meira”. 

 

 
Mynd 8. Reiknuð heildarstig lífsgæða við spurningunni: Hefur þú undanfarnar 4 vikur, átt í 
erfiðleikum í starfi eða annarsstaðar vegna líkamlegrar heilsu? 
 
 

Þegar spurt var að því hvort líkamleg eða andleg heilsa hafi haft áhrif á dagleg störf 

kemur fram mikil breyting til batnaðar. Í fyrri mælingu mælast þátttakendur með 

lífsgæðastuðul upp á 39 stig en í seinni mælingunni fer hann upp í 71 stig af 100 stigum 

mögulegum. 



 
Mynd 9. Reiknuð heildarstig lífsgæða við spurningunni: Hversu mikil áhrif hefur líkamleg 
eða andleg heilsa þín haft á samskipti þín við fjölskyldu, vini, nágranna eða aðra, síðustu 4 
vikurnar ? 
 

Þegar áhrif heilsu á samskipti eru skoðuð sést hvernig tengslin verða jákvæðari á milli 

mælinga. Í fyrri mælingu eru lífsgæðastigin 75 af 100 mögulegum en 84 stig  í þeirri seinni. 

  



 
Mynd 10. Reiknuð heildarstig lífsgæða: Þegar á heildina er litið, hvernig myndir þú segja að 
heilsa þín væri? 
 
 

Við mat á eigin heilsu, kemur fram afgerandi munur á milli mælinga. Í fyrri 

mælingunni er lífsgæðastigin mjög lág eða 14 stig. Í þeirri seinni hafa þau hækkað umtalsvert 

og standa í 39 stigum. 

 

Tveir þátttakendur töluðu um minnkandi hægðatregðu en tveir aðrir um magaskot eða 

niðurgang í upphafi inntökutímabilsins. Annar þeirra þátttakenda segir „fékk mikla verki í 

maga og treysti mér ekki til að halda áfram. Er með magabólgur”. Einn þátttakandi segist í 

opnu spurningunni í seinni könnuninni „Var full af bjúg en eftir 3 vikur var laus við mest 

allan bjúg”. 

 

Niðurstöður eigindlega gagna - heimildarþáttur 

Hér má finna heimildarþátt sem gerður var í tengslum við verkefnið Lífsgæði eldra 

fólks og Benecta® - Áhrif fæðubótarefnisins Benecta® á líðan og lífsgæði sem gerður var í 



samvinnu við Genís, Öldrunarheimili Akureyrar og Háskólann á Akureyri. Fjölmiðillinn N4 

sá um myndvinnsluna. 

Til að horfa á þáttinn skal smella á eftirfarandi hlekk um heimildarþátt eða skanna QR 

kóðann:  

Heimildarþáttur  

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0BwUIxHoOyYseT21SSUNqNHhTWVk
https://goo.gl/ZFRDQj


Umræður 

Í þessum hluta er leitast við að draga fram og ræða helstu niðurstöður og því velt upp 

hvort tilefni sé til að ætla að fæðubótarefnið Benecta®, hafi áhrif á lífsgæði þátttakenda í 

þessari forathugun. 

Tilgangur forathugunarinnar var að meta áhrif fæðubótarefnisins Benecta® á líðan og 

lífsgæði eldra fólks. Við framkvæmd forathugunarinnar hefur höfundur svo sannarlega orðið 

margs vísari. Bæði má rekja það til heimildavinnslunnar en síðast en ekki síst vegna þeirra 

forréttinda að fá að skyggnast nánar inn í tilveru þátttakenda og fá að deila með þeim sigrum 

og sorgum í gegnum þetta þriggja mánaða tímabil. 

Niðurstöðurnar sýna bætt lífsgæði og betri líðan þegar á heildina er litið. Verkir 

minnka og svefngæðin aukast. Eins er áberandi munur á upplifun fólks á framlagi sínu við 

vinnu og daglegum störf til hins betra.  

Eldra fólki fer fjölgandi á heimsvísu og er þar Ísland ekki undanskilið þar sem talið er 

að fjölgun einstaklinga 67 ára og eldri aukist um 200% á næstu 50 árum 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Því er mikilvægt að huga að því hvernig samfélagið getur stutt 

við þennan hóp og gert kleift að búa heima og njóta síðari hluta ævinnar. 

Heilbrigðisstarfsfólk þarf því sífellt að leita lausna til að koma til móts við þennan hóp og efla 

heilsu þeirra jafnvel þó það krefjist þess að leita nýrra ókunna leiða. Höfundi finnst því 

áhugavert að fylgjast með þeirri nýsköpunar- og þróunarvinnu sem hefur verið í gangi hjá 

Genís undanfarna tvo áratugi og hefur nú skilað sér í fæðubótarefninu Benecta®.  

Lífsgæði eru einstaklingsbundið mat hvers og eins en fyrri kynslóðir hafa alist upp við 

allt önnur kjör en þykja sjálfsögð í dag. Sú kynslóð sem er hvað mest áberandi á 

hjúkrunarheimilum í dag hefur ekki alist upp við að barma sér og fann höfundur í gegnum 



viðtölin hvernig mörgum fannst það vera eðlilegt að finna til og upplifðu það sem hluta af því 

að eldast (Zanocchi o.fl., 2008). Slíkir verkir geta valdið vítahring svefnleysis og andlegrar 

vanlíðan. Eins geta þeir orðið til þess að einstaklingurinn geti ekki lengur sinnt þeim 

hugðarefnum sem gefa lífi hans gildi. Því er afar mikilvægt að leita leiða til heilsubótar eða 

verkjastillingar og auka þannig lífsgæðin. 

 

Takmarkanir, notagildi og framtíðarrannsóknir 

Helsta takmörkun þessarar forathugunar er lítið þýði. Að sama skapi er ekki 

samanburðarhópur til viðmiðunar. Afar fróðlegt væri að gera ítarlega rannsókn með 

samanburðarhópi til að athuga með lyfleysu áhrif.  

Þegar um sjálfsmatslista er að ræða er einstaklingurinn að meta sjálfan sig á eigin 

forsendum á ákveðnu tímabili. Dagsformið þá stundina getur haft áhrif á svörin. Á þremur 

mánuðum getur margt breyst og ýmsir utanaðkomandi þættir (breytur) haft áhrif á líðan 

einstaklingsins, bæði til betri eða verri vegar. Það sem þátttakendur eiga hins vegar 

sameiginlegt er að þeir voru allir að taka inn Benecta® á þessu tímabili.  

Enn annar veikleiki kann að liggja í skilning þátttakenda á spurningum eða einstökum 

hugtökum á spurningalistanum. Sem dæmi um slíkt kemur fram ákveðið ósamræmi þegar 

skoðuð eru svörin við spurningunni „hve oft síðustu 4 vikur varst þú fullur atorku?”. Í fyrri 

mælingunni voru lífsgæðastigin 37 en 31 stig í seinni mælingunni svo ekki er samræmi á 

milli svörunar á þessari spurningu og spurningarinnar „hve oft hefur líkamleg eða andleg 

heilsa hafi haft áhrif á dagleg störf” þar sem í fyrri mælingu mælast þátttakendur að 

meðaltali með lífsgæðastuðul upp á 39 stig en í seinni mælingunni fer hann upp í 71 stig. 

Atorka mælist því minni en þó hefur líkamleg eða andleg heilsa batnað á þann hátt að 

þátttakendur eiga auðveldara að sinna daglegum störfum.  



Eins má velta því upp hvort viðbrögð fólks hafi verið jákvæðari fyrir fæðubótarefninu 

þar sem þátttakendur fengu það endurgjaldslaust. 

 Það sem styrkir aftur á móti niðurstöðurnar, eru svör þátttakenda og viðtöl sem tekin 

voru og lýsingar þeirra á betri líðan. Mæling með sjálfsmatslistanum og viðtöl og einnig 

viðtölin í heimildaþættinum, vísa öll í sömu átt varðandi áhrif Benecta á lífsgæði þátttakenda. 

Í framtíðarrannsóknum væri einnig áhugavert að skoða tengslin á milli upplifunar á inntöku 

fæðubótarefnis og stýrirótar einstaklingsins. 

  



Lokaorð 

Hugtakið heilsutengd lífsgæði hefurverið töluvert rannsakað á síðustu árum og 

viðfangsefnið er nálgast á mismunandi hátt. Ýmsar leiðir hafa verið kynntar í rannsóknum til 

að viðhalda eða auka lífsgæði eldra fólks. Hafa þarf í huga að ekki er til ein algild 

skilgreining á lífsgæðum heldur eru lífsgæði einstaklingsbundið mat hver og eins. Því er 

mikilvægt að hlustað sé á rödd eldra fólks til að greina þarfir þeirra og langanir. Með 

hækkandi aldri fer sjúkdómum fjölgandi sem geta haft neikvæð áhrif á lífsgæðin. 

Í þessari forathugun var markmiðið að kanna hvort fæðubótarefnið Benecta® hafi áhrif 

á lífsgæði eldra fólks. Leitast var við að skoða hugtakið lífsgæði og tengsl þess við 

áhrifaþætti s.s. verki, svefn, hreyfingu og félagsleg tengsl. Einnig voru kynntir til sögunnar 

aðrir áhrifaþættir eins og heilsustýrirót sem getur útskýrt ólíka getu einstaklinga til að 

aðlagast breytingum s.s. í heilsufari og hækkandi aldri og hvaða áhrif bólgu-sjúkdómarnir 

iktsýki og sykursýki týpa 2 hafa á lífsgæði einstaklinga. Til að nálgast efnið var fjallað um 

fæðubótarefnin Lýsi og Benecta®, uppbyggingu þess og möguleg áhrif á lífsgæði eldra fólks. 

Verkefni þetta hefur opnað á og aukið almennar umræður um lífsgæði og gert eldra 

fólk sýnilegra m.a. í fjölmiðlum en einnig gert þeim kleift að taka virkan þátt í þróunar- og 

nýsköpunarverkefni. Á þann hátt hefur verkefnið verið innlegg í umræðu og þróun þar sem 

leitað er nýrra leiða til að takast á við hækkandi aldur fólks og mannkynsins alls. 

 Niðurstöður forathugunarinnar gefa vísbendingar og styðja ábendingar um ætluð 

áhrif fæðubótarefnisins, í þá áttina að Benecta® hafi áhrif á lífsgæði eldra fólks til betri vegar. 

Verkir mældust minni sem skilaði sér m.a. í því að svefngæðin jukust og almenn upplifun 

þátttakenda á heilsu sinni batnaði. Ennfremur að þátttakendur upplifa heilsu sína betri og 



lífsgæði sín meiri. Velta má fyrir sér hvort einmitt sú upplifun sé ekki sú dýrmætasta af þeim 

öllum.  
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Fylgiskjal 2 

Kynningarbréf 
  
Ágæti viðtakandi, 

Í framhaldi af kynningu sem þú tókst þátt í, er þér hér með boðið að taka 
þátt í forathugun þar sem markmiðið er að kanna möguleguleg áhrif 
fæðubótarefnisins BENECTA® á lífsgæði eldra fólks. 

Forathugunin er hluti af námsverkefni mínu við framhaldsdeild 
heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

Ég óska eftir því að þú lesir þetta skjal vandlega og spyrjir þeirra 
spurninga sem vakna og mun ég svara þeim eftir bestu getu. 

Ábyrgðarmaður forathugunarinnar er : 

Halldór S. Guðmundsson 
Framkvæmdastjóri 
Austurbyggð 17 
Sími: 460-9101 
Netfang: halldorg@akureyri.is 
  

Umsjón og verkefnisstjórn annast: 

Jóhanna Berglind Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur Bsc. 
Forstöðumaður á Eini- og Grenihlíð 
Öldrunarheimili Akureyrar 
Austurbyggð 17, 600 Akureyri 
Símanúmer: 460-9171 
Netfang: johannabb@akureyri.is 
 _______________________ ________________________ 

Halldór S. Guðmundsson Jóhanna Berglind Bjarnadóttir  

Tilgangur forathugunar 



 
Tilgangur þessarar forathugunar er að kynna fæðubótarefnið BENECTA® 
og með skipulöguðum hætti að leitast við að fá upplýsingar um möguleg 
áhrif þess á lífsgæði eldra fólks. 

  

Þátttakendur - þátttökuskilyrði 

Öldrunarheimili Akureyrar hafa ákveðið að kynna og bjóða einstaklingum 
sem sækja þjónustu eða starfa hjá ÖA, að taka þátt í þessari forathugun. 
Ástæða þess er að fæðubótarefnið hefur hlotið jákvæðar umsagnir 
margra sem nota það reglulega og sérstaklega eldra fólks. 

Einstaklingum sem nota sér þjónustu Öldrunarheimila Akureyrar, telja sig 
vera að kljást við líkamleg eymsli, bólgu- og eða gigtarsjúkdóma eða 
stækkun á blöðruhálskirtli og eru ekki með minnissjúkdóma, er boðið að 
taka þátt í þessari forathugun. 

Í hverju er þátttaka fólgin? 

Forathugunin fer fram á þann hátt að þátttakendur svara spurningalista 
við upphaf forathugunarinnar, um mitt tímabil og aftur í lok hennar. Til 
samanburðar er leitað svara frá aðstandendum eða að 
hjúkrunarfræðingur viðkomandi þátttakanda eða annar starfsmaður sem 
þekkir vel til viðkomandi, svari samskonar spurningalista. Áætlað er að 
það taki u.þ.b.15 mínútur að svara spurningalistanum 

Að auki óskum við eftir því að fá að fylgja þátttakendum eftir með 
myndbandsupptökuvélum. Myndefnið, verður að fengnu leyfi 
þátttakenda, notað til heimildamyndagerðar og sem kynningarefni um 
fæðubótarefnið. Fjölmiðillinn N4 mun sjá um myndvinnsluna. 

Leitað verður sérstaklega eftir skriflegu samþykki þátttakenda hvað 
varðar upptökur og myndatökur. 

Gert er ráð fyrir að allt að 50 manns taki þátt í forathuguninni. 
Þátttakendur noti ráðlagðan dagsskammt, (2 hylki á dag) af 
fæðubótarefninu BENECTA® yfir 3 mánaða tímabil, frá mars til maí 2017. 



Genís leggur til fæðubótarefnið, þátttakendum að kostnaðarlausu. 
Þátttakendur fá afhentan mánaðarskammt hverju sinni. 

 
 Áhætta og ávinningur af því að taka þátt í athuguninni 
Svokallaðar frábendingar við notkun fæðubótarefnisins eru barnshafandi 
konur og einstaklingar með rækjuskelsofnæmi. 

BENECTA®er fæðubótaefni sem framleitt er í Genís á Siglufirði. 
BENECTA® er samsett úr kítófásyrkum sem framleiddar eru úr rækjuskel 
og er því náttúrulegt efni. Fæðubótarefnið BENECTA® fæst í flestum 
lyfjaverslunum á Íslandi. 

BENECTA® er talið geta dregið úr bólgum í líkamanum með 
náttúrulegum ferlum. Markmið Genís með framleiðslu fæðubótarefnisins 
er að bæta lífsgæði fólks sem þjáist af bólgutengdum heilsukvillum. 

Upplýsingar sem þáttakandi gefur í forathuguninni - trúnaðarskylda 
Þátttakandi getur hafnað eða hætt þátttöku í forathuguninni hvenær sem 
er og án frekari útskýringa. 

 Með kveðju og fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna,  

 

 _______________________________ 
Jóhanna B. Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur Bsc. 

Forstöðumaður Eini- og Grenihlíðar 
Öldrunarheimilum Akureyrar 

Austurbyggð 17, 600 Akureyri 
Sími 460-9171 eða 821-2868 

Netfang: johannabb@akureyri.is 
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Hefur fæðubótarefnið BENECTA® áhrif á lífsgæði eldra fólks? 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í forathugun. 

Forathugunin gerir ráð fyrir að þátttakandi taki inn ráðlagðan 
dagsskammt af fæðubótarefninu BENECTA® í þrjá mánuði. Þátttakandi 
og aðstandandi hans svara spurningalista í upphafi og lok 
athugunarinnar. Þátttakendur svara einnig spurningalista um mitt 
tímabilið, í tengslum við afhendingu BENECTA®. Hver pakkning 
inniheldur mánaðarskammt miðað við 2 hylki á dag. 

Þátttaka felur einnig í sér að myndbönd/myndir af þátttakanda verði 
hugsalega notaðar í heimildarmyndagerð eða sem kynningarefni. Leitað 
verður sérstaks samþykkis hvers þátttakanda varðandi notkun 
myndefnis. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um 
athugunina sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja 
spurninga um athugunina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á 
atriðum sem mér voru óljós. 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í athuguninni. Mér 
er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég 
hætt þátttöku minni hvenær sem er á útskýringa og án áhrifa á þá 
þjónustu sem ég nota eða á rétt á í framtíðinni. 

Dagsetning: ____________________ 

 

____________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 



Undirritaður, starfsmaður athugunarinnar, staðfestir hér með að hafa 
veitt upplýsingar um eðli og tilgang athugunarinnar, í samræmi við lög og 
reglur. 

 

________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir. 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir athuganda. 
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Fylgiskjal 5 

  

Kynningarbréf til aðstandenda eða annarra sem vísað er á til að svara 
spurningalista 

 Mat annarra og samþykki viðkomandi 

Ágæti viðtakandi, 

Eins og fram kemur á meðfylgjandi samþykkisblaði hefur sá þátttakandi í 
forathuguninni, samþykkt og bent á þig til að svara þessum 
spurningalista með hann/hana í huga. 

Þegar leitað er upplýsinga og skilnings á lífsgæðum, er hjálplegt að afla 
upplýsinga frá fleirum en einum aðila. 

Nánari upplýsingar um fyrirhugaða forathugun eru í meðfylgjandi 
kynningarbréfi sem er samhljóða því kynningarbréfi sem afhent/sent var 
aðstandanda þínum. 

Vinsamlegast svaraðu meðfylgjandi spurningalista svo aðstandandi þinn 
geti hafið þátttöku í forathuguninni. 

 Bestu þakkir fyrir þátttökuna og þitt framlag til forathugunarinnar. 

  

________________________________________ 

Jóhanna B. Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur Bsc. 

Forstöðumaður á Eini- og Grenihlíð 

Öldrunarheimili Akureyrar 

Austurbyggð 17, 600 Akureyri 

Sími: 460-9171/821-2868 

Netfang: johannabb@akureyri.is 



Fylgiskjal 6 

Samþykkisyfirlýsing um myndatöku og 
notkun/birtingu mynda og myndbanda 

 Öldrunarheimili Akureyrar, Genís og Háskólinn á Akureyri eru í samstarfi þar sem 
markmiðið er að kanna áhrif fæðubótarefnisins BENECTA® á lífsgæði eldra fólks. 

Sem hluti af verkefninu mun fjölmiðillinn N4 afla gagna um athugunina með 
myndbandsupptökum og viðtölum/myndum sem áformað er að nota í 

heimildamyndagerð eða sem kynningarefni. 

Má mynda þig? 
Hvað er verið að biðja um? 

● Það er verið að biðja um skriflegt leyfi þitt til að taka myndbönd/myndir af þér 
og nota hugsalega í heimildarmyndagerð eða sem kynningarefni.  

Hvað færð þú út úr myndatökunum? 

● Tækifæri til að taka þátt í athugun þar sem markmiðið er að kann áhrif 
fæðubótarefnisins BENECTA® á lífsgæði eldra fólks. 

Hvern er hægt að hafa samband við ef spurningar vakna? 

● Ef þú eða aðstandendur þínir hafa einhverjar spurningar má hafa samband 
við Jóhönnu Berglindi, forstöðumann á Eini- og Grenihlíð. Netfang hennar er 
johannabb@akureyri.is 

 Undirrituð/aður gefur leyfi til þess að myndefni sem tekið verður upp í tenglsum við 
lífsgæðaathugunina verði nýtt í fyrrgreindum tilgangi. 

    

Samþykki:        Já       Nei  

 

Nafn ________________________           Dagsetning:  __________ 



 

 

 


