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Útdráttur 

 
Vegna niðurskurðar eru sjúklingar útskrifaðir æ fyrr heim eftir dvöl á Landspítalanum og 

hefur umönnunarálag á aðstandendur aukist. Rannsóknir benda til að slíkt álag geti haft 

heilsufarslega áhættu í för með sér. Í stefnu Landspítalans segir að aukin áhersla í 

fyrirhuguðum nýjum spítala verði á bráðameðferð og þátttöku og ábyrgð aðstandenda. Í 

þessari ritgerð verður fjallað um þróun í hjúkrunarþjónustu við aðstandendur sjúklinga 

Landspítalans. Með hliðsjón af félagsfræðilegum kenningum um stofnanir og samskipti innan 

þeirra verða starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga og samskipti þeirra við aðstandendur skoðuð. 

Fræðilegt efni bendir til að skilyrði hjúkrunarfræðinga sem lykilpersóna í meðferð sjúklinga 

og aðstandenda séu háð ramma stofnunarinnar, sem veitir oft takmarkað svigrúm til að starfa 

eftir faglegum gildum hjúkrunar. Það veldur því að hjúkrunarfræðingar upplifa togstreitu milli 

þeirra krafna sem stofnunin gerir um skilvirkni og þess að veita aðstandendum stuðning. Þetta 

vekur upp spurningar um á hvaða hátt gildi umhyggju og ábyrgðar muni birtast í 

fjölskylduhjúkrun í fyrirhuguðum nýjum spítala og hvaða áhrif það vinnuframlag sem 

aðstandendum er gert að leggja af mörkum við umönnun í heimahúsi muni hafa á heilsufar 

þeirra.  
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INNGANGUR 

Í þessari ritgerð verður fjallað um aðstæður aðstandenda sjúklinga á Landspítalanum (LSH) 

með hliðsjón af þeim breytingum sem hafa orðið í heilbrigðiskerfinu og sem setja mark sitt á 

dagleg störf hjúkrunarfræðinga. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að samskipti hjúkrunarfræðinga 

og skjólstæðinga minni um margt á fjölskyldutengsl og að hlúa þurfi að þeim tengslum í 

síbreytilegu samfélagi (Doane, 2003; Meiers og Tomlinson, 2003). Í stefnu Landspítalans um 

heilbrigðisþjónustu er lögð áhersla á að hafa eigi sjúklinga og fjölskyldur þeirra í öndvegi og 

að þjónusta sé miðuð að þörfum þeirra (Landspítalinn, 2008b), og að starfa skuli af umhyggju 

og fagmennsku (Landspítalinn, 2012). Samkvæmt skilgreiningu á heimasíðu Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga er kjarni hjúkrunar umhyggja fyrir skjólstæðingi og virðing fyrir lífi hans, 

frelsi og mannhelgi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2012).  

Rannsóknir sýna fram á að hjúkrunarfræðingar og aðstandendur meta ólíkt þarfir og 

þátttöku aðstandenda í umönnun sjúklings í sjúkrahúslegu. Á því tímabili hafa aðstandendur 

þörf fyrir stuðning fagfólks, sem einblínir á þarfir sjúklings vegna veikinda hans (Lindhardt, 

Bolmsjo, og Hallberg, 2006; Natan, 2008; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne og Lees, 2004). 

Einnig benda rannsóknir til að mótsagna gæti annars vegar milli hugmyndafræði og gilda 

hjúkrunar um umhyggju og fjölskylduna og hins vegar þeirra skorða sem sjúkrastofnanir setja 

hjúkrunarfræðingum í daglegu starfi (Allen, 2004, Lindhardt, Hallberg og Poulsen, 2008).  

Þar sem legudögum á sjúkradeildum Landspítalans hefur fækkað undanfarin ár vegna 

niðurskurðar eru sjúklingar sendir heim veikari en áður var. Hér á höfuðborgarsvæðinu eru 

ekki til hjúkrunarpláss fyrir alla sem eru tilbúnir að nýta sér þau eftir útskrift af sjúkrahúsi. 

Þjóðin eldist og einstaklingar lifa nú lengur með ýmsa kvilla en áður vegna framfara í 

heilbrigðismálum, meðalaldur bæði sjúklinga og aðstandenda þeirra er hærri en áður og 

heilsufar þeirra því jafnframt lakara.  

Vegna samfélagsbreytinga á Vesturlöndum tilheyra æ fleiri smáum fjölskyldum. Konur 

eru stærsti hluti þeirra aðstandenda sem sinna veikum ættingjum og mökum í heimahúsum, 

auk þess að starfa gjarnan utan heimilis og sinna öðrum í fjölskyldu. Sumar eru farnar að tapa 

heilsu sjálfar og benda fræði til að heilsufari aðstandenda og lífsgæðum sé hætta búin af 

umönnunarálagi (Sawatzky og Fowler-Kerry, 2003; Sit, Wong, Clinton, Li og Fong, 2004). Í 

rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2008) á aðstæðum skjólstæðinga heimahjúkrunar á 

höfuðborgarsvæðinu kemur fram að ýmsum þeirra er orðið um megn að halda heimili vegna 

óhentugs húsnæðis og veikinda.  
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Á sama tíma og niðurskurður á sjúkrahúsinu birtist í auknu álagi á aðstandendur í 

heimahúsum eru áætlanir um framkvæmdir nýs sjúkrahúss Landspítalans að verða að 

veruleika og verður þar gert ráð fyrir aukinni aðkomu aðstandenda. Framkvæmdirnar munu 

standa yfir í mörg ár og á meðan ekki er í sjónmáli að niðurskurður minnki verður haldið 

áfram að þrengja að aðstandendum í heimahúsum ef ekki er gert ráð fyrir að 

hjúkrunarplássum fjölgi eða heimahjúkrun eflist. Bæði er um fjármuni þjóðarinnar að ræða 

sem er áætlað að ráðstafa og um velferð og líðan fjölskyldna í landinu að tefla. Einnig er hætt 

við að vegna niðurskurðar og breyttra starfsaðstæðna hjúkrunarfræðinga dragi úr starfsánægju 

þeirra og gæðum hjúkrunar.  

Í ljósi þessara aðstæðna verður skoðað hvernig fagleg ábyrgð hjúkrunarfræðinga birtist í 

stefnu Landspítalans í fjölskylduhjúkrun og hvernig starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga skapar 

þeim skilyrði til að hafa hagsmuni skjólstæðinga að leiðarljósi í starfi. Stuðst verður við 

kenningar og fræðiefni innan félagsvísinda og hjúkrunar. Fyrst verður gerð grein fyrir þróun 

hugmynda á Vesturlöndum um heilbrigði, sjúkdóma og stofnanir. Inn í það fléttast umfjöllun 

um aðstæður og heilsufar aðstandenda, um hjúkrun og starfsskilyrði hjúkrunarfræðinga, 

samskipti þessara hópa og áhrif samskiptanna á hagi aðstandenda og heilsufar. Skoðuð verður 

umræða um nýbyggingu Landspítalans eins og hún hefur birst á vef LSH undanfarin ár og 

þróun hugmynda um nýja spítalann. Jafnframt verður velt vöngum yfir því á hvaða hátt 

verður gert ráð fyrir aðkomu aðstandenda sjúklinga í innlögn og búið að fjölskyldum í nýjum 

spítala. Í ritgerðinni eru taldir til skjólstæðinga fagfólks bæði sjúklingar og aðstandendur 

þeirra, en hugtakið aðstandendur verður notað um þá sem standa sjúklingi næst og hafa 

umönnun hans á sínum höndum eftir útskrift heim af sjúkrahúsi.  
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1 FRÆÐILEGT YFIRLIT  

1.1 Hlutverk og sýn innan nútíma sjúkrahúss  

Misjafnt er milli samfélaga og menningarsvæða hvernig og hvenær hugtökin heilbrigði og 

veikindi eru skilgreind sem slík, sem og önnur frávik í litrófi mannlífsins (Giddens, 2009:392-

96). Hugtökin sjúkdómur og veikindi eru einnig notuð á víxl af fagfólki. Sjúkdómur vísar til 

vanda sem er skilgreindur læknisfræðilega, en veikindi er reynsla fólks af þjáningu og 

einkennum sjúkdóms og viðbrögð sjúklings og fjölskyldu hans (Lubkin og Larsen, 2008). 

Fyrr á öldum var fjölskyldan helsta stofnunin þar sem annast var um sjúka og aldraða og slíkt 

var þáttur í daglegu heimilislífi. Á Vesturlöndum hefur líffræði- og læknisfræðilegt 

sjónarhorn (e. biomedical model) á veikindi og meðhöndlun þeirra þróast síðustu tvær 

aldirnar. Samkvæmt því jafngildir heilbrigði því að vera laus við sjúkdóm, fötlun og verki en 

lítil áhersla lögð á félagslega þætti og afstöðu sjúklings. Læknisfræðilegt sjónarhorn er eitt 

það helsta sem einkennt hefur þróun vestrænna heilbrigðiskerfa og tengist uppgangi vísinda 

og áherslu á skynsemi eftir aldalanga hefð og alræði trúarlegra skýringa á heiminum. Þegar 

þjóðríki og miðstýring í samfélögum þróaðist varð það sem áður hafði verið einkamál fólks, 

þar á meðal heilsa þess, í æ ríkari mæli undir eftirliti yfirvalda í því skyni að efla þjóðirnar 

(Giddens, 2009:392-396).  

Í nútímasamfélagi koma sjúkrahús við sögu flestra einhvern tíma á æviskeiðinu og 

gegna því mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Innan þeirra er samþjöppuð þekking, tækni, 

vernd og færni sem allur almenningur á að hafa aðgang að. Í lögum um heilbrigðisþjónustu 

segir að markmið laganna sé að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu 

sem tök séu á að veita á hverjum tíma til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði 

(Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, 1. grein). Frá samfélagslegu sjónarmiði leiðir 

innlögn sjúklings á sjúkrahús til þess að tekin er af fjölskyldu hans sú ábyrgð og vanlíðan sem 

umönnun í heimahúsi hefur í för með sér, en jafnframt er veiku fólki og slösuðu beint í þann 

farveg þar sem vandi þess veldur sem minnstum skaða fyrir samfélagið í heild. Þjónusta og 

starfsemi sjúkrahúsa miðar að velferð sjúklinganna, en reglur og ytri rammi er sniðinn að því 

að starfsfólkið geti á sem skilvirkastan hátt sinnt fjölda sjúklinga (Cockerham, 2010:85). 

Félagsfræðingar hafa fjallað um hvernig sjálfræði fólks fellur í skuggann af reglum og 

áherslu á skilvirkni meðan það dvelur á sjúkrahúsi. Cockerham (2010) hefur bent á í 

kennslubók sinni um heilsufélagsfræði að sú tilfinning um að missa persónuleika sinn sé ekki 

eingöngu vegna ytri þátta, svo sem framkomu starfsfólks og ókunnugs umhverfis, heldur 
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verði sjúkdómseinkenni svo sem verkir, vanmáttur og kvíði þess valdandi að einstaklingum 

finnist þeir einangraðir frá öðrum og að þeir séu að missa stjórn á lífi sínu. Það ýti undir að 

sjúklingur gengst inn á að vera háður fagfólkinu um velferð sína, veitir því aðgang að líkama 

sínum og á ekki þátt í að taka ákvarðanir um eigin málefni. Það getur reynst mörgum erfitt og 

benda ýmsar rannsóknir til að fagfólk hafi tilhneigingu til að stimpla þá skjólstæðinga erfiða 

sem láta tilfinningar sínar og skoðanir í ljós (Cockerham, 2010:298-302).  

1.1.1 Sjúkdómsvæðing - þáttur í mótun sjúkrahússins og samskipta þar 

Sjúkdómsvæðing er hugtak sem er nátengt umfjöllun um þær áherslubreytingar sem birtast í 

því þegar vandamál og viðfangsefni sem fylgt hafa mannlífi frá örófi alda verða að 

læknisfræðilegu viðfangsefni. Einnig hafa komið til skjalanna ný viðfangsefni sem krefjast 

úrlausna, svo sem þau sem fylgja framförum í vísindum, nýrri tækni og mengun svo og nýjum 

sjúkdómum. Verkefni og vandi fjölskyldna hefur færst á hendur sérfræðinga og til 

sjúkrastofnana. Gagnrýni á sjúkdómsvæðingu hefur beinst að því að rætur vanda eru oft taldar 

liggja hjá einstaklingi eða fjölskyldu en horft fram hjá áhrifum félagslegs umhverfis (Conrad, 

2007:3). Conrad spyr hvort í raun hafi orðið þessi aukning á heilsufarsvanda eða hvort 

læknisfræðin sé betur í stakk búin nú en áður til að til að greina og meðhöndla vanda sem 

alltaf hefur verið til staðar og einnig hvort slíkt sé gert þó vafi leiki á um að læknisfræðilegt 

vandamál sé fyrir hendi (Conrad, 2007:3).  

Skilgreining á sjúkdómsvæðingu er sú að þegar vandi sem ekki hefur verið 

læknisfræðilegur er skilgreindur og meðhöndlaður sem slíkur og honum gefin læknisfræðileg 

hugtök sjúkdóma eða raskana. Fræðimenn svo sem í félagsfræði og læknisfræði hafa fjallað 

um sjúkdómsvæðingu og áhrif hennar á samfélagið, menningu og skjólstæðinga 

heilbrigðiskerfisins. Conrad (2007:9) skoðar sjúkdómsvæðingu í tengslum við félagslegt 

taumhald, eins og þegar ýmis félagsleg og heilsufarsleg frávik verða skilgreind sem 

sjúkdómar en voru áður talin syndsamleg eða til komin af illsku. Eðlilegt, mannlegt ástand 

hefur einnig verið sjúkdómsvætt svo sem vægur kvíði, barnsfæðingar, elli og dauði.  

1.1.2 Valdefling og sjúkdómsvæðing  

Conrad (2007) bendir á að sjúkdómsvæðing sé ekki alfarið afsprengi uppgötvana í 

læknisfræði og vísindum eða að heilbrigðisstéttir hafi stuðlað að henni. Þróunin sé einnig 

afleiðing pólitískrar baráttu margra jaðar- og minnihlutahópa. Þetta hefur gerst án stuðnings 

fagfólks eða stjórnvalda. Grasrótarsamtök, jaðarhópar, sjúklingahópar og aðstandendur fá 

félagsleglega og heilsufarslega stöðu sína viðurkennda sem vanda sem krefjist úrlausnar og 

meðhöndlunar. Einstaklingar hafa þannig öðlast jafnrétti, frelsi og valdeflingu, rödd og 
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uppreisn æru. Sameiginleg reynsla og viðurkenning á stöðu og vanda er styrkur slíkra 

samfélagsafla (Conrad, 2007:9). Giddens (2009) ræðir hvernig reynsla af misrétti eykur 

réttlætiskennd, hópvitund og tilfinningu fyrir samstöðu með öðrum sem hafa svipaða reynslu 

og þar með áhuga á að vinna að úrbótum. En oft leiði ókostirnir og skerðing lífsgæða, miðað 

við stöðu annarra betur settra hópa, til einangrunar frá samfélaginu og skapist þá fleiri 

vandamál (Giddens, 2009:635).  

Ýmsir fræðimenn hafa gerst málsvarar þessara hópa og stuðlað að því að fólk fái rétta 

greiningu sem er mikilvægt til að hægt sé að takast á við vandann, til dæmis fyrir fjölskyldur 

og einstaklinga með alkóhólisma og ofvirkni. Þessi þróun hefur líka leitt til fjölgunar 

viðfangsefna í heilbrigðiskerfinu og aukinna áhrifa sérfræðinga sem ekki hafa staðið gegn 

þróuninni (Conrad, 2007:9). Conrad fjallar einnig um afvæðingu sjúkdóma (e. 

demedicalization), en þá er sjúkdómsvæðingu snúið við og farið að líta á ástandið, sem talið 

var frávik eða sjúkdómur, sem eðlilegt og félagslega viðurkennt. Afvæðing kemur oft í 

kjölfarið á baráttu minnihlutahópa, til dæmis var samkynhneigð um tíma skilgreind sem 

geðsjúkdómur (Conrad, 2007:8).  

Það veitir aðstandendum ákveðinn sýnileika og rödd að innan heilbrigðiskerfa 

Vesturlanda hefur umönnunarálagi verið gaumur gefinn sem skilgreindur vandi og hagir og 

heilsufar aðstandenda hafa ratað inn í ICD-flokkunarkerfið, sem er alþjóðlegt 

sjúkdómaflokkunarkerfi. Þar er að finna greiningar um fjölskyldu sem glímir við veikindi. 

Greining Z63.6 hljóðar svo: „Fjölskyldumeðlimur er háður umönnun í heimahúsi.“ og 

greining Z63.7 er svona: „Aðrir streituvaldandi þættir sem hafa áhrif á fjölskyldu og 

heimilislíf svo sem: a) Kvíði (eðlilegur) vegna veikinda í fjölskyldu. b) Heilsuvandi í 

fjölskyldu. c) Fjölskyldumeðlimur sem er veikur eða í ójafnvægi. d) Einangruð fjölskylda.“ 

(World Health Organization, 2011).  

1.2 Kenningar um stofnanir og samskipti innan þeirra  

1.2.1 Goffman - altæk stofnun 

Félagsfræðingar hafa rannsakað og fjallað um stofnanir samfélagsins og samskiptin innan 

þeirra þar sem þeir telja uppbyggingu samfélagsins endurspeglast í þeim. Erving Goffman 

(1922-1982) er talinn vera einn helsti fræðimaður innan félagsvísinda á sviði táknbundinna 

samskipta (e. symbolic interactionism) (Giddens, 2009:57). Hann telst til míkró-

félagsfræðinga, en þeir skoða samskipti, hegðun og hlutverk einstaklinga frekar en einkenni 

samfélagsins. Goffman er þekktur fyrir rannsóknir sínar á geðsjúkrahúsum, þróun stimplunar 

og um birtingu sjálfsins í félagslegum samskiptum. Hann taldi að merking samskipta mótaðist 
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þannig að einstaklingar byggðu á túlkun sinni á hegðun annarra og því væri mótunarferlið val. 

Félagsleg tilvist fólks byggði á hæfileika til að fylgja leiðbeinandi samskiptareglum til að ná 

fram tilætluðum áhrifum eða falla inn í hópinn samkvæmt væntingum annarra (Giddens, 

2009:57). Þær reglur og væntingar eru til staðar þegar fólk kemur fram sem fulltrúar 

ákveðinnar þekkingar og sem dæmi má nefna að í samskiptum læknis og skjólstæðings hans 

fara báðir aðilar að þessum reglum. Annars raskast formið og truflar árangur í meðferð. 

Goffman benti á hvernig félagslegum samskiptum hnignar oft innan stofnana og það hefði 

ekki með persónuleika viðkomandi að gera heldur umhverfið og hlutverkin innan þess 

(Giddens, 2009:85-90).  

Kenningu sína um altækar stofnanir setti Goffman (1970) fram í samnefndri bók sinni 

Altækar stofnanir þar sem hann lýsir aðstæðum langveikra einstaklinga á stofnunum. 

Kenningin byggir á eigin reynslu hans af því að starfa á geðsjúkrahúsi. Þá dvaldi fólk þar oft 

árum saman aflokað frá samfélaginu. Altæk stofnun er vinnustaður þar sem hópur fólks í 

svipaðri aðstöðu er lokaður af frá samfélaginu í ákveðinn tíma. Daglegu lífi og þörfum fólks 

er stýrt og mætt á ópersónulegan hátt af yfirmönnum á forsendum gildandi reglna. Þetta eru 

þarfir fyrir vernd, hvíld og umönnun svo sem á sjúkrahúsum, eða til að vernda samfélagið líkt 

og í fangelsi. Íbúum er haldið frá ákvörðunum um eigin örlög til dæmis þegar um greiningu 

og meðferð sjúklings er að ræða. Það auðveldar fagfólki að hafa stjórn og eykur um leið 

fjarlægð milli þess og sjúklings (Goffman, 1970:15-18).  

Þegar fólk kemur inn á stofnunina skerðist einkalíf þess og tengsl við aðra utan 

stofnunar og missir sjálfsins og hlutverka á sér stað. Til að auðvelda meðhöndlun fer fram 

skráning og kortlagning sérkenna. Persónulegir hlutir eru fjarlægðir, það ýtir undir missi 

sjálfsins og aðrir sjá viðkomandi ekki lengur eins og hann er í raun. Það eykur varnarleysi 

íbúanna að upplýsingar um þá eru geymdar og aðgengilegar fagfólki og að þeir þurfa að deila 

rými með öðrum án þess að vilja það. Tíma sjúklings og réttindum er ráðstafað, 

sjálfsákvörðunarréttur hans og frelsi mikið skert. Varnarleysið og það að þurfa að biðja um 

ýmsa áður sjálfsagða hluti breytir sjálfsmynd. Hugtakið altæk stofnun tekur þannig til 

skipulagningar starfsemi, virkni og hegðunar svo og hvernig einkalífi einstaklinga er stjórnað 

af stofnuninni. Munur á fagfólki og sjúklingum sést skýrast í að fagfólkið á einkalíf eftir 

vinnu. Tala má um tvo aðskilda heima félagslega og menningarlega sem liggja þarna samsíða 

en snertast lítið (Goffman, 1970:15-18).  

Sú gagnrýni hefur verið sett fram á kenningu Goffman og á aðra míkró-félagsfræðinga 

að þeir geri lítið ráð fyrir þætti valds í að móta félagsleg tengsl heldur einblíni á samskiptin 

frá sjónarhóli þátttakendanna í þeim (Giddens, 2009:85-90).  
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1.2.2 Foucault - vald og orðræða  

Vald er mikilvægt viðfangsefni í félagsfræði og er þar skoðað hvernig einstaklingar og hópar 

ná fram málum sínum gagnvart öðrum einstaklingum og hópum. Innan félagsvísindanna hefur 

hugtakið vald verið tengt við valdbeitingu og því haft á sér neikvæðan blæ (Giddens, 

2009:96). Michel Foucault (1926-84) benti á hvernig vald fyrr á tímum einkenndist af 

valdbeitingu með ofbeldi, en að stofnanir sem þróuðust á 18. öld svo sem skólar, fangelsi og 

geðsjúkrahús byggðu vald sitt á því að einstaklingarnir innan þeirra lærðu að bregðast við 

eftirliti og þeim væntingum sem til þeirra voru gerðar (Giddens, 2009:96). Þannig var vald á 

formi beins ofbeldis ekki lengur viðhaft og hlutverk stofnana við að vakta og stýra hegðun 

einstaklinga fór vaxandi. Í kenningu sinni um samspil valds, sannleika, hugmyndafræði og 

orðræðu innan stofnana í nútímasamfélagi skýrir Foucault hvernig vald gegnir hlutverki við 

að koma viðhorfum á kreik. Valdið stuðlar jafnframt að því að viðhorfin verði viðtekin, 

hugsun fólks breytist og að ný viðhorf fara að ráða ríkjum. Þetta á sér samsvörun í umræðu 

um sjúkdómsvæðingu, það er að hegðun og séreinkenni eru sjúkdómsgerð (Giddens, 

2009:96). Orðræða birtist þannig sem stjórntæki í samfélaginu, hún hleypir ekki auðveldlega 

annari þekkingu að og er erfitt að hrekja hana nema með annari sérfræðiorðræðu. Foucault 

taldi að líffræði- og læknisfræðilega nálgunin hafi sett eigin áhrif upp á stall og gert of mikið 

úr þeim. Framfarir í heilbrigðismálum séu ekki síður að þakka samfélagslegum breytingum, 

ýmis siðferðileg vandamál hafi komið upp innan vísindanna og þáttur skjólstæðinga og 

þekking þeirra oft verið virt að vettugi. Með framsetningu sinni á þeim aðferðum sem hafa 

viðgengist í vestrænum ríkjum við að stjórna líkama einstaklinga hefur Foucault aukið 

skilning á uppgangi nútíma læknisfræði (Giddens, 2009:389-394).  

Foucault taldi vald hvorki jákvætt né neikvætt heldur flæddi það um í samfélagskerfum 

og stofnunum sem birtingarmynd ákveðinna reglna eða tækni. Í samskiptum fagfólks og 

skjólstæðinga til dæmis eru báðir aðilar undir áhrifum orðræðunnar og jafn valdamiklir án 

þess að gera sér grein fyrir því. Hann höfðaði því til ábyrgðar fólks með því að leggja áherslu 

á að vald væri ekki kúgunartæki, það gæti haft skapandi hliðar og samhliða því væru alltaf 

möguleikar til andstöðu gegn því. Það birtist í samskiptum, tjáningu, hvernig fólk annast sig 

og sækist eftir hamingju og visku, og það frelsi sem fylgir hinum skapandi hliðum minnkar 

tilhneigingu og þörf fyrir ytri valdastrúktúr (Foucault, 1991:194; Udod, 2008).  

1.2.3 Parsons - sjúklingshlutverkið 

Sá fræðimaður sem kom heilsufélagsfræði á koppinn sem fræðigrein var félagsfræðingurinn 

Talcott Parsons (1902-1979), en hann setti fram hugmyndir sínar um sjúklingshlutverkið (e. 
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the sick role) árið 1951 (Cockerham, 2010:4-5). Áður höfðu ríkt læknisfræðileg viðhorf innan 

félagsfræðinnar sem horfðu fram hjá félagslegum þáttum sem tengjast veikindum. Hann 

stuðlaði þar með að framgangi fræða um skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins þó hugmyndir 

hans séu ekki lengur eins viðurkenndar. Í kenningu Parsons kemur fram að í vestrænum 

samfélögum ríki reglur og gildi sem kveða á um hegðun og væntingar þegar fólk veikist, bæði 

hjá sjúklingum og þeim sem þeir umgangast. Hann gerði jafnframt ráð fyrir að fólk vilji verða 

frískt og leiti því aðstoðar, og að læknisfræðileg greining sé nauðsynleg til að brugðist verði 

við frávikshegðun og hún leiðrétt samfélaginu til heilla. Þannig sé hægt að tryggja að fólk 

misnoti ekki aðstöðu sína og komist undan samfélagslegri ábyrgð. Parsons lagði áherslu á að 

á meðan einstaklingur er ekki ábyrgur fyrir ástandi sínu er eðlilegt að honum sé stjórnað utan 

frá óháð vilja hans og að það sé samfélagsleg skylda sjúklings að láta sér batna og sýna 

fagfólki samstarfsvilja. Samskiptin og hlutverk beggja eru skýr og markmiðið er bati og 

aðlögun að samfélagslegum væntingum (Cockerham, 2010:4-5).  

Cockerham (2010) bendir á að í kenningu Parsons felist sú sýn sem sé ríkjandi í 

samfélaginu að læknar hafi örlög fólks í höndum sér. Algengt sé að skjólstæðingar beri algert 

traust til getu læknis og feli sig honum á vald og er því sambandi líkt við samband barns og 

foreldris. Þannig sé það læknastéttin sem skapi þann ramma sem veitir svigrúm fyrir veikindi, 

hvað þau eru og hvað ekki og hvað má eða þarf að gera til að bæta ástand sjúklings. Þetta 

endurspegli feðraveldisviðhorf og auðveldi fólki að firra sig ábyrgð á eigin vanda 

(Cockerham, 2010:158-165).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að áhrifa Parsons gætir í viðhorfum til skjólstæðinga 

félagslega kerfisins svo sem lágtekjufólks og einstæðra mæðra og staða þeirra talin merki um 

að hafa orðið undir í samfélaginu. Slík sýn geti ýtt undir sjálfsstimplun og að fólk leiti 

útgöngu í því að vilja frekar skilgreina sig sem veikt og hljóta viðurkenningu á vangetu sinni 

til að bera ábyrgð á veikindunum (Cockerham, 2010:165). Gagnrýnendur hafa einnig bent á 

að viðbrögð við veikindum séu bæði einstaklings- og menningarbundin. Sumir kjósi að leysa 

úr málum með stuðningi fjölskyldunnar, en kenning Parsons er einskorðuð við samskipti 

læknis og sjúklings. Kenningin eigi ekki við hjá fólki með langvarandi og ólæknandi 

sjúkdóma þar sem þeir hverfi ekki. Því sé jafnvel haldið fram að þeir einstaklingar vilji halda í 

veikindin eða að þeir viðhaldi þeim með röngum lifnaðarháttum, jafnvel að ýtt sé undir 

ósjálfstæði þeirra. Einnig séu þau úrræði og skilyrði fyrir bata sem felast í kenningunni ekki 

til staðar hjá fólki í neðri stéttum (Cockerham, 2010:169-174).  
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1.2.4 Stofnanavæðing og einsleitni stofnana - þáttur í mótun sjúkrahúss 

Félagsfræðingarnir DiMaggio og Powell (1983) settu fram kenningu um hvernig einsleitni 

þróast í stofnunum (e. institutional isomorphism). Þegar uppbygging stofnana á sér stað fer í 

gang ferli þar sem félagsleg hegðun er fest í sessi sem liður í uppbyggingu þeirra og kallast 

það stofnanavæðing (e. institutionalization). Innan stofnananna er keppt að því að öðlast 

félagslega sem og hagræna eiginleika sem segi til um gæði í fjármálum, um faglega hæfni 

starfsfólks og um gæði og árangur þjónustu til skjólstæðinga. Þannig er öðrum stofnunum 

gefið til kynna lögmæti stofnunar, alhæft er um og fullyrt að framganga heildarinnar sé rétt og 

til eftirbreytni og að hún sé í samræmi við annað félagslega viðurkennt kerfi reglna, gilda, 

skoðana og skilgreininga. Þegar stofnun innleiðir viðurkenndan ramma eða líkan eru líkur á 

því að starfsfólk og aðrar stofnanir sannfærist um að innleiðingin sé lögmæt og réttmæt og 

það ýtir undir að hún gangi vel. Ef koma fram kröfur innan stofnunar eða samfélags um að 

sveigja til rammann getur það ógnað lögmætinu og ímyndinni. Viðbrögðin verða þau að 

togstreita fer að myndast milli þess að halda fast í rammann og hinnar raunverulegu starfsemi 

og til að viðhalda lögmæti og trúverðugleika er haldið í hefðir. Það getur bitnað á árangri og 

þróun og geta stofnanir farið að líkjast æ meira hver annari án þess að meiri árangur náist 

endilega, þær verða einsleitar (DiMaggio og Powell, 1983).  

Til að innleiða félagslega viðurkenndar og árangursríkar starfsaðferðir annarra stofnana 

og starfstétta beita stjórnendur starfsmenn þrýstingi. Hann birtist á þrennan hátt: 1) einsleitni 

með þvingun (e. coercive isomorphism); ef stofnun er háð annari sem ætlast til af henni að 

hún innleiði breytingar, 2) stöðluð einsleitni (e. normative isomorphism); komið á með 

þjálfun, námi og innleiðingu á þekkingu sem til er, 3) hermi-einsleitni (e. mimetic 

isomorphism); þá er innleitt hrátt módel frá stofnunum sem taldar eru njóta velgengni. 

Tilhneiging til hermi-einsleitni eykst þegar lausnir sárvantar og þegar staðið er gagnvart 

vafamálum og óvissu í tækni, lausnum og útfærslu. Breytingum er komið á án tillits til hvaða 

áhrif þær munu hafa á samfélagið og einstaklingana. Umræðan/orðræðan og áætlanir 

einkennast af samanburði við aðra og tilhneiging til einsleitni ræður ríkjum; að verða æ líkari 

öðrum en ekki endilega betri en áður (DiMaggio og Powell, 1983).  

1.3 Fjölskyldan, veikindin og samskipti við hjúkrunarfræðinga  

1.3.1 Skilgreiningar 

Eins og hér hefur komið fram ráða hugmyndir um gæði í starfsemi stofnunar miklu um þá 

þjónustu sem veitt er. Sá þrýstingur sem er beitt veldur því að þegar erfitt er að efast um 

velgengni skortir á innri gagnrýni (DiMaggio og Powell, 1983). Þegar við bætist það 
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feðraveldissjónarmið sem ræður ríkjum innan vestrænna sjúkrahúsa (Cockerham, 2010) er 

ljóst að þegar kemur að því að skilja og skilgreina stöðu og hlutverk aðstandenda, þarfir þeirra 

og samskipti við hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að sá hlekkur í þjónustunni sé sýnilegur og 

áþreifanlegur. Því skiptir miklu að hafa að leiðarljósi haldbærar skilgreiningar á fjölskyldu, 

áhrifum veikinda á lífsgæði og fræðilegt efni um hagi aðstandenda.  

Gweneth H. Doane (2003) skilgreinir fjölskyldu svo að hún sé öðrum stöðum líklegri 

farvegur fyrir þá reynslu að tengjast öðrum sterkum böndum. Þar upplifi einstaklingar eigið 

mikilvægi og annarra, gagnkvæman kærleika og það að tilheyra einhverju sem er stærra en 

þeir sjálfir. Slík er ekki raunin með allar fjölskyldur sem svo kallast í hefðbundnum skilningi 

og því er nauðsynlegt að skoða fjölskylduhugtakið í víðara samhengi. Einstaklingarnir þurfa 

ekki endilega að vera tengdir blóðböndum, ættleiðingu eða hjónabandi heldur er til staðar 

gagnkvæmur stuðningur. Í daglegu starfi gefst heilbrigðisstarfsfólki færi á að skapa þeim 

skjólstæðingum sínum sem njóta ekki gefandi tengsla tækifæri til slíks (Doane, 2003). 

Tengslin geta haft á sér blæ nándar, umhyggju og gagnkvæms stuðnings. Þá getur orðið til 

tímabundin fjölskylda sem hjúkrunarfræðingur og skjólstæðingur mynda í sameiningu og sem 

þjónar því hlutverki að vernda hina eiginlegu fjölskyldu í veikindunum (Meiers og 

Tomlinson, 2003).  

Með hækkandi aldri, bættum lífskjörum og framförum í læknavísindum fjölgar þeim 

sem lifa lengi með langvinnar afleiðingar ýmissa sjúkdóma og snúa aftur heim af sjúkrahúsi 

og út í samfélagið. Umönnun langveikra sjúklinga hvílir að miklu leyti á herðum aðstandenda 

(Brereton og Nolan, 2000; Sit o.fl., 2004). Í Evrópu sinna aðstandendur um 80% þeirrar 

umönnunar sem langveikir sjúklingar njóta á heimilum sínum (Brereton og Nolan, 2000). Stór 

hluti sjúklinganna þarf aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Þegar horft er til langvinnra 

sjúkdóma eins og heilablóðfalls til dæmis, þá fer ekki nema fimmtungur þeirra í endurhæfingu 

eða á langlegudeildir eftir að þeir veikjast. Það er vegna niðurskurðar og þeirrar áherslu að líta 

á það sem lífsgæði að búa heima. Þannig eru ýmis veikindi viðfangsefni allrar fjölskyldunnar 

með tilheyrandi breytingum á lífi sjúklings og aðstandenda (Sit o.fl., 2004; Smith o.fl., 2004).  

Samkvæmt Lubkin og Larsen (2008) er flókið að skilgreina langvinn veikindi, 

einkennin geta verið viðvarandi eða með hléum og snúið er að greina orsakir þeirra og áhrif 

þar sem upplifun fólks, viðbrögð og aðstæður eru svo mismunandi. Nærtækara sé að skilja 

reynslu fólks sjálfs fremur en læknisfræðilegar orsakir sjúkdóms. Við það færist fagleg 

áhersla frá því að reyna að lækna og meðhöndla bráða sjúkdóma, sem hefur einkennt vestræn 

sjúkrahús, og til þess að líkna sjúklingum og annast fjölskyldur þeirra (Lubkin og Larsen, 

2008). Þó eru til þeir sem segja læknisfræðilegt sjónarhorn einnig nauðsynlegt, en það geti þó 
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gert reynslu fólks af veikindum ópersónulega, verið yfirþyrmandi og aukið með fólki 

tilfinningu um tengslaleysi, firringu og kvíða (Sakalys, 2003). Þetta er á svipuðum nótum og 

hefur komið hér fram um þá gagnrýni sem hefur beinst að kenningu Parsons (1951) um 

sjúklingshlutverkið. Gagnrýnin snýr meðal annars að því að benda á að kenningin taki mið af 

læknisfræðilegri nálgun þannig að læknastéttin skilgreini og stýri því hvað veikindi eru og 

hvað ekki svo og leiðum til úrbóta (Cockerham, 2010:158-165).  

Þegar hugað er að aðstæðum aðstandenda má skoða þær í ljósi lífsgæðanna sem þeir 

njóta. Lífsgæði eru skilgreind á ýmsan hátt, svo sem að þau séu huglæg og umlykjandi 

tilfinning um vellíðan og þau tengjast þeirri upplifun að vera hamingjusamur og sáttur við alla 

mikilvæga þætti sem lúta bæði að einkahögum og öðru. Vitneskjan um að mikilvægi og 

áherslur geta breyst eru til staðar (Bishop, Chapin og Miller, 2008). Aðrar skilgreiningar 

leggja til dæmis áherslu á frelsi, sjálfstæði, gleði, jafnvægi, þátttöku og samfélag með öðrum 

og að hafa hlutverk, góða heilsu og öryggi (Bowling og Gabriel, 2007).  

1.3.2 Helstu þarfir aðstandenda á meðan sjúklingur dvelur á sjúkradeild  

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um líðan aðstandenda og þann kvíða og áhyggjur sem þeir eru 

haldnir við upphaf veikinda þegar sjúklingur er innlagður á sjúkradeild, en það tímabil 

einkennist af óvissu, sorg, kvíða, valdaleysi og breytingum á hlutverkum (Lindhardt o.fl., 

2006; Natan, 2008; Smith o.fl., 2004). Aðstandendur vilja vera nálægir sjúklingi þrátt fyrir og 

einnig vegna stöðugs kvíða síns og ótta um afdrif sjúklings og finnst þeir hafa hlutverki að 

gegna við að vernda hann. Það róar þá og styrkir, eflir von og hefur góð áhrif á líðan og 

heilsufar sjúklinga. Rannsóknir benda til lífeðlisfræðilegra áhrifa til góðs af nálægð 

aðstandenda við sjúkling. Einnig minnkar það kvíða aðstandenda að vera nálægt 

hjúkrunarfræðingi þegar hann sinnir sjúklingi og veitir þeim vissu um umhyggju hans 

(Lindhardt o.fl., 2006; Natan, 2008; Smith o.fl., 2004).  

1.3.3 Samskipti - mótsagnir og ósamræmi  

Það ósamræmi milli þarfa aðstandenda annars vegar og hins vegar þess hvernig fagfólk mætir 

þeim þörfum hefur verið rannsakað af ýmsum fræðimönnum, svo og það hve algengt það er 

að aðstandendur sakni þess að hljóta ekki umhyggju hjúkrunarfræðinga (Meiers og 

Tomlinson, 2003; Rotman-Pikielny, Rabin, Amoyal, Mushkat, Zissin og Levy, 2007). 

Samskipti við hjúkrunarfræðinga valda aðstandendum álagi sem bætist við vanlíðan vegna 

veikinda sjúklings. Aðstandendum finnst eigin þarfir sitja á hakanum og að það sé andstætt 

hinni yfirlýstu hugmyndafræði hjúkrunar um að veita skuli fjölskyldu sjúklings umhyggju og 

stuðning. Þeim finnst þeir vera fyrir og að þeir þurfi að hafa frumkvæðið að samskiptum við 
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hjúkrunarfræðinga, en óttast jafnframt að trufla þá og að hjúkrunarfræðingarnir hafi ekki tíma 

til að sinna þeim. Aðstandendur eiga einnig erfitt með að tjá sig um það þegar þeir eru 

óánægðir með umönnun sjúklings (Lindhardt o.fl., 2006; Natan, 2008; Smith o.fl., 2004).  

Í rannsókn Walker og Dewar (2001) kemur fram að hjúkrunarfræðingum finnst það vera 

í sínum verkahring að sinna aðstandendum og læra af þeim um sjúkling en telja vinnuálag 

standa í veginum. Algengt er að þeim finnist aðstandendur trufla sig að óþörfu, þeir leita lítið 

til aðstandenda um upplýsingar um sjúkling, túlka vanlíðan þeirra sem reiði í sinn garð og því 

sé mikil viðvera aðstandenda á sjúkradeildinni ekki æskileg (Walker og Dewar, 2001). Á hinn 

bóginn má einnig benda á að vegna vanlíðunar, þreytu og lasleika vilja aðstandendur afhenda 

fagfólki ábyrgðina. Þeir eiga samt erfitt með að sleppa ábyrgðinni á sjúklingum til fagfólks. 

Það hvílir því á heilbrigðisstarfsfólki að skilja að vellíðan aðstandenda og sjúklings er gjarnan 

samtvinnuð. Ef fagfólk horfir framhjá hinu sterka afli tilfinningatengslanna og togstreitunni 

sem einkennir líðan aðstandenda getur það ekki sinnt þeim sem skyldi (Lindhardt o.fl., 2006). 

Henderson (2003) ræðir um hvernig það vald sem fylgir þekkingu skapar gjá milli fagfólks og 

skjólstæðinga þrátt fyrir áherslu á rétt skjólstæðinga til að hafa áhrif á meðferð sína og 

umönnun. Hjúkrunarfræðingar telji aðstandendur ekki hafa fræðilega þekkingu til að taka þátt 

í umönnun eða til að fá meiri völd. Við þetta eykst fjarlægð og valdajafnvægi milli 

aðstandenda og hjúkrunarfræðinga og aðstandendur fara á mis við boðaða umhyggju. 

Henderson spyr hvort eigin þörf fagfólks fyrir virðingu sé orsök fyrir þessari gjá (Henderson, 

2003).  

Í rannsókn Fedor og Leyssene-Ouvrard (2007) kemur fram að þrátt fyrir að 

hjúkrunarfræðingar túlki hegðun aðstandenda þeim í óhag eru viðhorf sjúklinga, aðstandenda 

og hjúkrunarfræðinga til þátttöku aðstandenda í umönnun á deild á þann veg að allir aðilar eru 

henni fylgjandi. Aðstandendur vilja læra meira um tækjabúnað og notkun hans og leggja 

meira til líkamlegrar aðhlynningar en sjúklingur sjálfur vill, en hann vill helst fá 

tilfinningalegan stuðning og nærveru frá fjölskyldu sinni. Rannsókn Fedor og Leyssene-

Ouvrard leiddi einnig í ljós að hjúkrunarfræðingar vilja aftur á móti takmarka það að 

aðstandendur læri að nota tækjabúnað við aðhlynningu, en telja þá velkomna til að sinna 

andlegum þörfum sjúklings (Fedor og Leyssene-Ouvrard, 2007). Sumir aðstandendur leggja 

þann skilning í viðveru sína á sjúkradeild að þeir séu að vinna og finnst það veita aukið gildi 

og lögmæti. Það sem þeir kalla vinnu felur ekki bara í sér líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð 

vegna álags og kvíða heldur ræður einnig þörf fyrir að vera nálægt sjúklingi og er það þeim 

einnig þáttur í að vera teknir gildir á deildinni (Vandall-Walker og Clark, 2011).  
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1.3.4 Samvinna og traust 

Ýmsir fræðimenn í hjúkrun hafa skoðað hvaða þætti í fari hjúkrunarfræðinga aðstandendur 

meta mest þegar sjúklingur dvelur á sjúkradeild (Meiers og Tomlinson, 2003; Ryan og 

Scullion, 2000). Aðstandendum finnst þeir hjúkrunarfræðingar sem leggja sig fram um að 

byggja upp traust, kynnast aðstandendum og taka málstað þeirra næmari og hæfari en aðrir. 

Einnig þykir aðstandendum mikilvægt að tengsl þeirra við sjúkling og þekking þeirra á 

persónuleika hans og sérkennum sé metin. Í rannsókn Rotman-Pikielny o.fl. (2007) kemur 

fram að fagfólk sem hefur reynslu af samvinnu við aðstandendur, til dæmis þegar þeir eru 

með sjúklingi þegar hann fer í heilsufarsskoðun eða viðtal, er jákvæðara gagnvart viðveru 

aðstandenda en það var áður. Sjúklingar vilja hafa einhvern sér nákominn með í viðtölum og 

telja sig fá betri upplýsingar með aðstoð aðstandenda því veikindi hamla stundum skilningi og 

aðstandandi er tengill við fagfólkið. Með þessu fá aðstandendur einnig tækifæri til að taka þátt 

í ákvörðunarferlinu. Þessar niðurstöður sýna skref í átt að því að fjölskyldunni sé sýnt það í 

verki að hún sé skjólstæðingur ekki síður en sjúklingur er (Rotman-Pikielny, o.fl., 2007). Í 

fræðilegri samantekt Gilmour (2006) segir frá rannsóknum á því hvernig hjúkrunarfræðingar 

hafa unnið að því að endurmóta skilning á sjúkrahúsum sem sameiginlegum stað 

skjólstæðinga og fagfólks. Það kom fram að aðstandendur, heilbrigðisstarfsmenn og 

sjúklingar notuðu allir hugtök tengd heimili og fjölskyldu þegar talað var um sjúkrahúsið og 

þegar dvölinni þar og samskiptum var lýst. Gilmour segir þá sýn birta á skýran hátt grunngildi 

hjúkrunar þar sem tengslum hjúkrunarfræðings og skjólstæðinga er gert hátt undir höfði svo 

og sérkennum og rödd skjólstæðinga (Gilmour, 2006).  

1.3.5 Að hefja umönnun heima - þrýstingur eða val? 

Þegar kemur að útskrift heim hafa margir aðstandendur búið sig undir hana á meðan á 

sjúkrahúsdvöl stöð með því að læra handtök og aðferðir við aðhlynningu sjúklings. Af þeim 

sjúklingum sem útskrifast heim eftir heilablóðfall eru það tveir af hverjum þremur sem þurfa á 

mikilli endurhæfingu og umönnun að halda vegna óafturkræfra breytinga á heilsufari og hvílir 

sú umönnun á herðum aðstandenda (Brereton og Nolan, 2002; Sit o.fl., 2004). Þrír af hverjum 

fjórum aðstandenda langveikra sjúklinga eru konur, margar vinna úti og sinna öðrum á 

heimilinu og í stórfjölskyldunni. Algengt er að aðstandendur þurfi að vera til taks allan 

sólarhringinn og takast á við óvæntar uppákomur. Sumir þeirra eru sjálfir farnir að reskjast og 

glíma við ýmsan vanda svo sem vegna lélegs heilsufars og líkamlegs erfiðis og vegna 

vanþekkingar á sjúkdómi, skorts á stuðningi og svefni (Sawatzky og Fowler-Kerry, 2003).  
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Eftir að umönnun í heimahúsi hefst líða að meðaltali tólf vikur þar til aðstandendur fara 

að finna fyrir líkamlegum einkennum sem eru afleiðingar umönnunar (Sit o.fl., 2004). Talið er 

að 60% þeirra eigi við verulegan heilsufarsvanda að stríða eftir að hafa annast sjúkling í um 

eitt og hálft ár (Sawatzky og Fowler-Kerry, 2003). Eftir því sem umönnunarhlutverkið tekur 

yfir breytast tengsl milli aðstandenda og sjúklings og ef vitræn skerðing hefur orðið hjá 

sjúklingi finnst sumum þeir búa með ókunnugri manneskju. Fólk saknar þess innileika sem 

áður einkenndi sambandið. Kröfur, ábyrgð og óvissa valda því að heimilið veitir ekki sama 

öryggi og áður en veikindi hófust (Cheung og Hocking, 2004; Sawatzky og Fowler-Kerry, 

2003; Smith o.fl., 2004).  

Í ljósi áhættuþátta sem fylgja umönnun í heimahúsum er aðdragandi að útskrift 

sjúklings viðkvæmt tímabil og vandmeðfarið ferli. Fjölmargir höfundar hafa fjallað um 

hvernig sú ákvörðun að annast sjúkling byggir á kærleiksböndum og siðferðilegri skyldu þar 

sem fólk á ekki annars úrkosta en að axla ábyrgðina. Aðstæður geta verið á þann veg að 

aðstandendur hafa ekki haft neitt val og ekki hlotið nægilegan undirbúning. Í ýmsum tilvikum 

sé talið sjálfgefið að þeir annist sjúkling. Einblínt sé á þarfir sjúklinga en ekki aðstandenda 

líkt og í innlögninni (Brereton og Nolan, 2000; Cheung og Hocking, 2004; Sawatzky og 

Fowler-Kerry, 2003; Sit o.fl., 2004).  

1.4 Aðstandendur og orðræða 

1.4.1 Orðræðan og konur sem skjólstæðingar heilbrigðiskerfisins  

Femínískir fræðimenn hafa fjallað um hvernig það val kvenna að takast á hendur umönnun 

tengist ríkjandi orðræðu, hvers vegna konur eru svo fjölmennur hópur aðstandenda og svo 

algengt sé að þeim finnist þær ekki hafa val um að takast á hendur umönnun við útskrift 

sjúklings af sjúkrahúsi. Orðræðan hefur áhrif á og stýrir því hvernig valkostir eru túlkaðir og 

valdir fram yfir aðra og er það kallað skilyrt val. Eiginleikar og eðli orðræðunnar er það að 

fólki finnst það vera óháð hugmyndafræðilegum valdatengslum í vali sínu (Hirschmann, 

2006). Hin femíníska sýn er sú að meint vald kvenna til að taka ákvarðanir sé þá í raun háð 

samþykki karla og karllægra gilda, þar með sú ákvörðun að taka að sér umönnun veikra 

ættingja.  

1.4.2 Femínískar skýringar á læknisfræðilegri orðræðu  

Einn af þeim femínísku fræðimönnum sem hafa skoðað þá orðræðu sem skapar og viðheldur 

misrétti í samfélaginu er Barbara Willard. Í grein sinni um læknisfræðilega orðræðu (Willard, 

2005) sýnir hún fram á hvernig sú orðræða hefur á sér feðraveldisblæ og getur rýrt hlut 
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kvenna sem skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins. Það gerist þrátt fyrir að þær séu meirihluti 

skjólstæðinga, nái að jafnaði hærri aldri en karlar, þurfi þjónustu vegna meðgöngu og fæðinga 

og séu meirihluti þeirra sem annast um börn og sjúklinga í fjölskyldunni. Willard bendir á að 

myndlíkingar sem birtast í læknisfræðilegri orðræðu nái oft ekki yfir reynslu kvenna af 

veikindum. Í þeirri orðræðu sé til að mynda sjúkdómi lýst sem stríðsástandi þar sem drepa 

þurfi óvininn, æxli eða sýkla, og líkaminn er þar vígvöllurinn. Afstaða kvenna sé hins vegar 

oftar sú að sættast við veikindin (Willard, 2005).  

Willard nefnir einnig hvernig læknum er innrætt í námi sínu að þeir séu æðri máttur 

skjólstæðinga sinna og ráði í krafti þekkingar sinnar yfir líkama þeirra og örlögum. Þessi 

feðraveldisandi gerir að verkum að konum er sérlega hætt við að verða valdalausar og háðar 

læknum og öðru fagfólki heilbrigðiskerfisins. Því sé brýnt að leggja áherslu á valdeflingu 

kvenna sem skjólstæðinga og rétt þeirra til að samskipti þeirra við heilbrigðisstarfsfólk 

einkennist af þekkingu beggja og samvinnu (Willard, 2005).  

1.4.3 Foucault og aðstandendur  

Innan hjúkrunar hafa fræðimenn fjallað um stöðu skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með 

hliðsjón af kenningum Foucault. Framsetning hans um hvernig orðræða mótar samskipti, val 

fólks og hugmyndir um vald í samfélaginu, þar með talið í heilbrigðiskerfinu, er viðfangsefni 

í grein Heaton (1999) um hvernig orðræðan skapaði aðstandandann. Þar lýsir Heaton því 

hvernig gerðar hafa verið mótsagnakenndar kröfur til aðstandenda, aðallega kvenna, um 

siðrænt mikilvægi þess að annast fólk heima en einnig hafi verið lögð áhersla á að fólk eigi 

um það val sem ekki er alltaf. Fagfólk gerir ráð fyrir aðstandendum undir sinni umsjá sem 

helsta úrræði við skipulagningu á umönnun (Heaton, 1999). Umræða um þarfir þeirra snýst 

um að styðja þá við umönnunina en þarfir sjúklinga eru í forgangi. Ýmsir hópar sem litið er á 

sem aðstandendur hafa skotið upp kollinum sem myndu sjálfir ekki skilgreina sig sem slíka 

heldur í ljósi þess hvernig tengslum þeirra við sjúkling er háttað. Orðræða stjórnvalda stangast 

þannig gjarnan á við reynslu fólks og gerir til dæmis ýmsum fötluðum erfitt fyrir að lifa 

sjálfstæðu lífi þar sem samkvæmt orðræðunni er gert ráð fyrir að þeir hafi einhvern til að 

annast sig. 20-30 ár eru síðan var farið að tala um þá aðstandendur sjúklinga, sem önnuðust þá 

í heimahúsum, sem óformlega umönnunaraðila (Heaton, 1999).  

Samkvæmt greiningu Foucaults á læknisfræðilegri sýn voru aðstandendur sem slíkir 

ekki til áður en orðræðan um þá skapaðist. Þróun læknisfræðilegs sjónarhorns, breytingar á 

heilbrigðisþjónustu og styttri sjúkrahúslegur kölluðu á nýja skilgreiningu þar sem hugtakið 

varð sjálfstætt og lifandi viðfang í stefnumótun og opinberri umræðu. Foucault lýsti því 
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hvernig fólk hegðar sér og er undir eftirliti í samræmi við ákveðna sýn og þekkingu síns tíma 

(Heaton, 1999). Skilgreiningar og meðhöndlun sjúkdóma er þá framkvæmd þess valds sem 

felst í þekkingunni og breytist með henni. Aukin þekking og eftirlit með heilsu almennings 

leiddi til sjúkdómsvæðingar og farið var að líta svo á að í tengslum fólks og félagsgerðinni 

væru viðvarandi möguleikar á veikindum. Þessu fylgdi áhersla á ábyrgð almennings á eigin 

heilsu og sinna nánustu. Þróun heilsugæslu og félagslegrar umönnunar hefur þannig gert 

hlutverk aðstandenda við mótun þjónustu skýrara, það varð hluti af orðræðunni og viðfang 

sýnarinnar og aðstandandinn var uppgötvaður (Heaton, 1999).  

Við upphaf samskipta milli aðstandenda og hjúkrunarfræðinga er hægt að koma í veg 

fyrir að samfélagsorðræðan um líkama skjólstæðinga, veikindi og öldrun ráði för og ýti þeim 

á fyrirfram ákveðna bása í heilbrigðiskerfinu. Þeir hjúkrunarfræðingar sem eru meðvitaðir um 

það hvernig hugmyndir um hlutverk aðstandenda hafa þróast geta þannig stuðlað að því að 

aðstandendur njóti skilnings, stuðnings og réttinda (Heaton, 1999). Powell og Biggs (2003) 

hafa einnig fjallað um hvernig fagleg þekking og ríkjandi orðræða ræður för við skipulag 

uppbyggingar á þjónustu og taka dæmi um hvernig hefur verið litið á öldrun sem 

læknisfræðilegt viðfangsefni í fræðunum, en jafnframt hefur verið lögð áhersla á að njóta efri 

áranna í faðmi fjölskyldunnar. Þessar tvær hliðar eru notaðar á víxl við skipulag þjónustu og 

Foucault kallaði það að leika sér að sannleikanum við að móta sjálfstæða fræðigrein. 

Sjálfskilningur fólks mótast af þeim hugtökum sem eru notuð, ekki síður en fyrirkomulag í 

þjónustu gerir, og einstaklingar gangast sjálfir undir orðræðuna um líkama sinn og getu 

(Powell og Biggs, 2003). Í heilbrigðismálum Íslendinga verður skipulag og mótun þjónustu 

við aldraða æ stærra viðfangsefni þar sem fjölgun eldra fólks hefur í för með sér aukningu á 

langvinnum sjúkdómum. Það gerir meiri kröfur til bráðaþjónustu og er áætlað að í nýjum 

spítala verði lögð áhersla á eflingu bráðaþjónustu til að mæta hækkandi aldri þjóðarinnar, 

legutími styttist enn og gert verður ráð fyrir aukinni þátttöku aðstandenda (Landspítalinn, 

2011c).  

1.5 Misræmi í sýn hjúkrunarfræðinga og aðstandenda - stofnanarammi og fagleg gildi  

Með aukinni bráðaáherslu og styttri innlögnum verður árangursrík samvinna aðstandenda og 

hjúkrunarfræðinga ekki síður mikilvæg en áður fyrir gæði umönnunar (Allen, 2004; Lindhardt 

o.fl., 2008). Á bráðadeild falla samskipti skjólstæðinga og fagfólks gjarnan í skuggann af 

þeirri athygli sem sjúkdómur fær. Læknisfræðileg sýn nýtur virðingar bæði í samfélaginu og 

stofnunum og sjónarmið hjúkrunar standast þar ekki alltaf samanburð. Leitast er við að 

tryggja á faglega viðurkenndan hátt öryggi sjúklinga en þekking á bakgrunni og tengsl við 
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aðstandendur verða útundan. Það er algengt að aðstandendur fari á mis við þá umhyggju sem 

þeir búast við frá hjúkrunarfræðingum. Eins og fyrr segir er algengt að læknisfræðileg hefð og 

orðræða, sem er lífseig og byggir á greiningu og meðhöndlun sjúkleika, beri ofurliði fagleg 

gildi hjúkrunarfræðinga og tækifæri þeirra til að starfa samkvæmt þeim. Þannig verður 

skipulag hjúkrunar og starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga til þess að halda aðstandendum á bási 

þar sem þeim finnst þeir ekki njóta umhyggju og þar sem horft er fram hjá þörfum þeirra. 

Fagleg gildi hjúkrunar fela í sér áherslu á tengsl, samskipti og það hvernig fjölskylda og 

sjúklingur bregðast við veikindum. Fræðimenn hafa reynt að skýra þá klemmu sem sögð er 

einkennast af togstreitu milli annars vegar sýnar hjúkrunar um umhyggju og hins vegar þeirra 

skorða sem stofnanaramminn setur hjúkrunarfræðingum í starfi þeirra. Þessi togstreita birtist 

svo í misræmi í sýn hjúkrunarfræðinga og aðstandenda eins og hér hefur verið lýst (Allen, 

2004; Lindhardt o.fl., 2008). Mikill tími og orka hjúkrunarfræðinga fer í að sjá til þess að 

hefðin, orðræðan, niðurskurður, starf lækna og rammi stofnunar hvorki þrýsti um of á né 

hindri að starfað sé samkvæmt sýn hjúkrunar um umhyggju. Þannig hefur hlutverki 

hjúkrunarfræðinga verið líkt við að vera stuðpúði á þann hátt að þeir leitast við að mýkja áhrif 

þeirra þátta sem takmarka starf þeirra í þágu skjólstæðinga (Allen, 2004; Lindhardt o.fl., 

2008).  

Lindhardt o.fl. (2008) benda á að vegna vinnuálags og viðhorfa innan stofnunar séu 

hjúkrunarfræðingar ekki alltaf í stakk búnir að lina þá spennu sem stofnanaramminn og kröfur 

um afköst valda. Álagið sem fylgir veldur því að sumir þeirra mynda tilfinningalega fjarlægð 

gagnvart skjólstæðingi, aðrir þjálfa upp sveigjanleika. Það veldur siðferðilegri klemmu og 

streitueinkennum að geta ekki unnið samkvæmt faglegum gildum og það getur reynst erfitt að 

vera bæði trúr stofnun og eigin sannfæringu. Hjúkrunarnámið leggur áherslu á hugmyndir um 

gildi samvinnu við fjölskylduna en ekki á framkvæmdina og því getur reynst strembið að 

starfa eftir fræðunum. Misræmið sem ríkir milli hugsjóna hjúkrunar og þeirra skorða 

stöðlunar, vana og hefða sem stofnanaramminn setur starfinu er viðvarandi orsök óánægju í 

starfi. Eðli og inntak hjúkrunar er að mæta þörfum og verða við beiðni um hjálp. Þegar 

hjúkrunarfræðingur telur sér það ekki kleift finnst honum eigin framganga óviðeigandi og 

afleiðingin er tilfinningaleg vanlíðan (Lindhardt o.fl., 2008). 

Lindhardt o.fl. (2008) segja þá staðreynd vega þungt að hjúkrunarfræðingar séu 

fórnarlömb gilda og hefða sem hafa ekki samvinnu við aðstandendur að leiðarljósi. Það sé því 

mikilvægt er að skilja framgöngu hjúkrunarfræðinga í ljósi þeirrar klemmu sem þeir eru í því 

að í daglegu amstri séu þeir líklega ómeðvitaðir um það. Því getur valdaleysið sem fylgir 

þeirri togstreitu að vera milli eigin gilda og krafna stofnunar brotist út gagnvart þeim sem ollu 
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tilfinningunni, það er að segja aðstandendum. Þetta sést meðal annars í því að þeir eru 

stimplaðir sem hópur, svo sem erfiðir eða þægilegir aðstandendur. Slíkt mynstur breytist ekki 

meðan hjúkrunarfræðingar eru ekki meðvitaðir um að það sé til staðar, og fyrr er hvorki hægt 

að fyrirbyggja vanlíðan aðstandenda né þjálfa upp hæfni til að skoða ástæður fyrir vanlíðan 

þeirra. Þó ekki sé auðvelt að eiga við lífseigar hindranir í stofnunum getur hver og einn lagt 

sitt af mörkum í samskiptum við skjólstæðinga sína, og vissulega veitast mörg tækifæri til að 

starfa samkvæmt faglegum og siðferðilegum gildum hjúkrunar þrátt fyrir skorður ríkjandi 

ramma (Lindhardt o.fl., 2008).  

1.6 Hjúkrun og aðgreining frá læknisfræði  

1.6.1 Hjúkrunarkenningar  

Eins og fyrr segir krefst það verkefni að byggja upp starfsemi í nýjum spítala þess að 

samvinna aðstandenda og hjúkrunarfræðinga taki mið af nýjum áherslum svo sem aukinni 

áherslu á bráðaþjónustu. Fræðilegt efni bendir til að skilyrði sem geta reynst 

hjúkrunarfræðingum erfið viðureignar séu algeng, þar með taldar þær streituvaldandi 

aðstæður sem stafa af því að kröfur stofnunar og sýn hjúkrunarfræðinga fara ekki saman. 

Kirkevold (2008) segir þetta hafa gerst þrátt fyrir og ef til vill líka vegna þess að þróun 

hjúkrunarfagsins sem fræðigreinar hafi  að mörgu leyti einkennst af því að barist hefur verið 

fyrir fræðilegu sjálfstæði og hafa hjúkrunarfræðingar leitast við að greina sig faglega og 

fræðilega frá læknastéttinni. Á þeirri vegferð hefur framsetning hjúkrunarkenninga verið 

mikilvægt skref við að skýra starfssvið hjúkrunarfræðinga og í hverju gildi, ábyrgð og skyldur 

felast. Hjúkrunarkenningar hafa mótast af sögulegu og félagslegu samhengi (Kirkevold, 

1998:15-17).  

Sú gagnrýni á vísindahyggju sem hefur komið fram síðustu áratugina hefur haft áhrif á 

hjúkrunarfræðilegar kenningar. Aukin áhersla hefur orðið á að skoða fjölskyldu sjúklings sem 

skjólstæðing og gera skil sambandi hjúkrunarfræðings og skjólstæðings, í stað naumrar 

læknisfræðilegrar sýnar á sjúkling. Eftir 1990 hefur í æ ríkari mæli verið lögð áhersla á 

siðfræði hjúkrunar (Kirkevold, 1998:15-17). Sem dæmi um tvær hjúkrunarkenningar sem 

birta ólíka nálgun og sýn á skjólstæðinga eru sjálfsumönnunarkenning Orem (1991) og 

umhyggjukenning Martinsen (1988).  

Samkvæmt kenningu Orem er helsta hlutverk hjúkrunarfræðings gagnvart skjólstæðingi 

að stuðla að sem mestu sjálfstæði hans og sjálfsbjörg, meta getu hans og þarfir og skipuleggja 

með honum daglegt líf. Kenningin byggir á þeirri hugmynd að fólki sé það almennt eðlilegt 

að hugsa um og bæta eigin heilsu og fyrirbyggja sjúkdóma. Í þeim tilfellum sem svo er ekki er 
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hlutverk hjúkrunarfræðings að brúa bilið, en á þann hátt að einstaklingurinn eða aðstandendur 

hans öðlist aftur getuna til sjálfsumönnunar. Þessi nálgun getur falið í sér hættu á ofuráherslu 

á sjálfsumönnun, að horft sé fram hjá þörfum skjólstæðings og að umönnunin verði skilyrðum 

háð (Kirkevold, 1998:137-143).  

Í kenningu Martinsen kemur fram gagnrýni á vísindahyggjuna sem hún telur setja mark 

sitt á samfélagið og þar með á hjúkrun. Hugtakið umhyggja er miðlægt í kenningunni og að 

umhyggja sé forsenda fyrir mannlífinu. Einstaklingar séu alltaf háðir umhyggju annarra og 

bregðist við hjálparleysi annarra af umhyggju. Það komi greinilegast í ljós í veikindum, 

vanmætti og þjáningu en einskorðist ekki við það. Hugtök sem Martinsen leggur áherslu á í 

samskiptum við skjólstæðinga eru þjónusta, náungakærleikur, fyrirgefning, von og tillitsemi. 

Hjúkrunarfræðingur fer með ákveðið vald gagnvart þeim sem eru háðir honum. Meðferð þess 

valds skyldi byggja á siðferðilegri ábyrgð, kærleika og vissu um að verið sé að starfa í þágu 

skjólstæðings og hafa það ætíð í huga að leita eftir styrkleikum og því góða í fari annarra 

(Kirkevold, 1998:137-143).  

1.6.2 Siðareglur hjúkrunar  

Í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er kveðið á um ábyrgðarskyldu 

hjúkrunarfræðinga. Þar kemur fram krafa um að vera ávallt málsvari skjólstæðinga. Þessi 

krafa er byggð á faglegu sjálfstæði hjúkrunarfræðinga. Í 5. grein segir: „Hjúkrunarfræðingur 

vekur athygli á því ef ráðstafanir stjórnvalda og annarra stjórnenda ganga gegn hagsmunum 

skjólstæðings. Ef heilbrigði eða öryggi skjólstæðings er stefnt í hættu vegna ófaglegra eða 

ólöglegra starfa samstarfsfólks ber hjúkrunarfræðingi að tilkynna það viðeigandi aðilum.“ 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011).  

1.7 Landspítalinn - fjölskyldustefnan  

1.7.1 Stefnumótun í kjölfar úttektar á fjölskylduhjúkrun á Landspítalanum 

Í bæklingi um stefnumótun um þátttöku sjúklinga og aðstandenda þeirra í meðferð á 

Landspítalanum eru birtar niðurstöður könnunar sem var gerð á fræðslu og eftirfylgd til 

sjúklinga og aðstandenda (Landspítalinn, 2008b). Þar kom fram að mörgu væri ábótavant og 

efla þyrfti virka þátttöku sjúklinga og aðstandenda í meðferð sinni og ábyrgð þeirra á eigin 

heilsu. Samkvæmt hugmyndafræði um örugga og faglega heilbrigðisþjónustu spítalans eru 

sjúklingar og fjölskyldur þeirra í öndvegi og þjónusta miðuð að þörfum þeirra. Hlutverk 

fagfólks og sjúklinga er sagt hafa verið endurskilgreint og er þekking og vald þessara hópa til 

ákvarðanatöku viðurkennt. Aukið mikilvægi virkrar þátttöku sjúklinga í meðferð sinni er 
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rökstutt með því að öldruðum og langveikum fari fjölgandi og með styttri legutíma en áður 

var. Jafnframt eigi vel upplýstir sjúklingar auðveldara með að taka ákvarðanir um þá 

meðhöndlun sem þeir fá og þátttaka þeirra og þekking er sögð bæta árangur meðferða og auka 

öryggi. Sagt er að margt bendi til að þátttaka sjúklinga og fjölskyldna þeirra í meðferð fari 

vaxandi og vitnað í ýmsar rannsóknir og fræðsluefni, ráðstefnur og orðalag í lagasetningu til 

stuðnings þessari áherslubreytingu. Bent er á þýðingu þess að fagfólk virði og viðurkenni 

sjúklinga og fjölskyldur þeirra sem virka þátttakendur í meðferðarferlinu frá upphafi og styðji 

í þessu nýja hlutverki (Landspítalinn, 2008b).  

Í fréttabréfi hjúkrunar á LSH 3. febrúar 2011 skrifa nokkrir hjúkrunarfræðingar um 

fjölskylduhjúkrun og þau gildi sem hafa verið sett fram í stefnu nýja spítalans um hana. Þar er 

lögð áhersla á að fjölskyldan sé skjólstæðingur fagfólks. Vegna þess að þróunin verði í þá átt 

að flestir muni fá þjónustu á dag- og göngudeildum spítalans til framtíðar og í ljósi þekkingar 

á áhrifum veikinda á fjölskylduna verði rannsóknum í fjölskylduhjúkrun gert hátt undir höfði. 

Tekið er fram í umfjöllun um umhyggju að mikilvægt sé að skapa hjúkrunarfræðingum tíma 

og aðstöðu til að sinna þeim þætti (Landspítalinn, 2011b). Hin síðari ár hafa einkum tvær 

stefnur verið hafðar að leiðarljósi varðandi uppbyggingu þjónustu við sjúklinga og 

aðstandendur, þ.e. Calgary módelið (Landspítalinn, 2008a) og hugmyndafræði Planetree-

samtakanna (Landspítalinn, 2008b). 

1.7.2 Calgary-hugmyndafræðin  

Calgary-hugmyndafræðin hefur verið höfð sem fyrirmynd við innleiðingu fjölskylduhjúkrunar 

á öllum sviðum Landspítalans frá árinu 2007 (Landspítalinn, 2008a). Líkanið þróaði dr. 

Lorraine Wright og samstarfsfólk hennar við háskólann í Calgary í Kanada. Í 

hugmyndafræðinni er lögð áhersla á að veikindi í fjölskyldu séu viðfangsefni allrar 

fjölskyldunnar. Það þýðir að félagsleg tengsl í fjölskyldunni séu mikilvæg í bata og meðferð 

þess sem er veikur og strax við innlögn á hjúkrunarfræðingur að kortleggja tengslin til að 

styðjast við í meðferðinni. Jafnframt er lögð áhersla á að það þurfi að gera ráð fyrir framlagi, 

þekkingu og reynslu aðstandenda og veita þeim svigrúm til að tjá sig (Wright og Leahey, 

1999). Áætlað var að innleiðingu samkvæmt Calgary-hugmyndafræðinni lyki 2011 

(Landspítalinn, 2008a).  

1.7.3 Planetree-hugmyndafræðin  

Fulltrúar frá Planetree-samtökunum voru fengnir til landsins árið 2007 til að kynna 

hugmyndafræði samtakanna og til ráðgjafar fyrir byggingu nýs sjúkrahúss (Landspítalinn, 

2011a). Planetree hugmyndafræðin spratt upp sem svar við spítalaumhverfi sem þykir 
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kuldalegt og ekki sniðið að þörfum skjólstæðinga. Samtökin hafa unnið að því að þróa og 

innleiða þá sýn í heilbrigðiskerfinu að annast bæði líkama og sál. Það er gert með fræðslu og 

þjálfun fagfólks og markmiðið er að sjúklingur sé miðdepill í batahvetjandi umhverfi þar sem 

nálægð við listir og náttúruna er mikilvæg. Hugmyndafræðin leggur áherslu á að mannfólkið 

annist hvert annað og umönnun sé best veitt með velvilja og meðlíðan. Örugg og skilvirk 

hágæðaumönnun veitt á heildrænan hátt sé grundvallaratriði einstaklingsmiðaðrar umönnunar. 

Félagsleg tengsl og þátttaka fjölskyldu og ástvina er forsenda fyrir árangri. Þáttur í að hvetja 

til sjálfsumönnunar er að veita skjólstæðingum aðgang að upplýsingum um heilsu og 

heilbrigðismál og að þeir eigi þátt í að taka ákvarðanir um eigin umönnun. Lögð er áhersla á 

sjálfræði skjólstæðinga, venjur og áhugamál og hvernig reynsla af veikindum getur stuðlað að 

þroska og jákvæðum breytingum sjúklings, fjölskyldu hans og fagfólks sem annast hann. Auk 

þess að leggja áherslu á valdeflingu og uppfræðslu notenda hefur hugmyndafræðin 

fjárhagslega hagkvæmni í för með sér. Forsvarsmenn Planetree hugmyndafræðinnar leggja 

áherslu á að hún hentar öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar, hvort sem er bráðadeild eða 

langlegudeild, göngudeild eða heilsugæsla. Virðing, kærleiksrík meðlíðan og manngildi eru 

einkunnarorð Planetree. Sú merking sem hugtökin bati og heilbrigði fela í sér eru í stöðugri 

endurskoðun (Planetree, 2011).  

1.8 Nýr spítali  

1.8.1 Rök fyrir byggingunni  

Á vef nýja spítalans (Landspítalinn, 2011c) er að finna rök fyrir þeirri ákvörðun að ráðast í 

uppbyggingu nýs sjúkrahúss og eru þau helst: Starfsemin fer nú fram á nær 20 stöðum 

víðsvegar um höfuðborgarsvæðið sem veldur óhagkvæmni bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk. 

Húsnæðið er gamalt og kostnaðarsamt í viðhaldi, það er ekki í samræmi við framþróun í 

heilbrigðisvísindum og sinnir ekki kennslu-, vísinda- og rannsóknarhlutverki sínu sem skyldi. 

Með nýju sjúkrahúsi verði betur komið til móts við einstaklingsbundnar þarfir sjúklinga, 

starfsfólks og aðstandenda fyrir gæði, öryggi og aðgengi. Það sé í takt við breyttar áherslur á 

réttindi og þarfir þessara hópa svo sem að veita aðstandendum bætt skilyrði til að dveljast 

með sjúklingi, taka þátt í umönnun hans og geta þannig undirbúið útskrift heim. Stefnt er að 

aukinni göngudeildarþjónustu og að starfsemi legudeilda dragist saman. Við sameiningu 

bráðadeilda á einn stað mun öryggi skjólstæðinga svo og nákvæmni og samhæfing fagfólks 

aukast. Efling bráðaþjónustu eykur hagræði og mætir hækkandi aldri þjóðarinnar en honum 

fylgir aukning á langvinnum sjúkdómum sem gerir æ meiri kröfur til bráðaþjónustu 

(Landspítalinn, 2011c).  
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1.8.2 Sýnishorn úr umræðu um nýbygginguna  

Í grein á vef LSH 14. febrúar 2011 eftir Björn Zoega forstjóra spítalans og Jóhannes M. 

Gunnarsson læknisfræðilegan verkefnisstjóra nýs spítala rekja þeir þróun í sérhæfingu sem 

kallar á stærri hóp fagfólks og samþjöppun þekkingar og aðstöðu. Lögð er áhersla á að búa 

skuli sjúklingum aðstöðu sem byggð er á gagnreyndri þekkingu á hönnun sjúkrahúss og 

umhverfis þess þar sem lagaleg réttindi sjúklinga eru virt og stuðlað að öryggi þeirra og 

vellíðan. Höfundar benda á að rannsóknir hafi leitt í ljós að með hönnun sé hægt að ná betri 

meðferðarárangri og auka skilvirkni og öryggi þjónustunnar. Það sé óhagkvæmt að vera sífellt 

að breyta húsnæði til að mæta kröfum (Björn Zoega og Jóhannes M. Gunnarsson, 2011).  

Alma D. Möller læknir fjallar á vef LSH þann 27. desember 2007 um skort á 

hjúkrunarfræðingum sem hefur ríkt á sjúkrahúsinu og sem geti stafað af slæmum skilyrðum 

við vinnu. Þessi skortur eigi sinn þátt í biðlistum fyrir aðgerðir. Bág aðstaða og þrengsli bæði 

fyrir sjúklinga, starfsfólk og aðstandendur sé lýjandi og kalli á betra húsnæði. Hún nefnir að 

oft þurfi að takmarka viðveru og umgang aðstandenda sem vilji vera hjá veikum ættingjum 

(Alma D. Möller, 2007).  

Á kynningarfundi 14. júní 2006 um skipulag nýja spítalans ræðir Ingólfur Þórisson 

verkefnisstjóri um gagnreynda þekkingu á því hvaða kosti einbýli hafi miðað við tvíbýli, en 

þeir kostir eru meira næði fyrir skjólstæðinga og minni hætta á mistökum og óhöppum þar 

með taldar byltur og rangar lyfjagjafir. Samþjöppun húsnæðis muni einnig hafa í för með sér 

styttri legutíma þar sem það auki hættu á mistökum og sýkingum að flytja sjúklinga milli 

deilda og húsa sem svo aftur lengi innlagnartíma. Það kemur einnig fram að allt að 30% 

vinnutíma hjúkrunarfræðinga fer í að ganga og að bætt hönnun geti minnkað hlutfallið um 

nær helming (Landspítali, 2006). 

1.8.3 Ákvörðunarferlið og undirbúningur að nýbyggingu  

Ákvörðun um staðsetningu nýs háskólasjúkrahúss við Hringbraut var fyrst tekin árið 2002 

(Landspítalinn, 2008c). Í skipulagi það ár er lögð áhersla á að taka skuli tillit til sérþarfa 

sjúklinga, að halda stofnanabrag í lágmarki og að aðgengi og umhverfi sjúklinga, starfsmanna 

og gesta sé greitt og aðlaðandi. Gert var ráð fyrir að samkeppni færi fram árið 2008 og að 

framkvæmdir hæfust 2010.  

Þarfagreining var unnin árið 2006 af 44 notendahópum sem í voru 300 starfsmenn 

Landspítala og Háskóla Íslands undir stjórn erlendra ráðgjafa. Samráð var einnig haft við 

samtök sjúklinga. Fram kom áhersla á að hönnunin væri í samræmi við niðurstöður 

viðurkenndra rannsókna um áhrif skipulags húsnæðis og innra og ytra umhverfis á líðan fólks, 
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svo og um heilbrigðisþjónustu og árangur meðferðar (Landspítalinn, 2008c). Staðsetning 

skyldi miðuð út frá því að mætti nýta þær byggingar sem fyrir eru.  

Á ársfundi LSH þann 29. apríl 2005 flutti forseti Planetree-samtakanna í 

Bandaríkjunum erindi um sjúklingamiðaða heilbrigðisþjónustu og nýjustu strauma í hönnun 

sjúkrahúsa. Það var svo fyrir frumkvæði hjúkrunarráðs og læknaráðs LSH að 

framkvæmdanefnd um byggingu nýs sjúkrahúss samþykkti að fá Planetree til ráðgjafar. 

Fulltrúar samtakanna komu í mars 2007, skoðuðu spítalann og héldu 23 fundi með 

jafnmörgum rýnihópum, samtals 188 manns sem voru hagsmunaaðilar LSH, sjúklingar, 

aðstandendur, borgarar og starfsmenn (Landspítalinn, 2008c). Helstu niðurstöður fulltrúa 

Planetree byggja meðal annars á niðurstöðum rýnihópanna og eru helstar: Það sem 

sjúklingum LSH finnst mestu máli skipta við hönnun nýs spítala er að hafa einbýli með 

baðherbergi fyrir alla sjúklinga, hlýlegt umhverfi, aðstöðu og sér herbergi fyrir aðstandendur 

og bókasafn með góðu aðgengi að upplýsingum. Starfsmenn spítalans og borgarar voru 

sammála sjúklingum um áherslu á einbýli, en nefndu auk þess aðgang að góðri mat- og 

kaffisölu og næg bílastæði. Fulltrúar Planetree lögðu einnig áherslu á þægilega og hlýlega 

aðkomu að byggingunni og töldu að ef farið yrði eftir niðurstöðunum og gagnreyndri 

þekkingu yrði til fyrsta flokks sjúkrahús og eftirsóttur vinnustaður sem uppfyllti þarfir og 

kröfur samfélagsins. Stýrinefnd notendavinnu leggur áherslu á að við áframhaldandi hönnun 

verði hugmyndafræði Planetree-samtakanna höfð að leiðarljósi sem muni skila sér í betri 

þjónustu við sjúklinga, heilbrigðari starfsanda og bættri ímynd sjúkrahússins í samfélaginu. 

Landspítalinn eigi að nýta sér áfram ráðgjöf samtakanna og sækjast eftir vottun þeirra og 

verði með því eitt fyrsta sjúkrahúsið í Evrópu með slíka vottun (Landspítalinn, 2008c).  

Eftir hrunið 2008 var hætt við fyrri áform um byggingu húss við Hringbraut en hafist 

handa aftur í nóvember 2009 og efnt til hönnunarsamkeppni og útboðs á hönnun vorið 2010 

þar sem SPITAL-hópurinn svokallaði var hlutskarpastur. Keppendur voru beðnir að taka mið 

af hugmyndafræði Planetree eða annari sambærilegri við hönnun. Áætlað er að fyrsti áfangi 

verði tilbúinn 2015 (Landspítalinn, 2011c). Samkvæmt viðtali höfundar í júní 2011 við Gyðu 

Baldursdóttur fulltrúa í verkefnisstjórn um nýjan spítala mun niðurskurður ekki bitna á 

aðstöðu fyrir aðstandendur og eru áætlanir um framkvæmd Planetree-hugmyndafræði 

óbreyttar (Gyða Baldursdóttir, munnleg heimild, 20. júní 2011).  

1.8.4 Spítalinn í tölum árin 2004 - 2010 

Á vef LSH undir Spítalinn í tölum eru tölulegar upplýsingar sem sýna komur og innlagnir 

eftir árum. Á árabilinu 2004 - 2010 fjölgaði íbúum á höfuðborgarsvæðinu um tæp 17 þúsund 
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og fólki á aldrinum 80 ára og eldri um 1000 manns (úr tæpum 6000 í tæp 7000). Gera má ráð 

fyrir að aldurssamsetningin endurspeglist í sjúklingahópnum. Á tímabilinu fækkaði 

innlögnum á LSH úr 31.583 í 27.146, en á sama tíma fjölgaði komum á slysa- og bráðadeildir 

úr 80.054 í 91.482, hafði þó farið í 95.364 árið 2008. Má ætla að af þeim sem leita til spítalans 

vegna slysa eða bráðra veikinda séu færri lagðir inn en áður. Á sama tíma fjölgaði komum á 

göngudeildir úr 238.726 manns árið 2004 í 325.805 árið 2010 sem bendir til að sjúklingum sé 

gefinn kostur á að koma þangað að heiman til meðhöndlunar og eftirlits í stað þess að 

innskrifast. Legudögum 2004 - 2010 fækkaði úr 260.532 í 202.605 daga, bæði vegna færri 

innlagna þeirra sem leita til LSH vegna bráðra veikinda og slysa og þess að hver sjúklingur 

dvelur styttra en áður. Þannig var meðallegutími sjúklings árið 2010 7.5 dagar, var árið 2006 

9.1 dagur, en ekki eru til tölur frá 2004. Mæling á hjúkrunarþyngd sem gerð var daglega 

metur hve mikla líkamlega sem andlega aðstoð og umönnun sjúklingar þurfa og öll 

hjúkrunarverk. Þyngdin jókst úr 1.13 árið 2004 í 1.20 árið 2009, en tölur fyrir hana eru ekki til 

fyrir árið 2010 (Landspítalinn, 2011d).  

1.8.5 Árangur á niðurskurðartímum  

Í frétt á mbl.is 21. september 2011 er birt viðtal við forstjóra LSH. Þar sagði hann að hvorki 

væri hægt að skera meira niður né hagræða í rekstri spítalans, en að: „rannsóknir sýndu að 

þjónustu sjúkrahússins hefði ekki hrakað á niðurskurðartímum,“ og: „fyrstu átta mánuði ársins 

í ár erum við rétt svo yfir strikið. Þetta er auðvitað frábær árangur hjá starfsfólki spítalans og 

þetta er engum öðrum að þakka.“ (Morgunblaðið, 2011).  
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2 UMRÆÐA  

Í þessari ritgerð er fjallað um þróun í fjölskylduhjúkrun á Landspítalanum með það fyrir 

augum að spyrja hvernig megi búast við að faglegum gildum hjúkrunar verði framfylgt með 

tilkomu nýja sjúkrahússins. Með fræðilegu efni hefur verið varpað ljósi á stöðu aðstandenda 

og samskipti þeirra við heilbrigðiskerfið í því skyni að tengja það umfjöllun um 

fjölskylduhjúkrun á Landspítalanum. Í fræðilegu efni kemur fram að í samskiptum sínum við 

hjúkrunarfræðinga hafa aðstandendur væntingar um að fá að vera þátttakendur í veikindum 

sjúklings, að litið sé á þá sem skjólstæðinga og hugað að velferð þeirra og þörfum (Lindhardt 

o.fl., 2006). Þar ráða starfsskilyrði hjúkrunarfræðinga miklu og það sem hefur mótað þau svo 

sem samspil hefða í heilbrigðiskerfinu og áherslna hjúkrunarfagsins á umhyggju og ábyrgð. 

Um hagi þeirra aðstandenda sem annast sjúkling í heimahúsi eftir legu á Landspítalanum er 

ekki mikið vitað með vissu þar sem ekki hefur verið gerð úttekt á því. Næst verður fléttað 

saman umfjöllun um fræðilegt efni um aðstandendur og starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga, 

tölulegum upplýsingum um komur og legur á Landspítalanum og stefnu Landspítalans í 

fjölskylduhjúkrun.  

2.1 Aðstæður og heilsa aðstandenda  

Þau gögn á vef LSH sem eru undir Spítalinn í tölum má skoða með það í huga að varpa ljósi á 

aðstæður þeirra aðstandenda sem annast um sjúklinga í heimahúsi. Sjá má að innlagnartími 

hefur styst sem gæti bent til þess að fólk sé sent heim veikara en áður. Legurúmum hefur 

einnig verið fækkað úr 862 árið 2004 í 677 rúm árið 2010. En á móti kemur að sjúklingum er 

frekar bent á göngudeildir og þangað hefur komum fjölgað (Landspítalinn, 2011d). Þó segja 

megi að sú fjölgun samrýmist markmiðum LSH um aukna þjónustu dagdeilda og fækkun 

innlagna má spyrja hvort hluti af fjölgun koma á bráða- og slysadeild liggi mögulega í því að 

ekki gangi vel heima. Ástand heima getur versnað og sjúklingur þurft að leita til bráðadeildar 

sem þarf ekki endilega að leiða til innlagnar. Tölur sýna jafnframt að einstaklingum yfir 

áttrætt fjölgar á höfuðborgarsvæðinu og að sama skapi eldast aðstandendur þeirra. Fræðilegt 

efni bendir til að í Evrópu sinni aðstandendur um 80% umönnunar langveikra á heimilum 

(Brereton og Nolan, 2000) og að meðaltali tólf vikum eftir að umönnun hefst finna 

aðstandendur fyrir líkamlegum einkennum sem eru afleiðingar umönnunarálags (Sit o.fl., 

2004). Þegar eitt og hálft ár er liðið frá því að umönnun hefst glíma 60% þeirra við 

umtalsverðan heilsubrest sem er tengdur umönnunarálagi (Sawatzky og Fowler-Kerry, 2003). 

Ef þessar niðurstöður eru heimfærðar yfir á aðstæður þeirra aðstandenda sem annast sjúklinga 
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eftir útskrift af Landspítalanum má ætla að aðstæður margra séu slakar. Það rýrir lífsgæði að 

lifa í stöðugum kvíða og óvissu um eigin heilsu og sinna nánustu og þar sem stór hluti 

aðstandenda sjálfra er farinn að tapa heilsu. Sú þjónusta heimahjúkrunar Reykjavíkurborgar 

sem er í boði nægir ekki í öllum tilfellum til að tryggja öryggi og vellíðan skjólstæðinga. 

Boðið er upp á heimahjúkrun frá einkafyrirtækjum sem fáir hafa fjárhagslega burði til að 

standa undir. Ef skilgreining Bishop o.fl. (2008) á lífsgæðum, sem felur meðal annars í sér að 

vera sáttur við líf sitt og finna til hamingju, er borin saman við aðstæður þeirra sem annast um 

sjúkling sem er sendur veikur heim og hafa hvorki líkamlega né andlega burði til að inna 

umönnunina af hendi njóta þeir ekki þeirrar vellíðunar og sáttar sem þeim ber. Samkvæmt 

ICD-flokkunarkerfinu þýðir það að vera aðstandandi sjúklings oft það sama og að eiga sjálfur 

við heilsuvanda að stríða (World Health Organization, 2011). Könnun á fræðslu og eftirfylgd 

til sjúklinga og aðstandenda Landspítalans leiddi í ljós að mörgu væri ábótavant og að 

stuðningur og eftirfylgd eftir útskrift af spítalanum væri af skornum skammti. Það fagfólk 

LSH sem framkvæmdi þessa könnun lagði til að efla skyldi virka þátttöku sjúklinga og 

aðstandenda í meðferð sinni og ábyrgð á eigin heilsu og var það rökstutt með fjölgun aldraðra 

og langveikra og styttri legutíma (Landspítalinn, 2008b). Þessa áherslu á réttindi og þarfir er 

einnig að finna í rökum fyrir byggingu nýs sjúkrahúss um að koma skuli til móts við þarfir 

allra hlutaðeigandi, bæði fagfólks og skjólstæðinga, og að aðstandendur geti dvalið hjá 

sjúklingi, tekið þátt í umönnun og undirbúið útskrift heim (Landspítalinn, 2011c).  

Þegar aðstæður aðstandenda LSH og stefna spítalans er skoðuð í ljósi framsetningar 

Foucault um hvernig orðræðan birtist sem stjórntæki í samfélaginu (Foucault, 1991) er vert að 

gefa því gaum að eðli orðræðu er það að erfitt er að hrekja hana nema með annari 

sérfræðiorðræðu. Í stefnu spítalans eru sett fram gildi byggð á mannúð og metnaði sem sjá má 

í þeim hugsjónum sem birtast í Calgary-módelinu þar sem lögð er áhersla á að meta og sinna 

þörfum allrar fjölskyldunnar (Landspítalinn, 2008a) og í Planetree-stefnunni þar sem áhersla 

er á að umönnun sé best veitt með velvilja og meðlíðan og að virða skuli sjálfræði og 

ákvörðunarrétt skjólstæðinga (Planetree, 2011). En jafnframt er mikilvægi virkari þátttöku 

sjúklinga í eigin meðferð rökstutt með því að öldruðum og langveikum fari fjölgandi og með 

styttri legutíma en áður var. Áherslan verði á bráðalækningar og aukna ábyrgð fjölskyldunnar 

(Landspítalinn, 2011c). Planetree-stefnan er sögð hafa fjárhagslega hagkvæmni í för með sér 

(Planetree, 2011). Því má varpa fram þeirri spurningu hvort þær sparnaðarráðstafanir sem 

stjórnendum LSH er gert að framfylgja séu mögulega klæddar í fjölskylduvænan búning sem 

endurspeglast í stefnu spítalans í fjölskylduhjúkrun þar sem er höfðað til styrks, bjartsýni og 

skyldu aðstandenda. Það sem einkennir orðræðu er eins og fyrr segir að allir hlutaðeigandi, í 
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þessu tilviki bæði aðstandendur og þeir sem ráða för við skipulag spítalans, viðhalda henni 

með þátttöku sinni. Þetta samræmist umfjöllun Heaton (1999) um hvernig hlutverk 

aðstandenda hefur verið mótað við skipulag þjónustu að þeim forspurðum og að orðræða 

stjórnvalda stangast oft á við reynslu fólks. Vegna veikinda sinna nánustu eru aðstandendur 

háðir þeim sem hafa faglega þekkingu á veikindunum og áhersla á siðrænar skyldur ýtir undir 

að þeir takist á hendur umönnun. Þannig taka þeir þátt í að móta og viðhalda orðræðunni um 

hlutverk sitt.  

Ef ætla má að umönnunarálagi hjá aðstandendum sjúklinga sem útskrifast af 

Landspítalanum sé svipað farið því sem erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós og hér hefur verið 

rakið vakna eftirfarandi spurningar: Hvaða fleiri undirliggjandi þættir en einn og sér 

niðurskurðurinn og styttri innlagnir væru það þá sem myndu leiða til þess að 

umönnunarálagið ylli aðstandendum heilsutjóni? Hvaða skýringar gætu þá legið að baki því 

að þrátt fyrir hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar um umhyggju tækist ekki að hindra að 

sumum aðstandendum yrði umönnunin um megn eftir að sjúklingur útskrifast heim af 

Landspítalanum? Þessar tvær spurningar tengjast í eðli sínu og verður nú leitast við að 

rökstyðja það.  

2.2 Skilyrði aðstandenda innan rammans  

Algengt er að aðstandendur upplifi kvíða á meðan sjúklingur dvelur á sjúkradeild og hafi þörf 

fyrir að vera hjá sjúklingi. Sumum aðstandendum finnst þeir fá mótsagnakennd og óskýr 

skilaboð frá fagfólki um hvert hlutverk þeirra er talið vera, þeim finnst þeir vera sniðgengnir 

og óttast að trufla hjúkrunarfræðinga (Lindhardt o.fl., 2006; Natan, 2008; Smith o.fl., 2004). 

Aðstandendur bregðast við þessu með því að reyna að skilgreina og réttlæta viðveru sína 

sjálfir svo sem að líta á hana sem vinnu (Vandall-Walker og Clark, 2011). Streitan og 

ókunnugleikinn hefur jafnframt þau áhrif að þeir verða fúsir til samstarfs við fagfólk til að 

hindra árekstra og verða hlutlausir um eigin ákvarðanir (Cockerham, 2010; Goffman, 1970).  

Ráðandi viðhorf sem hafa ríkt í heilbrigðiskerfinu hafa mótað sýn aðstandenda á 

hlutverk sitt og skyldur svo sem kenning Parsons um samfélagslegar skyldur fólks þegar 

veikindi eru til staðar, en þær fela í sér að nauðsynlegt sé að sýna fagfólki samstarfsvilja og 

tiltrú á þekkingu þess og hæfni (Cockerham, 2010). Þá viðleitni aðstandenda til að treysta 

fagfólki, eiga við það gott samstarf og leitast við að halda jafnvægi á erfiðum tímum má 

einnig skýra með kenningu Foucaults um samskipti innan stofnana (Foucault, 1991). Þar 

fjallar hann um hvernig einstaklingar læra að bregðast við væntingum fagfólks og um áhrif 

orðræðu ríkjandi þekkingar á samskipti skjólstæðinga og fagfólks, en báðir aðilar gangast 



33 

undir sömu reglur um hvaða þekking ræður. Orðræða í félags- og heilbrigðiskerfinu hefur 

einnig sett aðstandendur á bás og gert kröfur til þeirra, aðallega til kvenna, um siðlegar 

skyldur þeirra til umönnunar heima (Heaton, 1999). Þær kröfur fela jafnframt í sér skilaboð til 

aðstandenda um að fagfólki og þekkingu þeirra sé vel treystandi. Aðstandendur túlka 

valkostina eftir ríkjandi orðræðu, en án þess að skynja að það hafi eitthvað með valdboð að 

gera (Hirschmann, 2006).  

Ummerki um skilaboð til aðstandenda um hlutverk þeirra er einnig að sjá í rökum fyrir 

byggingu nýja spítalans þar sem er lögð áhersla á að skapa skilyrði fyrir aðstandendur til að 

dveljast hjá sjúklingi, taka þátt í umönnun og undirbúa þannig heimferð. Það er lögð áhersla á 

að í nýju byggingunni verði eingöngu einbýli, sem ætlað er að tryggja næði og samveru 

fjölskyldunnar (Landspítalinn, 2011c). Eins og hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt að 

aðstandendur eiga erfitt með að trufla starfsfólk sjúkradeildarinnar bæði vegna þess að þeir 

verða vitni að vinnuálaginu sem hvílir á starfsfólki og eru jafnframt óvissir um hlutverk sitt 

sem aðstandendur sjúklings (Lindhardt o.fl., 2006; Natan, 2008; Smith o.fl., 2004). Ekki er 

vitað hvort það að vera á einbýli sé betra fyrir samskipti aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks, 

en ef til vill er sá möguleiki fyrir hendi að það að dveljast á einbýli með sjúklingi geri að 

verkum að aðstandanda finnist hann enn síður geta kallað á aðstoð en á fjölbýli. Í þeim 

tilfellum þegar útskrift heim blasir við telur aðstandandi ef til vill að betra sé að reyna að 

sinna sjúklingi án þess að kalla eftir aðstoð. Kostir við fjölbýli geta verið þeir að við þær 

aðstæður þegar hjúkrunarfræðingur á erindi inn til sjúklings á fjölbýli sinnir hann öðrum í 

leiðinni ef hann tekur eftir einhverju sem krefst úrlausnar sem hefði annars ekki uppgötvast 

eins fljótt. Áhugavert væri að kanna betur hvort áhersla LSH á einbýlin gæti falið í sér hættu 

þegar horft er til þess að aukið álag er á hjúkrunarfræðingum, veikara fólk dvelst á 

sjúkrahúsinu og auknar kröfur eru gerðar til aðstandenda sem ekki má búast við að hafi 

faglega þekkingu til að bregðast við ef eitthvað kemur upp á.  

Meðal röksemda fyrir þörf á byggingu nýs spítala er nefndur hækkandi aldur 

þjóðarinnar. Það skortir þó á umræðu um þann vaxandi fjölda eldri aðstandenda sem munu 

verða þar innandyra vegna áherslu á einbýlin (Landspítalinn, 2011c). Það er líklegt að margir 

þeirra komi til með að þurfa mikla umönnun sjálfir. Vissulega er sú stefna spítalans að fjölga 

einbýlum í samræmi við rannsóknir sem benda til að þekking aðstandenda, nærvera þeirra svo 

og næði sé til góðs fyrir alla hlutaðeigandi, en einnig má sjá það frá þeim sjónarhóli að verið 

sé að færa aðstandendum meiri ábyrgð og álag. Með hliðsjón af þeim rökum má spyrja hvort 

stefna Landspítalans í fjölskylduhjúkrun feli í sér að verið sé að víkka út verksvið 

aðstandenda út frá orðræðunni um hlutverk, skyldur og rétt aðstandenda til að taka þátt í 
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umönnun og aðlaga hana að þeim breytingum sem eru taldar nauðsynlegar á spítalanum. 

Hugmyndafræði og áætlanir um nýja spítalann fela í sér ríka áherslu á bráðameðferð og aukið 

vald og ábyrgð skjólstæðinga og sú áhersla getur verið til þess fallin að styðja við og viðhalda 

orðræðunni um útvíkkað hlutverk aðstandenda.  

2.3 Skilyrði hjúkrunarfræðinga innan rammans  

Eins og hefur komið fram ráðast aðstæður og líðan aðstandenda bæði á sjúkradeild og eftir 

útskrift af þeim áherslum og ramma sem er starfað eftir á sjúkrahúsinu eða þeirri deild sem 

sjúklingur tilheyrði. Hjúkrunarfræðingur er sá aðili sem samkvæmt skilgreindu starfsviði sínu 

tengist fjölskyldunni til að meta þarfir hennar fyrir hjúkrunarmeðferð. Tengsl, reynsla og 

þekking fjölskyldunnar er mikilvæg fyrir bata og meðferð þess sjúka og fjölskyldan er öll 

skjólstæðingur fagfólks (Landspítalinn, 2008a, 2011b). Í hjúkrunarkenningu Martinsen 

(Kirkevold, 1998) eru umhyggja og siðferðileg ábyrgð hjúkrunarfræðings nátengd þar sem 

varnar- og hjálparleysi aðstandenda gerir að verkum að þeir verða háðir hjúkrunarfræðingi. 

Það skapar valdamun milli þeirra sem er vandmeðfarinn og gerir kröfu til hjúkrunarfræðings 

um að leitast við að starfa af náungakærleika í þágu aðstandenda (Kirkevold, 1998).  

Samkvæmt Allen (2004) og Lindhardt o.fl. (2008) geta hjúkrunarfræðingar upplifað að 

þeir séu í klemmu milli hugsjóna sinna um að starfa í þágu velferðar skjólstæðinga annars 

vegar og hins vegar stofnanarammans með áherslu á bráðameðferð og læknisfræðilega 

greiningu og að þarna á milli sé gjá. Ef litið er til áhrifa niðurskurðarins sem hefur verið og er 

enn á Landspítalanum má leiða að því líkur að áfram þurfi að forgangsraða með svipuðum 

afleiðingum. Sýnt hefur verið fram á að í því skyni að verja krafta sína mynda 

hjúkrunarfræðingar tilfinningalega fjarlægð við aðstandendur (Allen, 2004; Lindhardt o.fl., 

2008). Því mætti spyrja hvort ótímabærar útskriftir af Landspítalanum og álag á aðstandendur 

geti verið afleiðing, að hluta til að minnsta kosti, af því að stofnanarammi sjúkrahússins setji 

starfssviði hjúkrunarfræðinga LSH og faglegum hugsjónum þeirra skorður.  

Með hliðsjón af umfjöllun Heaton (1999) um hvernig orðræðan skapaði aðstandandann 

mætti líta svo á að orðræðan í fjölskyldustefnu LSH og í áætlun um nýtt sjúkrahús stuðli að 

því að útvíkka hlutverk aðstandenda Landspítalans. Á sama hátt mætti segja að orðræðan 

gegndi því hlutverki að sætta hjúkrunarfræðinga við að senda veikt fólk heim. Það er 

mögulegt að aðstandendur túlki þá tilfinningalegu fjarlægð við hjúkrunarfræðing, sem Allen 

(2004) og Lindhardt o.fl. (2008) ræða um, sem skilaboð um hvaða hlutverk þeim er ætlað. Sú 

túlkun aðstandenda væri þá í samræmi við áherslu Landspítalans á styttar innlagnir og hægt er 

að skoða hana með hliðsjón af framsetningu Foucault um að í samskiptum fagfólks og 
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skjólstæðinga gangist báðir aðilar undir orðræðuna um það vald sem ræður, jafnvel án þess að 

gera sér grein fyrir því (Foucault 1991). Það að aðstandendur ganga inn í það hlutverk sem 

búið er að skapa þeim má einnig skoða út frá kenningu Goffmans um altæka stofnun 

(Goffman, 1970) þar sem því er lýst hvernig íbúum er haldið frá ákvörðunum um eigin örlög 

á forsendum gildandi reglna. Sjálfsumönnunarkenning Orem sem fjallar um það hlutverk 

hjúkrunarfræðings að stuðla að sjálfsbjörg fólks (Kirkevold, 1998) felur í sér þá sýn að fólk 

hafi almennt fjölskyldu eða annan stuðning upp á að hlaupa og getur viðhaldið slíkum 

viðhorfum hjúkrunarfræðinga og réttlætt stuttar legur. Hún rímar við þá læknisfræðilegu 

áherslu að sjúkdómur sé frávik sem þurfi að leiðrétta og koma fólki aftur í fyrra horf og 

minnir á kenningu Parsons um hlutverk og skyldur sjúklings (Cockerham, 2010). Martinsen 

sér mannlífið og hlutverk hjúkrunarfræðings öðrum augum á þann hátt að til séu hópar í 

samfélaginu sem lifa af eingöngu fyrir tilstilli samhjálpar, víkkar út það sem telst eðlilegt og 

boðar jöfnuð (Kirkevold, 1998).  

Ef stefna Landspítalans í byggingaráformum um nýjan spítala er skoðuð í ljósi 

kenningarinnar um stofnanabundna einsleitni (DiMaggio og Powell, 1983) sést að aðstæður 

hérlendis undanfarin ár hafa verið til þess fallnar að ýta undir tilhneigingu til þess konar 

einsleitni. Það hefur ríkt óvissa í efnahagsmálum eftir þensluskeið. Miðað er að því að 

bygging og starfsemi verði samanburðarhæf við það sem best gerist erlendis (Landspítalinn, 

2011c). Forstjóri Landspítalans segir í blaðaviðtali það engum öðrum en starfsfólki spítalans 

að þakka að þrátt fyrir niðurskurð hafi þjónustu ekki hrakað árið 2011 (Morgunblaðið, 2011). 

Í þeim orðum birtist daglegur veruleiki þar sem engu má muna við að láta enda ná saman. 

Hins vegar blasir annar veruleiki við þeim einstaklingum sem eru útskrifaðir veikir heim og 

aðstandendum þeirra. Hægt er að líta svo á að framsetning forstjórans beri keim af því sem 

Goffman (1970) hélt fram í kenningu sinni um altækar stofnanir þegar hann fjallaði um þá 

fjarlægð sem ríkir milli starfsfólks og skjólstæðinga og hvernig hóparnir tveir lifa í tveimur 

aðskildum heimum. Skilaboð forstjórans til samfélagsins eru jafnframt þau að það ríki 

samstaða innan stofnunarinnar og allir leggist á árarnar, en það er eitt einkenni á 

stofnanabundinni einsleitni að gefa til kynna félagslegt réttmæti kerfis, alhæfa um það og 

fullyrða að framganga heildarinnar sé rétt og til eftirbreytni (DiMaggio og Powell, 1983).  

2.4 Valdefling aðstandenda og hjúkrunarfræðinga - samvinna og umbætur  

Conrad (2007) fjallar um þá hópa sem lifa við misrétti, sjúkdóma og skert lífsgæði og hve 

mikilvægt er að þeir fái stöðu sína viðurkennda til að öðlast sýnileika, leiðréttingu og úrlausn 

mála sinna. Þannig geti rétt greining stuðlað að auknum réttindum. Þeir aðstandendur sem eru 
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hér til umfjöllunar sem hópur hafa ýmis einkenni minnihlutahóps hvað varðar heilsufar og 

lífsgæði. Ef staða þeirra er til komin vegna stofnanarammans sem setur hjúkrunarfræðingum 

og gildum þeirra skorður, svipað og kemur fram hjá Allen (2004) og Lindhardt o.fl. (2008), 

þurfa þau skilyrði fyrst að breytast. Vegna þeirra hindrana sem forgangsröðun og rammi 

stofnunarinnar setur hjúkrunarfræðingum upplifa þeir í daglegu starfi sínu valdaleysi vegna 

þess að þeim gefast ekki þau tækifæri til að sinna hjúkrun á þann hátt sem þeir helst vildu. 

Það skapar með þeim tilfinningu um að vera fórnarlamb aðstæðna. Lindhardt o.fl. (2008) 

fjalla um mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar grafist fyrir um raunverulegar orsakir þessara 

tilfinninga sinna. Hver og einn getur lagt sitt af mörkum til að bæta ástandið ef höfð eru að 

leiðarljósi fagleg og siðferðileg gildi hjúkrunar þrátt fyrir ríkjandi hefðir. Foucault (1991) 

fjallaði um að valdið og ábyrgðin væri beggja í samskiptum fagfólks og skjólstæðinga og 

lagði áherslu á að báðir aðilar væru í raun jafnvaldamiklir. Hann höfðaði til ábyrgðar 

einstaklinga og minnti á að það þarf að skyggnast undir yfirborð orðræðunnar til að sjá að hún 

er ekki endilega kúgunartæki en felur í sér möguleika til andstöðu og getur haft skapandi 

hliðar.  

Í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir meðal annars: „Ef heilbrigði eða 

öryggi skjólstæðings er stefnt í hættu vegna ófaglegra eða ólöglegra starfa samstarfsfólks ber 

hjúkrunarfræðingi að tilkynna það viðeigandi aðilum.“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

2011). Sú spurning vaknar hins vegar hvort miða eigi eingöngu við það hættuástand sem getur 

skapast á sjúkrahúsi eða hvort þær aðstæður sem hjúkrunarfræðingur hefur upplýsingar um að 

skjólstæðingar búi við í heimahúsum eftir útskrift eigi einnig að skipta máli, og þá hvort 

viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja öryggi og velferð sjúklings og 

aðstandenda. Ef hjúkrunarfræðingur hefur vitneskju um að útskrift heim geti reynst 

sjúklingum eða aðstandendum hættuleg eða torveldað bata ber honum að standa gegn 

ótímabærum útskriftum, skipuleggja góða eftirfylgd eftir útskrift og eiga árangursríka 

samvinnu við heimahjúkrun og heilsugæslustöðvar.  
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3 LOKAORÐ  

Það má líta á hina kerfisbundnu innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á Landspítalanum sem þátt í 

andófi hjúkrunarfræðinga gegn stofnanarammanum og að með þeirri framkvæmd sé faglegum 

gildum hjúkrunar gert hærra undir höfði og þau verði áþreifanlegri. Eftirfylgni eftir útskrift og 

samvinna við heimahjúkrun skilar sér í bættum kjörum aðstandenda í heimahúsum, en aftur á 

móti getur sú þróun að nú er hægt að kaupa heimahjúkrun af einkafyrirtækjum aukið ójöfnuð 

og stuðlað að enn bágari stöðu þeirra aðstandenda sem skilgreina má sem minnihlutahóp 

fjárhagslega, félagslega og heilsufarslega. Sú staða aðstandenda einkennist meðal annars af 

því að skorta málsvara. Vegna nálægðar sinnar í daglegu starfi við fjölskyldur, vegna 

þekkingar sinnar og þess hve stétt hjúkrunarfræðinga er fjölmenn eru þeir í aðstöðu til að 

sporna gegn þeirri þróun að áfram geti fylgt því heilsufarsleg áhætta að vera aðstandandi 

sjúklings í heimahúsi á höfuðborgarsvæðinu, jafnframt því að vekja athygli í samfélaginu á 

skilyrðum aðstandenda og sínum eigin aðstæðum í starfi.  
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