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Útdráttur 

Nýlega útgefnar klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð á Landspítalanum gefa 

tilefni til að skoða hvernig hægt sé að bæta og styrkja þjónustu við sjúklinga með 

langvinna lungnateppu á sjúkradeild. Markmiðið er að heilbrigðisstarfsfólk sem 

sinnir sjúklingum með langvinna lungnateppu á sjúkradeild taki mið af 

hugmyndafræði líknarmeðferðar en meginmarkmið hennar er að bæta lífsgæði 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra andspænis lífsógnandi sjúkdómi. Langvinn 

lungnateppa er langvinnur sjúkdómur og getur einkennabyrði sjúkdómsins verið 

mikil fyrir sjúklinginn og fjölskyldu hans og þá sérstaklega er varðar andþyngsli 

sem er aðaleinkenni sjúkdómsins.  

 

Í verkefninu er fjallað um lykilþætti sem hafa áhrif á innleiðingu líknarmeðferðar 

með hliðsjón af óvissulíkani Roland van Linge. Þar er gert ráð fyrir að 

árangursrík innleiðing þurfi samþýðanleika milli nýjungar (líknarmeðferðar 

lungnasjúklinga) og umhverfis eða núverandi starfshátta. Í fræðilegu yfirliti yfir 

sjúkdóminn langvinna lungnateppu og lykilatriði er lúta að sérstöðu 

lungnasjúklinga m.t.t. líknarmeðferðar kemur fram að sjúkdómurinn langvinn 

lungnateppa er flókinn sjúkdómur sem hefur óvissar horfur. Mögulega þarf að 

endurskoða klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð fyrir þennan sjúklingahóp 

með hliðsjón af sérstöðu hans.  Tekið var rýnihópsviðtal við hjúkrunarfræðinga 

(N=8) á lungnadeild Landspítalans sem þjónar hlutverki greiningarviðtals í 

innleiðingunni. Tilgangur viðtalsins var að meta hindranir og greina 

árangursríkar leiðir fyrir innleiðinguna. Þemagreining niðurstaðna sýnir að 

meginhindranir við innleiðingu líknarmeðferðar eru hugtakaruglingur varðandi 

líknar- og lífslokameðferð, að hjúkrunarfræðingar eru í baráttu eða ágreiningi 

við aðrar heilbrigðisstéttir m.a. lækna um að vinna eftir hugmyndafræði 

líknarmeðferðar, auk þess sem óvissa um framgang sjúkdóms getur hindrað 
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ákvarðanatöku um meðferðina. Árangursríkar leiðir til innleiðingar vörðuðu 

mikilvægi þess að vera samstíga varðandi framkvæmd líknarmeðferðar og að 

þverfaglegir vinnufundir væru lausn til samræmingar.  

 

Þær ályktanir má draga að enn sé langt í land með að unnið verði eftir klínískum 

leiðbeiningum um líknarmeðferð fyrir lungnasjúklinga. Til þess að geta veitt 

sjúklingum með langvinna lungnateppu líknarmeðferð þarf sérhæfingu þar sem 

um flókinn sjúkdóm og sjúkdómsferli er að ræða. Við innleiðingu á klínískum 

leiðbeiningum um líknarmeðferð þarf að byggja á þekkingu; hún þarfnast tíma og 

fjármuna og mögulega þarf að aðlaga leiðbeiningarnar að sértækum þörfum 

sjúklinga með langvinna lungnateppu. 

  



v 

 

Abstract 

Recently Landspitali University Hospital introduced general clinical guidelines 

for palliative care. This creates an opportunity to explore their utilization in 

improving healthcare for patients with chronic obstructive pulmonary disease in a 

pulmonary unit.  Palliative care is an approach to health service with the goal to 

improve quality of life of patients and their families who face  problems 

associated with a life-threatening illness. Chronic obstructive pulmonary disease 

is a chronic illness that has a considerable symptom burden for patients and 

families, the main symptom which is dyspnea.  

 

This thesis presents key elements that can have effect on implementation of 

palliative care based on the contingency model of Roland van Linge. In this 

model effective implementation regards congruency between the invention 

(palliative care) and the environment or existent practice. The literature of 

obstructive pulmonary disease and palliative care is reviewed demonstrating that 

it is a complex disease with an uncertain trajectory. In this light the clinical 

guidelines of palliative care might need some adjustment in order to be 

applicable to this group of patients. The van Linge model postulates an interview 

with a key informant. This interview, taken with key nurses (N=8) on a 

pulmonary unit at Landspitali University Hospital, was conducted as a focus 

group interview having the purpose to identify barriers and successful solutions 

for the implementation of palliative care. The themes emerging from this 

interview were confusion of concepts in regard of palliative care and terminal 

care, that nurses were in disagreement with other health care personell, e.g. 

physicians, about how to apply palliative care in the unit, uncertainty of the 

course of the disease may hinder  decision making for palliative care. Successful 
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ways to implement palliative care can be found if the health care workers work 

together as a team in palliative care.  

 

It is concluded that there is still considerable work to be done for clinical 

guidelines for palliative care to be successfully implemented in practice at the 

pulmonary unit. There is need for a specialized palliative care for patients with 

chronic obstructive pulmonary disease because of the complexity of the disease 

and the special course of the illness. Implementation of clinical guidelines of 

palliative care needs to be based on specific knowledge of the lung disease; it 

needs time and money and amendments to the special needs of this patient group. 
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Inngangur 

Í þessari meistararitgerð er fjallað um innleiðingu líknarmeðferðar á sjúkradeild 

fyrir inniliggjandi sjúklinga með langvinna lungnateppu. Landspítalinn hefur 

nýlega gefið út klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð (Landspítali, 2009) og 

er unnið að innleiðingu þeirra á sjúkrahúsinu og þar með talið á lungnadeildinni. 

Í leiðbeiningunum kemur fram að innleiðingin eigi að fara fram með fræðslu og 

eftirfylgni, en ekki er sagt ítarlega á hvaða hátt eftirfylgnin verður. 

Líknarmeðferð ætti samkvæmt klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð og 

skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðissamtakanna (WHO, 2010), að byrja um leið og 

sjúklingur greinist með lífsógnandi sjúkdóm. Líknarmeðferð og lífslokameðferð 

rennur að vissu leyti saman á ákveðnum tímapunkti. Lífslokameðferð er aðeins 

miðuð við síðustu daga sjúklingsins en þörfin er á að taka upp líknarmeðferð fyrr 

í sjúkdómsferlinu hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu (Landspítali, 2009; 

WHO, 2010). Í þessu verkefni er fyrst og fremst fjallað um líknarmeðferð. Í 

upphafi ritgerðarinnar er fjallað almennt um innleiðingu nýjunga og síðan 

innleiðingarlíkan Roland van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2008). 

Innleiðingarlíkan van Linge felur í sér greiningarferli og sem hluta af þeirri 

greiningu er nýjunginni sem innleiða skal lýst á þann hátt að fjallað er fræðilega 

um sjúkdóminn langvinna lungnateppu, líknarmeðferð og líknarmeðferð fyrir 

lungnasjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á þörf á breytingu í meðferð 

sjúklinga með langvinna lungateppu (Gysels og Higginson, 2008; Hasson o.fl., 

2008; Robinson, 2005) og dregin hefur verið sú ályktun að flestir þeirra þurfi á 

líknarmeðferð að halda (Yohannes, 2007). Þá er í verkefninu tekið 

greiningarviðtal við lykilhjúkrunarfræðinga til að m.a. meta hindranir og tækifæri 

og greina árangursríkar leiðir við innleiðinguna. Greiningarviðtalið er unnið sem 

rannsókn og var gagna aflað með aðferðafræði rýnihópa og hópviðtala 

samkvæmt aðferðum Jenny Kitzinger (1995) og Patriciu Benner (1994). 
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Í verkefninu er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1.  Hver eru lykilatriði í innleiðingu líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með 

langvinna lungnateppu og fjölskyldur þeirra með hliðsjón af 

innleiðingarlíkani van Linge? 

a) Hver eru lykilatriði varðandi sjúkdóminn langvinna lungnateppu 

og aðaleinkenni hans, sem er andþyngsli? 

b) Hver eru lykilatriði varðandi líknarmeðferð fyrir sjúklinga með 

langvinna lungnateppu? 

c) Hver eru lykilatriði varðandi hindranir í innleiðingu 

líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu og 

árangursríkar leiðir fyrir innleiðingu? 
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1. Bakgrunnur verkefnis 

Sú ákvörðun hefur verið tekin af framkvæmdastjórn Landspítala að klínískar 

leiðbeiningar um líknarmeðferð (Landspítali, 2009) verði notaðar í starfi á 

Landspítala. Boðið hefur verið upp á almenna fræðslu og síðan er legudeildum 

sjúkrahússins í sjálfsvald sett hvernig innleiðingin fer fram. Í þessu 

meistaraverkefni er skoðað hvaða mögulegar leiðir eru til til að innleiða 

líknarmeðferð á lungnadeild Landspítalans út frá Óvissulíkani Roland van Linge 

(Os-Medendorp o.fl., 2008). Fyrst í þessum kafla verður fjallað um lykilatriði 

óvissukenningarinnar, fjallað er um kenningar um breytingar og útbreiðslu 

nýjunga og að lokum er gerð grein fyrir óvissulíkani van Linge. Samkvæmt 

Morgan (1997) eru lykilatriði óvissukenningarinnar þessi: 

 

 Skipulagsheildir eru opin kerfi sem þurfa vandaða stjórnun til að sinna 

innri þörfum skipulagsheildarinnar og til að aðlagast 

umhverfisaðstæðum. 

 Það er engin ein leið best til að skipuleggja. Rétta leiðin fer eftir eðli 

verkefnisins eða þess umhverfis sem skipulagsheildin starfar í. 

 Stjórnendur verða að huga að, ofar öllu öðru, að ná aðlögun eða 

jafnvægi. 

 Mismunandi aðferðir við stjórnun geta verið nauðsynlegar til að vinna 

mismunandi verkefni innan sömu skipulagsheildar. 

 Þörf er á mismunandi tegundum skipulagsheilda í mismunandi 

tegundum umhverfa (Morgan, 1997). 

 

Áhrif frá rannsókn Burns og Stalker (1961) má greina í óvissukenningu van 

Linge og er sú rannsókn fræg fyrir að greina á milli vélrænna og lífrænna 

skipulagsheilda og stjórnunar (Morgan, 1997). Burns og Stalker (1961) gerðu 

rannsóknir á fyrirtækjum í raftækjaiðnaði í Skotlandi og fundu út að óvissa væri 
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þáttur sem er nauðsynlegur til að skipulagsheild geti vaxið og þroskast. Fram 

kemur að hjá skipulagsheildum sem glíma við óstöðugt umhverfi þá er 

fléttuskipurit (e. matrix) það skipulagsform sem hentar best. Fléttuskipulag 

blandar saman hefðbundnu skipuriti og verkefnateymum. Bent er á að það 

mynstur sem kom fram í rannsóknum Burns og Stalker hafi verið staðfest aftur 

og aftur í öðrum rannsóknum (Morgan, 1997).   

 

Vélrænt kerfi er þannig að verkefnin og vandamálin í heild eru brotin niður í 

sértæka þætti. Hver einstaklingur fylgir sínu verkefni í fjarlægð frá 

heildarverkefnum fyrirtækisins, eins og um undirverktaka sé að ræða. „Einhver á 

toppnum“ er ábyrgur fyrir að sjá um tengingu þessa sérstaka verkefnis við 

heildina. Tæknilegar aðferðir, skyldur og völd eru nákvæmlega skilgreind. 

Samskipti eru lóðrétt milli yfirmanns og starfsmanns og flæði upplýsinga er síað 

upp til yfirmanna og magnað niður til starfsmanna.  Lífræn kerfi eru hins vegar 

aðlöguð að óstöðugum aðstæðum. Einstaklingar þurfa að framkvæma verkefni 

sín í ljósi þekkingar á verkefnum skipulagsheildarinnar. Störf hafa ekki formlegar 

skilgreiningar heldur þurfa að vera skilgreind og endurskilgreind í samskiptum 

við aðra starfsmenn. Samskipti eru lárétt sem og lóðrétt. Sýnt var fram á að 

skipulagsheildir fara ekki á milli vélrænna og lífrænna kerfa í samræmi við þörf 

umhverfisins eða þegar aðstæður breytast. Ástæðan er líklega sú að hver 

einstaklingur í fyrirtæki er ekki aðeins meðlimur í skipulagsheild, heldur einnig 

meðlimur hóps sem á í ágreiningi við annan hóp. Einstaklingurinn er einnig einn 

af mörgum í tiltekinni stöðu og með tiltekið álit tengt þeirri stöðu.  

 

Pólitík í skipulagsheildum er afurð margskonar krafna. Kröfurnar geta verið 

peningar, hagnaður, laun og dreifing á fjármagni. Kröfur geta líka verið á 

auðlindirnar sjálfar s.s. fjöldi starfsmanna, aðstoðarfólks, vinnupláss og tæki. Það 

sem skiptir máli fyrir skipulagsheildina er hverjir hafa rödd í fyrirtækinu og hafa 

þannig áhrif á örlög þess. Ágreiningur getur verið um hver stýrir auðlindum 
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skipulagsheildarinnar, starfsmönnunum og hefur völd yfir stöðuveitingum og 

verðlaunum. Þeir sem eru hlutaðeigandi í skipulagsheildinni geta verið 

hluthafar/eigendur/ríkið, vinnuaflið, deildir skipulagsheildarinnar, stjórn 

skipulagsheildarinnar og aðrir hópar eins og verkalýðsfélög og sjúklingasamtök. 

Pólitísk bygging skipulagsheildarinnar er því jafnvægið sem næst milli þrýstings 

frá samkeppnishópum um að vinna að sameiginlegu markmiði sem hefur mestu 

kostina fyrir stærsta hópinn. Ógn við stöðu, leiðir til að verja stöðuna gegn 

ógnunum og tækifæri til að sækja fram, tekur stundum yfirráðin í 

skipulagsheildum (Burns og Stalker, 1961). 

 

Innleiðingu nýjunga og breytinga er hægt að stjórna með gagnreyndum 

leiðum. Skoðun á rannsóknum um stjórnun leiðir í ljós að lykilatriði í breytingum 

eru stjórnunarstíll leiðtogans, meðlimir teymisins, menning skipulagsheildarinnar 

og hvernig komið er að breytingaferlinu. Traust á skipulagsheildinni og 

stjórnendum hennar skiptir öllu máli (MacPhee, 2007). Fram hafa komið 

mikilvæg atriði, eða mistök, sem mikilvægt er að forðast þegar verið er að 

innleiða breytingar. Byggt á þeim leggur Kotter (2007) áherslu á eftirfarandi:  

 

1. Skapa nægilega þörf á breytingum. 

2. Mynda leiðandi bandalag. 

3. Að þróa framtíðarsýn. 

4. Veita næga kynningu á framtíðarsýn. 

5. Að fjarlægja hindranir. 

6. Að skipuleggja skammtímasigra. 

7. Bíða með að hrósa sigri. 

8. Að tengja breytingar menningu fyrirtækis. 

(Kotter, 2007). 
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Heilbrigðiskerfið í vestrænum þjóðfélögum er miklum breytingum háð og 

mundi falla að skilgreiningunni um lífrænt kerfi. Legutími sjúklinga er að styttast 

og því sé ekki hægt að skilgreina meðferðarsamband hjúkrunarfræðings og 

sjúklings út frá lengd dvalar. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar aðlagist þeim 

staðreyndum. Hlutverk leiðtoga í hjúkrun eiga að vera að snúa 

hjúkrunarfræðingum frá gömlum hugmyndum og yfir í að hjálpa þeim að finna 

nýjar leiðir í hjúkrun sjúklinga (Porter-O'Grady og Malloch, 2007). 

 

Bent hefur verið á eftirfarandi leiðir til að koma nýjungum áfram í menningu 

skipulagsheildar: 

 

 Innlima nýjungar inn í stefnu, sýn og gildi skipulagsheildar. 

 Meta þarfir samfélags og teyma. 

 Meta starfsemi skipulagsheildarinnar. 

 Styðja við ferli skipulagsheildarinnar. 

 Mæla árangur. 

(Porter-O'Grady og Malloch, 2007). 

 

Gagnlegt er að skoða breytingaferli út frá kenningu Kurt Lewin um krafta sem 

hafa áhrif á breytingar: annars vegar drifkrafta og hins vegar hindrandi krafta 

(Hersey, Blanchard og Johnson, 2001). Greina þarf á milli þessara krafta til að 

átta sig á áhrifum breytinga. Drifkraftar virka hvetjandi á breytingar en hindrandi 

kraftar geta dregið úr breytingum eða staðið á móti þeim. Ef hindrandi kraftar eru 

yfirgæfandi er mikil hætta á að breytingar nái ekki fram að ganga (Hersey o.fl., 

2001). 

 

Þörf er einnig á að skoða hvernig nýjungar breiðast út og hvaða þættir gera 

það að verkum að sumar nýjungar ná útbreiðslu en aðrar ná aldrei að festast í 

sessi. Rogers (2003) setti fram kenningu um útbreiðslu nýjunga og þar er nýjung 
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(e. innovation) skilgreind sem hugmynd, aðferð eða hlutur sem séð er sem ný 

fyrir einstakling eða einingu. Hugmyndir geta einnig verið endurgerðar og 

breyttar og kallast þá endur-nýjung (e. re-invention). Kenningar Rogers byggja á 

víðtækum rannsóknum á breytingaferli í stofnunum. Ákvarðanataka um nýjung 

getur átt sér stað á þrennan hátt. Einstaklingur eða skipulagsheild ákveður hvort 

hann ætlar að taka upp nýjung eða hafna henni. Þessar ákvarðanir eru þrenns 

konar: Í fyrsta lagi er valákvörðun um nýjung tekin af einstaklingi sem er á 

einhvern hátt skilgreindur frá öðrum í ákveðnu félagskerfi. Í öðru lagi er 

sameiginleg ákvörðun um nýjung tekin af öllum einstaklingum í ákveðnu 

félagskerfi. Að síðustu er valdboðsákvörðun sem er tekin fyrir allt félagskerfið af 

fáum einstaklingum sem eru í áhrifa- eða valdastöðu (Rogers, 2003). 

 

Að tileinka sér nýjungar er það ferli sem á sér stað frá því að einstaklingurinn 

heyrir fyrst af einhverri tiltekinni nýjung þar til hann tekur ákvörðun um að nota 

þessa tilteknu nýjung. Í kenningu Rogers (2003) kemur fram að fólk tileinkar sér 

nýjungar mishratt. Hann setur fram almenna reglu um hvernig skipta megi 

starfsfólki skipulagsheilda í hópa eftir því hversu móttækilegt það er fyrir 

nýjungum. Í fyrsta hópnum eru frumkvöðlarnir sem eru áræðnir og til í að prófa 

nýjungar. Þeir eru tilbúnir að taka áhættu. Hlutverk frumkvöðlanna er að innleiða 

nýjungar að utan inn í skipulagsheildina. Það eru þó ekki frumkvöðlarnir heldur 

þeir nýjungagjörnu sem eru móttækilegir fyrir nýjungum sem eru mikilvægastir í 

útbreiðsluferlinu vegna þess að þegar þeir hafa tekið við sér hefst notkun nýjunga 

og þær öðlast viðurkenningu. Þeir nýjungagjörnu eru sá hópur sem mótar 

skoðanir í samfélaginu og tileinkar sér nýjungar snemma en þó með ákveðnum 

fyrirvara. Þegar þessi hópur hefur viðurkennt breytingar er líklega stutt í að sá 

meirihluti fólks, sem er yfirleitt fremur móttækilegur fyrir breytingum, fylgi á 

eftir. Fyrri meirihluti er varfærinn hópur og án þess að geta talist leiðtogar, þeir 

tileinka sér nýjungar fyrr en aðrir. Það fólk er þó varfærnara í upptöku nýjunga 

en fyrstu tveir hóparnir. En þegar það hefur meðtekið nýjungar þá eru þær orðnar 
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almennar. Seinni meirihlutinn er ekki svo auðveldlega sannfærður um gagnsemi 

nýjunga. Þrýstingur félaga er líklegur til að hafa áhrif á ákvörðun hans. Seinni 

meirihluti hefur efasemdir um ágæti nýjungarinnar og tileinka sér ekki 

nýjungarnar fyrr en flestir aðrir hafa prófað. Síðasti hópurinn, eða sleðarnir eru 

fangar hefðarinnar. Þeir eru tortryggnir í garð breytinga og tileinka sér ekki 

nýjungar fyrr en hún er orðin ákveðin hefð. Sleðarnir, eða þeir hægfara, koma 

síðast til með að taka upp nýjungar. Rogers leggur áherslu á að ekki eigi bara að 

líta á þann flokk með neikvæðu hugarfari. Þetta eru hefðarsinnar sem taka sinn 

tíma í að taka nýjungar fram yfir það gamla og góða sem hefur reynst þeim vel 

hingað til (Rogers, 2003). 

  

Auk frumkvöðlanna sem oft stuðla ómeðvitað að því að koma af stað 

breytingaferli gegna talsmenn breytinga (e. change agents) mikilvægu hlutverki. 

Þeir greiða fyrir því að nýjungar verði teknar upp með því að reyna að hafa áhrif 

á að þær séu meðteknar eða þeim hafnað. Talsmaður breytinga er oft 

skoðanamótandi í hópnum og kemur úr hópi þeirra sem eru fljótir til nýjunga. 

Slíkur aðili getur verið góður liðsmaður í breytingaferli (Rogers, 2003).  

Óvissulíkan Roland van Linge 

 

Þessar helstu kenningar sem fjallað hefur verið um hér á undan eru áhrifaþættir í 

Óvissulíkani van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2008). Óvissulíkanið byggir á því 

að árangursrík innleiðing þurfi samræmi milli þess sem nýjungin krefst og 

einkenna frá umhverfi og núverandi starfshátta. Þetta innleiðingarferli felur í sér 

að nota greiningarviðtöl til að greina umhverfi og kröfur nýjungarinnar í fjórum 

víddum. Þessar víddir eru starfsemi, mannauður, pólitík og menning (sjá mynd 

1). 
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Mynd 1. Líkan Roland van Linge 

 

Í líkani van Linge (sjá mynd 1) er óvissa aðalhugtakið. Hann skilgreinir 

óvissu sem aðstæður sem ekki er víst að gerist, þrátt fyrir að það sé líklegt. 

Annað lykilhugtak er samræmi. Ef eitthvað er í samræmi (e. congruity), þá er það 

samþykkt, passar við eða fellur að. Misræmi milli þeirra aðstæðna sem nýjungin 

krefst og þeirra aðstæðna sem þegar eru til staðar, ákvarðar hvaða 

innleiðingaraðferðir verða notaðar (Os-Medendorp o.fl., 2008). Þetta hugtak 

hefur einnig verið kallað samþýðanleiki (Rogers, 2003). 

 

Í líkani van Linge er gert ráð fyrir að tekið sé greiningarviðtal við lykilaðila 

með það að markmiði að sjá misræmi á milli nýjungar og núverandi starfshátta. 

Eftir greiningarviðtalið við þennan lykilaðila eru kröfur verkefnisins og þeir 

þættir sem voru til staðar bornir saman. Síðan er innleiðing sniðin að þörfum 
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vettvangsins. Mismunandi er hvaða breytingar þarf að gera til að innleiðing verði 

árangursrík á hverjum stað fyrir sig. Gert er ráð fyrir að greiningarviðtalið feli í 

sér þessa þætti: Starfsemi: Skipulagning vinnuferla, útdeiling verkefna, 

markhópur; Mannauður: Þekking og hæfni fagstétta, teyma og 

mannauðsstjórnun; Pólitík: jafnræði á milli stétta, valdastöður og pólitískir ferlar; 

Menning: Gildi tengd hjúkrun; menning deildarinnar (Os-Medendorp o.fl., 2008).  

Óvissulíkan van Linge byggir á því að greina samræmi eða samþýðanleika 

milli nýjungar og umhverfis. Það sem helst er hægt að gagnrýna við 

óvissulíkanið er að öll innleiðingaráætlunin byggir á viðtölum við einn lykilaðila. 

Ýmsar spurningar er hægt að setja fram varðandi viðtalið. Hefði þurft að velja 

fleiri í greiningarviðtal? Hverjir aðrir hefðu þá komið til greina í viðtalið? 

Hvernig væri hægt að greina aðstæður á annan hátt heldur en með viðtali? 

Fræðileg þekking á nýjung eða málefni innleiðingar skiptir líka máli. Til þess að 

greina ítarlega hvernig innleiðingu á líknarmeðferð væri best komið mun því í 

þessu verkefni verða fjallað fræðilega um langvinn veikindi, sjúkdóminn 

langvinna lungnateppu og erfiðasta einkenni sjúkdómsins sem er andþyngsli. 

Samantekt 

 

Umhverfið þar sem á að innleiða nýjung getur verið flókið vegna margra og 

breytilegra þátta. Þessir þættir geta haft áhrif hverjir á aðra. Innleiðingarferill 

kallar á nákvæman undirbúning til að fá góðan árangur. Óvissulíkan van Linge er 

hannað til að setja flókið efni í skipulag og þessvegna þarf að hafa í huga að 

hvaða leyti umhverfið og innleiðingaráætlunin passar saman. Umhverfisþættir 

geta breyst og hætta er á því að innleiðingaráætlunin sé ekki lengur viðeigandi 

vegna breyttra aðstæðna. Þrátt fyrir að grunnþekking fræðanna um innleiðingu 

geti verið sú sama alls staðar, þá geta innleiðingaráætlanir verið mismunandi frá 

einni menningu til annarrar. 
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2. Aðferðafræði 

Í líkani van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2008) er gert ráð fyrir að nýjunginni sem 

innleiða skal sé lýst. Í þessu verkefni er það gert með lýsingu á langvinnri 

lungnateppu og fræðilegu samþættu yfirliti um andþyngsli sem eru helsta 

einkenni sjúkdómsins ásamt samþættu fræðilegu yfirliti um líknarmeðferð fyrir 

sjúklinga með langvinna lungnateppu. Hinn meginþáttur þessa verkefnis er 

greiningarviðtal við lykilhjúkrunarfræðing til að afla gagna um hindranir við 

innleiðingu og greina árangursríkar leiðir til innleiðingar á líknarmeðferð fyrir 

sjúklinga með langvinna lungnateppu.  

a. Samþætt fræðilegt yfirlit 

 

Heimildaleit fór fram í gagnasöfnum Ovid, PubMed, Cinahl, Scopus, ProQuest, 

Medline og einnig var farið inn á fjölda annarra leitarstrengja s.s. Google 

Fræðasetur, Wikipedia, InterScience og heimildalistar rannsóknargreina 

skoðaðir. Einnig leitaði höfundur eftir efni á lungnadeild Landspítala og hjá 

leiðbeinanda. Leitað var eftir eigindlegum og megindlegum ritrýndum 

rannsóknargreinum um líknarmeðferð lungnasjúklinga. Greinarnar voru flestar á 

ensku og urðu að eiga það sameiginlegt að fjalla um líknarmeðferð og langvinna 

lungnateppu og einkenni sjúkdómsins langvinna lungnateppu. Leitarorð sem 

notuð voru: palliative care, palliative nursing, palliation, chronic obstructive 

pulmonary disease, chronic lung disease, respiratory disease, signs, symptoms, 

dyspnea, breathlessness ásamt fleiri orðum sem komu upp í hinum ýmsu greinum 

og tengdust viðfangsefninu. Leitað var að fræðigreinum yfir 10 ára tímabil árin 

2000-2010 en eldri greinar skoðaðar ef það þótti viðeigandi. Fræðigreinin um 

innleiðingarlíkan Roland van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2008) fékk höfundur 

hjá leiðbeinanda. Varðandi kaflann um nýjungar og breytingar þá var leitað fanga 

úr lesefni námskeiðsins „Hjúkrunarstjórnun I“ sem Helga Bragadóttir kenndi á 
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vormisseri árið 2009 og úr öðrum stjórnunarnámskeiðum úr Viðskiptafræðideild 

HÍ. 

b. Greiningarviðtal við lykilhjúkrunarfræðinga um hindranir og 

árangursríkar leiðir til innleiðingar 

 

Aðferðafræðin sem notuð var í greiningarviðtalinu er rýnihópsviðtal frá 

sjónarhóli eigindlegrar fyrirbærafræði.  Fyrirbærafræði byggir á þekkingu, 

reynslu og hlutdeild fólks og merkingu sem fólk leggur í aðstæður sínar (Benner 

og Wrubel, 1989). Í verkefninu verður stuðst við skrif  Patriciu Benner (1994) 

þar sem hún hefur skoðað reynslu hjúkrunarfræðinga af starfi sínu og byggt á 

túlkandi fyrirbærafræði. Hún telur að markmið túlkunarfræðilegrar 

fyrirbærafræði sé að afhjúpa það sem er sameiginlegt og það sem er mismunandi 

en ekki einstaka eða sérkennandi atburði eða skilning einstaklingsins. Benner 

lýsir fimm sameiginlegum þáttum til að byggja á þegar verið er að skoða hvernig 

einstaklingurinn hrærist í umheiminum. Þessir þættir eru: Aðstæður (e. situation) 

sem felur í sér skilning á því hvernig einstaklingurinn skynjar sig bæði sögulega 

séð og í nútímanum. Líkömnun (e. embodiment) sem inniheldur skilning 

einstaklingsins á því hvernig hann upplifir sig í gegnum líkamann. Það nær  yfir 

upplifaða/fagmannlega hegðun, skynjun og tilfinningaleg viðbrögð. Tímans rás 

(e. temporality) sem er upplifun af fortíðinni hefur áhrif á nútíð og framtíð. 

Þannig verður til línuleg röð augnablika sem felur í sér upplifaða reynslu af tíma 

og/eða tímaleysi. Að láta sig varða (e. concerns) vísar til þess hvernig skynjun 

fortíðar hefur afgerandi áhrif á framtíðarsýn einstaklingsins og leiðir 

einstaklinginn í áttina að því sem er þýðingarmikið í aðstæðunum  og skiptir máli 

fyrir hann. Sameiginlegar eða viðteknar merkingar (e. common meaning) eru það 

viðhorf sem er viðurkennt eða sjálfgefið og hefur menningarlega merkingu; hvað 

skipti máli og um hvað sé samkomulag eða ósamkomulag (Benner, 1994). 
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Rýnihópur er gagnasöfnunaraðferð sem notuð er til að afla gagna um viðhorf 

og afstöðu þátttakenda (Kitzinger, 1995). Mismunandi er hversu hópurinn er stór 

en oft á bilinu 6-10 einstaklingar. Hópurinn er fenginn saman undir leiðsögn 

leiðbeinanda.  Hópurinn ræðir fyrirfram ákveðið efni á frjálsan og opinn hátt.  

Hlutverk leiðbeinanda er að örva umræðu og koma í veg fyrir að hópurinn fari að 

ræða önnur mál (Crombie og Davies, 2002; Kitzinger, 1995).  

 

Hugmyndin bak við rýnihóp er sú að hópvinna (group processes) getur 

hjálpað viðmælendum að skoða og skýra hugmyndir eða skoðanir á þann veg 

sem ekki er hægt með viðtali við einn þátttakanda í einu. Rýnihópur er 

sérstaklega viðeigandi þegar um er að ræða nokkrar opnar spurningar og óskað er 

eftir að þátttakendur skoði og ræði mikilvægi þeirra, í þeirra eigin orðum, komi 

með eigin spurningar og finni þeirra eigin forgangsröðun (Kitzinger 1995). 

 

Ókostir við hópvinnu er að tjáningin getur mögulega þaggað niður í þeim sem 

eru óánægðir eða hafa aðra skoðun. Nærvera annarra þátttakenda kemur einnig í 

veg fyrir nafnleysi í viðtalinu. Styrkleikarnir eru þeir að hópurinn getur komið 

fram með umræðu sem annars væri þögguð niður og þeir viðmælendur sem eru 

ófeimnir geta haft áhrif á þá sem yfirleitt tjá sig lítið. Aðferðin hvetur til 

gagnrýninnar umræðu og skoðun ýmissa lausna sem er ómetanleg ef markmiðið 

með verkefninu er að bæta þjónustu.  Þegar valið er í rýnihóp þá þarf fyrst að 

ákveða fjölda og stærð hópsins eða hópanna. Það fer allt eftir stærð og umfangi 

verkefnisins. Oftast er valið þægindaúrtak en þá eru þátttakendur sérstaklega 

valdir til að standa fyrir ákveðið heildarþýði. Bent hefur verið á gildi þess að hafa 

hópinn frekar einsleitan en einnig getur mikil breidd í hópnum verið gagnleg 

(Kitzinger, 1995).  

 

Eigindlegar rannsóknir hafa oft verið gagnrýndar fyrir að það skorti 

vísindalega nákvæmni (e. rigour). Túlkun rannsakandans er þungamiðja 
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rannsóknanna og því líklegt að áhrif rannsakandans séu einhver. Koch og 

Harrington (1998) lýsa íhugun (e. reflexivity) og benda á að taka þurfi inn í 

rannsóknina gögnin, fræðilegt efni, stöðu fræðilegs efnis, stöðu rannsakandans og 

siðferðilega, félagslega og pólitíska þætti. Þær ráðleggja einnig sjálfsgagnrýni og 

sjálfsmat. Ef rannsóknin er vel sett fram þá á lesandinn að geta ferðast 

auðveldlega um heim þátttakenda og rannsakenda og ákveða út frá því hvort 

hægt sé að taka rannsóknina trúanlega (Koch og Harrington, 1998). Það sem 

getur aukið réttmæti þessa verkefnis er að höfundur kynnti sér vel fræðilegan 

bakgrunn efnisins og hefur starfað við hjúkrun lungnasjúklinga og annarra 

langveikra sjúklingahópa. Einnig er leiðbeinandi verkefnisins með 

sérfræðimenntun á sviði lungnahjúkrunar og í umönnun langveikra 

sjúklingahópa. 

 

Byggt var á leiðbeiningum Kitzinger (1995) og Benner (1994) um 

framkvæmd rýnihópa og hópviðtala. Því er settur fram ákveðinn viðtalsrammi 

(fylgiskjal 1) fyrir rýnihópsviðtalið. Viðtalið við hópinn fór fram á vinnustað 

viðmælenda en á hlutlausri staðsetningu.  Hópurinn varð átta hjúkrunarfræðingar 

sem sinna hjúkrun sjúklinga með langvinna lungnateppu. Markmið með viðtalinu 

var sett fram af leiðbeinanda hópsins og þátttakendum var bent á að ræða frekar 

hver við annan heldur en við leiðbeinandann. Þátttakendur voru hvattir til að 

skýra og ræða frekar ósamræmi og ágreining. Þátttakendum var gefinn sá 

möguleiki eftir viðtalið að ræða einslega við leiðbeinandann. Séð var til þess að 

ekki yrði truflun þegar viðtalið fór fram. Viðtalið var tekið upp á segulband og 

vélritað upp frá orði til orðs.  

 

Greining á umræðu rýnihópa og hópviðtala er að mestu eins og greining í 

öðrum eigindlegum rannsóknum. Dregin eru saman og gerður samanburður á 

sameiginlegum þemum. Mikilvægt er að skoða þau frávik sem koma upp í 
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umræðunni. Minnihlutaálitum þarf að veita sérstaka athygli (Benner, 1994; 

Kitzinger, 1995). 

 

Þegar valið er í rýnihóp þá þarf rannsakandi að gera þátttakendum grein fyrir 

tilgangi rýnihópsins og hvernig efnið úr honum verður notað. Að vera 

heiðarlegur, veita þátttakendum upplýsingar og ekki þrýsta á þá til að tjá sig er 

góð vinnuregla. Sérstaka athygli þarf að veita þegar verið er að ræða viðkvæm 

efni og þurfa þá þátttakendur að vita fyrirfram að efnið verður rætt við aðra í 

hópnum. Hvetja þarf þátttakendur til að tjá sig ekki annars staðar um efnið sem 

rætt er í hópnum. Gögnin sem koma frá hópnum þurfa að vera gerð nafnlaus 

þannig að ekki er hægt að þekkja einstaklingana í gögnunum (Gibbs, 1997). 

 

Höfundur þessa verkefnis var leiðbeinandi rýnihópsins. Þar sem höfundur var 

deildarstjóri á lungnadeildinni á því tímabili sem viðtölin voru tekin þá þurfti að 

skoða það út frá siðfræðilegum sjónarmiðum. Varðandi þetta málefni vegur 

þungt mikilvægi þess að bæta líknarmeðferð fyrir lungnasjúklinga. Eitt af 

siðferðilegum álitamálum er að þar sem höfundur var yfirmaður sumra 

hjúkrunarfræðinganna í hópnum er hætta á að þeir haldi aftur af sér í tjáningu eða 

segi það sem þeir halda að yfirmaðurinn vilji heyra. Í upphafi var greint frá því 

að tjáningin væri algerlega frjáls, ekki væri ætlunin að gagnrýna starfsmennina á 

neinn hátt og að umræðunni yrði haldið innan hópsins.  

 

Líknarmeðferð var  í þessu verkefni skilgreind sem nýjung fyrir deildina. 

Rýnihópurinn hefur það verkefni að greina þá þætti sem eru í misræmi við þessa 

nýjung (líknarmeðferð fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu). 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa við hjúkrun lungnasjúklinga á Landspítala voru 

valdir til þátttöku í rýnihópnum vegna klínískrar reynslu af umönnun þessa 

sjúklinga. Hjúkrunarfræðingarnir (n=8) voru beðnir um að kynna sér klínískar 

leiðbeiningar Landspítala um líknarmeðferð áður en rýnihópurinn kom saman. 



16 

Þær fengu vefslóð á leiðbeiningarnar í kynningarbréfi um verkefnið. Einnig var 

þeim boðin útprentun af leiðbeiningunum. Í rýnihópaviðtalinu voru 

leiðbeiningarnar rifjaðar upp af leiðbeinanda hópsins. 

 

Sótt var um leyfi fyrir rýnihópinn hjá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á 

Landspítala (Fylgiskjöl 2, 3 og 4). Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki 

(Fylgiskjöl 5 og 6). 
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3. Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er fjallað um sjúkdóminn langvinna lungnateppu og aðaleinkenni 

hans sem er andþyngsli. Langvinn lungnateppa er samheiti teppusjúkdóma í 

lungum, langvinnrar berkjubólgu, lungnaþembu og lokastigs astma. Hún 

einkennist af teppu í lungum sem ekki er að fullu afturkræf eftir meðferð með 

berkjuvíkkandi lyfjum (Pauwels og Rabe, 2004). Langvinn lungnateppa flokkast 

sem langvinn veikindi og hefur víðari skírskotun en sjúkdómurinn eingöngu. 

Langvinn veikindi vísa til óafturkallanlegs, sem er alltaf til staðar, uppsafnaðs 

eða leynds sjúkdómsástands eða skerðingar. Þau fela í sér allt mannlegt umhverfi 

fyrir stuðning, umönnun og sjálfsumönnun, viðhald færni og forvarna gegn 

frekari skerðingu. Langvinn veikindi hafa áhrif á allt líf einstaklingsins. Samt er 

mismunandi hvernig hver og einn upplifir veikindin og getur það farið eftir 

persónuleikanum, trú og gildum, stuðningsneti og fleiri þáttum (Curtin og 

Lubkin, 2009). 

 

Áhættuþættir langvinnrar lungnateppu eru reykingar en einnig getur verið um 

að ræða aðra þætti s.s. iðnaðarryk, kemísk efni og loftmengun. Líklegast er talið 

að orsakir versnunar á sjúkdómnum séu vegna bakteríu- eða veirusýkinga en 

einnig vegna loftmengunar (Papi, Luppi, Franco og Fabbri, 2006; Wouters, 

2004). Í rannsókn um frásögur sjúklinga með langvinna lungnateppu um 

orsakavald veikinda sinna komu fram að þeir sáu reykingar sem orsakavald en 

einnig voru óbeinar reykingar eða umhverfisaðstæður, s.s. umhverfismengun eða 

mengun í vinnu, orsakavaldur. Heilbrigðisstarfsmenn horfa oft á reykingarnar 

sem orsakavald langvinnrar lungnateppu en samkvæmt þessari rannsókn þá vildu 

sjúklingarnir að horft væri á þeirra líf í samhengi og þeir skilgreindir af meiru 

heldur en reykingunum (Bailey, Montgomery og McMillan Boyles, 2009). Um 

50% reykingafólks fær langvinna lungnateppu og um 15% þeirra þróa með sér 

sjúkdóminn og það eru aðrir þættir s.s. umhverfis- og erfðaþættir sem hafa áhrif á 

næmni einstaklingsins fyrir áhrifum reykinga (Chapman o.fl., 2006). 
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Sjúklingar með bráðaversnun á langvinnri lungnateppu eru yfirleitt með 

aukinn hósta og uppgang, andþyngsli, hvæsandi öndun og þyngsli yfir brjósti. 

Aukin andþyngsli eru yfirgnæfandi þáttur í bráðaversnun (Wouters, 2004). 

Bráðaversnun kemur ofan á langvinna fasa sjúkdómsins. Líklegur gangur 

bráðaversnunar er að sjúklingurinn fær sýkingu í efri loftveg, oftast veirusýkingu.  

Sýkingunni fylgja síðan bólgubreytingar og stífleiki í berkjunum (e. 

bronchoconstriction) og offramleiðsla á slími. Þessir þættir þrengja að 

öndunarveginum og þá verða andþyngsli aukin vegna ofþenslu á lungunum og 

aukinni vinnu við að anda. Loft- og blóðflæðismismunur (e. ventilation/perfusion 

mismatch) eykst og veldur súrefnisskorti í blóði og stundum uppsöfnun á 

koltvísýringi. Á einhverjum tímapunkti getur komið bakteríusýking í lungun sem 

veldur auknum skaða í berkjunum. Þegar sýkingin er gengin yfir þá getur komið 

örvefur í lungun sem getur breytt loftvegunum og því orðið umhverfi fyrir frekari 

bakteríusýkingar og framtíðarversnun á sjúkdómnum (Tiep og Barnett, 2008). 

Súrefnisskortur í blóði er algengt vandamál í versnun á sjúkdómnum. Mikilvægt 

er að mæla blóðgös hjá sjúklingum með versnun á sjúkdómsástandi því bráð 

öndunarbilun krefst bráðameðferðar á sjúkrahúsi. Rugl eða óáttun getur verið 

ábending um bráða öndunarbilun (Wouters, 2004). 

 

Langvinna lungnateppu er hægt að fyrirbyggja og meðhöndla. Sjúkdómnum 

fylgja oft aðrir sjúkdómar tengdir öldrun og reykingum (Rabe o.fl., 2007). Þannig 

er langvinn lungnateppa fjölþættur sjúkdómur sem hefur ekki aðeins áhrif á 

lungun heldur einnig önnur líffærakerfi eins og vöðva og blóðrás (Pauwels og 

Rabe, 2004). Langvinn lungnateppa er algeng orsök langvinnra veikinda og 

dauðsfalla í heiminum og byrði af þessum sjúkdómi mun halda áfram að vaxa 

þrátt fyrir bættar lyfjameðferðir (Tiep og Barnett, 2008). Fyrir utan 

reykleysismeðferð þá eru engar aðrar þekktar meðferðir sem hægja á gangi 

sjúkdómsins. Stigun sjúkdómsins er að mestu byggð á öndunarprófi sem greinir 

alvarleika teppu í lungum þrátt fyrir að tengsl milli skerðingar á lungnastarfsemi 
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og einkenna séu oft óljós. Sjúkdómseinkenni eins og andþyngsli eru oft ekki 

áberandi fyrr en veruleg skerðing er orðin á lungnastarfsemi samkvæmt 

öndunarprófi (Wouters, 2004). Algengi langvinnrar lungnateppu er mismunandi 

eftir því hvaða staðlar eru notaðir. Til eru staðlar frá British Thoracic Society, 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Europian Respiratory 

Society, American Thoracic Society (BTS, GOLD, ERS, ATS). Tíðnin er tengd 

aldri og reykingum. Langvinn lungnateppa er sjúkdómur sem er vangreindur. 

Margir einstaklingar eru með einkenni frá öndunarfærum sem samræmast 

langvinnri lungnateppu en hafa enga sjúkdómsgreiningu (Lindberg o.fl., 2005). Í 

faraldsfræðilegri rannsókn Bryndísar Benediktsdóttur og félaga (2007) kom fram 

að um 18 % Íslendinga 40 ára og eldri eru með GOLD stig I eða hærra og vissu 

ekki að þeir væru með langvinna lungnateppu. Í rannsókninni kom fram að 

algengi sjúkdómsins fór hratt vaxandi með aldri (Bryndís Benediktsdóttir, 

Gunnar Guðmundsson, Kristín Bára Jörundsdóttir, William Wollmer og Þórarinn 

Gíslason, 2007). 

Stigun langvinnrar lungnateppu 

 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) leiðbeiningarnar 

mæla með því að stiga langvinna lungnateppu samkvæmt öndunarprófi og skipta 

honum í fjögur stig sem er lýst hér á eftir. 

Stig I: Væg langvinn lungnateppa. Einkennist af vægri teppu í lungum. Hlutfall 

fráblásturs á einni sekúndu (FEVı) af heildarfráblæstri (FVC) er minni en 70% og 

fráblástur meira en 80% af spáðu gildi. Hósti og uppgangur geta verið til staðar 

en ekki alltaf. Yfirleitt er einstaklingurinn ekki með vitneskju um skerðingu á 

lungnastarfsemi. 

Stig II: Meðal (moderate) langvinn lungnateppa. Einkennist af versnandi teppu í 

lungum. Hlutfall fráblásturs á einni sekúndu af heildarfráblæstri er minna en 70% 

og fráblástur á milli 50% og 80% af spáðu gildi. Andþyngsli geta komið við 

áreynslu og hósti og uppgangur eru einkenni sem eru oft til staðar. Á þessu stigi 
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leita sjúklingarnir sér yfirleitt aðstoðar vegna einkenna eða versnunar á 

sjúkdómnum. 

Stig III: Alvarleg langvinn lungnateppa einkennist þannig að hlutfall fráblásturs á 

1 sekúndu af heildarfráblæstri er minni en 70% og fráblástur á milli 30% og 50% 

af spáðu gildi. Með eða án langvinnra einkenna eins og hósta og uppgangs. Á 

þessu stigi eru andþyngsli og endurteknar versnanir sjúkdómsins að hafa mikil 

áhrif á lífsgæði sjúklingsins.  

Stig IV: Mjög alvarleg langvinn lungnateppa einkennist af mikilli teppu í lungum 

(fráblástur er minna en 30% af spáðu gildi) eða langvinnri öndunarbilun. Á því 

stigi eru lífsgæði verulega skert og versnun á sjúkdómnum er lífsógnandi 

(Bryndís Benediktsdóttir o.fl., 2007; Rabe o.fl., 2007; Wouters, 2004) 

 

Öndunarbilun er algeng í bráðaversnun sjúkdómsins á lokastigum 

sjúkdómsins (Wouters, 2004). Öndunarbilun skilgreinist þegar hlutþrýstingur 

súrefnis (pO2) í blóði er lægri en 60 mmHg (hypoxísk öndunarbilun eða 

súrefnisbilun) og/eða þegar hlutþrýstingur koltvísýrings (pCO2) er meira en 45 

mmHg (hypercapnísk öndunarbilun eða koltvísýringsbilun) (Eyþór Björnsson, 

Ólafur Baldursson, Gunnar Guðmundsson og Þorbjörg Sóley Ingadóttir, 2004). 

Öndunarbilun getur átt sér stað í bráðaversnun á sjúkdómnum eða verið langvinn. 

Bráðaversnun krefst yfirleitt meðferðar á sjúkrahúsi með lyfja- og 

súrefnismeðferð og jafnvel ytri öndunarvél (non-invasive ventilation) eða 

meðferðar í öndunarvél á gjörgæslu. Langvinn öndunarbilun er yfirleitt 

meðhöndluð með langtímasúrefnismeðferð (Wouters, 2004). 

 

Bent hefur verið á nauðsyn þess að nota fleiri þætti en öndunarpróf til 

hliðsjónar þegar sjúkdómurinn er stigaður. Þar vegur þyngst mat á andþyngslum 

(Nishimura, Izumi, Tsukino og Oga, 2002; Wegner, Jorres, Kirsten og 

Magnussen, 1994) og líkamsþyngd (Landbo, Prescott, Lange, Vestbo og Almdal, 

1999). Að meta líkamsþyngd, gera öndunarpróf, meta andþyngsli og æfingargetu 



21 

sjúklingsins (BODE index) gefur betri mynd af sjúkdómnum heldur en 

öndunarpróf eitt og sér (Celli o.fl., 2004). 

 

Sýnt hefur verið að sjúklingar með alvarlega langvinna lungnateppu séu í 

aukinni hættu að vitræn geta þeirra skerðist. Hafa verður í huga að ef vitræn geta 

er skert þá getur sjúklingurinn átt í verulegum erfiðleikum að glíma við daglegt 

líf með langvinnum veikindum (Hung, Wisnivesky, Siu og Ross, 2009). 

Samkvæmt rannsókn Gunnars Guðmundssonar og félaga (2005) eru sjúklingar 

með langvinna lungnateppu í áhættu varðandi endurinnlögn eftir útskrift af 

sjúkrahúsi. Aukin áhætta er hjá þeim sem hafa lélegt heilsufar og þjást af kvíða 

(Gunnar Guðmundsson o.fl., 2005). 

 

Veikindaferli (illness trajectory) fyrir sjúkdóma eins og langvinna 

lungnateppu hefur verið lýst, þar sem skiptast á tímabil stöðugleika og versnunar 

eða „dýfu“ (sjá mynd 2). Sjúklingarnir geta átt marga slíka versnun áður en 

komið er á lokastig sjúkdómsins. Þannig er erfitt að vita hvenær versnun á 

sjúkdómnum verður sú síðasta (Murray, Kendall, Boyd og Sheikh, 2005). 

 

Mynd 2. Veikindaferill hjá lungnasjúklingum. 

(Murray o.fl., 2005) 
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Lokastig langvinnrar lungnateppu 

 

Erfitt hefur verið að spá fyrir um horfur sjúklinga með langvinna lungnateppu og 

geta sjúklingar færst á milli stiga, frá fjórða stigi til þess þriðja. Hægt hefur verið 

að spá fyrir um horfur fyrir 5 ár (5 year mortality) hjá hópum með notkun 

) en ekki hefur verið hægt að spá um 6 mánaða horfur (6 

months mortality) með öndunarprófi eða stigi sjúkdóms. Mögulega er hægt að 

skoða ýmsa þætti saman til að spá fyrir um horfur til 6 mánaða s.s. öndunarpróf, 

virkni (athafnir daglegs lífs, göngufærni), aðra sjúkdóma (þunglyndi, 

hjartabilun), sjúkrahúsinnlagnir og aðra þætti hjá sjúklingnum (þyngdartap, 

hjúskaparstöðu) (Varkey, 2006). Rannsókn á sjúklingum sem lögðust inn á 

sjúkrahús með bráðaversnun á langvinnri lungnateppu sýndi að horfur fyrir eitt ár 

(1 year mortality) frá slíkri innlögn voru 36% en það er hátt hlutfall og svipað hjá 

sumum krabbameinssjúklingum (Yohannes, Baldwin og Connolly, 2005). 

Óljósar  horfur sjúklinga með langvinna lungnateppu geta valdið erfiðleikum í 

starfi hjúkrunarfræðinga á bráðadeildum. Erfiðleikarnir eru auknir vegna mikils 

álags á deildum, kvaða um hagkvæmni í rekstri og fækkun legudaga á 

sjúkrahúsum. Þetta umhverfi getur valdið því að ekki sé metið að fullu hverjar 

þarfir sjúklingsins séu eftir að mestu bráðavandamálin hafa verið leyst (Davidson 

o.fl., 2002). 

Andþyngsli: 

 

Einkenni og einkennameðferð eru hornsteinninn í líknarmeðferð (Landspítali, 

2009; Yohannes, 2007). Ítarlega verður fjallað um andþyngsli sem er 

aðaleinkenni langvinnrar lungnateppu. Ekki verður fjallað um önnur einkenni 

eins og hósta og uppgang, þreytu, verki, svefnleysi, kvíða og þunglyndi. 

Óneitanlega tengjast þó þessi einkenni innbyrðis að einhverju marki. 
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Hér verður notað orðið andþyngsli yfir ensku orðin dyspnea og 

breathlessness. Önnur íslensk orð hafa verið notuð s.s. mæði, andnauð og þyngsli 

en ekki hefur verið samstaða um að nota eitthvað eitt orð. Sjúklingar með 

langvinna lungnateppu nota sjálfir mismunandi orð til að lýsa tilfinningunni. 

Andþyngsli hafa mikil áhrif á sjúklinginn og það er mikilvægt að skilja sjúklinga, 

hvernig þeir tjá og upplifa andþyngsli og einnig lífeðlisfræðilegt ferli andþyngsla. 

Andþyngsli eru flókið samspil líkama og hugar og fela í sér mörg kerfi líkamans, 

ekki aðeins hjarta og lungu. Neurohormónar, skert virkni öndunarvöðva og vöðva 

í útlimum hafa áhrif ásamt mörgum öðrum breytingum á kerfum líkamans 

(Clemens, Quednau og Klaschik, 2008). Þegar lífeðlisfræðileg ferli andþyngsla 

eru skoðuð þá kemur fram að miðlægir og útlægir efnaviðtakar eru örvaðir af 

lágum hlutþrýstingi súrefnis í blóði og háum hlutþrýstingi koltvísýrings í blóði. 

Við það örvast öndunarmiðstöðin og öndunartíðni eykst. Heilinn/heilastofninn er 

einnig virkjaður, beint eða óbeint í gegnum örvun öndunarstöðvar, sem við það 

eykur öndunartíðni og virkjar þar með skynjara (e. mechanoreceptors) sem einnig 

örva heilann. Skynjarar tengdir öndun eru staðettir í efri loftvegum, lungum, 

brjóstkassa og öndunarvöðvum. Hversu mikill áhrifaþáttur súrefnisskortur og 

koltvísýringsskortur í blóði er í andþyngslum er óvíst en hjá sjúklingum með 

langvinna lungnateppu þá léttir súrefnisgjöf andþyngsli að hluta til. 

Koltvísýringshækkun í blóði getur haft bein áhrif á andþyngsli og líklega í 

gegnum breytingar á sýrustigi (pH) í gegnum miðlæga efnaviðtaka. Heilinn gerir 

ráð fyrir ákveðnu mynstri í öndun og þegar þetta mynstur breytist þá getur það 

orsakað eða aukið tilfinningu um andþyngsli (Del Fabbro, Dalal og Bruera, 

2006). 

 

Andþyngsli er þrátt fyrir allar líkamlegu og lífeðlisfræðilegu mælingar sem 

hægt er að gera, huglægt og einstaklingsbundið einkenni og vísar til þess sem 

sjúklingur segir það vera. Sjúklingurinn getur upplifað andþyngsli þrátt fyrir að 

allar slíkar mælingar séu í lagi (Del Fabbro o.fl., 2006). Lítil fylgni hefur komið 
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fram á milli upplifunar sjúklings á andþyngslum og mælingum á starfsemi lungna 

(s.s. öndunarpróf) og lífeðlisfræðilegum þáttum (s.s. blóðgösum). Því er erfitt að 

meta andþyngsli aðeins út frá líkamlegum þáttum (Del Fabbro o.fl., 2006; Gift og 

Shepard, 1999; Rocker o.fl., 2007; Wolcove, Dajezman, Calacone og Kreisman, 

1989). Allt að 70% skerðing getur orðið á starfshæfni lungna áður en 

sjúklingurinn verður var við einkennin (Sutherland og Cherniack, 2004). Kvíði 

getur haft stór áhrif á andþyngsli og getur vítahringur andþyngsla-kvíða-

andþyngsla myndast hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu. Kvíði 

sjúklingsins getur verið vísbending um versnun á sjúkdómsástandi (Bailey, 

2004b). Athyglisvert er að í rannsókn um frásögur hjúkrunarfræðinga af 

bráðaversnun sjúklinga með langvinna lungnateppu kom fram að 

hjúkrunarfræðingarnir horfðu á kvíða sjúklingsins sem orsök fyrir andþyngslum 

en ekki sem afleiðingu (Bailey, 2004a) 

 

Borinn hefur verið saman munurinn á andþyngslum sem skapast við að hlaupa 

maraþon og andþyngsli í langvinnri lungnateppu. Hjá hlauparanum þá hverfa 

andþyngslin eftir hvíld og koma ekki aftur nema við mikla áreynslu. 

Sjúklingurinn með lungnasjúkdóminn horfir inn í framtíð þar sem andþyngslin 

eiga aðeins eftir að versna og hann á eftir að verða meira og meira háður öðrum. 

Andþyngsli hafa því áhrif á andlega líðan. Kvíði, ótti og jafnvel þunglyndi og 

reiði geta því tengst þessu einkenni (Hallenbeck, 2003).  

Rannsóknir á sjúklingum með langvinna lungnateppu í líknarmeðferð. 

 

Skoðað hefur verið í fræðilegum rannsóknum hvernig sjúklingum með langvinna 

lungnateppu líður. Undanfarin ár hefur orðið mikil fjölgun á rannsóknum á líðan 

sjúklinga með langvinna lungnateppu. Rannsóknir þar sem andþyngsli var 

ráðandi áhersluatriði í niðurstöðum og einnig rannsóknir sem fjölluðu um 

sjúklinga með lokastigs sjúkdóm í líknarmeðferð, voru skoðaðar sérstaklega í 

þessu verkefni. Bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir frá árunum 2000-
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2010 (sjá töflu 1 og 2). Einnig verður sagt frá þessum rannsóknum hér á eftir. 

Tilgangur þessara rannsókna er margskonar en alltaf kemur fram aðaleinkennið 

andþyngsli. 

 

Andþyngsli er það einkenni sem er mest áberandi í rannsóknum á líðan 

sjúklinga með langvinna lungnateppu á lokastigi (Edmonds, Karlsen, Khan og 

Addington-Hall, 2001; Ek og Ternestedt, 2008; Elkington, White, Addington-

Hall, Higgs og Edmonds, 2005; Nicholls, 2003; O'Neill, 2002; Seamark, Blake, 

Seamark og Halpin, 2004). Önnur einkenni eru t.d. þreyta, svefnerfiðleikar, tíðar 

sýkingar í lungum, brjóstverkir, kvíði, þunglyndi, slen, minnkuð matarlyst, 

þyngdartap og hægðatregða (Hasson o.fl., 2008; Robinson, 2005). 

 

Solano, Gomes og Higginson (2006) báru saman tíðni einkenna hjá langt 

gengnum krabbameinssjúklingum, AIDS-sjúklingum, sjúklingum með 

hjartasjúkdóm, langvinna lungnateppu og nýrnasjúkdóm. Fram kom að 

andþyngsli eru eitt aðaleinkenni sem er hjá þessum sjúklingahópum, með tíðni 

yfir 50% í þeim rannsóknum sem voru skoðaðar. Algengi andþyngsla hjá 

lungnasjúklingum var á bilinu 60-88% (Solano, Gomes og Higginson, 2006). Í 

annarri rannsókn kom fram að um það bil 90% sjúklinga með langvinna 

lungnateppu hafa andþyngsli síðasta árið fyrir andlát miðað við 78% sjúklinga 

með lungnakrabbamein (Edmonds o.fl., 2001). Í annarri rannsókn kom fram að 

98% sjúklinga með langvinna lungnateppu voru með andþyngsli á síðustu tólf 

mánuðum fyrir andlát  (Elkington o.fl., 2005) 

 

Líkamleg birtingamynd andþyngsla mótar reynslu sjúklinga með langvinna 

lungnateppu þ.e. hvernig einkennið kemur og fer og hefur áhrif á tengsl við aðra 

á neikvæðan hátt. Sjúkdómurinn er oft ósýnilegur öðrum og það kemur fram 

vegna þriggja þátta: eðli sjúkdómsins, sjúklingarnir reyna að fela að þeir séu 

móðir og að heilbrigðisstarfsmenn bregðast ekki við vandanum (Gysels og 
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Higginson, 2008). Ósýnileiki sjúkdómsins felur í sér að aðrir, s.s. aðstandendur 

sjúklinganna, áttuðu sig ekki alltaf á því hversu alvarlega veikir sjúklingarnir 

voru (Kanervisto, Kaistila og Paavilainen, 2007). 

 

Félagsleg einangrun er verulegt vandamál hjá þessum sjúklingum (Barnett, 

2005; Ek og Ternestedt, 2008; Gysels og Higginson, 2008; Helga Jónsdóttir, 

1998). Sjúklingarnir hafa tilhneigingu til að einangra sig og loka sig af og eiga 

erfitt með að tjá líðan sína og tengjast öðrum (Helga Jónsdóttir, 1998).  

 

 

Að lifa með langvinnri lungnateppu er flókin og dýnamísk reynsla og það að 

lifa með þessum sjúkdómi þýðir í raun að lifa með andþyngslum (Fraser, Kee, og 

Minick, 2006).  Sjúklingarnir upplifa að veröld þeirra skreppur saman og mótast 

af andþyngslum (Gullick og Stainton, 2007).  Lífi sjúklinga með langvinna 

lungnateppu hefur einnig verið lýst sem erfiðri vinnu. Sjúklingarnir eru einnig oft 

aldraðir og þurfa að glíma við ýmis vandamál tengd öldrun auk þess að vera með 

langvinna lungnateppu. Andþyngsli valda sjúklingunum töluverðum erfiðleikum 

í daglegu lífi og eru þeir háðir lyfjum og súrefnismeðferð við sjúkdómnum 

(Elofsson og Öhlen, 2004). Þeir hafa lýst erfiðleikum við að fá 

heilbrigðisstarfsfólk til að skilja upplifun þeirra af andþyngslum (Oliver, 2001). 

Þeir tjá sig takmarkað um eigin líðan, jafnt um andþyngsli sem og önnur einkenni 

og vilja ekki leggja byrðar á aðstandendur (Jones o.fl., 2003). Andþyngsli og 

þreyta eru vandamál við máltíðir, sjúklingarnir borða minna og þurfa að gefa sér 

góðan tíma til að borða (Odencrats, Ehnfors og Grobe, 2005) 

 

Andþyngsli setja sjúklingum ýmsar takmarkanir. Má þar nefna það að skipta 

frá virkum lífstíl yfir í óvirkan lífstíl, minnkun á líkamlegri virkni ásamt 

erfiðleikum við að áætla og skipuleggja dagleg störf vandlega til að lágmarka 

orkueyðslu (Barnett, 2005; Cicutto, Brooks og Henderson, 2004; Ek og 
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Ternestedt, 2008; Lomborg og Kirkevold, 2007). Barnett (2005) lýsti reynslu 

sjúklinga af þvi að lifa með langvinna lungnateppu í fjórum þemum: Skynjun á 

alvarleika og einkennum en flestir sjúklinganna höfðu upplifað einkenni sem 

höfðu þróast hægt yfir fjögurra ára tímabil. Aðaleinkennið sem þeir nefndu var 

andþyngsli. Sjúklingarnir lýstu reynslu af andþyngslum sem óttablandinni 

reynslu sem tengdist hræðslu við að kafna og deyja. Skert virkni vísaði til þess að 

andþyngsli trufluðu getu til athafna daglegs lífs. Sjúklingarnir nefndu t.d. bað 

sem erfitt verkefni vegna vatnsgufunnar og áreynslunnar sem það krafðist. Það 

gat valdið þeim andþyngslakasti. Tilfinningalegir erfiðleikar komu fram í 

tengslum við að aðlagast sjúkdómnum. Sjúklingarnir notuðu frekar orðið 

vonbrigði heldur en þunglyndi til að lýsa tilfinningaviðbrögðum. Ofsahræðsla og 

kvíði fylgdi oft þegar sjúklingarnir fengu andþyngslaköst. Félagslegir erfiðleikar 

fólust í því að sjúklingarnir gátu ekki tekið eins mikinn þátt í félagslífi eins og 

áður (Barnett, 2005). Þrátt fyrir þær takmarkanir sem sjúkdómurinn og þá 

aðallega andþyngsli valda sjúklingunum hefur komið fram í að sjúklingarnir 

upplifðu sig ekki veika. Takmarkanir á virkni væru ekki óeðlilegar og jafnvel 

hluti af því að eldast og einnig vita sjúklingarnir oft ekki að það sé mögulegt að 

bæta aðstæður þeirra (Habraken, Pols, Bindels og Willems, 2008).  

 

Gift og Shepard (1999) lýsa einkennum sjúklinga með langvinna lungnateppu 

og bera saman karlmenn og konur. Konur voru oftar þreyttar en karlar, voru með 

meiri þreytu og höfðu meiri áhyggjur en karlar af þreytunni. Konur höfðu að auki 

fleiri líkamleg einkenni og meiri áhyggjur af þeim en karlar. Einnig voru þær 

kvíðanari en karlar (Gift og Shepard, 1999) en andþyngsli eiga verulegan þátt í 

að sjúklingar með langvinna lungnateppu upplifi sig þreytta (Gift og Shepard, 

1999; Small og Lamb, 1999) Andþyngsli og þreyta geta myndað vítahring. Ekki 

er um almenna þreytu að ræða, heldur tengist því að vera með  langvinna 

lungnateppu. Fyrir sjúklingana er tilfinningin um þreytu alltaf til staðar. Þreyta 
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hefur áhrif á líkamlega og tilfinningalega virkni og fyrir hluta sjúklinga einnig á 

félagslega virkni (Small og Lamb, 1999).  

 

Þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um sýna að andþyngsli eru flókið 

viðfangsefni og margir áhrifaþættir þar til staðar. Líkamlegir, andlegir, vitrænir 

og félagslegir þættir sem þarf að hafa í huga við meðhöndlun sjúklinga með 

langvinna lungnateppu (Spathis og Booth, 2008; Victorson, Anton, Hamilton, 

Yount og Cella, 2009). Ekki er alltaf gerður greinarmunur í rannsóknum um 

hvort um er að ræða bráð eða langvarandi andþyngsli en ekki eru alltaf um 

samskonar viðbrögð hjá sjúklingum að ræða í bráðum og langvinnum 

andþyngslum. Sem dæmi má nefna að ofsahræðsla er yfirleitt ekki til staðar í 

langvinnum andþyngslum (McCarley, 1999). 

Mat á andþyngslum 

  

Við mat á andþyngslum eru orð sjúklings áreiðanlegasti mælikvarðinn þar sem 

andþyngsli er huglæg tilfinning. Spyrja þarf sjúklinginn um hvenær andþyngslin 

byrja, styrk andþyngslanna, við hvað versna andþyngslin og við hvað minnka 

þau. Mælt er með notkun tölukvarða (Bruera og Neumann, 1998). Hvorki 

öndunartíðni né súrefnismettun eru áreiðanlegir mælikvarðar á andþyngslin sem 

sjúklingur upplifir (Del Fabbro o.fl., 2006).  Ýmsir mælikvarðar hafa verið 

hannaðir til að mæla andþyngsli s.s. breyttur Borg skali, VAS (e. Visual Analog 

Scale), talnakvarði (e. Numeric Rating Scale) og andlitsskali (e. Faces). Þessa 

kvarða er hægt að nota til að mæla styrk andþyngsla og árangur af meðferð t.d. 

morfíngjöf. Þá eru andþyngsli mæld fyrir og eftir gjöf lyfsins. Aðrir mælikvarðar 

eins og St. George Respiratory Questionnaire meta einnig andþyngsli á ítarlegri 

hátt (Dorman, Byrne og Edwards, 2007). Markmið meðferðar við andþyngslum í 

líknarmeðferð er að sjúklingur finni sjálfur fyrir minni öndunarerfiðleikum. 

Mæling á súrefnismettun, mæling á starfsemi öndunarfæra, myndrannsóknir af 
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lungum og aðrar mælingar ætti eingöngu að gera ef ætlað er að niðurstöður breyti 

meðferð við andþyngslum (Del Fabbro o.fl., 2006; Landspítali, 2009).  

Líknarmeðferð fyrir langveika lungnasjúklinga 

 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram um líknarmeðferð. Kjarninn í þeim er 

þó alltaf sjúklingurinn, fjölskyldan og heildræn meðferð (Billings, 2006; Watson, 

Lucas og Hoy, 2005). Í þessu meistaraverkefni er stuðst við skilgreiningu á 

líknarmeðferð sem kemur fram í klínískum leiðbeiningum Landspítala um 

líknarmeðferð (Landspítali, 2009) og skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðissamtakanna (WHO, 2010).  Líknarmeðferð (e. palliative care) 

er skilgreind sem meðferð sem bætir lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra 

andspænis lífsógnandi sjúkdómi.  Með því að greina snemma og meta á 

viðeigandi og markvissan hátt verki og önnur vandamál, líkamleg, sálfélagsleg 

og andleg, má koma í veg fyrir og lina þjáningu (Landspítali, 2009; WHO, 2010).  

Líknarmeðferð er ætlað að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra 

(Billings, 2007; Watson, Lucas og Hoy, 2005; WHO, 2010). Klínískar 

leiðbeiningar um líknarmeðferð benda heilbrigðisstarfsmönnum einnig á 

eftirfarandi spurningar sem geta hjálpað til að greina þá sjúklinga sem geta haft 

gagn af líknarmeðferð: 

• Er sjúklingur með læknanlegan sjúkdóm en með erfið einkenni sem láta 

ekki undan almennri meðferð? 

• Kæmi þér á óvart ef að sjúklingur myndi deyja innan tveggja ára? 

• Er sjúkdómurinn ólæknandi en stöðugur? 

• Er sjúkdómurinn versnandi og virkni sjúklings minni? 

• Mun sjúklingi gagnast endurlífgun? 

• Er sjúklingur með verki og/eða önnur einkenni sem láta ekki undan 

meðferð? 

• Er þörf fyrir umræðu um lífsskrá og/eða erfðaskrá? 
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• Er þörf fyrir sérhæfða líknarmeðferð en sjúklingur sjálfur er ekki 

tilbúinn? 

• Eiga meðferðartakmarkanir við og þá hverjar? 

• Er sjúklingur deyjandi? 

(Landspítali, 2009, bls 11). 

 

Lagt er til að líknarmeðferð fyrir fólk með lungnasjúkdóma þ.m.t langvinna 

lungnateppu sé veitt þegar sjúklingarnir hafi eftirtalin einkenni. Súrefnisháður, 

mettun minna en 88% án súrefnis, ósjálfrátt þyngdartap, andþyngsli við lítið eða 

miðlungs álag og langvinnir lungnasjúkdómar eru til staðar t.d. lungnateppa, 

lungnatrefjun og lungnaháþrýstingur (Landspítali, 2009; Lanken o.fl., 2007) 

 

Líknarmeðferð á  hvorki að lengja líf né flýta dauða. Ekki er horft á sjúkdóm 

eða veikindin sem afmarkaða truflun á starfsemi líkamans, heldur horft til þeirrar 

þjáningar sem sjúkdómurinn veldur og áhrifum hennar á fjölskyldu sjúklings. 

Fjölskyldan er hvött til að taka virkan þátt í umönnun og tilheyrir því 

meðferðareiningunni (Landspítali, 2009; Watson o.fl., 2005).  

 

Líknarmeðferð krefst þverfaglegrar teymisvinnu, þar sem áhersla er lögð á 

meðferð einkenna og að tengja saman umönnun líkamlegra, sálrænna, félagslegra 

og andlegra þátta. Markvisst skal unnið að því að hjálpa þeim sjúka til að lifa eins 

innihaldsríku lífi og unnt er fram í andlátið og styðja fjölskylduna til sjálfshjálpar 

í sjúkdómsferlinu og þjáningu. Fylgd við syrgjendur er hluti af líknarmeðferð 

(Landspítali, 2009; Watson o.fl., 2005). Mikilvægt er að veitt sé góð 

líknarmeðferð og lífslokameðferð á sjúkrahúsum fyrir lungnasjúklinga því 

líklegra er að þeir deyi á sjúkrahúsi (Edmonds o.fl., 2001). Sjúklingar með 

langvinna lungnateppu eru oft einnig aldraðir einstaklingar og má búast við að 

stór hópur aldraðra með langvinna lungnateppu þurfi á líknarmeðferð að halda en 

kannski er ekki raunhæft að ætlast til þess að allir þessir einstaklingar fái 
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sérhæfða líknarmeðferð (Elofsson og Öhlen, 2004).  Bent hefur verið á að 

hugmyndafræði líknarmeðferðar eigi vel við þennan sjúklingahóp, en breytingar 

þurfi í kennslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga til þess að það geti átt sér stað (Ek 

og Ternestedt, 2008; Kanervisto o.fl., 2007). 

 

Lokastig líknarmeðferðar er meðferð við lífslok. Lífslokameðferð er að mörgu 

leyti frábrugðin líknarmeðferð hvað varðar ástand og einkenni sjúklings og 

meðferðarúrræði. Mikilvægt er að greina þá sjúklinga sem eru deyjandi en hægt 

er að bera kennsl á ákveðin skilmerki og einkenni sem gefa það til kynna. 

Meðferðaráætlun felur í sér að meta aðstæður og þarfir sjúklings á heildrænan 

hátt og að viðeigandi meðferð sé beitt við þjáningu sem orsakast af verkjum eða 

öðrum líkamlegum einkennum, sálrænum og andlegum þáttum og félagslegum 

aðstæðum. Einnig þarf að taka mið af menningarbundnum þáttum sem og 

siðferðilegum og lagalegum atriðum (Ellershaw og Ward, 2003; Landspítali, 

2009). Bent hefur verið á að lífslok geta verið flókið ferli, sérstaklega í 

sjúkrahúsumhverfi og erfitt getur reynst að greina að sjúklingur sé deyjandi 

(Ellershaw og Ward, 2003).  Í rannsókn Goodridge, Duggleby, Gjevre og Rennie 

(2009) kom í ljós að erfiðleikar voru meiri við andlát sjúklinga með langvinna 

lungnateppu en sjúklinga sem dóu af öðrum orsökum á gjörgæslu. Erfiðleikarnir 

voru meiri vegna andþyngsla og kvíða lungnasjúklinganna. Bent var á að til að 

bæta gæði lífsloka þessara sjúklingahóps þurfi fleiri meðferðir við andþyngslum, 

kvíða og betri ákvarðanaferli um meðferðartakmarkanir (Goodridge, Duggleby, 

Gjevre og Rennie, 2009).  

 

Komið hefur fram að heilbrigðisstarfsmenn eiga oft erfitt með að ræða 

meðferðartakmarkanir við sjúklinga með langvinna lungnateppu. Hindranirnar 

geta falist í því að átta sig á því hver sé ábyrgur fyrir umræðunni og í hvaða 

aðstæðum hún eigi að fara fram. Auk þess hefur komið fram skilningsleysi 

gagnvart því að langvinn lungnateppa sé lífsógnandi sjúkdómur líkt og 



32 

krabbamein og að meðferðarmarkmið líknarmeðferðar skarist við 

meðferðarmarkmið sjálfsumönnunar hjá langveikum og að síðustu séu 

skilgreiningar varðandi lífslok og líknarmeðferð á reiki og heilbrigðisstarfsmenn 

telji líknarmeðferð eiga við lífslokameðferð (e. terminal care). Mikil þörf sé á að 

að skýra hvað líknarmeðferð feli í sér því annars séu óskýr hugtök hindrun fyrir 

umræðu um meðferðartakmarkanir (Gott o.fl., 2009). Sjúklingar með langvinna 

lungnateppu vilja engu að síður ræða meðferðartakmarkanir þrátt fyrir að það sé 

viðkvæmt málefni (Gaber, Barnett, Planchant og McGavin, 2004; Knauft, 

Nielsen, Engelberg, Patrick og Curtis, 2005; Seamark o.fl., 2004). Í rannsókn 

Hasson og félaga (2008) höfðu sjúklingar með langvinna lungnateppu ekki 

fengið upplýsingar um líknarmeðferð eða svipaða þjónustu. Hluti sjúklinganna 

höfðu áhuga á þannig þjónustu en hluti tengdi líknarmeðferð einungis við lífslok 

og höfðu því ekki áhuga. Sú heilbrigðisþjónstusta sem þátttakendur notuðu 

tengdist aðallega versnunum á sjúkdómnum. Af þessari rannsókn mátti sjá að 

einkennabyrði er mikil hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu og þeir 

mundu líklega njóta góðs af líknarmeðferð sem mætir þörfum þeirra á virkan hátt 

(Hasson o.fl., 2008).  

 

Skoðað var í viðtölum við heilbrigðisstarfsmenn hvort sjúklingar með 

langvinna lungnateppu hafi þörf fyrir líknandi meðferð og hvaða hindranir eru í 

að veita hana. Fram komu erfiðleikar við að skilgreina líknarmeðferð, vita 

hvenær á að bjóða upp á hana og óljóst var hver átti að veita hana. Ein af 

hindrununum voru samskiptaerfiðleikar við sjúkling s.s vegna mæði. Einnig  

óttuðust starfsmennirnir viðbrögð sjúklings við boði um líknarmeðferð. Bent er á 

hversu erfitt sé að spá fyrir um horfur sjúklinga með langvinna lungnateppu, 

samskiptavandamál og skort á þekkingu á líknandi meðferð (Spence o.fl., 2009). 

 

Líknarmeðferð var upphaflega þróuð fyrir krabbameinssjúklinga og það er 

ekki fyrr en frá árinu 1990 sem líknarmeðferð fer að þróast fyrir aðra 
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sjúklingahópa. Upprunalega var hugsað um að líknandi meðferð væri 

lífslokameðferð en hægt er að nota líknarmeðferð á öllum stigum sjúkdóma og 

skiptir þá ekki máli hvort sjúklingarnir séu deyjandi eða ekki en læknandi 

meðferð og líknarmeðferð samkvæmt nýjustu leiðbeiningum ætti að skarast (sjá 

mynd 3)  (Lanken o.fl., 2007, Landspítali. 2009).  

 

Mynd 3. Læknandi og lífslengjandi meðferð og líknarmeðferð. 

(Landspítali, 2009, bls. 7) 

 

Talið er að sjúklingar með langvinna lungnateppu þurfi líknarmeðferð vegna 

áherslunnar á einkennameðferð. Þessir sjúklingar séu í þörf fyrir að einkenni 

þeirra séu metin kerfisbundið og meðhöndluð (Gysels og Higginson, 2008).  

Langvinn lungnateppa hefur í för með sér fjölþættan heilsufarsvanda sem hefur 

áhrif á marga þætti daglegs lífs. Heildræna nálgun þarf til að hjálpa sjúklingum 

og fjölskyldum þeirra að takast á við og lifa með þessum vanda (Helga 

Jónsdóttir, 2007). Sjúklingar með langvinna lungnateppu þurfa heildræna og 

samræmda þjónustu og líklega mundi hugmyndafræði líknarmeðferðar vera mest 

viðeigandi (Fraser o.fl., 2006). Einkennið andþyngsli er yfirgripsmikið og flókið 
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viðfangsefni og virðast sjúklingar með langvinna lungnateppu oft ekki fá 

viðeigandi meðferð við þeim. Það virðist vera ákall úr mörgum áttum um 

breytingar í meðferð þessa sjúklingahóps (Ek og Ternestedt, 2008; Gysels og 

Higginson, 2008; Yohannes, 2007). Bent hefur verið á að það þyrfti að koma inn 

með þverfaglega líknarmeðferð fyrr í sjúkdómsferlinu (Elkington, White, 

Addington-Hall, Higgs og Pettinari, 2003; Robinson, 2005). 

Meðferð við andþyngslum 

 

Sú meðferð sem æskilegust er heildræn líknarmeðferð sem leggur áherslu á 

meðhöndlun andþyngsla. Í samræmi við áherslur klínískra leiðbeininga um 

líknarmeðferð þá er lagt til að miðpunktur hennar er meðferð einkenna, bætt 

lífsgæði, betri samskipti, aukin líkamleg virkni og tilfinningalegur, andlegur og 

sálfélagslegur stuðningur (Landspítali, 2009; Yohannes, 2007) 

 

Þegar sjúkdómurinn langvinn lungnateppa hefur verið greindur þá ætti 

meðferð hans samkvæmt GOLD leiðbeiningunum að snúa að eftirfarandi 

markmiðum: Draga úr einkennum, varna frekari framgang sjúkdómsins, auka 

æfingaþol, bæta heilbrigði, fyrirbyggja og meðhöndla fylgikvilla, fyrirbyggja og 

meðhöndla versnanir og fækka dauðsföllum (Rabe o.fl., 2007). 

 

Til að veita einkennameðferð við andþyngslum er mikilvægt að horfa á 

huglæga upplifun sjúklingsins af andþyngslum og meðhöndla einkennið út frá 

þeirri upplifun en ekki út frá hlutlægum þáttum eins og öndunartíðni og 

súrefnismettun. Einkennameðferðin felur samt í sér að meðhöndla orsakir 

andþyngsla og einnig önnur einkenni sem eru áhrifaþættir í andþyngslum m.a. 

kvíða (Del Fabbro o.fl., 2006). 

 

Almenn læknisfræðileg meðferð við langvinnri lungnateppu hefur jafnan áhrif 

á andþyngsli en sú meðferð felur í sér stera (e. corticosteroids) til inntöku eða í 
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innúða, berkjuvíkkandi innúðar og/eða sýklalyf, súrefnisgjöf, inflúensu- og 

lungnabólgubólusetningar, ytri öndunarvél með jákvæðum þrýstingi (e. 

noninvasive positive pressure ventilation) fræðsla og stuðningur, 

öndunaræfingar, kvíðastjórnun, slökun, lungnaendurhæfing, „pursed lip 

breathing“, styrkjandi æfingar, raförvun eða TENS (e. transcutanious electrical 

nerve stimulation) á vöðva i fótleggjum, vera uppisitjandi heldur en liggjandi, 

kalt loft eða viftur og borða litlar en fleiri máltíðir yfir daginn (Buckholz og von 

Gunten, 2009; Christenbery, 2005; Quon, Gan og Sin, 2008; Tiep og Barnett, 

2008). Sýnt hefur verið að súrefni er gagnlegt til að bæta líðan sjúklinga með 

langvinna lungnateppu (Eaton o.fl., 2002). Ytri öndunarvél og langtíma 

súrefnismeðferð getur bæði verið íþyngjandi fyrir sjúklinginn og þá sérstaklega í 

byrjun meðferðar en einnig getur öndunarvélar- og súrefnismeðferðin verið léttir 

fyrir sjúklinginn og hjálpað honum að glíma við andþyngsli (Þorbjörg Sóley 

Ingadóttir og Helga Jónsdóttir, 2006). Sjúklingar með langvinna lungnateppu á 

lokastigi upplifa stundum að lyfjameðferðir og súrefnismeðferð stýri lífi þeirra 

(Seamark o.fl., 2004). 

 

Rannsókn um eigin meðferðir sjúklinga (n=30) með langvinna lungnateppu 

við andþyngslum sýndi að breyta um virkni (e. activity), slökun, innúðanotkun, 

breytt öndunarmynstur og að fá ferskt loft voru aðferðir sem sjúklingarnir töldu 

áhrifaríkar. Fram kom að „pursed lip breathing“ sem er meðferð sem 

heilbrigðisstarfsmenn kenna sjúklingum er í aðeins helmingi tilvika talin vera 

áhrifarík (Thomas, 2009).  Einnig hefur komið fram í öðrum rannsóknum að 

breyting á virkni er algeng aðferð sjúklinga til að draga úr andþyngslum 

(Christenbery, 2005). Við upplifun á bráðum andþyngslum á sjúkradeild þá töldu 

sjúklingar með langvinna lungnateppu að það væri hjálplegt þegar væri hlustað á 

þá, að þeim væri sinnt strax og að einhver væri hjá þeim á meðan andþyngslin 

gengu yfir. Nærvera annarra skipti miklu máli (Heinzer, Bish og Detwiler, 2003). 

Fram hefur einnig komið hversu mikilvægt það er að hvíla sjúklinginn reglulega 
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t.d. við daglega aðhlynningu og fara ekki hraðar en hann sjálfur treystir sér 

(Lomborg og Kirkevold, 2005). 

 

Í eigindlegri rannsókn um líðan sjúklinga með langvinna lungnateppu kom 

fram að ráða við andþyngsli og vita hvað virkar var mikilvægt fyrir sjúklingana. 

Löng reynsla af andþyngslum kom fram í því að sjúklingarnir kunnu áhrifaríkar 

leiðir til að ná tökum á þeim. Meðal þeirra leiða var innúðanotkun, kunna rétta 

tækni við notkun hans, „pursed lip breathing“ og breyta magni súrefnis þ.e. 

hækka það eftir þörfum. Þegar aðferðirnar sem sjúklingarnir kunnu virkuðu ekki 

sem skyldi þá komu fram tilfinningar um ofsahræðslu eða hjálparleysi. Þá treystu 

sjúklingarnir á aðstandendur og heilbrigðisstarfsmenn til að meðhöndla 

andþyngslin. Einnig kom fram hversu mikið sjúkdómurinn var ógn við sjálfstæði 

sjúklinganna og þeir fengu tilfinningu um að vera einangraðir og með léleg 

lífsgæði (Thomas, 2009).  

 

Hér í verkefninu verður sérstaklega fjallað um notkun morfíns eða ópíóiða við 

andþyngslum. Hlutverk hjúkrunarfræðinga í líknarmeðferð er að framfylgja 

fyrirmælum um lyfjagjöf og mat á áhrifum hennar á andþyngsli. Í klínískum 

leiðbeiningum Landspítala um líknarmeðferð (2009) kemur fram að lyfjameðferð 

við andnauð er m.a. súrefni, ópíóíðar og kvíðastillandi lyf. Bent hefur verið á að 

kvíðastillandi lyf geti verið gagnleg við andþyngslum vegna slakandi áhrifa 

þeirra (Barnett, 2008; Hallenbeck, 2003) en rannsóknir hafa ekki staðfest gildi 

þeirra (Rocker o.fl., 2009). 

 

Ekki er alveg vitað hvernig ópíóiðar virka á andþyngsli en ýmsar kenningar 

hafa verið settar fram. Ópíóiðar geta mögulega minnkað öndunarviðbrögð við 

súrefnisskorti og of háum koltvísýringi í blóði.  Þeir geta einnig minnkað kvíða 

og upplifun sjúklings af andþyngslum án þess að draga úr öndunarhraða eða 

súrefnismettun í blóði. Einnig eru líkur til þess að ópíóiðar valdi því að 
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lungnabláæðar víkka út og þar með minnki álag á hjartað (Del Fabbro o.fl., 

2006). Þannig eru ópíóiðar gagnleg meðferð við andþyngslum. Þó skyldi fara 

varlega í notkun ópíóða hjá sjúklingum sem ekki hafa fengið ópíóíða áður vegna 

hættu á öndunarslævingu og hækkuðum koltvísýringi í blóði (Abernethy o.fl., 

2003; Johnson, Woodcock og Geddes, 1983; Poole, Veale og Black, 1998; 

Woodcock o.fl., 1981). Framan af töldu heilbrigðisstarfsmenn að ópíóiðar væru 

varasöm meðferð við langvinnri lungnateppu (Gray o.fl., 1981) en nýrri 

rannsóknir hafa sýnt að ópíóíðar er hættulausir og valda ekki öndunarslævingu ef 

þeir eru gefnir í réttum skömmtum og gott eftirlit haft með gjöfinni (Currow, 

Ward og Abernethy, 2009; Rocker, Sinuff, Horton, og Hernandez, 2007; 

LeGrand, Khawam, Walsh og Rivera, 2003).  

 

Ópíóíðar eru þeir lyfjaflokkur sem hefur verið sýnt fram á að gagnist mest við 

óviðráðanlegum andþyngslum (e. refractory breathlessness). Ekki hefur verið 

sýnt fram á hvaða lyfjaform af ópíóíðum er gagnlegast en flestar rannsóknir hafa 

notað morfín (Currow o.fl., 2009). Hægt er að meta og meðhöndla andþyngsli í 

þrepum (e. dyspnea ladder) sambærilegt við meðhöndlun á verkjum (e. analgesic 

ladder). Morfín er þá síðasta þrepið í stiganum þegar annað hefur verið fullreynt 

(Rocker o.fl., 2009).  Heilbrigðisstarfsmenn eiga að fræða sjúklinga og ættingja 

um notkun þessara lyfja. Enn er þó ótti hjá heilbrigðisstarfsmönnum, sjúklingum 

og aðstandendum við notkun ópíóiða og tengsl notkunar þeirra við yfirvofandi 

andlát eða jafnvel fíkn. Frekari rannsókna er þörf til að skoða langtímaverkun 

morfíns hjá þessum sjúklingahópi (Rocker o.fl., 2009).  

 

Áhrif sjúkdómsins langvinnrar lungnateppu er ekki aðeins á sjúklinginn 

heldur hefur hann einnig líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg áhrif á 

aðstandendur sjúklingsins. Aðstandendur sjá oft um líkamlega aðhlynningu 

heima við og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Bæði ákvörðunin að senda 

sjúklinginn á sjúkrahús í versnunum og síðan að vita ekki hvernig honum reiðir 
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af getur valdið mikilli tilfinningalegri og andlegri streitu (Hasson o.fl., 2008). 

Eiginkonur eru mikilvægir stuðningsaðilar manna með langvinna lungnateppu. 

Þær eru akkeri í lífi mannanna og standa vörð um ástand þeirra. Þær upplifa þó 

einangrun og minnkað frelsi. Í rannsókn Dórótheu Bergs (2002) kom fram sú 

þversögn að þeim fannst erfitt að sinna eiginmönnum sínum en þær óskuðu samt 

eftir því að gera það. Sjá má af þeirri rannsókn að aðstandendur sjúklinga þurfa 

stuðning, upplýsingar og leiðbeiningar. Fáar rannsóknir eru þó til um fræðslu- og 

stuðningsþarfir aðstandenda sjúklinga með langvinna lungnateppu en miðað við 

mikla byrði sjúkdómsins er líklega mikil þörf hjá aðstandendum fyrir stuðning og 

fræðslu (Caress, Luker, Chalmers, og Salmon, 2009). Fjölskylda sjúklings með 

langvinna lungnateppu er í áhættu með að einangrast og skorta sveigjanleika til 

að bregðast við aðstæðum s.s. lífsstílsbreytingar vegna sjúkdómsins. Hættan er 

einnig sú að álagið verði of mikið á makann (Kanervisto, Paavilainen, og 

Heikkilä, 2007). Mikilvægt er því að fjölskyldan sé með í ákvörðunum um 

þjónustu og meðferð. Sjúklingar og aðstandendur eru oft í erfiðleikum að finna 

réttan farveg í heilbrigðiskerfinu. Eins og kemur fram í skilgreiningunni um 

líknarmeðferð þá er fjölskyldan hluti af meðferðareiningunni og verið er að 

styðja fjölskylduna í sjúkdómsferlinu og í þjáningu (Landspítali, 2009; WHO, 

2010). 

Aðstæður á Íslandi fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu 

 

Sú þjónusta sem þegar er til staðar fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu er 

töluverð en snýr mest að bráðaþjónustu og endurhæfingu. Sú þjónusta sem er til 

staðar á höfuðborgarsvæðinu er eftirfarandi: Lungnadeild Landspítala er með 

sérhæfða bráðaþjónustu fyrir lungnasjúklinga. Dagdeild lyflækningasviðs 

Landspítala sinnir lungnasjúklingum sem þurfa rannsóknir og sérhæfða meðferð 

en geta verið heima um kvöld og nótt. Lungnasjúklingar geta fengið 

stuðningsmeðferð, sem felur í sér meðhöndlun einkenna, á sérhæfðri 

hjúkrunarstýrðri göngudeild Landspítala. Svefnrannsóknar- og öndunarvélaeining 



39 

Landspítala er með sérhæfða þjónustu, rannsóknir, fræðslu og meðferðir með 

öndunarvélum. Reykleysismiðstöð og súrefnisþjónusta er einnig staðsett á 

göngudeild Landspítala sem er í samvinnu við aðrar einingar Landspítala. 

Sérfræðingar í lungnalækningum eru með læknastofur,  heilsugæslustöðvar  og 

heimahjúkrun veita einnig sjúklingum með langvinna lungnateppu ýmsa 

þjónustu. Endurhæfing fer fram á Reykjalundi, Landspítala, Landakoti og HL 

stöðinni. Þessi þjónusta sem talin er upp hér á að öllu leyti við allt landið en að 

auki er ýmis þjónusta s.s. á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum á 

landsbyggðinni sem ekki er talin upp hér. Þjónusta við lungnasjúklinga á 

lokastigi á Íslandi hefur ekki verið sérstaklega skilgreind en hægt hefur verið að 

sækja um í heimahlynningu Landspítala og á líknardeildum Landspítala en sú 

þjónusta var í upphafi aðeins ætluð krabbameinssjúklingum. Ekkert formlegt 

líknarteymi er skilgreint fyrir lungnasjúklinga. 

Samantekt 

 

Eins og sýnt hefur verið fram á er þörf fyrir bætta líknarmeðferð fyrir sjúklinga 

með langvinna lungnateppu og fjölskyldur þeirra. Sjúklingar með langvinna 

lungnateppu geta oft verið með töluverð einkenni á síðasta ári veikindanna og þá 

aðallega andþyngsli. Sjúklingarnir eru einnig oft með stöðuga súrefnisgjöf sem 

eykur enn á félagslega einangrun þeirra, því þeir eiga erfitt með að fara utanhúss 

án súrefnisins eða þá með mikilli fyrirhöfn (þ.e. að taka súrefniskút eða 

súrefnissíu með sér). Þörf er á þjónustu frá heilbrigðisstarfsmönnum sem vita og 

þekkja óvissar horfur þessara sjúklinga, sem veita heildræna meðferð þ.m.t. 

einkennameðferð, upplýsingagjöf og til að undirbúa endalokin. Umfjöllun  um 

andþyngsli og meðferðir við andþyngslum, bæði hefðbundin meðferð og sú 

meðferð sem klínískar leiðbeiningar Landspítala um líknarmeðferð mæla með, 

sýnir að þörf er á auknum tengslum á milli þessara sérgreina. Mikilvægt er að 

sjúklingurinn haldi áfram sinni hefðbundnu meðferð sem veitt er við langvinnri 

lungnateppu, en líknarmeðferð þarf einnig að vera hluti af meðferð sjúklingsins 
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og fjölskyldu hans, vegna áherslunnar á heildræna meðferð þ.m.t. 

einkennameðferð.
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4. Hindranir og tækifæri við innleiðingu 

líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna 

lungnateppu 

Við framsetningu niðurstaðna var lögð áhersla á hindranir við innleiðingu 

líknarmeðferðar og tækifæri eða lausnir á því hvernig hægt er að innleiða 

líknarmeðferð. Hindranirnar voru hugtakaruglingur, barátta/ágreiningur og 

óvissa um horfur. Helstu tækifærin til breytinga eða lausnir sem komu fram var 

að vera samstíga í því að veita líknarmeðferð og var þverfagleg vinna þar efst á 

blaði. Umræða um styrkleika var ekki skýr en þó komu fram nokkrir þættir s.s. 

að hjúkrunarfræðingar eigi auðvelt með að meta einkenni sjúklingsins vegna þess 

hversu nálægt þeir eru sjúklingnum.  

Hugtakaruglingur 

 

Hugtakaruglingur virtist vera ríkjandi hjá hjúkrunarfræðingunum. Þrátt fyrir að 

hafa lesið og kynnt sér nýjar klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð og sótt 

fræðslu um efnið þá virtist sem breytingin á hugtakinu líknarmeðferð frá því að 

vera aðeins við lok lífs yfir í að ná frá greiningu lífsógnandi sjúkdóms, hafi ekki 

náð að festa sig í sessi. Hafa verður í huga að klínískar leiðbeiningar Landspítala 

um líknarmeðferð voru gefnar út í desember 2009 og innleiðingarferli 

leiðbeininganna var ekki lokið. Viðtölin við hjúkrunarfræðingana voru tekin í 

maí 2010. Umræðan sem átti að snúast um líknarmeðferð fór oft yfir í umræðu 

um lífslokameðferð. Lífslokameðferð virtist vera hjúkrunarfræðingunum 

hugleikin og tóku þær mörg dæmi um það sem gat farið úrskeiðis s.s. varðandi 

ákvörðun um lífslokameðferð og einnig dæmi af sjúklingum og fjölskyldum sem 

fengu góða lífslokameðferð. Þeir notuðu oft orðið líknarmeðferð eða líknandi 

meðferð þegar lífslokameðferð var rædd eins og sést í eftirfarandi dæmi en þá var 
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umræðan um lífslokameðferð en hjúkrunarfræðingurinn notaði orðið líknandi 

meðferð. „Þessi ákvörðun að setja á líknandi meðferð. Viðkomandi er kannski á 

BiPaP (ytri öndunarvél) ennþá...“ 

Barátta/ágreiningur 

 

Baráttan snerist um ágreining sem kom nokkuð oft fram í samskiptum við aðrar 

heilbrigðisstéttir, einkum lækna. Læknar væru misviljugir að tileinka sér 

vinnubrögð og hugmyndafræði líknarmeðferðar. Læknar væru einnig ekki 

sammála sín á milli varðandi líknarmeðferð sem hefur áhrif á samskipti 

heilbrigðisstarfsmanna á deildinni. Í samræðum hjúkrunarfræðinganna kom fram 

að „Þetta er eins og þú segir, tvær fylkingar svolítið í læknaliðinu“ og einnig var 

sagt „Ég ætla að bæta inn í þetta, mér finnst vanta samræmi milli læknanna. Ég 

fagna því þessari umræðu. Ég hef lent í því að þeir séu á öndverðum meiði“. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn sagði: „Svo er hjá sumum svona stemning, sjáum til, 

sjáum til á morgun. Það er klassík, hér á lungnadeild. Mér finnst stundum verið 

að flýja, ákvarðanatöku dagsins í dag, sjá bara til“. 

 

Líklega eru aðstæður á sjúkradeildinni þannig að læknarnir komist upp með 

að hafa skoðanir eða afstöðu sem þeir þurfi ekki að rökstyðja. Þegar umræða um 

líknarmeðferð komi upp þá þurfi hjúkrunarfræðingarnir að færa rök fyrir máli 

sínu, ekki sé nóg að segja aðeins hvað þeim finnst. Það kom fram í viðtölunum 

hjá hjúkrunarfræðingunum að „...læknar og hjúkrunarfræðingar tala ekki sama 

tungumálið í þessu“. 

 

Nokkur dæmi um það hvernig ágreiningurinn kemur fram og þá aðallega um 

lyfjagjafir eða morfíngjafir. Starfshópurinn þ.e. hjúkrunarfræðingar og læknar 

virðist vera ósamstilltur varðandi morfíngjafir og um að ákvarða líknarmeðferð 

eða lífslokameðferð. Líklega er það togstreita á milli ólíkra nálgana eða 

hugmyndafræði læknisfræðinnar og hjúkrunarfræðinnar. Oft er það að læknarnir 
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vilja fresta ákvörðun um líknarmeðferð og/eða morfíngjöf eða telja að tíminn sé 

ekki kominn til þess. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu tregðu hjá sumum læknum 

við að setja sjúklingana á morfín eða Contalgin (morfín forðalyf). Eftirfarandi 

dæmi lýsir samskiptum hjúkrunarfræðings og læknis varðandi Contalgin gjöf og 

sýnir að hvorki hjúkrunarfræðingurinn né læknirinn ræddu málið til hlítar. 

Hjúkrunarfræðingurinn hætti umræðunni um Contalgin um leið og læknirinn 

sagði nei. 

 

Ég hringdi einmitt í líknarteymið um daginn. Hún [hjúkrunarfræðingur í 

líknarteyminu] spurði hvort að viðkomandi sjúklingur væri kominn á 

Contalgin, en ég sagði nei og það þyrfti kannski að skoða það. Ég nefni 

það við þann sérfræðing [læknirinn] sem var þá og hann sagði að þær í 

líknarteyminu eru ekki læknar, ég ætla ekki að skrifa upp á Contalgin, 

punktur. Þar með var það ekki meira rætt. 

 

Þá kom fram þekkingarleysi hjá samstarfsfélögum t.d. í sambandi við 

skammtastærðir á morfíngjöfum og að hjúkrunarfræðingar þurfi þá að leiðrétta 

það samanber eftirfarandi dæmi: 

 

Líka í lífslokameðferðinni... það brennur við að það sé ekki tekið tillit til 

þess hvað sjúklingurinn er búinn að vera á miklum lyfjum heima. Hann 

hefur kannski verið á stórum skömmtum af Contalgini heima. Svo er hann 

kannski allt í einu komin á fimm milligrömm af morfíni undir húð.... Þarna 

þurfum við að stíga á bremsuna, kemur kannski nýr læknir og ordinerar og 

þetta hef ég lent í, oftar en einu sinni.  

 

Áhersla á sértækar þarfir sjúklinga með langvinna lungnateppu varðandi 

andþyngsli var ekki að finna í samræðum þátttakenda. Mögulega er það vegna 

þess að það er sameiginleg þekking hjúkrunarfræðinganna á sjúkdómnum sem 
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þeir telja sig eiga að vita og ekki þarf að tala sérstaklega um. Morfíngjafir voru 

þó ræddar en ekki tekið sérstaklega fram að það væri við andþyngslum 

sjúklinganna. 

Óvissa um horfur 

 

Í frásögum hjúkrunarfræðinganna kom skýrt fram sjúkdómsferli  langvinnrar 

lungnateppu. Þeir lýstu því hvernig sjúklingarnir gátu komið inn í bráðaversnun á 

sjúkdómnum, verið við dauðans dyr, og síðan orðið hressari og jafnvel útskrifast 

heim.  Greinilegt var að það olli þeim hugarangri að erfitt væri að segja fyrir um 

horfur sjúklinganna. Þær gerðu sér allar grein fyrir því að þetta væri hluti af 

sjúkdómsferli langvinnrar lungnateppu, en erfitt væri að eiga við óvissar horfur í 

starfinu. Þar blandast einnig inn sá hugtakaruglingur sem áður er nefndur því þeir 

nota orðin líknandi meðferð í stað lífslokameðferðar. Einn hjúkrunarfræðingurinn 

sagði: „Þó það sé líknandi meðferð í dag, þýðir það ekki að það sé líknandi 

meðferð eftir fjóra daga. Viðkomandi er kannski bara að hressast“. Eftirfarandi 

dæmi er góð lýsing á þessu: 

 

Það er líka kona sem býr heima hjá sér núna, við góða heilsu, innan hennar 

annmarka. Fyrir fimm árum var búið að tilkynna fjölskyldunni að hún væri 

að deyja. Við þurfum að vera tilbúin í þetta líka. Það sem að gerðist hjá 

henni svo við tölum um hvað það hefur mikil áhrif á fólk. Hún var rosalega 

lengi að vinna sig út úr þessu. Hún vissi að það var búið að tala við fólkið 

hennar. Vissi að það var búið að tala um að henni var ekki hugað líf. Hún 

var náttúrulega glöð að vera á lífi, en fannst hún þurfa að réttlæta það. 

 

Lýsandi saga um hvernig ferill sjúkdómsins langvinn lungnateppa kemur fram í 

eftirfarandi dæmi eins hjúkrunarfræðingsins. Sjúklingurinn lagðist inn á 

lungnadeildina í bráðaversnun og jafnvel deyjandi. Hann varð síðan betri og 

hæfur til útskriftar heim. Þarna voru ættingjar greinilega ráðvilltir og áttuðu sig 
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ekki á sjúkdómsferlinu. Hjúkrunarfræðingurinn upplifir sig í varnarstöðu 

gagnvart ættingjunum þar sem hún lýsir andstöðu ættingjanna gagnvart útskrift 

sjúklingsins.  

 

Þegar sjúklingurinn er mjög slæmur og kemur inn í mikilli öndunarbilun. 

Jafnvel allir halda að hann sé að deyja, svo snýr hann við og er orðinn 

þokkalegur. En fjölskyldan er enn í fasanum þegar hann kom inn. Bíddu er 

hann að deyja, eða ekki? Svo kemur næsta umræða að sjúklingurinn sé að 

fara heim, þá rísa hárin enn þá hærra á ættingjunum. Á hann 

[sjúklingurinn] virkilega að fara heim? 

Vera samstíga 

 

Hjúkrunarfræðingarnir ræddu oft mikilvægi þess að vera samstíga. Þá áttu þær 

við að heilbrigðisstarfsmenn þyrftu að vera samræmdir og tala sama tungumálið. 

Það væri atriði sem skipti virkilega máli fyrir sjúklingana og líðan þeirra. Fram 

kom hjá þeim að „ef maður aldrei talar um þetta [líknarmeðferð] sem hópur, þá 

erum við aldrei almennilega örugg í þessu“. Hjúkrunarfræðingarnir óskuðu eftir 

þverfaglegum vinnufundi eða samræðum um líknarmeðferð á lungnadeildinni. 

Tilgangurinn með slíkum fundi væri að samræma starfsaðferðir.   

 

 Er kannski ekki fyrst að taka umræðuna. Byrja umræðuna um 

meðferðartakmörkun. Hvort hún eigi að vera eða ekki? Ræða innan 

heilbrigðisstarfsmannahópsins en síðan þurfum við að vera samstíga. 

Sjúklingar nefnilega finna ef við erum það ekki, ef við tölum ekki saman. 

Það hefur oft komið fram í viðtölum mínum við sjúklinga. Sjúklingar hafa 

sagt við mig...ég er svo óörugg, það er enginn að tala sama tungumál 

hérna. Þeir hringja jafnvel af sjúkrastofunni... Geturðu sagt mér aðeins, ég 

þarf að átta mig. Þetta þurfum við að passa algerlega. 
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Nýju klínísku leiðbeiningarnar opnuðu nýjar víddir og möguleika til að 

samræma starfsaðferðir. Þá er hægt að vísa til klínísku leiðbeininganna til að 

styðja mál sitt um að sjúklingarnir séu í þörf fyrir líknarmeðferð. Nauðsynlegt 

væri að allir á deildinni kynntu sér leiðbeiningarnar og skildu leiðbeiningarnar og 

rökin fyrir þeim. Það hefði verið skortur á samræmi í vinnubrögðum á deildinni 

varðandi líknarmeðferð og lífslokameðferð. Einn hjúkrunarfræðingur sagði: „Ég 

heyri, alltof algengt, það er með svo margt að við erum ekki nógu samræmd, í 

leiðbeiningunum [til sjúklinga]. Maður finnur að sjúklingar verða óöryggir ef 

þeir heyra mismunandi útfærslur. Það veldur óöryggi“ og annar bætti við „Við 

verðum að tala saman og vera sammála um að þetta eru viðurkenndu aðferðirnar, 

allavega á þessu tímabili.... að við séum alltaf að tala sama tungumálið“. 

 

Umræður um hindranir og tækifæri eða lausnir voru skýrari í viðtalinu heldur 

en umræða um styrkleika. Þó kom fram að hjúkrunarfræðingarnir upplifðu sig 

vera nálægt sjúklingnum og sjá fljótt einkenni hans og líðan. Einnig að þær voru 

milligöngumenn fyrir sjúklinginn og þúsundþjalasmiðir og oft í sambandi við 

marga meðferðaraðila s.s. prest, lækni, sjúkraþjálfa, sjúkraliða. Það gat verið 

bæði styrkleiki og veikleiki. Hættan væri á því að gleyma því að vera fagaðili eða 

meðferðaraðili. 
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Umræða 

Í verkefninu er leitast við að svara því hver eru lykilatriði í innleiðingu 

líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu og fjölskyldur þeirra 

með hliðsjón af innleiðingarlíkani van Linge. Spurningunni var síðan skipt í 

þrennt og tveir fyrstu þættirnir eru fræðilegt samþætt yfirlit yfir lykilatriði 

varðandi sjúkdóminn langvinna lungnateppu og andþyngsli og líknarmeðferð. 

Þriðji þátturinn fjallar um lykilatriði varðandi hindranir í innleiðingu 

líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu og árangursríkar 

leiðir fyrir innleiðingu.  

 

Fræðilegt yfirlit sýnir fram á þörf fyrir bætta líknarmeðferð fyrir sjúklinga 

með langvinna lungnateppu og fjölskyldur þeirra (Ek og Ternestedt, 2008; 

Elkington o.fl., 2003; Fraser o.fl., 2006; Gysels og Higginson, 2008; Hasson o.fl., 

2008; Robinson, 2005; Yohannes, 2007). Sjúklingar með langvinna lungnateppu 

geta oft verið með töluverð einkenni á síðasta ári veikindanna. Andþyngsli eru 

aðaleinkenni sjúkdómsins og spila oft stóran þátt varðandi önnur einkenni s.s. 

kvíða og þreytu (Bailey, 2004b; Edmonds o.fl., 2001; Small og Lamb, 1999). 

Sjúklingarnir eru einnig oft með stöðuga súrefnisgjöf sem eykur enn á félagslega 

einangrun þeirra, því þeir eiga erfitt með að fara utanhúss án súrefnisins eða þá 

með mikilli fyrirhöfn þ.e. að taka súrefniskút eða súrefnissíu með sér (Barnett, 

2008; Elofsson og Öhlen, 2004). Þessum sjúklingum hefur ekki verið nægjanlega 

sinnt af heilbrigðisstarfsmönnum og þarf að verða breyting þar á. Þörf er á 

þjónustu frá heilbrigðisstarfsmönnum sem vita og þekkja hversu flókinn 

sjúkdómurinn er og gangur hans ófyrirséður. Þörf er á heildrænni meðferð eins 

og líknarmeðferð sem felur í sér einkennameðferð, upplýsingagjöf og hjálp við 

að undirbúa endalokin (Elkington o.fl., 2003; Yohannes, 2007). Til þess að veita 

sjúklingum með langvinna lungnateppu líknarmeðferð þarf að hafa sérstöðu 
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sjúkdómsins í huga. Því má leiða líkur að því að til viðbótar við klínískar 

leiðbeiningar Landspítala um líknarmeðferð þá þurfi sérhæfða þekkingu og færni 

heilbrigðisstarfsmanna sem sinna sjúklingum með langvinna lungnateppu. 

Klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð virðast ætla að nýtast vel þegar um er 

að ræða líknarmeðferð sem lífslokameðferð en fræðilegt yfirlit og rýnihópsviðtal 

við hjúkrunarfræðinga sýnir að langt er í land að sjúklingar og 

heilbrigðisstarfsmenn taki líknarmeðferð, eins og hún er skilgreind í dag, opnum 

örmum. 

Lykilatriði varðandi hindranir í innleiðingu líknarmeðferðar fyrir sjúklinga 

með langvinna lungnateppu og árangursríkar leiðir fyrir innleiðingu voru skoðuð 

í rýnihópsviðtali við lykilhjúkrunarfræðinga sem starfa á lungnadeild. Þær 

hindranir sem komu fram voru hugtakaruglingur, barátta/ágreiningur og óvissa 

um horfur. Hjúkrunarfræðingarnir töldu það að vera samstíga væri leið til 

árangurs varðandi líknarmeðferð. 

Hugtakaruglingur hefur komið fram í rannsóknum um líknarmeðferð hjá 

sjúklingum með langvinna lungnateppu. Erfitt hefur verið að skilgreina 

líknarmeðferð og vita hvenær á að bjóða upp á hana. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að óljóst væri hjá heilbrigðisstarfsmönnum hver þeirra ætti að veita líknarmeðferð 

(Gott o.fl., 2009; Spence o.fl., 2009). Í klínískum leiðbeiningum um 

líknarmeðferð er einnig bent á að hugtökum hafi verið ruglað og líknarmeðferð sé 

oft kölluð annað t.d. stuðningsmeðferð eða einkennameðferð (Landspítali, 2009). 

Barátta eða ágreiningur við samstarfsmenn s.s. lækna varðandi ákvörðun um 

líknarmeðferð og þá sérstaklega gjöf ópíóíða, er einnig þekkt í fræðunum. Enn er 

til staðar ótti hjá heilbrigðisstarfsmönnum, sjúklingum og aðstandendum við 

notkun ópíóiða og tengsl notkunar þeirra við yfirvofandi andlát eða jafnvel fíkn. 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að ópíóíðar eru hættulausir ef þeir eru gefnir 

undir eftirliti (Rocker, Sinuff, Horton, og Hernandez, 2007). Óvissa um horfur 

sjúklinganna er málefni sem kom ítrekað fram í samþættu fræðilegu yfirliti um 

sjúkdóminn langvinna lungnateppu (Murray o.fl., 2005; Spence o.fl., 2009; 
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Varkey, 2006; Yohannes o.fl., 2005). Sérstaða sjúkdómsins felst í því hvernig 

sjúklingurinn getur verið bráðveikur og stuttu síðar orðinn fær til útskriftar og 

ekki er hægt að spá fyrir um lífslengd þessara sjúklinga eins og oft er hægt t.d. 

með krabbameinssjúklinga.  

Athyglisvert er að skoða það sem ekki kom fram í viðtölunum við 

hjúkrunarfræðingana en hefði mátt búast við. Í allri fræðilegri umfjöllun kom 

fram mikil áhersla á hversu erfið andþyngsli sjúklinganna væru og lítið væri um 

meðferðarúrræði við þeim. Í rannsókn Spence og félaga (2009) kom fram að ein 

af hindrununum voru samskiptaerfiðleikar við sjúkling s.s. vegna mæði. 

Umfjöllun um andþyngsli sjúklinganna eða erfiðleikar við að veita meðferð við 

andþyngslum var lítið sem ekkert rædd meðal hjúkrunarfræðinganna þrátt fyrir 

umræður um atriði sem skiptu mestu máli í líknarmeðferð þessa sjúklingahóps og 

umræður um einkennamat. 

Þeir fimm sammannlegu þættir sem Benner (1994) lýsir sem voru hafðir að 

leiðarljósi við uppbyggingu aðferðafræði rýnihópanna komu fram við túlkun 

gagnanna. Fyrsti þátturinn aðstæður endurspeglast í túlkun hjúkrunarfræðinganna 

á því hvernig líknarmeðferð er staðsett og hlutverk hennar á nýjum og breyttum 

tímum innan heilbrigðiskerfis sem er stöðugt í þróun. Hún kom einnig fram í því 

hvernig hjúkrunarfræðingarnir staðsetja sig á sjúkradeild bæði faglega og 

verklega, hvernig þeir upplifa aðstæður sjúklinganna og hvernig samvinnu er 

háttað milli hinna fjöldamörgu aðila sem tengjast þjónustunni. Líkömnun eða 

staðsetning hjúkrunarfræðinga í þjónustunni kemur fram þegar 

hjúkrunarfræðingarnir lýsa þeim skilning sem þeir hafa á sjálfum sér sem 

fagaðila, upplifun þeirra af því jákvæða og neikvæða og hvernig þeir skilgreina 

líknarmeðferð út frá hugmyndafræðilegum grunni. Þemað um baráttu/ágreining 

við aðrar stéttir tengist líka hér, þar sem hjúkrunarfræðingarnir eru að lýsa 

upplifun sinni af faglegri samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir eins og lækna og 

hvernig þær skynja hegðun og viðbrögð þeirra. Undir þáttinn tímans rás falla 

aðstæður hjúkrunarfræðinganna á sjúkradeildinni en fram kemur að þeir eru í 
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erfiðum aðstæðum, að vera í togstreitu við læknana en hafa fyrst og fremst hag 

sjúklinga sinna í huga. Hjúkrunarfræðingarnir hafa trú á að líknarmeðferð og  

klínískar leiðbeiningar sé framtíðin og að þetta koma þeim í starfi og 

skjólstæðingum þeirra til góða. Þeir telja að þessi hugmyndafræði um 

líknarmeðferð fyrir lungnasjúklinga og klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð 

muni þróast og sé líklega komin til að vera. Að láta sig varða  er þáttur þar sem 

hjúkrunarfræðingarnir lýsa áhuga sínum og áhyggjum varðandi að sinna 

líknarmeðferð á lungnadeildinni.  Sjúklingnum er einnig lýst hér þar sem 

hjúkrunarfræðingarnir lýsa vandamálum sem tengjast sjúklingum sínum og reyna 

stöðugt að leysa þau þegar þau koma upp og þeir telja sig fyrst og fremst vera 

málsvara þeirra. Samvinna við aðrar heilbrigðisstéttir kemur hér inn þar sem þeir 

telja að samvinna sé lykillinn að því að líknarmeðferð haldi velli og komi 

skjólstæðingi til góða. Hjúkrunarfræðingarnir telja að líknarmeðferð sé þjónusta 

sem eigi rétt á sér og sé komin til að vera.  Hjúkrunarfræðingarnir gegna 

lykilhlutverki í líknarmeðferð og vilja vera sterkir fagaðilar og meðferðaraðilar, 

þeir eru málsvarar sjúklinganna og fjölskyldna þeirra og sjá um að samhæfa þá 

þjónustu sem þeir þarfnast.  Þeir eru síðan sammála um mikilvægi þess að skapa 

traust og góða samvinnu við aðar heilbrigðisstéttir.  

 

Það er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður úr rýnihópsviðtalinu á alla 

hjúkrunarfræðinga sem starfa við lungnahjúkrun og stundum kom fram 

ósamræmi milli frásagna hjúkrunarfræðinganna en líklega hefur mismunandi 

reynsla þeirra og persónuleiki haft áhrif þar á. Oftar var um að ræða samræmi í 

reynslu þeirra og eykur það réttmæti niðurstaðna.  

 

Með hliðsjón af óvissulíkani van Linge má sjá að þegar þættirnir úr fræðilega 

yfirlitinu og greiningarviðtalinu eru skoðaðir þá kemur í ljós að um verulega 

flókið verkefni er að ræða. Sjúklingar með langvinna lungnateppu eru að glíma 

við erfiða tilveru með andþyngslum. Þeir þurfa sérhæfða meðferð s.s. lyfja- og 
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súrefnismeðferð. Morfíngjöf sem rannsóknir sýna að virkar á andþyngsli liggur 

undir fordómum af hendi heilbrigðisstarfsmanna. Líknarmeðferð er óskýrt hugtak 

og hafa nýju leiðbeiningarnar ekki náð að festa sig í sessi, þar sem líknarmeðferð 

er skilgreind að byrji með greiningu lífsógnandi sjúkdóms. Hjúkrunarfræðingar 

og líkast til aðrir heilbrigðisstarfsmenn virðast rugla saman hugtökunum 

líknarmeðferð og lífslokameðferð. 

 

Til þess að nýjungin, þ.e. líknarmeðferð fyrir lungnasjúklinga, nái að festa sig 

í sessi þá þarf að skoða samþýðanleika eða samræmi nýjungar og umhverfis. 

Ákveðin óvissa þarf að vera í innleiðingu nýjunga því hún leiðir til vaxtar og 

þroska (Burns og Stalker, 1961) en mikilvægt er þrátt fyrir það að finna leiðir til 

að minnka óvissustigið, annars nær nýjungin ekki að festa sig í sessi. Leiðir til 

árangursríkrar innleiðingar fela í sér að greina hvort það sé ósamræmi á milli 

líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu og sjúkradeildar og 

finna leiðir til að auka samræmingu. Í greiningarviðtalinu kom fram að leið til 

árangurs væri að vera samstíga. Lykilatriði var þverfagleg vinna þar sem 

heilbrigðisstarfsmenn gætu samræmt sig í vinnubrögðum. 

 

Ýmislegt virðist skorta upp á til að klínískar leiðbeiningar Landspítala um 

líknarmeðferð hafi náð þeirri útbreiðslu sem ætlað var. Út frá fræðiefni um 

breytingaferli má benda á að þrátt fyrir að þörfin á breytingum sé mikil þá hefur í 

innleiðingu klínískra leiðbeininga um líknarmeðferð ekki náðst að mynda 

leiðandi bandalag, fjarlægja hindranir og tengja líknarmeðferð við menningu 

sjúkradeildarinnar (Kotter, 2007). Miðað við viðtalið við hjúkrunarfræðinga þá 

eru heilbrigðisstarfsmenn ósamstíga varðandi líknarmeðferð fyrir sjúklinga með 

langvinna lungnateppu. Hindrandi þættir, ef þeir eru skoðaðir frá Hersey, 

Blanchard og Johnson (2001), voru einnig yfirgnæfandi miðað við lausnir í 

viðtalinu við lykilhjúkrunarfræðinga. Styttur legutími og hraði í útskriftum á 

sjúkrahúsum (Davidson o.fl., 2002; Porter-O'Grady og Malloch, 2007) er kannski 
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hluti af því að líknarmeðferð fær ekki þann sess sem henni ber á lungnadeildinni. 

Það má leiða hugann að því að heilbrigðisstarfsmenn telji að líknarmeðferð taki 

of mikinn tíma í starfi þar sem alltaf virðist vera tímaskortur. Eins og Burns og 

Stalker (1961) benda á þá er pólitík stór þáttur í skipulagsheildum og hefur 

líklega eitthvað að segja um fjármögnun á innleiðingu klínískra leiðbeininga um 

líknarmeðferð. Hvað er það sem veldur því að lítið fjármagn sé lagt í innleiðingu 

klínísku leiðbeininganna er erfitt að segja en kannski er það vegna óskilgreindra 

hugtaka og misskilnings heilbrigðisstarfsmanna um hvað líkn er. Því getur verið 

erfitt að ná eyrum yfirstjórnenda og óska eftir fjármagni til innleiðingar. Þó eins 

og sagt er áður þá hefur framkvæmdastjórn Landspítalans samþykkt 

leiðbeiningarnar en það virðist ekki hafa fylgt mikið fjármagn til undirbúnings 

innleiðingar á leiðbeiningunum. Þá má einnig benda á að valdboðsákvarðanir 

hafa ekki alltaf þau jákvæðu áhrif sem til er ætlast (Rogers, 2003). Til þess að 

nýjungin nái útbreiðslu þarf að ná þremur hópum með sér, frumkvöðlum, 

nýjungagjörnum einstaklingum og fyrri meirihluta samanber kenningu Rogers 

(2003). Þessir aðilar þurfa að byrja að nota nýjungina til að hún sé orðin föst í 

sessi. Ekki var hægt að sjá af rýnihópsviðtölunum við hjúkrunarfræðingana að 

meirihluti þeirra væri farinn að notast við klínískar leiðbeiningar um 

líknarmeðferð í starfi. Væntanlega þarf talsmann breytinga (e. change agent) inn 

á sjúkradeildina sem hjúkrunarfræðingar og læknar bera traust til. 

 

Notagildi niðurstaðna úr þessu verkefni er að veitt er innsýn í reynsluheim 

sjúklinga með langvinna lungnateppu og þörf þeirra fyrir líknarmeðferð með 

fræðilegu yfirliti og einnig kemur sjónarhóll hjúkrunarfræðinga fram í 

niðurstöðum úr rýnihópsviðtalinu. Þessar niðurstöður veita góðan grunn að hvað 

þarf að huga að þegar farið er út í að skipuleggja innleiðingu líknarmeðferðar og 

hversu mikilvægt er að skipuleggja hana vel fyrir svo viðkvæman hóp fólks sem 

sjúklingar eru. Betri innsýn hefur fengist í þann heim sem sjúklingar með 

langvinna lungnateppu og hjúkrunarfræðingarnir sem sinna þeim lifa og hrærast 
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í. Þetta gefur tækifæri til að endurskoða hugmyndir um hvernig æskilegt sé að 

innleiða hugmyndafræði líknarmeðferðar fyrir sjúklinga með langvinna 

lungnasjúkdóma. Margar spurningar hafa vaknað við vinnslu þessa verkefnis, 

hvernig er hægt að samhæfa líknarmeðferð þeirri þjónustu sem fyrir er á 

lungnadeildinni, hvernig skal byggja upp líknarmeðferð í samvinnu við aðra s.s. 

lækna og hvaða form er best að nota fyrir líknarmeðferðarþjónustu fyrir sjúklinga 

með langvinna lungnateppu. Skoða þarf betur hugtakið þverfagleg samvinna og 

hverjir eiga að koma að líknarmeðferð? Hverju þarf að breyta í kennslu og 

fræðslu til hjúkrunarfræðinga sem starfa með sjúklingum með langvinna 

lungnateppu, en þetta verkefni sýnir fram á nauðsynlega sérhæfingu og 

sérþekkingu í hjúkrun þessa sjúklingahóps. Þá er ekki aðeins átt við sérþekkingu 

í lungnahjúkrun og þá aðallega varðandi andþyngsli heldur þarf sérþekking í 

líknarmeðferð einnig að vera til staðar. Tenging milli þessara sérhæfðu þátta 

verður að eiga sér stað til að innleiðing á hugmyndafræði líknarmeðferðar verði 

árangursrík. 
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Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um fræðilegt efni um breytingaferli, 

sjúkdóminn langvinna lungnateppu, andþyngsli og líknarmeðferð. Þessi 

fræðilega umfjöllun var hluti af því að lýsa nýjunginni líknarmeðferð fyrir 

sjúklinga með langvinna lungnateppu. Tilgangurinn var að greina lykilþætti í 

innleiðingu líknarmeðferðarinnar með hliðsjón af óvissulíkani Roland van Linge. 

Hluti af verkefninu var síðan að greina hindranir og leiðir til árangursríkrar 

innleiðingar með rýnihópsviðtali við lykilhjúkrunarfræðinga á lungnadeild. Út frá 

þessum þáttum er ályktað að líknarmeðferð sé hentugt meðferðarform fyrir 

þennan sjúklingahóp en enn sé langt í land að hugmyndafræði líknarmeðferðar 

hafi fest sig í sessi á lungnadeildinni. Einnig er bent á í verkefninu á leiðir til 

árangursríkrar innleiðingar en þær leiðir varða aðallega það að 

heilbrigðisstarfsmenn séu samstíga í líknarmeðferð og slík samvinna felur í sér 

aukna þverfaglega samvinnu. Þverfagleg samvinna er líkast til árangursríkasta 

leiðin til að tengja saman sérþekkingu og sérhæfingu í lungnahjúkrun annars 

vegar og sérþekkingu og sérhæfingu í líknarmeðferð hinsvegar. Til að innleiðing 

á líknarmeðferð verði að raunveruleika þá þurfa þessar sérgreinar að skarast á 

árangursríkan hátt.  
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Viðauki 1: Heimildagreining á rannsóknum á andþyngslum. 

Tafla 1. Rannsóknir á andþyngslum hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu. 

Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Victorson, 
Aton, 

Hamilton, 

Yount og 
Cella, 2009. 

 

 
Bandaríkin. 

Þróun 
hugtakalíkans 

(conceptual model)  

til að skýra tengsl 
milli andþyngsla og 

annarra mikilvægra 

þátta. 

Grunduð 
kenning. 

Viðtöl við LLT-
sjúklinga, álit 

sérfræðinga og 

fræðileg skoðun á 
fyrri rannsóknum. 

 

15 þátttakendur, 
snjóboltaúrtak, 

meirihluti karlar 
(80%). 

Stöðugur 
samanburður.  

Líkanið er byggt upp út frá 
sjúklingnum. Þættir í líkaninu: 

líffræðilegir og 

lífeðlisfræðilegir þættir, 
andþyngsli, takmarkanir á 

virkni, staða líkamlegrar 

virkni, framkvæmdafælni, 
tímalengd, einkenni 

einstaklingsins og einkenni 
umhverfis. 

Til þess að skilja 
andþyngsli þá er 

mikilvægt að vera með 

sjónarhorn sjúklingsins. 
 

Líkanið sýnir tengsl 

milli andþyngsla og 
þátta sem hægt er að 

nota í klínískum 
rannsóknum. 

 

Líkanið er hannað 
fyrir klínískar 

rannsóknir. 

Gysels og 

Higginson, 
2008. 

 

 
Bretland. 

 

 

Að lýsa upplifun 

sjúklinga með LLT 
af andþyngslum út 

frá frásögnum 

þeirra af 
samskiptum við 

heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. 

Grunduð 

kenning. 

Hálf-stöðluð 

djúpviðtöl og 
þátttökuathuganir. 

 

18 einstaklingar með 
LLT og 4 

aðstandendur. 

Stöðugur 

samanburður  
 

 

 
Nvivo 

tölvuforrit 

notað. 

Andþyngsli eru ósýnileg á 

þrennan hátt: a) vegna eðli 
sjúkdóms, b) sjúklingurinn 

felur andþyngslin, c) 

heilbrigðisstarfsmenn veita 
andþyngslunum ekki 

nægjanlega athygli og erfitt 

þykir að meðhöndla þau. 

Þrátt fyrir mikil 

andþyngsli og mikla 
þörf fyrir þjónustu þá er 

erfitt að fá hjálp frá 

heilbrigðis- og 
félagsþjónustunni. 

Hindrunin er ósýnileiki 

andþyngslanna. 
 

Benda á að LLT-

sjúklingar þurfi 
líknarmeðferð vegna 

þess að hún byggir á 

einkennameðferð.  
 

Trúverðug rannsókn. 

Hefur klínískt gildi 
fyrir heilbr.starfsm  
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og 

ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Gullick og 
Stainton, 

2008.  

 
Ástralía. 

 

Að lýsa reynslu af því 
að lifa með LLT. 

Fyrirbærafræði. Viðtöl við 15 sjúklinga (9 kk. og 
6 kvk.) með LLT (lungnaþembu) 

og 14 fjölskyldumeðlimi. 

Sjúklingarnir höfðu valið það að 
fara í lungnasmækkunaraðgerð til 

að minnka einkenni sjúkdómsins. 

 

Þemagreining. Sjúklingarnir 
upplifa að veröld 

þeirra minnkar og 

mótast af 
andþyngslum. Þeir 

móta sér ýmsar 

aðferðir til að 
verða meðvitaðir 

um líkama sinn til 

að auðvelda 
öndun, hreyfingu 

og til að 

framkvæma ýmis 
verkefni. 

Mikilvægt fyrir 
hjúkrunarfræðinga 

að skilja hvernig 

sjúklingar með 
LLT upplifa sig. 

Það auðveldar 

skipulagningu 
hjúkrunar fyrir 

þennan 

sjúklingahóp. 

Hjúkrunarfræðingar 
eru oft að skipuleggja 

aukna hreyfingu eða 

leiðir til að auka 
athafnaþrek 

sjúklingsins. Það 

getur reynst mjög 
krefjandi fyrir 

sjúklinginn og krefst 

samvinnu 
hans/hennar til að 

verða árangursríkt. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Odencrants, 
Ehnfors og 

Grobe, 

2005. 

 

Svíþjóð. 

Lýsa upplifun 
sjúklinga með LLT 

af aðstæðum 

tengdum 

máltíðum. 

Lýsandi snið.  Hálfstöðluð viðtöl við 
8 konur og 5 karlmenn 

með LLT (FEVı 50% 

eða minna). 

Dagbækur 

þátttakenda. 

 
 

Innihaldsgreining. Andþyngsli og þreyta eru 
vandamál við máltíðir og 

innkaup. Sjúklingarnir 

borða minna og þurfa 

langan tíma til að borða. 

 

Góð næring skiptir máli 
fyrir LLT-sjúklinga og því 

þarf að athuga vel 

umhverfi sjúklings og 

hvernig hægt er að hjálpa 

honum. Fræðsla og 

stuðningur til fjölskyldu 
mikilvægur.  

 

Ýmsir aðrir þættir 
koma fram og 

erfitt að greina 

áhrif aldurs frá 

áhrifum 

sjúkdómsins. 

Lomborg og 

Kirkevold, 
2005. 

 

Svíþjóð. 
 

Að lýsa aðstoð við 

aðhlynningu hjá 
sjúklingum með 

lokastigs-LLT þar 

sem andþyngsli eru 
meiri háttar 

vandamál og skapa 
sérstaka áskorun 

þegar um er að 

ræða líkamlega 
aðhlynningu. 

 

 

Grunduð 

kenning. 

12 tilfelli samskipta 

hjúkrunarfræðings og 
sjúklings með 

langvinna 

lungnateppu. 
 

Mælitæki: 
Þátttökuathugun, 

mæling á 

andþyngslum með 
breyttum Borg -skala 

og viðtöl við 

hjúkrunarfræðinga og 
sjúklinga eftir 

aðhlynningu. 

Stöðugur 

samanburður. 
 

Nvivo tölvuforrit 

notað. 

Helsta hugtakið sem kom 

fram var takmarkanir og 
vísar til dýnamísks ferlis: 

1)Markmiðssetning 2) Að 

ákveða takmarkanir 3) 
Nota réttan hraða og pásur 

í ferlinu 4) Vera með 
umhyggjusamt umhverfi. 

Andþyngsli voru 

grunnþáttur í ferlinu. 
Takmarkanir: 1) Tengt 

líkama sjúklings s.s. 

böðun, afklæðast. 2) Pásur 
– mikilvægar en tóku 

stundum tíma 3) 

Leiðbeiningar og 
upplýsingar 4) Tengdir 

þættir. 

Hvetja þarf sjúklinga til að 

tjá andþyngsli og  nota til 
þess mælikvarða  áður en 

farið er í aðhlynningu. Það 

sýnir hjúkrunarfræðingum 
hversu mikið tillit skal 

taka til þess. T.d. með 
pásum. 

 

Góð grein og 

lýsingar sem 
passa við 

reynsluheim 

höfundar af 
hjúkrun sjúklinga 

með langvinna 
lungnateppu. 

 

  



71 

 

 

Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og 

ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Bailey, 
2004.  

 

Kanada. 

Að skoða andlegan 
(affective) þátt af 

andþyngslum/kvíða hjá 

sjúklingum með LLT í 

bráðaveikindum. 

Etnógrafía. Djúpviðtöl við 10 
sjúklinga/fjölskyldur 

þeirra og 10 

hjúkrunarfræðinga. 

 

 

Frásögugreining 
þróuð af 

höfundi. 

Fram komu flókin tengsl 
milli andþyngsla, 

líkamlegrar hreyfingar 

og tilfinningalegrar 

hegðunar. 

Undirliggjandi upplifun 

af andþyngslum var 
huglæg og ósýnileg. 

Frásögur gerðu 

upplifunina sýnilega.  

Kvíði er ekki 
undirliggjandi orsök 

andþyngsla heldur 

einkenni af 

langvarandi 

öndunarbilun.  Þegar 

sjúklingarnir finna 
fyrir kvíða þá er það 

merki um að þeir séu 

með andþyngsli. 
 

 

Bendir á að 
hjúkrunarfræðingar 

eigi að horfa á kvíða 

sem merki um 

alvarleika 

sjúkdómsins. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Nicolls, 
2003.  

 

Nýja 
Sjáland. 

 

Að lýsa  
huglægri 

reynslu 

aldraðra  af 
andþyngslum 

Fyrirbærafræði. Djúpviðtöl. 
 

10 sjúklingar, 5 

karlmenn og 5 
konur með 

langvarandi 

andþyngsli 
vegna LLT. 

 

 

7 þrep 
Colaizzi 

LLT hefur mikil áhrif á líf 
sjúklingsins. Andþyngsli 

valda spennu milli 

þarfarinnar að stjórna lífi 
sínu og þrá eftir frelsi. 

Sjúklingarnir voru sífellt á 

vaktinni varðandi 
öndunina. Þeir vildu 

forðast að fá sýkingu í 

lungun. 
Fáir gátu lýst reynslunni 

af andþyngslum ítarlega 

og enginn notaði sömu 
orðin til að lýsa 

reynslunni. Sjúklingarnir 

notuðu frásögur og 
myndlíkingar til að skýra 

líðan sína. 

Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að 
hlusta á frásögur sjúklinganna og 

ekki horfa aðeins á líkamlega og 

lífeðlisfræðilega þætti þegar verið 
er að sinna sjúklingum með LLT. 

Andþyngsli eru huglæg og verður 

að meta þau samkvæmt því. 

Fram komu þættir eins og 
eftirlit (e. surveillance), 

sjúklingavinna (e. patient 

work) og trúarleg upplifun 
(e. spirituality). Höfundur 

bendir á að þessa þætti 

þyrfti að skoða nánar í 
annarri rannsókn. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

O‘Neill, 

2002. 
 

Bandaríkin. 

Að skoða 

hvernig konur 
þekkja og 

bregðast við 

einkennum 

(andþyngslum) 

um LLT. 

Lýsandi 

eigindlegt snið. 
 

Hugmynda-

rammi 

„The Common 

Sense Model“. 

Opin viðtöl með 

fyrirfram ákveðnum 
viðtalsramma. 

Dagbók um einkenni. 

 

21 kona sem var í 

lungnaendurhæfingu. 

Þemagreining. Andþyngsli voru 

algengasta 
einkennið.  

Þemu sem komu 

fram: 

Identity – 

konurnar höfðu 

allar nema ein 
skýringu á ástandi 

sínu (LLT). 

Andþyngsli, 
þreyta, þunglyndi, 

ótti og 

ofsahræðsla kom 
einnig fram hjá 

konunum. 

Tími – aðalatriðið 
var að verða ekki 

verri en þær 

voru.Orsök – þær 
töldu reykingar 

eða óbeinar 

reykingar vera 
orsök en sumar 

töldu einnig að 

sýkingar í lungum 
og streita væri 

orsök. 

Afleiðingar – 
missir (vinna, 

fjölskyldu -og 

félagsleg tengsl)  
Aðlögun  

Konurnar voru þátttakendur í 

lungnaendurhæfingu og lærðu þar 
ýmsar aðferðir til að ráða við 

einkenni.  Upplýsingar um 

sjúkdóminn og einkenni höfðu 

þær áður fengið úr bæklingum og 

fjölmiðlum. Sumar konurnar voru 

að læra um einkenni sjúkdómsins 
í fyrsta skipti í endurhæfingunni. 

Heilsugæslulæknir hafði veitt 

sumum konunum upplýsingar. 
Sumar konurnar töldu að þeim 

hafi verið vísað of seint í 

lungnaendurhæfingu. 

Einkennameðferð þarf að 

vera í forgangi í umönnun 
þessara sjúklinga. 

Fræðsla og stuðningur um 

meðferðir við 

andþyngslum eiga að vera 

í fyrirrúmi hjá 

heilbrigðisstéttum sem 
sinna umönnun þessara 

sjúklinga. Einnig þarf að 

finna nýjar leiðir og 
meðferðir til að létta á 

andþyngslum. 

 
Sumar konurnar ræddu 

kostnað við 

súrefnismeðferð sem 
ástæðu þess að þær 

notuðu ekki súrefni 

heima. Þetta hefur ekki 
komið fram í öðrum 

rannsóknum. 
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Viðauki 2. Heimildagreining á rannsóknum á sjúklingum með langvinna lungnateppu í 

líknarmeðferð. 

Tafla 2. Rannsóknir á sjúklingum með langvinna lungnateppu á lokastigi sjúkdóms eða í líknarmeðferð. 

Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Ek og 

Ternestedt, 

2008.  
 

Svíþjóð. 

Að lýsa reynslu 

sjúklinga að 

lifa með LLT í 
líknandi fasa 

sjd. 

Fyrirbærafræði. Djúpviðtöl. 

 

8 sjúklingar 
með LLT, 5 

konur og 3 

karlmenn. 
Allir 

þátttakendur í 

þörf fyrir 
heimasúrefni. 

 

 

Aðferð Giorgi 

og Giorgi. 

Andþyngsli voru tjáð sem 

erfiðasta einkennið og það 

setur takmarkanir við 
daglegt líf sjúklinganna. 

Sjúklingarnir þurftu einnig 

oft að sleppa ýmsum 
daglegum venjum og voru 

mjög háðir öðrum við 

ADL.Einmanaleiki kom 
fram hjá öllum 

þátttakendum. Upplifðu 

merkingarleysi en einnig 
merkingu og tengsl við aðra. 

Niðurstöður sýna neikvæðar hliðar 

sjúkdómsins en þátttakendur lögðu 

áherslu á að þeir vildu meira út úr 
lífinu. Mikilvægt er því að hafa 

víðara sjónarhorn í hjúkrun þessa 

sjúklingahóps sem felur í sér 
einkennameðferð og stuðning til að 

bæta líf sjúklinganna. 

Bent er á að hugmyndafræði 

líknarmeðferðar eigi vel við 

þennan sjúklingahóp, en 
breytingar þurfi í kennslu og 

þjálfun hjúkrunarfræðinga 

til þess að það geti átt sér 
stað. 

Habraken, 

Pols, 
Bindels og 

Willems, 

2008. 

 

Holland. 

Fá innsýn í það 

hvers vegna 
sjúklingar með 

lokastigs-LLT, 

þar sem 

aðalvandamálið 

eru andþyngsli, 

sækja ekki eftir 
aðstoð eða 

hjálp. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Hálfstöðluð 

djúpviðtöl. 
11 sjúklingar 

með LLT – 

blandað kk. 

og kvk.- sem 

fengnir voru 

til þátttöku frá 
göngudeildum 

tengdum 

sjúkrahúsum. 

Þemagreining. 

 
MAXQDA 

tölvuforrit 

notað. 

Sjúklingarnir upplifðu sig 

ekki veika þrátt fyrir mikil 
einkenni og þá aðallega 

andþyngsli. 

Sjúklingarnir upplifðu 

miklar takmarkanir vegna 

andþyngslanna. 

Leiðir til aðlögunar voru að 
breyta eða draga úr virkni og 

að forðast virkni. 

 

Til að sækja sér aðstoð þá þarf 

sjúklingurinn að sjá takmarkanir sínar 
sem eitthvað óeðlilegt eða að það sé 

hægt að bæta aðstæður. 

 

Niðurstöður benda til þess að 

þjónusta fyrir sjúklinga með LLT ætti 

að snúast um að bæta daglegt líf 
sjúklinganna en ekki eingöngu vera 

að bæta virkni lungnanna. 

 

Benda á að sjúklingarnir 

þurfi þjónustu sem veitir 
stuðning og fræðslu 

varðandi daglegt líf.  
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Hasson, 
Spence, 

Waldron, 

Kernohan, 
McLaughlin,  

Watson  

og Cochrane, 
2008. 

 

Norður-
Írland. 

Að skoða 
þarfir 

sjúklinga 

með LLT 
fyrir 

líknarmeðfe

rð og þá 
þjónustu 

sem 

sjúklingar 
með LLT 

eru að fá. 

 

Lýsandi 
eigindleg 

könnun. 

 

Viðtöl. 
 

13 þátttakendur 

(10 kk. og 3 kvk.). 
 

Innihaldsgreini
ng. 

Mikil einkennabyrði 
kom fram hjá 

sjúklingunum og voru 

andþyngsli algengust. 
Önnur einkenni voru 

t.d. þreyta, 

svefnerfiðleikar, tíðar 
sýkingar í lungum, 

brjóstverkir, kvíði, 

þunglyndi, slen, 
minnkuð matarlyst, 

þyngdartap og 

hægðatregða. 
 

Sjúklingarnir höfðu lítið aðgengi að 
líknarmeðferð og litla þekkingu á 

því hvað hún felur í sér. 

 
 

Bent er á að líknarmeðferð væri 
gagnleg fyrir þennan 

sjúklingahóp. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Kanervisto, 
Kaistila og 

Paavilainen, 

2007.  
 

Finnland. 

Lýsa upplifun 
sjúklinga með 

lokastigs-LLT 

og 
aðstandenda 

þeirra af 

daglegu lífi. 

Lýsandi snið. Viðtöl við 
5 sjúklinga 

með LLT 

og 4 maka 
þessara 

sjúklinga. 

 
 

Innihaldsgreining. Andþyngsli höfðu 
líkamleg áhrif, þegar 

sjúkdómurinn ágerðist 

eða versnaði þá átti 
sjúklingurinn erfitt með 

hreyfingu. Líkamlegar 

breytingar gera 
aðlögun sjúklingsins 

erfiða, dregur úr 

sjálfstæði og þeirri 
tifinningu að geta gert 

eitthvað sjálfur. 

Einnig kom fram 
ósýnileiki sjúkdómsins. 

Aðrir áttuðu sig ekki 

alltaf á því hversu 
alvarlega veikir 

sjúklingarnir voru. 

Að heilbrigðisstarfsmenn 
leggi áherslu á góð tengsl 

við sjúklingana. Það kom 

fram að það skipti þá 
miklu máli. 

Bent er á þörf fyrir bætta fræðslu og kennslu 
um LLT fyrir heilbrigðisstarfsmenn. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Fraser, Kee 
og Minick, 

2006. 

 
Bandaríkin. 

Að lýsa reynslu 
sjúklinga með 

lokastigs-LLT af 

því að lifa með 
sjúkdómnum. 

Fyrirbærafræði. Djúpviðtöl. 
 

10 sjúklingar (5 kvk. og 5 

kk.) með LLT (GOLD stig 
4) sem voru þátttakendur í 

lungnaendurhæfingu eða 

„case-management“ tengt 
sjúkrahúsi í 

Bandaríkjunum. 

7 þrep 
samkvæmt 

aðferð 

Colaizzi. 

Að lifa með 
lokastigs-LLT er 

að lifa með 

andþyngslum.  
Þrjú þemu komu 

fram: 

-vita hvað virkar 
-hanga á bláþræði 

-missa stjórn-ná 

stjórn  
Flókin og 

dýnamísk reynsla 

að lifa með LLT. 
Breytingar- aukin 

áskorun og jafnvel 

ógnandi við lífsstíl 
sjúklings.  

Andþyngsli– mikil 

og ráðast inn í alla 
þætti lífsins. 

Óútreiknanlegur 

sjúkdómur. 
 

Mikilvægt er fyrir 
hjúkrunarfræðinga að gera sér grein 

fyrir áhrifum sjúkdómsins og 

andþyngslanna á líf sjúklinganna. 
Einkennameðferð og þá sérstaklega 

meðferð við andþyngslum skiptir 

miklu máli fyrir líf sjúklinganna. 
Sjúklingarnir vita oftast sjálfir hvaða 

aðferð við andþyngslum virkar best 

fyrir þá og því er mikilvægt að nota 
virka hlustun í hjúkrun þessara 

sjúklinga. 

Bent er á að 
líknarmeðferð sé 

viðeigandi fyrir 

þennan 
sjúklingahóp.  
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og 

ályktanir höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Barnett, 2005.  
 

Bretland. 

Lýsa 
reynslunni af 

því að lifa 

með LLT. 

Fyrirbærafræði. Djúpviðtöl. 
 

10 sjúklingar með LLT. 

 
 

Critical 
hermeneutic 

analysis skv. 

Diekelman 
o.fl. 

Andþyngsli voru versta 
einkennið.  

Skerðing á virkni: 

Erfiðleikar við ADL s.s. 
bað. 

Tilfinningalegt álag að 

aðlagast sjúkdómnum: 
Kvíði og ofsahræðsla. 

Tap á félagslegri virkni: 

Breyting á hlutverkum. 
Sjúklingarnir höfðu  

tapað fyrri stöðu í lífinu. 

Lýsingar af 
andþyngslum sýna 

hversu erfitt er að lifa 

með þessum 
sjúkdómi og hversu 

erfitt daglegt líf 

þessara sjúklinga 
getur verið.  

 

Nauðsynlegt er að 
hlusta á sjúklingana 

til að átta sig á hvers 

þeir þarfnast. 

Aukinn og dýpri skilningur 
á líðan sjúklinga með LLT 

er hjálplegur í þróun á 

þjónustu fyrir þennan 
sjúklingahóp. 

Elkington, 

White, 

Addington-
Hall, Higgs 

og Edmonds,  

2005. 
 

Bretland. 

Að skoða 

þarfir 

sjúklinga 
með LLT á 

síðasta ári 

lífsins. 

Afturvirk 

lýsandi 

rannsókn. 
 

 

 
 

Könnun send 

aðstandendum og spurt 

um einkenni sjúklinga 
með LLT 12 mánuðum 

fyrir andlát. Sendir voru 

út 399 spurningalistar. 
Svarhlutfall var 52 %. 

Lýsandi 

tölfræði. 

98 % sjúklinganna voru 

með andþyngsli síðustu 

12 mánuðina. 
Aðstandendur upplýstu 

að 57% sjúklinganna 

höfðu fengið gagnlega 
meðferð við 

andþyngslum. 

 

Sjúklingar með LLT 

eru ekki að fá 

viðeigandi þjónustu 
og eru í þörf fyrir 

heildræna meðferð. 

Þörfin fyrir líknarmeðferð 

kemur skýrt fram í þessari 

rannsókn.Helmingur 
svarenda vissi ekki að 

sjúklingurinn mundi deyja 

innan árs. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Robinson, 
2005.  

 

 
Bretland. 

 

Að lýsa reynslu 
sjúklinga með LLT 

af því að lifa með 

lokastigs 
súrefnisháða LLT. 

Fyrirbærafræði. Óstöðluð viðtöl.  
 

10 sjúklingar  

með LLT sem 
voru með lágt 

súrefnisgildi í 

blóði.  
 

6 karlar og 4 

konur. 
 

 

 

Hugkort (e. mind-
map) gerð eftir 

viðtölum. 

Hugkortin síðan 
þemagreind. 

Fimm þemu komu fram: 
Reykingar 

Vissu af neikvæðum 

áhrifum reykinga en sumir 
áttu samt erfitt að tengja 

það við sjúkdóminn. 

Líkamleg áhrif 
Lyf, súrefni, dregið úr 

hreyfingu, virkni, 

andþyngsli, þróun 
sjúkdóms, versnun á 

sjúkdómi, hósti, 

svefnerfiðleikar, vera 
úrvinda. 

Tilfinningaleg áhrif 

Ótti, þunglyndi, skömm, 
sektarkennd, sátt, 

„frustration“, kvíði, 

ofsahræðsla, einmanaleiki, 
óöryggi, reiði. 

Þarfir Vantar upplýsingar 
um sjúkdóminn. 

Vantar umræðu um horfur. 

Breytingar á tengslum við 
aðra 

Flókinn sjúkdómur sem 
hefur margar víddir t.d. geta 

andþyngsli valdið kvíða og 

skömm og afleiðingarnar 
verða þær að sjúklingurinn 

dregur úr félagslegri virkni. 

Bent er á að 
líknarmeðferð sé sú 

leið sem væri góð til 

árangurs með opnum 
samskiptum.  
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Elofsson og 
Öhlén, 

2004.  

 
Svíþjóð. 

 

Að fá dýpri skilning 
á reynslu aldraðra 

með LLT á daglegu 

lífi með 
sjúkdómnum. 

Fyrirbærafræði. Frásögur 6 
aldraðra 

sjúklinga með 

LLT (4 
karlmenn og 2 

konur). 

 
 

Greining 
byggð á 

skrifum 

Ricoeur. 

Lífi þessara sjúklinga er lýst 
sem erfiðri vinnu. 

Andþyngsli valda 

erfiðleikum í daglegu lífi. 
Sjúklingarnir eru háðir 

lyfjum og súrefnismeðferð. 

Þrjú mynstur komu fram: 
Uppgjöf-sátt 

Eimanaleiki-tengsl 

Heimilislaus-vera heima.  
Þessi tvíþættu mynstur 

komu fram í öllum 

frásögum. 

Heildræn líknandi 
meðferð væri gagnleg 

fyrir þennan 

sjúklingahóp. Áhersla 
þarf þá að vera á að 

hlusta á reynslu og 

upplifun sjúklinganna. 

Bent á líknandi meðferð en 
einnig að aldraðir sjúklingar 

með LLT séu stór 

sjúklingahópur og því sé 
ekki raunsætt að fá sérhæfða 

líknandi meðferð fyrir 

þennan hóp. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Seamark, 
Blake, 

Seamark og 

Halpin, 
2004.  

 

Bretland. 

Að lýsa reynslu 
sjúklinga með 

alvarlega LLT 

og aðstandenda 
þeirra af 

sjúkdómnum 

LLT. 

Túlkandi 
fyrirbærafræði. 

Hálf-stöðluð 
viðtöl. 

 

10 sjúklingar, 9 
karlmenn, 1 kona 

með alvarlega 

LLT. 
Aðstandendur 8 

sjúklinga (kk). 

 
 

Þemagreining. Allir sjúklingarnir tjáðu 
versnandi andþyngsli 

sem aðaleinkenni 

sjúkdómsins. 
Lyf og súrefnismeðferð 

væru það sem stýrði lífi 

þeirra. 
Lýstu miklum missi t.d. 

vinnu og tap á virkni. 

Aðstandendur lýstu 
einnig missi t.d. 

minnkað félagslíf.  

9 sjúklingar höfðu 
fengið líknandi meðferð 

þ.e. hjúkrunarfræðing 

sem sérhæfir sig í 
líknandi meðferð, 

morfín við andþyngslum 

eða innlögn á 
líknardeild. 

Sjúklingarnir upplifðu 

þó skort á eftirfylgni 
með sjúkdómnum. 

Ánægja var með þjónustu 
heilsugæslunnar og 

sérfræðiþjónustunnar sem var í 

boði fyrir sjúklingana. Bent er 
samt á þörfina fyrir aukna 

upplýsingagjöf til 

sjúklinganna og einnig 
eftirfylgni með sjúkdómnum.  

Fram kom að 
sjúklingarnir óskuðu eftir 

„advanced care planning“  

Það felur í sér upplýsingar 
um greiningu, 

sjúkdómsferli, meðferð, 

horfur og hvernig 
dauðann ber að. Hefð er 

fyrir slíku í 

Bandaríkjunum en ekki í 
Bretlandi. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Elkington, 
White, 

Addington-

Hall, Higgs 
og Pettinari, 

2003.  

 
Bretland. 

Lýsa upplifuðum 
einkennum og áhrifum 

þeirra á líf sjúklinga 

með LLT við lífslok. 
Einnig að skoða aðgang 

þeirra að 

heilbrigðisþjónustu. 

Eigindleg 
rannsókn. 

Opin viðtöl. 
 

25 

umönnunaraðilar 
sjúklinga með LLT 

sem höfðu látist 3-

10 mánuðum áður. 
 

 

Þemagreining. 
 

Nvivo 

tölvuforrit 
notað. 

Andþyngsli voru 
ráðandi einkenni og 

aðstandendur horfðu 

á sjúklinginn glíma 
við það að anda. 

Andþyngslin 

takmörkuðu 
hreyfigetu 

sjúklingsins. 

Sjúklingarnir urðu 
alltaf meira og meira 

háðir 

umönnunaraðila. 
Sjúklingarnir sóttu 

sér ekki alltaf aðstoð 

frá samfélaginu, þáðu 
hjálp eða sáu að þeir 

ættu við vandamál að 

stríða.  

Þrátt fyrir að læknisfræðilegar 
meðferðir hafi náð hámarki 

hjá sjúklingum með LLT þá 

eru þeir oft að upplifa 
andþyngsli. Því gæti líknandi 

meðferð með 

einkennameðferð verið annar 
kostur fyrir þennan 

sjúklingahóp. 

Hjúkrunarfræðingur með 
sérhæfingu í lungnahjúkrun 

geti verið gagnlegur fyrir 

þennan sjúklingahóp. Slík 
hjúkrun er oftast með 

heildrænu sniði. 

Bent er á þörfina á 
eftirfylgni fyrir 

þessa sjúklinga í 

staðinn fyrir að 
meðhöndla aðeins 

versnun í 

bráðafasa 
sjúkdómsins. 

Jones, Kirby, 

Ormiston, 

Loomba, 
Chan, Rout, 

Nagle, 

Wardman og 
Hamilton, 

2003.  

 

Bretland. 

Að skoða hverjar þarfir 

sjúklinga með LLT 

væru við lífslok. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Hálfstöðluð viðtöl 

við 16 sjúklinga 

með LLT þar sem 
horfur voru á 

andláti innan árs. 

 
 

Þemagreining. Andþyngsli voru 

ráðandi einkenni  

sem olli skerðingu á 
hreyfingu og 

félagslegri virkni. 

Þemu: léleg stjórn á 
einkennum og þá 

aðallega 

andþyngslum, 

upplifun sjúklinganna 

að vera byrði og þörf 

fyrir auknar 
upplýsingar. 

Erfiðleikar sjúklinganna við 

að tjá þarfir sínar og þá 

sérstaklega andþyngslin er 
ábending til 

heilbrigðisstarfsmanna að 

bæta einkennamat og 
einkennameðferð hjá þessum 

hópi sjúklinga. 

Bent á þörfina 

fyrir 

líknarmeðferð. 
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Höfundar  Tilgangur 

 

Rannsóknasnið Aðferðir 

og úrtak 

 

Gagna-

greiningar-

aðferð 

Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

 

Athugasemdir 

 

Oliver, 
2001.  

 

Bretland. 

Lýsa 
upplifunum 

og þörfum 

sjúklinga 
með LLT. 

Fyrirbærafræði. Djúpviðtöl. 
 

16 sjúklingar, 12 

karlmenn og 4 konur. 
 

 

Þemagreining. Hver versnun á sjúkdómnum 
er lífsógnandi. Sjúklingarnir 

lýstu erfiðleikum við að fá 

aðra til að skilja upplifun 
þeirra af andþyngslum. 

Skortur á upplýsingum og 

fræðslu frá læknum. T.d. um 
notkun á innúðalyfjum. 

Tengsl við heilsugæslulækni 

skiptu sjúklingana máli. Þeim 
fannst mikilvægt að fá 

samkennd frá þeim. Upplifðu 

samt oft valdaleysi í 
samskiptum við lækna. 

Mikilvægur þáttur til að 
bæta líf sjúklinga með 

LLT er að þeir upplifi sig 

við stjórnvölinn. Í þessari 
rannsókn kom fram að 

það skortir mikið þar á.  

 
Auka þarf þátttöku 

sjúklinganna í meðferð 

sjúkdómsins. 

Sumir sjúklingarnir 
söfnuðu lyfjum í óþökk 

heilsugæslulæknis og 

tóku t.d. frumkvæði að 
kaupa loftúðavélar til 

að nota heima. 

 
Lýst var hræðslu við 

notkun „steralyfja“. 

Sjúklingarnir höfðu 
ekki fengið 

fullnægjandi fræðslu 

um hvers konar stera 
var að ræða. 

Edmonds, 

Karlsen, 
Khan og 

Addington-

Hall, 
2001. 

 

Bretland. 

Lýsa 

einkennum 
sjúklinga 

með LLT á 

síðasta ári lífs 
þeirra. 

Afturvirk 

lýsandi 
samanburðar- 

Rannsókn. 

 
 

Könnun send 

aðstandenum og spurt 
um einkenni 

sjúklinganna á síðustu 

12 mánuðum fyrir 
andlát. 

Samanburður LLT 

sjúklinga (n=87)  við 
sjúklinga með 

lungnakrabbamein 

(n=449). 
 

 

 

Lýsandi 

tölfræði. 

94 % sjúklinga með LLT 

fengu andþyngsli á síðasta ári 
lífsins miðað við 78 % 

sjúklinga með 

lungnakrabbamein. Um 91 % 
LLT sjúklinga voru með 

andþyngsli síðustu viku 

lífsins miðað við 69 % 
sjúklinga með 

lungnakrabbamein. 

Andþyngsli er mjög erfitt 

einkenni og virtist vera 
vanmeðhöndlað í þessari 

rannsókn. Erfiðleikar við 

að ákvarða horfur 
sjúklnga með LLT er 

líklega hluti af því 

hversvegna sjúklingarnir 
fá ekki líknarmeðferð. 

Birtir gögn úr könnun 

sem gerð var 1990.  
 

Vegna erfiðra einkenna 

þurfa sjúklingar með 
LLT líknarmeðferð. 
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Fylgiskjal 1. Viðtalsrammi fyrir rýnihóp. 
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Fylgiskjal 2. Samþykki með fyrirvara frá siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á LSH. 
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Fylgiskjal 3. Leyfi frá siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH. 
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Fylgiskjal 4. Leyfi frá framkvæmdastjóra lyflækningasviðs LSH. 
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Fylgiskjal 5. Kynningarbréf fyrir verkefnið. 
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Fylgiskjal 6. Upplýst samþykki fyrir verkefnið. 

 


