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Útdráttur  

Inngangur og markmið: Markmiðið er að fjalla almennt um hugmyndafræði 

fjölskylduhjúkrunar og um rannsóknir sem unnar hafa verið á fjölskyldum. Árið 2007 hófst 

innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og er áætlað að því 

ljúki árið 2012. Verða þá kynntar íslenskar rannsóknir er varða innleiðingarferlið og 

árangurinn af því. Áhrifaríkar leiðir til að stunda fjölskyldu-hjúkrun eru til dæmis Calgary 

fjölskyldulíkanið sem byggir á hugmyndafræði frá árinu 2005. Hugtakið fjölskylda getur 

verið víðtækt því einstaklingar eru mismunandi og misjafnt hvernig fjölskyldur eru 

uppbyggðar. Fjallað verður nánar um fjölskylduskilgreiningar í verkefninu. Þegar talað er 

almennt um fjölskyldu er átt við hóp tveggja eða fleiri einstaklinga sem tengdir eru sterkum 

böndum. Þrjár rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar: Hverjar eru hjúkrunarþarfir 

fjölskyldu sjúklinga sem fara í aðgerðir?. Hvaða þættir eru það sem eru mikilvægastir í 

þörfum fjölskyldumeðlima?. Hvaða þættir eru það sem fjölskyldumeðlimir láta í ljós varðandi 

tjáningu á líðan við veitta fjölskylduhjúkrun? 

Aðferðafræði: Gagna var aflað úr gagnagrunnum og tímaritum um fjölskylduhjúkrun sem 

aðgengileg eru rafrænt. Heimildaleitin takmarkaðist við árin 2000-2011 Leitarorðin sem voru 

notuð við heimildaleit voru: family, surgery og family nursing. Tólf greinar fundust og voru 

notaðar til að svara ofangreindum rannsóknarspurningunum.  

Niðurstöður: Fjölskyldumeðlimir aðgerðarsjúklinga tjáðu helstu þarfir sínar vera fyrir 

stuðning, fræðslu og upplýsingar í veikinda-, aðgerðar- og bataferli ástvina sinna. 

Stuðningur, fræðsla og gott upplýsingaflæði eru því lykilatriði í árangursríkri 

fjölskylduhjúkrun.  

Ályktun: Ljóst er að fjölskylduhjúkrun sem er fjölþætt er mikilvæg í starfi hjúkrunarfræðinga 

á hvaða klíníska sviði sem er. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þarfir og 

líðan fjölskyldunnar við veikindi sjúklinga á stofnunum. Fjölskyldan skiptir sjúklinginn 

miklu máli með tilliti til líðan hans, framvindu í veikindum og bataferli.  

Lykilorð: fjölskylduhjúkrun, fjölskylda, skurðaðgerð.  
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Abstract  

Introduction and goal: The goal is to cover the general idea about the ideology of family 

nursing and researches that have been made on patients family. In the year 2007 an 

implementation process of family nursing began in Landspítali Háskólasjúkrahús and the 

finish estimate is 2012. Then they will introduce the implementation process and the results 

of it. Effective ways to practice family nursing is for an example the Calgary family model 

wich is based on ideology from 2005. The concept of family nursing can be wide do to 

individuals are different and the variety how familys are constructed. A more detailed 

explanation about family defenition will be in the project. When talking in general about a 

family it refers to two or more individuals, connected with strong bonds. Three research 

related questions were submitted: What are the nursing needs of family members going into 

surgery? What aspects are most important in the needs of family members? Wich aspects do 

family members reveal about their welfare when receiving family nursing? 

Methodology: Contents where gathered from databases and magazines about family nursing, 

accessable electronicly. Source was restricted between 2000-2011.Keywords that were used: 

family, surgery and family nursing. 12 articles were found and used to answer the above 

asked research questions. 

Results:  Familymembers of surgery patients expressed their desired needs for support, 

education and imformation in illness-, sugery- and recovery procedure of their loved ones. 

Support, education and good flow information are key factors in a successful familynursing. 

Conclusions: It is clear that family nursing, wich is diverse, is very important in the job of a 

nurse in any clinical fields. It is important that people in healthcare are aware about the needs 

and feelings of the family regarding illness of the patient at an institution. Family is a very 

big factor in a patients life in terms of his well being, progress throug out his illness and 

recovery. 

Keywords: family nursing, family, surgery. 
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Inngangur  

Tilgangur þessarrar ritgerðar er að fjalla um hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar, 

hentugar aðferðir því mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þær. Þá verður 

fjallað um rannsóknir sem unnar hafa verið á fjölskyldum sjúklinga sem gangast undir 

skurðagerðir. Ritgerðin verður fræðileg samantekt og beinist að umfjöllun um 

fjölskylduhjúkrun með tilliti til árangursríkra aðferða og fjallað verður um tilgang 

fjölskylduhjúkrunar og út á hvað hún gengur. Áhrifaríkar leiðir til að stunda 

fjölskylduhjúkrun eru til dæmis Calgary modelið sem er notast við og byggt á 

hugmyndafræði Wright og Leahey frá árinu 2005. Markmiðið með þessu verkefni er að varpa 

ljósi á það af hverju fjölskylduhjúkrun er mikilvæg og af hverju það er mikilvægt að þörfum 

fjölskyldunnar sé sinnt jafnt sem þörfum sjúklinga. Einnig að komast að því hverjar 

hjúkrunarþarfir fjölskyldumeðlima eru og hvernig líðan þeirra er við veitta fjölskylduhjúkrun. 

Markmiðið var að svara þrem rannsóknarspurningum sem eru: Hverjar eru hjúkrunarþarfir 

fjölskyldumeðlima í veikindum aðgerðarsjúklinga?, Hvaða þættir eru mikilvægastir í þörfum 

fjölskyldumeðlima aðgerðarsjúklinga?, Hvaða þættir eru það sem fjölskyldumeðlimir 

aðgerðarsjúklinga láta í ljós varðandi líðan sína við veitta fjölskylduhjúkrun?. 

Hugtakið fjölskylda getur verið víðtækt og haft margar merkingar því einstaklingar eru 

mismunandi og misjafnt hvernig fjölskyldur eru uppbyggðar. Til eru margar skilgreiningar 

um hvað er átt við með fjölskyldueiningu. Wright, Watson og Bell (1996) skilgreindu 

fjölskyldueininguna sem hóp tveggja eða fleiri einstaklinga sem eru tengdir sterkum böndum 

sem eru bæði tilfinningaleg og andleg. Einstaklingunum finnst þeir vera skuldbundir hvor 

öðrum og vera skyldugir til að koma á móts við andlegar, líkamlegar og tilfinningalegar 

þarfir hjá hvor öðrum. Hver einstaklingur hefur viljann til að bindast öðrum sterkum böndum 

og saman mynda einstaklingarnir fjölskyldu. Stuart (1991) setti fram góða skilgreiningu á 
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fjölskyldueiningunni með því að skipta einkennum er varða hana í fimm stig. Fyrsta stigið 

gefur til kynna að fjölskyldan sé formleg eining og afmörkuð með ákveðnum fjölda. Annað 

stigið segir að einstaklingar geta verið misjafnlega nánir hvor öðrum og búa ýmist saman, á 

svipuðum stað eða ekki saman. Einstaklingar geta jafnvel búið í sitthvoru landinu en verið 

samt í góðu sambandi eða þá að samskiptin eru lítil þar á milli. Hver fjölskylda er því einstök 

og ólík í raun. Þriðja stigið greinir frá að ýmist eru börn í fjölskyldunni eða ekki. Fjórða stigið 

greinir frá að ákveðin tengsl og skuldbinding sé einkennandi í hverri fjölskyldu. Hver 

fjölskylda hefur oftast framtíðaráform og er tengd alla ævi. Fimmta og jafnframt síðasta stigið 

greinir frá að hver fjölskylda hafi vilja og löngun yfirleytt sem einkennist af því að 

einstaklingarnir vilja vernda hvorn annan, veita öryggi, næringu og þarfir ásamt félagsskap. 

Þessi skref geta verið gagnleg viðmið fyrir hjúkrunarfræðinga þegar veitt er 

fjölskylduhjúkrun því þau greina vel frá þeim atriðum er einkenna fjölskyldur almennt þó þær 

geti verið misjafnlega uppbyggðar og tengdar.  

Lorraine M. Wright og Maureen Leahey eru frumkvöðlar í þróun fjölskylduhjúkrunar í 

sínu heimalandi sem er Kanada. En hins vegar hefur hér á Íslandi og á fleiri stöðum í 

heiminum verið mikið sótt í kenningar þeirra eða hugmyndafræði Calgary 

fjölskylduhjúkrunar ( Elísabet Konráðsdóttir o.fl., 2005). 

Við veikindi gleymist gjarnan að spyrja fjölskyldumeðlimi sjúklings út í líðan þeirra og 

þarfir. Ennfremur eru þeir sjaldan hafðir með í ráðum varðandi ákvarðanir er tengjast sjúkl-

ingum. Þessar ákvarðanir geta snert fjölskyldumeðlimi beint og snúist til dæmis um skipulag 

og tímasetningu á heimferðum sjúklings. Fjölskylda sjúklings fer oft í það hlutverk að vera 

gestkomandi og fylgist með þegar skjólstæðingnum er sinnt án þess að vera með beint í 

ráðum. Þegar hjúkrunarfræðingar sinna starfi sínu er forræðishyggja oft einkennandi og oftast 

eru þeir meðvitaðir um hvað er skjólstæðingnum fyrir bestu. Fjölskylduhjúkrun snýst alltaf 

um samstarf við fjölskyldu viðkomandi. Lykilatriðið að taka tillit til viðhorfa 
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fjölskyldumeðlima hverju sinni. Hegðun og viðbrögð einstaklinga eru talin hafa mikil áhrif á 

almenn viðbrögð fólks við veikindi fjölskyldumeðlims eða önnur vandamál er tengjast 

heilbrigði. Taka verður tillit til þess að viðhorf  og skynjun einstaklinga er mismunandi ásamt 

viðbrögðum við breyttum aðstæðum. Til dæmis geta viðhorf hjúkrunarfræðings og 

aðstandenda verið mismunandi þegar um veikindi er að ræða eða þegar ákveðnar aðstæður 

koma upp, og því mismunandi mat hvenær viðeigandi meðferð er æskileg. Ávallt þarf að hafa 

í huga að ekkert eitt viðhorf er réttara en annað og þarf að skoða viðhorf hvers og eins 

einstaklings með opnum huga (Wright og Leahey, 2005).  

 

Áhugi minn á fjölskylduhjúkrun kviknaði á námstíma mínum í BS hjúkrunarfræðináminu, en 

innleiðing fjölskylduhjúkrunar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi hófst um svipað leiti og ég 

hóf námið. En fjallað verður nánar um þá innleiðingu síðar í kaflanum. Má því segja að ég 

hafi fengið smá sýn í klínísku verknámi mínu á því hvernig staðið var að innleiðingunni á 

ákveðnum deildum ásamt því að Calgary hugmyndafræðin er kynnt fyrir 

hjúkrunarfræðinemendum í Háskóla Íslands í kennslu. Flestir sjúklingar á stofnunum hafa 

fjölskyldu á bak við sig og því er kjörið að veita fjölskylduhjúkrun því fjölskyldan hefur áhrif 

á sjúklinginn eins og nokkrar rannsóknir í þessu verkefni munu leiða í ljós. Miklu máli skiptir 

að fjölskylda sjúklings fái góða fræðslu og upplýsingar um gang mála til að bæta gæði 

þjónustu, stuðla að jákvæðum samskiptum og er ákveðið öryggi fólgið í því. Ekki má gleyma 

því að fjölskyldumeðlimir geta veitt heilbrigðisstarfsfólki mikilvægar upplýsingar um 

sjúkling og hjálpað til við að fá betri innsýn í líf hvans hvað varðar t.d. heimilisaðstæður, 

daglegar athafnir o.þ.h. Margar erlendar fræðilegar heimildir eru til um fjölskylduhjúkrun en 

hins vegar eru fáar íslenskar rannsóknir til þar sem stutt er síðan fjölskylduhjúkrun var 

innleidd á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Niðurstaða þeirra rannsókna verður ekki birt fyrr 

en á árinu 2012, eða þegar innleiðingar ferlinu  líkur formlega. Tel ég að  fjölskylduhjúkrun 
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sé ákaflega mikilvæg í starfi og möguleiki er að notast við slíka hjúkrun á hvaða sviði og 

deild sem er. Því er hentugt að þekkja leiðir til að stunda slíka hjúkrun og með því má auka 

gæði þjónustu, öryggi og árangri í starfi sem heilbrigðisstarfsmaður. Fjölskylduhjúkrun er 

ekki ný hjúkrun í íslensku og erlendu heilbrigðiskerfi þótt stutt sé síðan Calgary 

hugmyndafræði Wright og Leahey var kynnt fyrir heilbrigðisstarfsfólki. Í hjúkrunarstörfum í 

gegnum árin hafa hjúkrunarfræðingar verið að veita fjölskylduhjúkrun og mikil áhersla hefur 

alltaf verið á fjölskyldu sjúklings í veikindum. Einstaklingar geta verið misjafnir og gerir það 

hjúkrun fjölbreytta. Heilbrigðisstarfsfólk veit þó lítið um hvað aðstandendum finnst um 

fjölskylduhjúkrun almennt þar sem lítið er til af rannsóknum um það efni.  

Fræðilegur bakgrunnur   

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi þess að þörfum fjölskyldunnar sé sinnt og 

að fjölskylduhjúkrun sé viðhöfð. Sú fjölskylduhjúkrun sem einblýnt verður á er Calgary 

fjölskylduhjúkrun sem er byggð á hugmyndafræði Wright og Leahey frá árinu 1980. Fjallað 

verður um aðferðir við Calgary fjölskylduhjúkrun og stuðst við skilgreiningar Wright og 

Leahey þar sem þær eru höfundar þeirra hugmyndafræði. Þá verður fjallað um innleiðingu 

fjölskylduhjúkrunar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og um fjölskylduform og siði áður fyrr. 

Notast verður við hugtakið fjölskylda í þessu verkefni og er þá átt við þá einstaklinga sem 

skilgreina sig sjálfir og upplifa sig sem fjölskyldu, hvort sem um er að ræða einstaklinga 

tengda blóðböndum, ættleidda einstaklinga, smáfjölskyldur og svo framvegis. Einnig verður 

notast við hugtakið sjúklingur í umfjölluninni þegar átt er við einstaklinga á 

hjúkrunarstofnunum sem eru að kljást við veikindi, gangast undir aðgerðir og svo framvegis. 

Samkvæmt 2. grein Laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er sjúklingur sá aðili sem notar 

heilbrigðisþjónustu og verður gengið út frá því í þessu verkefni.  
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Fjölskyldan sem viðfangsefni 

Samkvæmt Wright og Leahey (2005) er fjölskylda samfélagsleg eining sem 

einstaklingur telur sig tilheyra og binst ákveðnum böndum. Þetta ferli er óháð hefðbundnum 

skilgreiningum á ættartengslum og kynjaskiptingu. Þó er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

átti sig á mismun kynja því mismunandi er hvernig konur og karlmenn upplifa sig. Hlutverk 

fjölskyldumeðlima skiptir miklu máli þegar kemur að veikindum. Sérstaklega á þetta við í 

barnahjúkrun þar sem foreldrar barns gegna ákveðnu hlutverki og eru yfirleytt mikið til 

staðar.  

Craft og Willadsen (1992) skilgreindu fjölskyldueininguna sem félagslegt samband 

tveggja eða fleiri einstaklinga sem hefðu sameiginleg markmið. Markmið þessi snúast um 

umhyggju, traust, að vera skuldbundin hvoru öðru og áhersla er á ábyrgð og þroska meðal 

einstaklinganna. Ef veikindi eða aðrar breytingar koma upp hjá einstaklingi eða fjölskyldunni 

ætti að vera áhersla á að viðhalda tengslum og stuðningur fjölskyldunnar að vera.  

Enn önnur skilgreining um fjölskylduna sem Hanson og Kaakinen (2005) settu fram 

greinir frá að einstaklingarnir sem mynda fjölskylduna skilgreina sjálfir hverjir tilheyra henni.  

Mikilvægi heilbrigðisstarfsmanna er varðar stuðning við fjölskylduna skiptir miklu 

máli. Ef litið er á fjölskyldu skjólstæðings sem eina einingu, tekið er tillit til þarfa hennar og 

henni veittur stuðningur, er fjölskyldan betur í stakk búin til að vera til staðar fyrir sjúkling. 

Betra meðferðarsamband verður fyrir vikið, gæði í þjónustu aukast og betra upplýsingaflæði 

verður milli allra aðila ( Wright og Leahey, 2005). 

Þegar missir á fjölskyldumeðlim verður t.d. vegna andláts skiptir máli hvernig tengslin 

voru áður á milli fjölskyldumeðlima. Einnig eru fleiri áhrifaþættir sem hafa áhrif. Það hversu 

ungur einstaklingurinn var sem lést, hversu fámenn fjölskyldan er o.fl. Þessi atriði þarf að 

hafa í huga við fjölskylduhjúkrun til að geta skilið og greint hjúkrunarþarfir fjölskyldunnar 

þegar hún á um sárt að binda eða erfiðir tímar eru til staðar. Nákvæm og góð saga 



13 

 

fjölskyldumeðlima miklu máli til að ná fram góðri heildarmynd um fjölskylduþarfir og 

væntingar hennar ( Dewan, 2003).  

Ef fjölskyldumeðlimur veikist og þarf að leggjast inn á sjúkrahús eða gengur í gegnum 

erfiða tíma, getur fjölskylda hans upplifað ákveðna streitu og vanmátt sem kemur fram sem 

hjálparleysi. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir oft missa tökin á aðstæðum og vita ekki hvað 

þeir eiga til bragðs að taka. Algengt er að þeir dragi sig til hlés og því er mikilvægt að virkja 

fjölskylduna og gefa henni gaum ( Friedman, Bowden og Jones, 2003). 

Í gegnum árin hefur fjölskyldan alltaf verið samrýmd þótt aðstæður hafi verið 

mismunandi á Íslandi. Um aldamótin 1900 bjó fólk enn í torfbæjum sem voru byggðir úr torfi 

og grjóti, og var mikil samrýmd í fjölskyldum þar sem allir hjálpuðust að við þau störf sem 

þurfti að sinna. Mikil áhersla var á að fjölskyldan borðaði alltaf öll saman og var venjan að 

húsbóndinn segði fjölskyldunni sögur á kvöldin sem höfðu borist manna á milli. Áhersla var 

á landbúnað og að rækta eigin afurðir til neyslu. Á haustin fór svo slátrun fram á búfénaði og 

var þá ullin dýrmæt þar sem föt voru gerð úr henni. Eldaskálinn í torfbæjunum var jafnframt 

svefnherbergi þar sem allir í fjölskyldunni sváfu saman í einu stóru rými. En á daginn var 

algengt að fjöskyldan kæmi öll saman í stuttan tíma í senn. Algengast var að konur sinntu 

kvennastörfum svo sem matseld og hannyrðum en karlmennirnir búskap og fleiri verkum sem 

krafðist krafta. Börn voru látin hjálpa til við það sem til féll og taka virkan þátt í störfum 

( Bruun, 1928/1987).  

Í gegnum tíðina hafa íslensk börn búið við misjafnlega góða kosti. Áður fyrr var mikil 

vinnuharka við líði og var börnum refsað ef þau stóðust ekki þær kröfur sem til þeirra voru 

gerðar í starfi og hegðun. Um árið 1970 var börnum skylt að sækja menntun en fyrir þann 

tíma var menntun af skornum skammti. Foreldrar barna leituðust við að gæða börnin atgervi 

og kostum fullorðinnna eins fljótt og hægt var. Börnum voru kennd ákveðin vinnubrögð og 

um mikilvægi þess að vegna vel í lífinu. Það þótti við hæfi að fólk ætti mörg börn og að 
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margir ættliðir væru í stórfjölskyldunni. Sum börn gátu þó ekki alist upp hjá foreldrum sínum 

vegna fátæktar. Á síðari hluta 19. aldar fór að bera á nýjum hugmyndum í barnauppeldi og 

meðferð á börnum varð smám saman mildari eftir það. Fyrsta steinhúsið í sveit var reist um 

aldamótin 1900 en fljótlega fór timbur- og steinhúsum fjölgandi. Um árið 1940 var ennþá 

þriðjungar húsa í sveitum torfbæir. En í lok 19. aldar var orðið mikið um timburhús í 

kaupstöðum og fljótlega tók við tímabil bárujárnshúsanna. Mörg húsanna voru lítil og lágreist 

og var algengt að þrjár til fjórar fjölskyldur byggju saman í húsi. Hitaveita í húsum var ekki 

algeng á landinu fyrr en um árið 1930 og hægt var að sækja neysluvatn um 1909 í Reykjavík 

þegar vatnsveita komst á ( Símon Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 1990).  

Árið 2007 ákvað hjúkrunarforstjóri Landspítala Háskólasjúkrahúss, Anna Stefánsdóttir, 

að hefja innleiðingu á fjölskylduhjúkrun á öllum deildum stofnunarinnar. Fjölskylduhjúkrun 

hefur alltaf verið stór hluti af hjúkrunarstarfinu í gegnum árin og gagnrýndu margir 

heilbrigðisstarfsmenn að mætti fara að setja þá hjúkrun fram á markvissari hátt þar sem styðst 

væri við fræðilega þekkingu. Með því var átt við að hjúkrunin myndi vera tengd við 

hugmyndafræði um fjölskylduna og þarfir hennar. Einnig að sett fram yrðu hjálpargögn, svo 

sem líkön um fjölskyldumódel og aðferðir,  til að gera fjölskylduhjúkrunina markvissari og 

árangursríkari. Calgary fjölskyldumats- og meðferðarlíkanið eru líkön sem hugmyndafræði 

um fjölskylduhjúkrun eru byggð á. Höfundar þeirra líkana eru Lorraine Wright og Janice 

Bell. Árið 2003 komu þær til Íslands til að kynna sína útgáfu og hugmyndafræði um 

fjölskylduhjúkrun. Í kjölfarið kviknaði mikill áhugi á þessari hugmyndafræði hér á Íslandi 

meðal hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks. Nokkrir hjúkrunarfræðingar á 

krabbameins-deildum LSH fóru síðan að vinna eftir Calgary hugmyndafræðinni og árið 2004 

var ákveðið að taka þá hugmyndafræði upp á því sviði. Á sama tíma höfðu nokkrir 

hjúkrunarfræðingar á barnasviði LSH einnig tekið upp Calgary hugmyndafræðina og lögðu 

áherslu á að bæta þjónustu við fjölskyldur á því sviði. Ein af þeim hjúkrunarfræðingum var 
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Elísabet Konráðsdóttir sem hefur jafnframt verið verkefnisstjóri innleiðingarinnar á 

fjölskylduhjúkrun á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Ákveðið var að innleiða 

fjölskylduhjúkrun á öllum deildum LSH vegna þess hve vel hafði gengið að koma Calgary 

hugmyndafræðinni af stað á krabbameinsdeildunum. Enda má segja að þessi hugmyndafræði 

eigi við allar klínískar deildir þar sem fjölskylda sjúklinga er oftast til staðar. Verkefnið sem 

snýr að innleiðingu að fjölskylduhjúkrun á Landspítala Háskólasjúkrahúsi, fékk gæðastyrk frá 

Landspítalanum og heilbrigðisráðuneytinu árið 2008. Stóðu þessir styrkir meðal annars undir 

kostnaði við að kynna innleiðinguna á fjölskylduhjúkruninni. Markmiðið með þessari 

innleiðingu var að allir hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk myndu tileinka sér 

Calgary fjölskyldumats- og meðferðarlíkanið í starfi sínu. Í grófum dráttum snýst það um að 

geta gert svokallað fjölskyldutré samkvæmt ákveðnu tengslakorti um fjölskylduna og að geta 

framkvæmt meðferðarsamtal við aðstandendur skjólstæðings,  sem tekur einungis 15 mínútur. 

Jafnframt var markmiðið að stytta legutíma sjúklinga, bæta gæði þjónustunnar í heild sinni, 

bæta skráningu hjúkrunar og að stuðla að auknum rannsóknum er beinast að 

fjölskylduhjúkrun ( Christer Magnússon, 2009).  

Miðað er við að veita öllum sjúklingum og fjölskyldum þeirra fjölskylduhjúkrun og 

gera svokallað fjölskyldutré og tengslakort fyrir þá sjúklinga sem dvelja í tvo sólarhringa eða 

lengur á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Markmið fjölskylduhjúkrunar er að veita 

fjölskyldum sjúklinga stuðning í veikindum.  Tilgangurinn er að draga fram ákveðinn styrk 

og má aldrei gleyma að andlegur stuðningur við fjölskyldu er jafn mikilvægur líkamlegum 

stuðningi í veikindaferli sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk er í 

góðri aðstöðu til að koma auga á þörf einstaklinga til að fá stuðning vegna þjáninga af 

völdum veikinda, hvort sem um er að ræða sjúklinga eða fjölskyldur þeirra. 

Fjölskylduhjúkrun hefur vakið mikinn áhuga hjúkrunarfræðinga víðs vegar í heiminum og má 

rekja rætur fjölskylduhjúkrunar til Calgary háskólans í Kanada. Frumkvöðlar Calgary 
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fjölskylduhjúkrunar eru þær  Lorraine M. Wright og Maureen Leahey sem eru báðar starfandi 

við þann háskóla og hafa sérhæft sig í fjölskyldu-hjúkrun. Fjölskylduhjúkrun hentar hvaða 

aldurshópi sem er og á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu ( Elísabet Konráðsdóttir o.fl., 2005). 

Innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi 

Við vinnslu þessa verkefnis hafði ég samband við Elísabetu Konráðsdóttur, 

verkefnastjóra innleiðingar fjölskylduhjúkrunar, á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Að hennar 

sögn er búið að innleiða fjölskylduhjúkrun á allar deildar Landspítalans og verkefnið því ansi 

langt á veg komið.  Stefnt hefur verið að innleiðingarferlinu ljúki á árinu 2012 en þá er búið 

að taka fimm ár að innleiða fjölskylduhjúkrun á allar deildir Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Við lok verkefnisins munu liggja fyrir niðurstöður 20 rannsóknarverkefna er beinast að 

fjölskylduhjúkrun og verður fróðlegt að sjá hver árangurinn verður af innleiðingarferli 

fjölskylduhjúkrunar á Íslandi  í ljósi þeirra niðurstaðna. Vorið 2011 fer fram stuðningur til 

hjúkrunarfræðinga á öllum deildum af hálfu innleiðingarhópanna á hverju sviði Landspítala 

Háskólasjúkrahúss. Haldin hafa verið 34 námskeið á Landspítalanum um fjölskylduhjúkrun. 

Þau voru ætluð fyrir rúmlega 1100 hjúkrunarfræðinga, og rúmlega 320 sjúkraliða og aðra 

starfsmenn hjúkrunar. Það sem námskeiðið lagði grundvöll að, var stuðningur og leiðsögn við 

starfsfólk, deildarfundir voru haldnir um innleiðingu fjölskylduhjúkrunarinnar, tilfelli voru 

sett fram sem dæmi við fjölskylduhjúkrunina og jafnframt var gerð úttekt á skráningu til að 

meta árangur verkefnisins. Í framhaldi af þessum námskeiðum var ákveðið af 

innleiðingarhópi fjölskylduhjúkrunar á Lansdspítala Háskólasjúkrahúsi, að  fjölskylduhjúkrun 

yrði framvegis kennd í miðlægri starfsþróun og hefur verið hafin samvinna við starfsfólk 

VMG varðandi það ( Elísabet Konráðsdóttir munnleg heimild 5. apríl 2011).  
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Fjölskylduhjúkrun 

Fjölskylduhjúkrun er hjúkrun sem byggist á klínísku mati hjúkrunarfræðings til að hafa 

jákvæð áhrif á heilsufar sjúklings og fjölskyldu hans. Fjölskylda viðkomandi er jafnframt 

skjólstæðingur heilbrigðisstarfsfólks þegar veikindi ber að, þar sem einnig er tekið mið af 

viðhorfum fjölskyldunnar. Fjölskylduhjúkrun gengur út á samskipti sem felst í formi 

fjölskylduviðtals, með tengslakorti, fjölskyldulíkani og fleiri aðferðerðum. Aðal málið er þó 

fyrst og fremst að nálgast aðstandendur  til að fá betri mynd af fjölskyldu viðkomandi og lífi 

hans, eða með öðrum orðum að áherslan færist frá einstaklingsnálgun yfir í fjölskyldunálgun. 

Fjölskyldan skiptir máli því hún er hluti af lífi einstaklingsins sem þjáist af veikindunum. 

Fjölskyldan veitir einstaklingnum oft mikinn stuðning og innan hennar mótast að mestum 

hluta viðhorf, reynsla og þekking einstaklingsins. Fjölskyldan er jafnframt tenging 

einstaklinga við samfélagið sjálft 

 ( Wright og Leahey, 2005).  

Árið 1980 kynntu Wright og Leahey fyrst hugmyndafræði sína um fjölskylduhjúkrun fyrir 

öðrum heilbrigðisstarfsmönnum í sínu landi. Í kjölfar þess voru birt viðtöl við þær og mikil 

kynning var á þessari hugmyndafræði í fjölmiðlum í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum. 

Þó er rétt er að geta þess að Calgary hugmyndafræðin er ekki sú eina sem er byggð á líkönum 

er varða fjölskylduhjúkrun. Félagsfræðingurinn George Engel setti fram líkan sem byggði á 

líffræðilegum, félagslegum og sálfræðilegum þáttum er tengdust fjölskyldunni árið 1970 eða 

fyrir tíma Calgary hugmyndafræðinnar. Markmiðið með líkani hans var að 

heilbrigðisstarfsfólk myndi taka tillit til annarra þátta en einungis þeirra líffræðilegu hjá 

einstaklingum. Þá einnig að sýna fram á það hversu miklu máli fjölskyldan skiptir einstakling 

sem glímir við veikindi og að hann tilheyri fjölskyldueiningu sem snýst um mikil samskipti 

og menningu. Í kjölfar þessa líkans komu fram fjöldamargar kenningar um það hvernig 

fjölskyldan virkaði sem kerfi og hefði áhrif saman sem margir einstaklingar. Þar að leiðandi 
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var farið að hugleiða hvernig hægt væri að miðla þekkingunni um fjölskylduna í 

hjúkrunarstörf þannig tekið væri tillit til fjölbreyttra þátt og aðstæðna einstaklinga og 

fjölskyldna þeirra. Einungis er vitað um önnur tvö kerfakenninga líkön er beinast að 

fjölskylduhjúkrun. Það eru  líkönin Illness Beliefs Model og the Trinity Model sem einblína 

bæði á mismunandi þarfir fjölskyldunnar og að vonin er við líði við mismunandi veikindi 

einstaklinga. Einblínt er á bjargráð sem einstaklingar og fjölskyldur þeirra notast við til að 

aðlagast breyttum aðstæðum hverju sinni. The Illness Beliefs Model er eftir þær Wright og 

Bell frá árinu 1996, og einblínir það líkan á sálfræðilegar, tilfinningalegar og trúarlegar þarfir 

fjölskyldunnar. Það er líkan tengist jafnframt The Health Beliefs Model sem einblínir á sömu 

þætti en með tilliti til hvaða bjargráð einstaklingur notast við til að stuðla að heilsusamlegu 

líferni í stað þess að takast á við sjúkdóma og krísur. The Trinity Model er eftir Wright frá 

árinu 2005, og einblínir á þjáningar, vonir, trú og lífsgildi einstaklinga sem tilheyra 

fjölskyldunni. Fjölskylduhjúkrun hefur verið kölluð mörgum nöfnum í gegnum tíðina og 

tíðkast það enn. Dæmi um slík nöfn eru: fjölskylduferli, fjölskyldumeðferðarferli, 

fjölskyldukenningahjúkrun, fjölskylduheilsuhjúkrun, fjölskyldumiðuð þekkingarhjúkrun og 

fjöldamörg fleiri hugtök eru til. Þó beinast þau öll að því sama, sem er að sinna þörfum og 

líðan fjölskyldunnar hverju sinni þar sem tekið er tillit til fjölbreyttra þarfa og aðstæðna. 

Nokkur lönd hafa innleitt fjölskylduhjúkrun í heilbrigðiskerfi sitt. Þessi lönd eru: Kanada, 

Ameríka, Thailand og hluti af norðurlöndunum eða Svíþjóð, Finnland og Ísland. Þá er 

hugmyndafræði um fjölskylduhjúkrun kennd í háskólum í þessum löndum. Talið er að 

fjölskylduhjúkrun hafi verið til umræðu víðs vegar í heiminum en notast hefur verið við hana 

síðastliðin 25 ár í heilbrigðiskerfinu þótt hún hafi ekki alltaf verið byggð á líkönum og þess 

háttar aðferðum eins og Calgary fjölskylduhjúkrun notast við ( Bell, 2009).  

 Þegar talað er um fjölskylduhjúkrun sem kennd er við Calgary er gjarnan átt við 

tvennt: Fjölskyldumatslíkanið (Calgary family assessment model) og 
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fjölskyldumeðferðarlíkanið (Calgary family intervention model). Eins og áður hefur komið 

fram eru höfundar fjölskylduhjúkrunarinnar Lorraine Wright og Maureen Leahey. Bæði þessi 

líkön eru byggð á traustum grunni sem er hugsuð út frá ákveðinni hugmyndafræði um 

fjölskylduhjúkrun. Einnig kemur klínísk reynsla þar sterk inn. Ýmsar breytingar geta haft 

áhrif á fjölskyldu veikra sjúklinga á stofnunum, og til dæmis geta þær breytingar verið 

fólgnar í veikindum viðkomandi sem geta verið bráð eða langvinn. Hugmyndafræðin í 

fjölskylduhjúkrun gengur út á það að veikindi sjúklings varða alla fjölskylduna á hverjum 

tíma. Hafa þarf í huga að samskipti og tengsl geta breyst innan fjölskyldu við veikindi og að 

fjölskyldur hafa mismunandi viðhorf og reynslu að baki. Að greina þarfir og líðan 

fjölskyldunnar, og veita henni jafnframt stuðning getur hjálpað henni að koma auga á 

styrkleika sína, bæta virkni og almenna líðan ( Christer Magnússon, 2009).  

Erlendar rannsóknir eru til um mikilvægi fjölskyldunnar í veikindum sjúklinga. Til 

dæmis hefur mikið verið rannsakaður stuðningur foreldra við börn með langvinna sjúkdóma. 

Með árunum hefur þekking heilbrigðisstarfsfólks smám saman aukist um mikilvægi 

fjölskyldunnar og hin ýmsu áhrif veikinda sem geta komið fram á fjölskyldumeðlimum 

sjúklinga. Til dæmis hafa rannsóknir sýnt fram á að svefnvandamál barna hefur áhrif á líðan 

foreldra og systkina viðkomandi. Einnig að geðröskun fullorðinna hefur áhrif á líðan maka og 

barna viðkomandi. Þá geta fjölskyldumeðlimir þjáðst sjálfir af langvinnum sjúkdómum við 

veikindi ástvina, svo sem langvinnri vöðvabólgu, þreytu og fleiri kvillum.  Því verður 

heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi fyrir líðan og þörfum fjölskyldunnar til að fyrirbyggja 

slíka kvilla og stuðla að betri líðan fjölskydumeðlima í veikindum sjúklinga ( Ray, 2002).  

 Ein sænsk rannsókn á viðhorfum hjúkrunarfræðinga til fjölskylduhjúkrunar leiddi í 

ljós að tímaskortur væri helsta hindrunin til að veita fjölskylduhjúkrun og að 

fjölskylduhjúkrun tæki mikinn tíma frá öðrum verkum sem þyrftu þá að sitja á hakanum. Í 

sömu rannsókn töldu hjúkrunarfræðingar einnig að verklegir þættir væru almennt mikilvægari 
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en að gefa sér tíma til að sinna fjölskylduhjúkrun. Hjúkrunarfræðingarnir litu jafnframt á sig 

sem sérfræðinga ef þeir höfðu góða þekkingu á tæknilegum þáttum er snéri að hjúkrun og má 

því segja að þörfum fjölskyldunnar hafi verið illa sinnt ( Söderström o.fl., 2003).  

 Eins og áður hefur komið fram eru fáar íslenskar rannsóknir til um fjölskylduhjúkrun 

þar sem innleiðingarferlinu á LSH er ekki lokið og hafa ekki verið birtar neinar rannsóknar-

niðurstöður enn sem komið er í tengslum við hana. Þó hafa nokkrir nemendur í doktors- og 

mastersnámi í hjúkrunarfræði gert verkefni um innleiðinguna ( Elísabet Konráðsdóttir, 

munnleg heimild 5. apríl 2011).  

 Þrjár íslenskar rannsóknir þriggja meistaranema í Háskóla Íslands voru gerðar í 

tengslum við 15 mínútna fjölskylduviðtalsaðferð Calgary fjölskylduhjúkrunar Wright og 

Leahey og niðurstöður þeirra verið kynntar. Allar þessar rannsóknirnar fóru fram á tímabilinu 

desember 2008 til ágúst 2009. Fyrsta rannsóknin fór fram á Lungnadeild LSH. Gögnum var 

safnað frá samtals 30 fjölskyldumeðlimum og var meðal aldurinn 63 ára. Flestir sjúklinganna 

voru með langvinna lungnasjúkdóma. Um var að ræða tilrauna- og samanburðarhóp meðal 

fjölskyldumeðlima sjúklinganna. Tilraunahópurinn fékk veittan stuðning í veikindunum og 

stutt fjölskylduviðtal. Í báðum hópum var jafnt hlutfall kvenna og karlmanna. Þrem til sex 

dögum eftir að stuðningurinn hafði verið veittur, voru báðir hópar beðnir um að svara 

nokkrum spurningum í tengslum við líðan sína en þeir svöruðu honum einnig í 

fjölskylduviðtalinu sem var fyrr. Niðurstöður leiddu í ljós að tilraunahópurinn sem fékk stutt 

fjölskylduviðtal sem fól meðal annars í sér stuðning, vegnaði betur í veikindum ástvinar 

heldur en samanburðarhópnum sem fékk ekki viðtal og tjáði betri líðan fyrir vikið. Annars 

var ekki annar marktækur munur milli hópanna. Næsta rannsókn fór fram á Barnasviði LSH 

þar sem 30 fjölskyldumeðlimir veikra barna fengu 15 mínútna fjölskylduviðtöl. Börnin þurftu 

öll sérhæfða aðstoð eða hjúkrunarmeðferðir vegna lesblinduerfiðleika, bólgu í liðum eða 

vegna ónæmissjúkdóma. Foreldrarnir voru á aldrinum 19 til 50 ára og var 80% þátttaka í 
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heildina. Um var að ræða tilrauna- og samanburðarhóp. Tilraunahópurinn fékk 15 mínútna 

fjölskylduviðtal en hinn hópurinn aðeins stutta kynningu um veikindi barna sinna. Þrem 

dögum eftir viðtalið og kynninguna áttu báðir hóparnir að svara spurningum um líðan sína. 

Niðurstöður sýndu að foreldrar barna með lesblindu upplifðu betri líðan heldur en foreldrar 

barna með bólgu í liðum. Einnig kom í ljós að foreldrar barna með lesblindu og 

ónæmissjúkdóma upplifðu meiri fjölskyldustuðning eftir 15 mínútna fjölskylduviðtalið. Bent 

var á í lokin að foreldrar barna með liðbólgur þyrftu ef til vill fjölskylduviðtöl sem tækju 

lengri tíma eða 60-90 mínútur því mikið álag væri greinilegt á foreldra þeirra barna. Þriðja 

rannsóknin fór fram á Bráðamóttöku barna á LSH. Um var að ræða 30 fjölskyldumeðlimi 

veikra barna sem tóku þátt í rannsókninni. Öll börnin komu vegna RS veirusýkingar í 

öndunarfærum. Um var að ræða tilrauna- og samanburðarhóp þar sem tilraunahópurinn fékk 

15 mínútna fjölskylduviðtal en hinn hópurinn ekki en báðir svöruðu þó spurningum um líðan 

sína. Fjölskyldumeðlimir voru á aldrinum 19 til 40 ára og um 89% þátttaka var. Tvem vikum 

eftir komuna á bráðadeildina, voru báðir hóparnir beðnir um að svara spurningum um líðan 

sína aftur. Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á kynjum meðal þeirra varðandi 

hvernig líðan var tjáð. Mæður barnanna tjáðu frekar tilfinningar og að dagleg virkni 

fjölskyldunnar væri meiri en feðurnir tjáðu sig um. Í seinna skiptið eða 2 vikum síðar, var 

einnig marktækur munur varðandi kyn fjölskyldumeðlima varðandi sömu atriði. Mæðurnar 

töldu sig jafnframt fá meiri fjölskyldustuðning heldur en feðurnir eftir komuna á 

bráðamóttökuna í heildina. Bent var á að vegna kynjamunarins væri líklegt að feðurnir þyrftu 

fleiri en eitt fjölskylduviðtal eða þyrftu meiri stuðning í fjölskyldumeðferð ( Leahey og 

Svavarsdóttir, 2009).  

Heildarniðurstöður þessarra þriggja rannsókna benda til að fjölskylduhjúkrun er mikilvæg í 

starfi heilbrigðisstarfsfólks og mikilvægt að gefa þörfum og líðan fjölskyldunnar gaum. 

Niðurstöður gáfu til kynna að þeim fjölskyldumeðlimum sem voru boðin 15 mínútna 
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fjölskylduviðtöl, tjáðu betri líðan þar sem munurinn var marktækur milli tilrauna- og 

samanburðarhópa. Því má álíta sem svo að þær aðferðir við fjölskylduhjúkrun sem voru 

notaðar séu hagnýtar í hjúkrunarstarfinu sama á hvaða sviði um er að ræða. 

Á skurðlækningasviði Landspítala Háskólasjúkrahúss voru skoðuð viðhorf 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til fjölskylduhjúkrunar fyrir og eftir innleiðingu 

fjölskylduhjúkrunar á sviðinu. Gagna var aflað með netkönnunum vorið 2009 og haustið 

2010. Niðurstöður leiddu í ljós að almennt voru viðhorf þátttakenda jákvæð vorið 2009. 

Aldur og starfsreynsla hafði áhrif á viðhorfin á þá vegu að eldri þátttakendur og þeir með 

lengri starfsreynslu voru jákvæðari. Ekki var munur eftir starfsstéttum, en hjúkrunarfræðingar 

töldu þó mikilvægara en sjúkraliðar að komast að því hverjir tilheyra fjölskyldu sjúklings. 

Síðari könnuninni lauk í nóvember 2010 og hafa niðurstöður hennar ekki verið birtar ( Auður 

Þorvarðardóttir o.fl., 2009).  

Alltaf getur misskilningur og mistök átt sér stað í samskiptum við sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra þrátt fyrir einlægan vilja hjúkrunarfræðinga til að sinna starfi sínu vel. 

Wright og Leahey (2005) bentu á að um þrjá þætti væri að ræða sem gætu hindrað að 

fjölskylduhjúkrun væri veitt eða yrði árangursrík. Fyrsta atriðið snýr að misbresti um 

vinnuhæft samband milli hjúkrunarfræðings og fjölskyldu viðkomandi. Eða eins og Wright 

og Leahey kölluðu það, að jarðvegurinn væri undirbúinn nægilega vel eða með öðrum orðum 

að grunnurinn að góðu meðferðarsambandi væri byggður til að ná fram árangursríkri 

fjölskylduhjúkrun. Viðhorf fjölskyldumeðlima verða því óljós fyrir vikið og erfitt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að setja sig í spor þeirra. Annað atriðið snýst um að heilbrigðisstarfsfólk 

hefur tilhneygingu til að mynda bandalag með einum fjölskyldumeðlim frekar en öðrum. Á 

þetta oftast við þann fjölskyldumeðlim sem mest samskipti eru við og er duglegastur að sinna 

ástvininum sem þjáist af veikindum. Leiðir þetta oftast af sér að öðrum í fjölskyldunni finnst 

sér sýnd óvirðing með að vanvirða skoðanir og gildismat sitt. Einnig getur viðkomandi 
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fjölskyldumeðlimu upplifað ákveðið hjálparleysi og getur dregið sig enn meira í hlé. Þriðja 

atriðið snýr að því að hjúkrunarfræðingar eru oft á tíðum  að gefa of mörg ráð í einu og láta í 

ljós skoðanir sínar án þess að þeir séu beðnir um það gagnvart fjölskyldu sjúklinga. Þá er um 

að ræða að það sé of snemma í veikinda- og meðferðarferli sjúklings og aðstæður ekki metnar 

með tilliti til hentugleika fjölskylduhjúkrunar. Getur þetta leitt af sér að tækifæri 

fjölskyldumeðlima til að tjá sig er tekið af þeim. Fyrir vikið getur svo farið að þeir tjá sig 

síður um líðan sína og eigin leiðir til að kljást við veikindi sjúklings. Því þarf að hafa í huga 

að tímasetning til að spyrja spurninga og nálgast aðstandendur sé hentug hverju sinni  

( Wright og Leahey, 2005).  

Það hvernig hjúkrunarfræðingar hjúkra í starfi sínu er ávallt undir þeim sjálfum komið. 

Því er nauðsyndlegt að vera gagnrýnin á eigin vinnubrögð í starfi og tileinka sér og þjálfa 

ákveðin og traust vinnubrögð. Þegar unnið er með fjölskyldum þarf að tileinka sér 

umburðarlyndi og virðingu gagnvart viðhorfum og skoðunum einstaklinga. Þessir eiginleikar 

eru þó mistamir í starfi og er þjálfun þá mikilvæg. Markmið fjölskylduhjúkrunar snýst um að 

bæta líðan fjölskyldunnar og styðja þá sem eiga við erfiðleika að stríða. Þessi markmið eru 

sameiginleg meðal hjúkrunarfræðinga og meðvitund um framkomu, með tilliti til að ná þeim 

markmiðum, skiptir máli. Það hvernig tekið er á móti sjúklingum og fjölskyldum þeirra 

skiptir miklu máli. Framkoman á að vera fagleg og ber að sinna sjúklingum og fjölskyldum 

þeirra jafnt en gera ekki upp á milli. Þá er mikilvægt að gefa sér tíma til að sinna 

fjölskylduhjúkrun og sýna fjölskyldunni áhuga í veikindum sjúklinga. Viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks hefur almennt mikil áhrif á hvernig gengur að innleiða 

fjölskylduhjúkrun á stofnanir. Ljóst er þó að síðustu ár hefur orðið viðhorfsbreyting í þessum 

efnum þar sem vel hefur gengið að innleiða fjölskylduhjúkrun og hjúkrunarfræðingar 

meðvitaðir um þarfir fjölskyldunnar. Gott dæmi um fjölskylduhjúkrun er þegar 

hjúkrunarfræðingur eða annað heilbrigðisstarfsfólk gefur sér tíma til að setjast niður með 
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sjúklingi og fjölskyldu hans til að spjalla um ýmis atriði er brenna á þeim, frekar en að sinna 

öðrum verkum í starfi sem mega bíða um stund ( Arna Skúladóttir o.fl., 2005). 

 Rétt er að geta þess að það hvernig við komum fram við aðra hefur ekki síður áhrif á 

okkar eigin líðan. Til dæmis ef um neikvæðni og svartsýni er að ræða má áætla sem svo að 

viðkomandi líði ekki vel sjálfum. Getur þá hegðunin bitnað á öðrum þar að leiðandi. Fyrstu 

kynni geta skipt sköpum um árangur meðferðar, viðhorf sjúklings og fjölskyldu til stofnanar 

sem viðkomandi liggur á eða nýtur þjónustu frá, eða haft áhrif á líðan sjúklings og fjölskyldu 

hans. Lykilatriðið er að setja sig stanslaust í spor annarra einstaklinga og viðhafa leiðir er 

stuðla að árangursríkri fjölskylduhjúkrun. Í raun snýst árangur að góðri fjölskylduhjúkrun um 

leiðirnar sem notast er við til að veita hjúkrunina og nálgast fjölskyldu sjúklings. Leiðir 

þessar snúast í  grófum dráttum um að vera athugull í starfi, að vanda sig við fyrstu kynni 

gagnvart sjúkling og fjölskyldu hans, að gefa færi á sér í hjúkrunarstarfinu með nálægð, að 

hafa tilbúnar ákveðnar spurningar til að koma af stað samræðum við fjölskyldumeðlimi, að 

gera sér grein fyrir mismunandi skynjun og skilningi einstaklinga, að vinna með og kunna að 

takast á við hindranir er varða fjölskylduhjúkrun.Þá er mikilvægt að hafa viljann til að hjálpa 

einstaklingum að koma auga á það jákvæða við breytingar hverju sinni og að geta veitt þeim 

stuðning í gegnum veikindi sjúklings. Athuganir í fjölskylduhjúkrun skipta miklu máli. Með 

athugunum notum við skilningarvit okkar til að safna saman upplýsingum sem við þurfum. 

Við tengjum þannig saman þær upplýsingar sem við höfum séð, heyrt, fundið lykt af eða 

snert. Þá fæst upplýsingasöfnun með klínískum athugunum sem geta verið fólgnar í 

mælingum á lífsmörkum til dæmis. Hjúkrunarfræðingar hafa bætt sig í aðferðinni að spyrja 

spurninga en oft er vanræksla í þeim atriðum er snúa að því að horfa, hlusta og sýna 

einstaklingum raunverulegan áhuga um líðan þeirra. Oft á tíðum er heilbrigðisstarfsfólk hrætt 

við að spyrja og hefja samræður um viðkvæm málefni af ótta við að geta ekki leyst þau eða 

hafa svörin á reiðum höndum. Veikindum getur fylgt líkamleg, andleg og tilfinningaleg 
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þjáning og það hvernig hver og einn einstaklingur upplifir slíkt er einstaklingsbundið. Það að 

vera til staðar fyrir viðkomandi, sýna samhyggð, að hlusta og veita einstaklingum 

viðurkenningu á þjáningum er ein árangursríkasta hjúkrunar-meðferðin sem hægt er að 

viðhafa í fjölskylduhjúkrun. Þótt það reynist heilbrigðisstarfsfólki oft erfitt. Tilgangurinn er 

alltaf að koma á breytingum og draga úr þjáningum einstaklinga hvort sem um ræðir 

sjúklinga eða fjölskyldur þeirra. Taka þarf tillit til þarfa og líðan einstaklinga hverju sinni og 

sýna þeim jafna virðingu þótt þau séu misalvarleg og brýn. Krefst það þjálfunar sem kemur 

með klínískri reynslu í starfi. Þegar talað eru um að vanda fyrstu kynni og að þau skipti miklu 

máli, er átt við almenna kurteisi. Það felst til dæmis í því hvernig við kynnum okkur hverju 

sinni. Gott er að mynda augnsamband og heilsa með handarbandi við fyrstu kynni. Markmið 

samtala við fjölskylduna er ekki að leysa öll vandamál sem ber að heldur til að bæta líðan og 

sýna skilning með stuðningi. Að hafa tilbúnar spurningar til að notast við til að koma af stað 

samræðum er oft hentugt. Dæmi um slíkar spurningar eru: ,,hvernig get ég helst hjálpað 

þér?ˮ ,,hvað er það sem veldur þér mestum áhyggjum í dag?ˮ og ,,á hvern í fjölskyldunni 

heldur þú að þessi veikindi hafi mest áhrif á núnaˮ.  Til að venja sig á að spyrja slíkra 

spurninga er gott að setja sér það markmið að spyrja að minnsta kosti einn sjúkling eða aðra í 

fjölskyldu hans slíkra spurninga á hverri vakt. Mikilvægt er að grípa ekki fram í þegar 

einstaklingur tjáir sig um erfiðar tilfinningar eða tjáir sig yfir höfuð. Þá eru þagnir í samtölum 

stundum hjálplegar. Misjafnt getur verið hvernig fólk skynjar og skilur hluti sem eru sagðir. 

Því er mikilvægt að ganga úr skugga um að viðkomandi hafi skilið þær upplýsingar sem var 

sagt við hann. Með því að hlusta og spyrja spurninga um efnið er hægt að fá fram skilning 

viðkomandi til baka. Þá ber að taka tillit til þess að þarfir einstaklinga eru mismunandi. Að 

vinna með og takast á við hindranir felst í að veita stuðning og hjálpa einstaklingum að koma 

auga á að þeir eru ekki einir sem eru að ganga í gegnum breyttar aðstæður. Að hjálpa 

einstaklingum að sjá jákvæðar breytingar er mikilvægt því oft vill það neikvæða vera 
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sýnilegra í veikindum. Því er reynt að draga það jákvæða fram og fjölskyldunni hjálpað að 

aðlagast breyttum aðstæðum við veikindi sjúklinga. Mikla þýðingu getur það haft fyrir 

fjölskylduna að fá vitneskju um að sérhver fjölskylda hefur sínar sterku hliðar sem þær hafa 

jafnvel ekki gert sér grein fyrir sjálfar ( Wright og Leahey, 2005).  

Aðferðir við Calgary fjölskylduhjúkrun 

Til eru margar aðferðir til að veita Calgary fjölskylduhjúkrun. Fjölskylduhjúkrun 

gengur út á samskipti sem eru fólgin í fjölskylduviðtali og hægt er að notast við tengslakort 

og gera fjölskyldutré. En aðal málið er að nálgast aðstandendur  til að fá betri mynd af 

fjölskyldu viðkomandi og lífi hans. Aðferðirnar liggja í samskiptum, góðri upplýsingasöfnun 

og vel ígrunduðum samtölum við fjölskyldumeðlimi til að fjölskylduhjúkrunin verði sem 

árangursríkust. Þegar fölskylduhjúkrun er stunduð eru notaðar viðeigandi fjölskyldumeðferðir 

settar fram sem byggjast á tveim líkönum Calgary fjölskylduhjúkrunar. Annars vegar Calgary 

líkani af fjölskyldumati (Calgary family assessment model, CFAM) og hins vegar Calgary 

líkani af fjölskyldumeðferð (Calgary family intervention model, CFIM).  

Calgary fjölskyldumatslíkanið (CFAM) er líkan sem er byggt á mörgum þáttum og er því 

fjölbreytt. Líkanið er jafnframt undanfari Calgary líkansins um fjölskyldumeðferð og byggist 

það á þrem megin þáttum. Þessir þættir eru uppbygging eða samsetning fjölskyldunnar, 

þroskastig hennar og virkni eða starfsemi í lífinu. Markmiðið með þessu líkani er að veita 

fjölskyldum stuðning við að takast á við breytingar og þau vandamál sem steðjar að. Hver 

þáttur sem var nefndur er svo hlutaður niður í smærri einingar sem skýra hvern þátt betur. Á 

hverjum tíma þarf hjúkrunarfræðingur að leggja áherslu á einn þátt í einu í samvinnu við 

fjölskylduna. Því ef allir þættirnir eru skoðaðir í einu skapast ringulreið og erfitt verður að 

grafa djúpt í alla þættina  í einu. Þegar búið er að grafa djúpt og ítarlega í hvern þátt og 

undirflokk, er fengin fram heildarmynd af fjölskyldu skjólstæðings. Þetta líkan um 
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fjölskyldumat hjálpar hjúkrunarfræðingum að fá sýn á aðstæður fjölskyldunnar. Mikilvægt er 

að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir að fjölskyldumatslíkanið endurspeglar persónuleika 

og lífsviðhorf fjölskyldunnar. Alltaf er hægt að nota þetta líkan þegar gerð er greining á 

fjölskyldu og við hvaða aðstæður sem er. Fjölskyldumatslíkan er jafnframt sett upp myndrænt 

sem fjölskyldu- og tengslakort og er það jafnframt hjálpartæki til að meta samsetningu og 

tengsl innan fjölskyldunnar. Það hjálpartæki er sniðugt að hafa í sjúkraskrá sjúklings því þá er 

á skjótan hátt hægt að sjá hvernig fjölskyldutengslin eru.  Einnig minnir slíkt 

hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk á hversu mikilvæg fjölskylduhjúkrun er. 

Mat hjúkrunarfræðings ásamt frásögn fjölskyldumeðlima skiptir miklu máli varðandi það 

hvernig upplýsingar koma endanlega fram í fjölskyldu- og tengslatréi. Með fjölskyldutréi á 

að vera ljóst hvernig uppbygging fjölskyldunnar er og hvaða einstaklingar tilheyra henni, 

aldursdreifing og störf einstaklinga sem tilheyra fjölskyldunni. Þroskaverkefni fjölskyldunnar 

geta verið mjög mismunandi og því skiptir þroskastig miklu máli. Með því að leita eftir 

upplýsingum um fyrri þroskaverkefni fjölskyldu má kynnast virkni hennar. Þegar fjölskyldu- 

og tengslatré er gert er best að setjast niður með fjölskyldumeðlimum og/eða sjúkling og fá 

þá eða hann til að tjá sig um fjölskylduna og atriði er tengjast henni, þannig að rétt mynd fáist 

af henni. Hjúkrunarfræðingur þarf að vera meðvitaður um hvað það er sem einkennir 

fjölskyldueininguna og hafa gjarnan til reiðu tilbúnar spurningar til að styðjast við í viðtalinu 

þegar gert er fjölskyldu- og tengslatré. Gagnlegt er að skipuleggja þær upplýsingar sem er 

aflað hverju sinni með því að flokka þær niður, greina styrkleika og vandamál fjölskyldunnar 

og greina áherslur í þeirri aðstoð sem fjölskyldan gæti þurft  í eða eftir veikindi sjúklings.  

Calgary líkan af fjölskyldumeðferð (CFIM) er hjúkrunarmeðferð sem hefur ákveðinn tilgang 

og á sér stað innan ákveðins tímaramma. Hjúkrunarfræðingurinn verður að hafa sérþekkingu 

og færni í því sem hann er að gera.Taka þarf tillit til þarfa fjölskyldunnar hverju sinni og þróa  

hjúkrunarmeðferðir í samræmi við það. Til að komast að því hverjar þarfir fjölskyldunnar 
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eru, er fjölskylduviðtal skipulagt. Calgary fjölskyldumeðferðarlíkanið kemur í kjölfal Calgary 

fjölskyldumatslíkansins og var fyrst þróað fyrir fjölskyldur sem tókust á við illkynja 

sjúkdóma eða langvinn veikindi þar sem unnið var með styrk þeirra til að takast á við 

vandamál. Líkanið er  jafnframt tækifæri til greiningar, tjáningar, fræðslu, hvatningar og 

lausna á vandamálum fjölskyldu. Fjölskylduviðtalið getur haft meðferðarlegt gildi og stuðlað 

að jákvæðri breytingu í lífi einstaklinganna. Jafnframt stuðlar það að auknu öryggi, trausti og 

getur degið úr þjáningu og kvíða fjölskyldumeðlima. Þetta líkan byggir á meðferðarsambandi 

milli hjúkrunarfræðings og fjölskyldu sjúklings. Í meðferðarsambandinu sem myndast þar á 

milli ríkir gagnkvæmni og jafnræði milli allra aðila. Gagnkvæm virðing og viðurkenning er 

sem hver aðili lætur í ljós. Fjölskyldan er þó alltaf best meðvituð um sín mál og hafa þarf það 

í huga hverju sinni. Hjúkrunarfræðingurinn hins vegar hefur sérþekkingu í sínu fagi er snýr 

að fjölskylduhjúkrun og hans hlutverk er að skapa aðstæður sem styðja við fjölskylduna. Allir 

aðilar leggja þó til styrk og fundin eru úrræði í sameiningu í fjölskylduviðtalinu. 

Meginmarkmið með fjölskyldumeðferðarlíkaninu er að efla og viðhalda virkni 

fjölskyldustarfsemi á þremur ákveðnum sviðum sem eru: vitsmunalega sviðið, tilfinningalega 

sviðið og þáttum er varða hegðun einstaklinga í fjölskyldunni eða hugræna sviðinu. Hugræna 

sviðið einkennist af því að unnið er með hugsun og viðhorf fjölskyldunnar. Fjölskyldunni er 

bent á styrkleika sína, henni eru veittar upplýsingar  ásamt viðeigandi fræðslu og 

aðlögunarleiðir eru efldar. Alltaf er beitt virkri hlustun sem felst í að fjölskyldunni er sýndur 

áhugi, hlustað er með virðingu viðkomandi gefið tækifæri til að tjá sig um það sem honum 

liggur á hjarta. Tilfinningalega sviðið miðar að tilfinningum fjölskyldunnar. 

Hjúkrunarmeðferðirnar þar eru fólgnar í að hjálpa fjölskyldunni að staðfesta og viðurkenna 

tilfinningar sínar og þjáningar í veikindunum. Fjölskyldan er jafnframt hvött til að tjá sig um 

veikindin og fjölskyldustuðningur er metinn. Atferlissviðið snýst um að vinna með hegðun, 

atferli og viðbrögð fjölskyldunnar. Fjölskyldunni er kennt að notast við verklega færni og 
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áhersla lögð á virka þátttöku í ummönnun sjúklings, því stuðningur fjölskyldu hefur mikil 

áhrif á líðan og bataferli hans. Þó er jafnframt  lögð áhersla á mikilvægi hvíldar frá 

ummönnun af og til. Farið er yfir daglegt atferli fjölskyldu og hún aðstoðuð við að koma 

skipulagi á daginn með ákveðinni rútínu eða þá að daglegar athafnir eru endurskoðaðar til að 

einfalda fyrir fjölskyldunni að takast á við ákveðin verk. Eins og áður sagði er notast við 

Calgary fjölskyldumeðferðarlíkanið í fjölskylduviðtali. Áður en viðtalið hefst eru nokkrir 

þættir sem hafa þarf í huga til viðtalið verði sem árangursríkast. Viðtalið þarf að vera við 

ákveðnar aðstæður og á heppilegum tímapunkti. Einnig þarf að vera búið að skilgreina hvaða 

einstaklingar það eru sem tilheyra fjölskyldunni og því er gott að vera búið að gera 

fjölskyldu- og tengslatré fyrir viðtalið. Að lokum þarf að skilgreina og hafa á hreinu hvert 

tilefnið er fyrir fjölskyldufundinum, hvort um innskrift á skjólstæðing sé að ræða eða útskrift, 

hvort þurfi að taka mikilvægar ákvarðanir um meðferð skjólstæðings í veikindum og svo 

framvegis. Calgary fjölskyldumatslíkaninu er gjarnan skipt í fjögur tímabil: fyrsta tímabilið 

snýst um tengslamyndun, annað tímabilið um mat og greiningu á fjölskyldunni, þriðja 

tímabilið um þá hjúkrunarmeðferð sem fjölskyldunni er veitt og síðasta tímabilið snýst um 

meðferðarlokin eða þegar leiðir hjúkrunarfræðings og fjölskyldu skilja að. Tengslamyndunin 

snýst um samvinnu við fjölskyldu. Reynt er að tengjast sem flestum fjölskyldumeðlimum og 

markmiðið er að hjúkrunarfræðingurinn sýni áhuga en sé jafnframt hlutlaus. Matið og 

greiningin snýst um að meta styrk og vanda fjölskyldunnar. Fjölskyldunni er gefið tækifæri á 

að segja sína sögu og hlustað er með athygli á alla. Meðferðin er snýr að fjölskyldunni á 

ávallt að vera viðeigandi og aðsniðin að henni. Unnið er með tilfinningar og styrkleika 

fjölskyldunnar og henni veitt fræðsla. Meðferðarlok eða síðasta tímabilið sem á sér stað og er 

þegar meðferð lýkur. Fjölskyldu er gjarnan bent á önnur úrræði til frekari meðferðar á þeim 

tímapunkti. Við meðferðarlok er jafn mikilvægt eins og í hinum tímabilunum, að sýna 

fjölskyldu kurteisi og virðingu.  
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Til að fjölskylduviðtalið og hjúkrunin verði sem árangursríkust er mikilvægt að notast við 

ákveðnar meðferðarspurningar sem eru ýmist línulegar spurningar sem felast í mati og 

hringlaga spuringar sem felast í meðferð. Markmiðið með meðferðarspurningum í 

fjölskylduviðtali er að hvetja fjölskyldu til að tjá sig um hvaða atriði það eru sem veldur 

mestum áhyggjum og álagi. Jafnframt eru þær notaðar til að fá fram viðbrögð hjá 

fjölskyldumeðlimum og skapar tækifæri fyrir umræður. Að lokum er það hentugt tækifæri 

fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að skapa samvinnu við fjölskylduna og fá innsýn í líðan og 

þarfir fjölskyldunnar. Línulegar spurningar eða mattsspurningar eru notaðar til að afla 

upplýsinga og kanna stöðu mála fjölskyldunnar. Einnig eru þær notaðar til að gefa 

fjölskyldunni bein svör til baka. Hringlaga spurningar eða meðferðarspurningar eru notaðar 

til að hvetja til skilnings og árangursríkra breytinga. Vandamálin eru skoðuð á nýjan hátt og 

reynt að finna lausnir á þeim í samvinnu við fjölskylduna. Hægt er að notast líka einungis við 

eina lykil spurningu. Þá er spurt einnar spurningar sem hjúkrunarfræðingur telur að sé 

mikilvægust á ákveðnum tímapunkti hjá fjölskyldu. Markmiðið með slíkri spurningu er að 

draga fókusinn á eitthvað eitt atriði sem gefur til kynna aðal áhyggjuefni fjölskyldu. Þá 

stuðlar spurningin að þátttöku fjölskyldunnar í veikindum sjúklings. Dæmi um slíka 

spurningu gæti verið: ef það væri ein spurning sem þú/þið gætuð fengið svar við núna, hver 

væri sú spurning?  

15 mínútna viðtalsmeðferð er hluti af Calgary fjölskyldulíkaninu og markmiðið með því er að 

fá fram hverjar þarfir fjölskyldunnar eru í veikindum sjúklings. Fjölskylduviðtalið hefur 

ákveðin tímamörk sem eru 15 mínútur. Með því verða gæði þjónustunnar betri og árangur í 

fjölskylduhjúkrun meiri þar sem hjúkrunarfræðingur gefur sér tíma til að setjast niður með 

fjölskyldu og ræða við hana. Markmiðið með 15 mínútna fjölskylduviðtalinu er að draga fram 

styrkleika fjölskyldunnar, greina hverjar þarfir hennar eru, veita styrk og draga úr vanlíðan. 

Þar sem hraðinn  á sjúkrahússtofnunum verður sífellt meiri er þessi samtalsmeðferð kjörin þar 



31 

 

sem fjölskyldur þurfa meiri stuðning og upplýsingar. Hraðinn beinist að hraðari útskriftum, 

sparnaði á fjármagni, erfiðari og flóknari meðferðum skjólstæðinga og fleiri atriðum. Í þessu 

stutta fjölskylduviðtali eru lykilþættir Calgary fjölskyldumatslíkansins dregnir fram og 

upplýsingar fjölskyldumeðlima eru því dýrmætar. Mikilvægt er að þeim sé sýnd virðing og 

virkri hlustun beitt til að rétt heildarmynd fáist af fjöslkyldunni á þessum stutta tíma eins og 

áður sagði (Wright og Leahey, 2005). 

Aðferð við öflun rannsókna 

Við vinnslu verkefnisins var heimilda aflað úr vísindagagnagrunninum ISI eða ISI Web of 

Knowledge. Einnig var mikið notast við tímaritið Journal of Family Nursing þar sem það 

tímarit er rafrænt og einblýnir á fjölskylduhjúkrun og tengda þætti. Við heimildaleitina voru 

rannsóknarspurningarnar hafðar til hliðsjónar sem komu fram í inngangskafla verkefnisins. 

Markmiðið var að finna vísindalegar heimildir er byggðust á rannsóknum um viðhorf 

aðstandenda til fjölskylduhjúkrunar, þar sem fjölskyldumeðlimir aðgerðarsjúklinga sögðu frá 

þörfum sínum og líðan meðan á veikindum aðgerðarsjúklinga stæði. Einblýnt var á 

fjölskyldur aðgerðarsjúklinga til að afmarka svið fjölskylduhjúkrunar þar sem hún er mjög 

víðtæk og getur náð yfir öll klínísk svið hjúkrunar. Leitarorðin sem voru notuð við 

heimildaleit eru: family, surgery og family nursing. Voru þau ýmist notuð saman eða sitt í 

hvoru lagi við heimildaleitina. Voru svo ýmist settar ákveðnar takmarkanir fram eða engar 

við leitina. Einungis var leitað að greinum frá árunum 2000-2011. Í gagnagrunni ISI var 

notast við leitarorðin family og surgery saman. Takmarkanirnar voru við ár eins og áður 

sagði, og flokkaði ég greinarnar eftir hjúkrunarfræðilegum greinum, lífeðlisfræðilegum, 

sálfræðilegum og fræðilegum greinum er beindust að fjölskyldum. Við þá leit komu upp 3784 

greinar áður en takmarkanir voru settar með flokkun. Eftir flokkun hafði greinunum fækkað 

niður í 1057 greinar. Af þeim voru svo notaðar 6 greinar sem voru í samræmi við markmið 
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verkefnis og rannsóknarspurningar. Í sama gagnagrunni var notast við leitarorðin family 

nursing og surgery saman og voru engin takmörk sett þá fyrir utan árin. Upp komu 84 

fræðilegar greinar og voru notaðar fimm af þeim. Að lokum var notast eingöngu við 

leitarorðið family nursing með takmörkunum við ár. Upp komu þá 3571 grein og var notast 

við 1 grein þar sem var lýsandi fyrir rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram og að 

mínu mati var tilvalin fyrir verkefnið. Eftir að aflað hafði verið þeirra tólf rannsókna sem 

stuðst var við, var lesið yfir þær með gagnrýnni hugsun og þær flokkaðar saman eftir þeim 

atriðum sem leitað var eftir og hversu líkar þær voru. Hver og ein rannsókn var krufin ítarlega 

með tilliti til aðferðafræði, niðurstaðna og fleiri þátta til að fá fram svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram.  

Niðurstöður - Rannsóknir um þarfir og líðan fjölskyldna aðgerðarsjúklinga 

Í þessum kafla verður fjallað um þær tólf rannsóknir sem verður stuðst við til að svara 

rannsóknarspurningunum þrem. Þær fjalla allar um þarfir og líðan fjölskyldna sjúklinga sem 

gangast undir skurðaðgerðir. Ítarlegt yfirlit yfir allar rannsóknirnar er að finna í töflu 1 sem er 

í þessum kafla. Einblýnt var á rannsóknir um fjölskyldur aðgerðarsjúklinga til að afmarka 

viðfangsefnið um fjölskylduhjúkrun og jafnframt sem dæmi, því fjölskylduhjúkrun er mjög 

víðtækt hugtak sem nær yfir flest öll klínísk svið hjúkrunar. Rannsóknarspurningunum verður 

svarað einni af annarri í kaflanum. 

Hverjar eru hjúkrunarþarfir fjölskyldumeðlima í veikindum aðgerðarsjúklinga? 

Samkvæmt þeim tólf rannsóknum sem voru skoðaðar, sýndu þær allar að aðal þarfir 

fjölskyldna aðgerðarsjúklinga voru fyrir andlegan og félagslegan stuðning frá 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum aðilum sem stóðu næst þeim. Önnur algeng þörf 
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fjölskyldumeðlima var þörf fyrir upplýsingar og fræðslu um heilsufar, aðgerðarferli og bata 

aðgerðarsjúklinga samkvæmt niðurstaðna þeirra rannsókna sem var skoðað.  

Misjafnt var hvort fjölskyldumeðlimir tjáðu sig um hverjar þarfir sínar væru í 

veikindum ástvina sinna sem gengust undir aðgerðir og þurfti heilbrigðisstarfsfólk því að vera 

vakandi fyrir þörfum þeirra hverju sinni með nálgun við fjölskylduna. Sumum 

fjölskyldumeðlimum fannst þörfum sínum vera illa sinnt, sérstaklega ef þeir létu í ljós 

sálfræðilega kvilla eins og kvíða eða þunglyndi. Jafnframt fannst þeim stundum erfitt að 

nálgast heilbrigðisstarfsfólk og þar af leiðandi var þörfum þeirra illa sinnt að þeirra mati 

(Rodriguez og Blischak, 2010).  

Þótt hraði í heilbrigðiskerfinu sé mikill og mikið um skjótar innlagnir og útskriftir ásamt 

misflóknum meðferðum, er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitaðar um hverjar 

þarfir fjölskyldumeðlima eru hverju sinni og að þeim sé veitt athygli (Karlsson o.fl., 2009). 

 Eftir að aðgerðarferlið hófst og sjúklingur var kominn inn á skurðstofu spurðu 

fjölskyldumeðlimir oft og reglulega um hvernig ástvini sínum liði. Þeir reyndu þó að dreyfa 

huga sínum með margvíslegri afþreyingu. Stuðningur við fjölskylduna var lykilatriði á 

þessum tímapunkti á meðan aðgerð á ástvini þeirra stóð yfir þar sem þeir upplifðu oft 

blendnar tilfinningar (Trimm og Sanford, 2010). 

Fjölskyldumeðlimum barna fannst þeir hafa þörf fyrir aukna aðstoð varðandi 

ákvarðanatökur frá fagfólki þegar um veikindi var að ræða meðal barna (Chou o.fl., 2009).  

Aðgerðarferli og erfið veikindi geta verið ákveðin ógn fyrir fjölskyldur aðgerðar-

sjúklinga. Sumar fjölskyldur nota bjargráð til að takast á við slíkt en aðrar draga sig í hlé og 

geta sýnt uppgjöf sem felst í ákveðnu hjálparleysi. Stuðningur og hvatning á tjáningu um 

líðan við fjölskyldumeðlimi er því mikilvæg. Með slíkum hjúkrunarmeðferðum er beinast 
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Tafla 1. Samantekt rannsókna um þarfir og líðan fjölskyldna aðgerðarsjúklinga. 

Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Chou og fleiri. 

2009 

 

Taiwan 

 

 

 

 

 

Að kanna líðan og þarfir 

fjölskyldu barna sem 

höfðu fengið ígrædda 

hluta úr lifur vegna 

þregnsla í gallvegum frá 

fjölskyldumeðlim eða 

voru að bíða eftir að 

aðgerð yrði framkvæmd.  

Viðtöl við 9 foreldra 

barna sem höfðu 

fengið hluta úr lifur frá 

fjölskyldumeðlim á 

síðastliðnu einu og 

hálfu ári eða voru að 

bíða eftir aðgerðinni.  

Aðgerðirnar fóru fram 

á einu sjúkrahúsi í 

Taiwan.  

 

Foreldrar tjáðu streitu og 

kvíða í sambandi við að 

bíða eftir aðgerð  og yfir 

því hvernig framvindan 

yrði eftir aðgerðirnar.  

Þeir tjáðu sig þurfa 

upplýsingar um 

aðgerðina, hjálp við 

ákvarðanir og fleira.  

Heilbrigðisstarfsfólk 

ætti að undirbúa 

fjölskylduna vel fyrir 

áætlaða aðgerð með 

því að veita stuðning, 

fræðslu og upplýsingar 

er tengjast aðgerð og 

framvindu.  

Bent er á að fjölskyldur geta 

verið mismunandi 

uppbyggðar og að 

mismunandi reynsla liggi að 

baki.  

Aðgerðarferli reynast því 

fjölskyldum miserfið fyrir 

vikið. Aðgerðir á ungum 

börnum geta jafnframt valdið 

miklum kvíða þar sem 

framtíð þeirra er í húfi.  

Dexter og Ebstein. 

2001 

 

Bandaríkin 

 

 

 

 

 

 

 

Að kanna hver áhrif af 

veittum stuðningi ásamt 

góðu upplýsingaflæði 

hefur á fjölskyldur 

aðgerðarsjúklinga,  

samdæmgurs og þeir 

fara í aðgerðir.  

Byggt á fjölmörgum 

rannsóknum frá 

árunum 1966-2000. 

Gögnum safnað með 

klínískum athugunum 

og viðtölum við 

fjölskyldumeðlimi 

aðgerðarsjúklinga.   

Fjölskyldumeðlimir sem 

fengu reglulegar 

upplýsingar og stuðning 

frá heilbrigðisstarfsfólki,  

leið almennt betur, tjáði 

minni reiði og sýndi 

minni hræðslu í tengslum 

við aðgerð-arferlið.  

 

Að gefa reglulegar 

upplýsingar til 

fjölskyldu 

aðgerðarsjúklinga er 

mikilvægt til að stuðla 

að betra jafnvægi í 

líðan og gæðum í 

fjölskylduhjúkrun.  

Bent á að áður en ákveðnar 

upplýsingar eru gefnar 

fjölskyldumeðilmum, er 

mikilvægt að meta hversu 

móttækileg fjölskyldan er til 

að taka á móti upplýsingum, 

hvert þroskastig hennar er og 

fyrri reynsla.  
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Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Horn og fleiri. 

2002 

 

Bandaríkin 

 

 

 

Að kanna hver áhrif eru 

á líðan fjölskyldu 

sjúklinga sem gangast 

undir hjartaaðgerðir.  

Gögnum var safnað á 

árunum 1980-2001 á 

sjúkrahúsum í 

Bandaríkjunum.  

Gögnum safnað með 

að taka viðtöl við 

fjölskyldumeðlimi 

sjúklinga sem gengust 

undir hjartaaðgerðir.  

Byggt á niðurstöðum 6 

rannsókna sem einblí-

ndu allar á það sama.  

Fjölskyldumeðlimir voru í 

mikilli þörf fyrir að tjá 

líðan sína almennt og í 

þörf fyrir að fá stuðning 

frá öðrum.  

Aðgerðarferlið var bæði 

ógnvekjandi fyrir 

sjúklingana og fjölskyldur 

þeirra.   

 

Við sjúkdómsástand 

sem er brátt eða til 

langframa, eru  sjúk-

lingar og fjölskyldur 

þeirra í aukinni hættu á 

að sýna sálfræðilega 

kvilla sem þarf að 

hjálpa þeim að takast á 

við.  

Hvatning á tjáningu 

um líðan er mikilvæg 

til að fyrirbyggja slíka 

kvilla.  

 

Bent á að hafa í huga að 

fjölskyldur eru mismunandi 

og ber að taka tillit til hvaða 

bjargir henta hverri og einni 

og sérsníða verður alltaf 

hjúkrunarmeðferðir er að 

beinast að hverri fjölskyldu.   

Juarez og fleiri. 

2008 

 

Ameríka 

 

 

 

 

 

Að kanna hverjar þarfir 

fjölskyldna eru þegar 

ástvinir þeirra gangast 

undir skurðaðgerðir í 

líknandi tilgangi. 

Jafnframt að kanna 

hversu mikilvægar 

þessar þarfir eru fyrir 

þeim.  

Einnig voru kannaðar 

þarfir og líðan 

aðgerðarsjúklinganna 

sjálfra.  

Spurningalisti um 

þarfir og líðan 

fjölskyldu var lagður 

fyrir 30 

fjölskyldumeðlimi og 

sjúklinga sem gengust 

undir skurðaðgerðir í 

líknandi tilgangiþ 

Spurningalistinn var 

lagður fyrir einstak-

lingana eftir 3 vikur, 

og eftir 2 og 3 mánuði 

frá aðgerð sjúklings á 

sjúkrahúsi í Ameríku.  

33% fjölskyldumeðlima 

tjáðu sig þjást af 

krónískum sjúkdómum.  

Algengara var að þeir 

þjáðust af sálfræðilegum 

kvillum og jafnframt mun 

meira daglegu álagi í 

kjölfar veikinda 

sjúklinganna.  

Líkamleg og andleg 

einkenni komu fram strax 

3 vikum eftir aðgerð og 

var marktækur munur í 

sambandi við það miðað 

við aðgerðarsjúklinga.  

Mikilvægt er að 

fjölskyldumeðlimir fái 

upplýsingar og 

stuðning fyrir og eftir 

líknandi skurðaðgerð 

og meðferð sjúklinga.  

Slíkt hefur áhrif á 

líkamlega, andlega og 

félagslega heilsu og á 

velferð fjölskyldunnar 

samkvæmt 

niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Notast var við svokallaðan 

QOL spurningalista til að 

meta hver lífsgæði og þarfir 

fjölskyldumeðlimaog 

sjúklinga voru.  

Bent var á að heilbrigðis- 

starfsfólk þarf að finna leiðir 

til að veita aðstandendum 

meiri athygli og stuðning í 

starfi.  
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Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Karlsson og fleiri. 

2009. 

 

Svíþjóð 

 

 

 

 

 

 

 

Að meta hversu góð 

afkoma sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra er eftir 

opna hjartaaðgerð.  

Einnig að meta líðan 

fjölskyldumeðlima eftir 

að sjúklingar höfðu 

gengist undir aðgerð-

irnar.  

 

Gögnum safnað með 

klínískum athugunum 

og viðtölum við 

sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra. 

Gagnasöfnum fór fram 

yfir allt árið 2004. 

Gögnum var jafnframt 

safnað saman eftir allar 

aðgerðirnar.  

Um var að ræða 225 

sjúklingar og jafn-

marga fjölskyldu-

meðlimi fyrir hvern 

þeirra.  

Með viðtölunum var 

reynt að draga fram 

helstu hjúkrunarþarfir 

og líðan sem var til 

staðar á tímabilinu eftir 

aðgerðirnar.  

 

Bæði sjúklingar og 

fjölskyldur þeirra sýndu 

hræðslu og vanmátt eftir 

aðgerðirnar vegna ótta við 

að eitthvað myndi út af 

bregða í bataferlinu.  

Fjölskyldumeðlimir 

aðgerðarsjúklinganna 

tjáðu sig þurfa aukinn 

stuðning og upplýsingar 

um gang mála í veikinda- 

og aðgerðarferli ástvina 

sinna.  

Í heildina séð tjáðu 

fjölskyldumeðlimir meiri 

ótta heldur en sjúklingar-

nir sjálfir og fannst þeir 

skyldugir til að vera til 

staðar fyrir viðkomandi í 

veikindunum.  

Þar sem hraðinn á 

sjúkrastofnunum er 

mikill í dag er 

mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk 

gefi líðan sjúklinga og 

aðstandenda gaum. 

Slíkt stuðlar að skjótari 

bata og öryggi.  

Hjúkrunarþarfir 

fjölskyldna þarf alltaf 

að hafa í huga við 

veikindi sjúklinga.  

Veita þarf fjölskyldum 

aðgerðarsjúklinga 

stuðning og fræðslu. 

Veita skal þeim 

fjölskylduhjúkrun sem 

er aðsniðin af þörfum 

þeirra og líðan hverju 

sinni.  

 

 

Mikilvægt er að meta þarfir 

og líðan aðgerðarsjúklinga 

og fjölskyldna þeirra hverju 

sinni. Gefa þarf þeim 

tækifæri til að tjá sig um 

atriði sem brenna á þeim til 

að stuðla að betri líðan og 

árangursríkari fjölskyldu- 

hjúkrun.  
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Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Kuttenberger og 

fleiri.  

2010 

 

Finnland 

 

 

 

 

 

 

 

Að kanna þarfir og 

væntingar fjölskyldu 

barna sem gangast undir 

aðgerð á klofinni vör og 

góm.  

Um var að ræða105 

fjölskyldumeðlimi sem 

var sendur spurningar-

listi um þarfir o.þ.h. á 

sjúkrahúsi í Finnlandi 

þar sem aðgerðirnar 

fóru fram.  

Gögnum var safnað á 

árunum 1998-2004. 

70% þátttakenda luku 

spurningalistanum. 

Samkvæmt niðurstöðum 

spurningarlistans var í 

87% tilfella góð samskipti 

milli fjölskyldna og 

heilbrigðisstarfsfólks.  

Fjölskyldumeðlimir tjáðu 

sig þurfa upplýsingar og 

fræðslu um heilbriðis-

ástand barns, aðgerðina, 

bata og þess háttar.  

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýndu að 

stuðningur og fræðsla 

við fjölskyldur skipta 

miklu máli eftir aðgerð 

á börnum með klofinn 

góm og vör.  

Góð fjölskylduhjúkrun 

stuðlar að öryggi og 

betri líðan meðal 

fjölskyldna aðgerðar-

sjúklinga sem geta 

gengið í gengum mis 

krefjandi ferli.  

Mikilvægt er að foreldrar 

barna með klofinn góm og 

vör, fái upplýsingar og 

fræðslu sem fyrst eftir 

fæðingu til að innsýn í 

aðgerðarferli. Meðferðarferli 

eftir aðgerð verður skjótara 

fyrir vikið þar sem líðan 

foreldra hefur áhrif á líðan 

barnanna.  

Okkonen og 

Vanhanen. 

2006 

 

Finnland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að kanna hvernig 

stuðningur fjölskyldu 

hefur áhrif á heilsu og 

bata sjúklinga sem 

gangast undir opna 

hjartaaðgerð. 

Tekin voru viðtöl við 

279 sjúklinga sem 

gengust undir opna 

hjartaaðgerð til að 

kanna hversu mikil 

áhrif góður fjölskyldu-

stuðningur hefði á þá.  

Viðtöl voru tekin bæði 

fyrir og eftir aðgerð-

irnar. 

Rannsóknin fór fram 

árið 1998 á sjúkrahúsi 

í Finnlandi.  

Þeir sjúklingar sem höfðu 

lítinn eða engan 

fjölskyldustuðning fyrir 

aðgerð, upplifðu 

þunglyndi, reiði og 

vonleysi. Konur, 

einstaklingar yngri en 65 

ára, fátækir og ómenntaðir 

komu verr út í heildina 

m.t.t. heilsufars. 

 

 

 

Góður fjölskyldu-

stuðningur virðist 

samkvæmt niður-

stöðum rannsóknar 

hafa jákvæð áhrif á 

heilsufar og virkni 

sjúklinga sem gangast 

undir opna 

hjartaaðgerð.  

Bent á að mikilvægt er að 

sýna þeim sjúklingum 

stuðning sem eiga enga 

aðstandendur að baki sér eða 

njóta lítils fjölskyldu-

stuðnings.  
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Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Orgeas og fleiri. 

2010 

 

Frakkland 

 

 

 

 

 

 

Að kanna hverjar þarfir 

og líðan 

fjölskyldumeðlima 

sjúklinga eru, sem 

leggjast á bráða- og 

skurðdeildir.  

 

Tekin viðtöl við 101 

fjölskyldumeðlim 

sjúklinga sem lágu á 

lyflækningadeild á 

sjúkrahúsi í Frakklandi 

á árinu 2006.  

Um 56% fjölskyldu-

meðlima  tjáðu sig finna 

fyrir reiði, 26% tjáðu 

mikla depurð. Aðeins 

14% sóttust eftir hjálp 

varðandi umönnun 

sjúklings.  

 

Fjölskylda viðkom-

andi skiptir hann 

yfirleytt miklu máli. 

Líðan fjölskyldu hefur 

oftast áhrif á bataferli 

og líðan sjúklinga.  

Notast var við staðlaðan mats 

skala til að meta reiði og 

depurð fjölskyldumeðlima í 

viðtölunum. Bent á að 

mikilvægt er að viðurkenna 

tilfinningar fjölskyldu hverju 

sinni og leita bjargráða.  

Rees og Bath. 

2000 

 

Bandaríkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að sýna fram á 

mikilvægi þess að 

upplýsingar og fræðsla 

séu veitt reglulega fyrir 

og eftir aðgerð til 

fjölskyldna , sjúklinga 

með brjóstakrabbamein.  

 

 

 

Byggt á fjölmörgum 

rannsóknum frá 

árunum 1988-1998 

Notast við klínískar 

athuganir og viðtöl við 

sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra.  

Niðurstöður 

rannsóknanna sýndu að 

gott upplýsingaflæði og 

fræðsla til sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra, eru 

mikilvæg atriði fyrir og 

eftir aðgerð á brjósta-

krabbameini.  

Sjúklingar og fjölskyldur 

þeirra  upplifðu meira 

öryggi og innsæi í 

veikindaferlið ef þörfum 

þeirra og líðan var sýnd 

athygli. 

Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar og 

annað heilbrigðis-

starfsfólk leggi áherslu 

á gott upplýsingaflæði 

til sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra. 

Mikilvægt að þeir séu 

jafnframt vakandi fyrir 

þörfum og líðan 

sjúklinga og fjölskyldu 

þeirra í aðgerðar- og 

veikindaferli.  

Bent á að gott upplýsinga-

flæði og markviss fræðsla 

stuðlar að gæðum og öryggi  

í heilbrigðisþjónustu.  
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Höfundar 

 

Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Rodriguez og 

Blischak. 

2010 

 

Bandaríkin 

 

 

Að skoða þarfir 

sjúklinga og 

aðstandenda eftir aðgerð 

á krabbameini í höfði og 

hálsi.  

Einnig að sýna fram á 

hversu mikilvæg 

samskipti eru á milli 

heilbrigðisstarfsfólks, 

sjúklinga og fjölskyldu 

þeirra.  

Fylgst með atferli og 

tjáningu sjúklinga, 

fjölskyldu þeirra og 

heilbrigðisstarfsfólks. 

Tímabil gagna-

söfnunar var 2-7 

dögum eftir aðgerð á 

sjúkrahúsi í Banda-

ríkjunum árið 2003.  

Um var að ræða 11 

sjúklinga, 9 fjölskyldu-

meðlimi og 8 

heilbrigðisstarfsmenn 

 

45% af sjúklingunum gat 

ekki tjáð sig með talmáli á 

þessu tímabili og notuðust 

við látbragð.  

Þarfir fjölskyldumeðlima 

voru helst sálfræðilegs 

eðlis. Aukin þörf var fyrir 

stuðning, upplýsingar og 

fræðslu almennt.  

Fjölskyldumeðlimir létu 

jafnframt í ljós miklar 

áhyggjur, hræðslu, reiði 

og einmanaleika vegna 

heilsufars sjúklings.  

 

Niðurstöður sýndu að 

aðstandendum fannst 

erfitt að nálgast 

heilbrigðisstarfsfólk og 

fannst þörfum sínum 

vera illa sinnt, 

sérstaklega ef það 

sýndi sálfræðilega 

kvilla.  

Sjúklingum fannst 

þarfir sínar oft 

vanræktar þar sem þeir 

gátu ekki mikið tjáð 

sig með talmáli.  

Mikilvægt er að samskipti 

séu góð og regluleg milli 

allra aðila til að bæta gæði 

þjónustu, stuðla að vellíðan 

og skjótari bata.  

 

Shyu, Chen, Wu og 

Cheng. 

2010 

 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að skoða hverjar helstu 

þarfir 

fjölskyldumeðlima 

sjúklinga voru, 1, 3 og 6 

mánuðum eftir að þeir 

gengust undir 

mjaðmaaðgerð.  

Einnig var metin virkni 

og bati aðgerðar-

sjúklinga á þessu 

tímabili.  

 

Gögnum safnað á 

árunum 2002-2005 á 

sjúkrastofnun í norður 

Taiwan með 

viðtölum við 

fjölskyldumeðlimi og 

sjúklinga í þrjú skipti, 

1, 3 og 6 mánuðum 

eftir aðgerð. 

Um var að ræða 

fjölskyldumeðlimi 

sjúklinga > 65 ára. 

106 konur og 49 

karlmenn sem fóru í 

mjaðmaaðgerð. 

Einungis voru tekin 

viðtöl við 134 

Helstu þarfir fjölskyldu-

meðlima voru aukin þörf 

fyrir stuðning, 

upplýsingar og fræðslu 

um heilsufar, umönnun og 

aðra þætti er tengdust 

ástandi sjúklinga eftir 

mjaðmaaðgerð.  

Aukin þörf aðstandenda 

var fyrir stuðningshópa og 

félagsráðgjöf.  

Í ljós kom að fjölskyldu-

meðlimir vanmátu oftast 

heilsufar aðgerðar-

sjúklinganna, og tóku of 

mikla ábyrgð og umönnun 

á sig í veikindunum. Í 

Heilbrigðisstarfsfólk 

þarf að vera meira 

vakandi fyrir 

hjúkrunarþörfum 

fjölskyldunnar fyrstu 

mánuði eftir 

mjaðmaaðgerðir.  

Fjölskyldumeðlimir 

aðgerðarsjúklinga hafa 

oft tilhneygingu til að 

taka of mikla ábyrgð á 

sig í umönnun eins og 

niðurstöður rannsóknar 

gáfu til kynna. Því þarf 

heilbrigðisstarfsfólk að 

sjá til þess að álagið 

verði ekki of mikið á 

Bent er á að mikilvægt er að 

sýna fjölskyldumeðlimum 

jafna athygli og aðgerðar-

sjúklingum þar sem 

fjölskyldumeðlimir þurfa oft 

mikinn stuðning, fræðslu og 

fleiri atriði í veikindaferli.  

Ef fjölskylda aðgerðar-

sjúklinga eru betur upplýst 

um heilsufar veikra ástvina 

sinna, er líklegra til að 

sjúklingi vegni betur og nái 

skjótari bata eftir aðgerð.  
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fjölskyldumeðlimi 

aðgerðarsjúklinganna.  

Barthel skali var 

notaður til að meta 

virkni aðgerðar-

sjúklinganna.  

 

 

 

 

þeim tilfellum sem 

fjölskyldumeðlimir tjáðu 

sig þurfa upplýsingar eða 

stuðning, vegnaði 

aðgerðarsjúklingum betur 

og skjótari bati varð fyrir 

vikið.  

fjölskyldumeðlimi. 

Ráðlegt er að benda 

fjölskyldumeðlimum 

að deila umönnunar-

byrði á milli sín og 

hugsa vel um heilsufar 

sitt.  

Höfundar Tilgangur Aðferðafræði Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Athugasemdir 

Trimm og Sanford. 

2010 

 

Bandaríkin 

 

 

 

 

 

Að meta hverjar þarfir 

og líðan fjölskyldna eru 

á meðan þeir bíða eftir 

ástvini sínum í aðgerð. 

Viðtöl við 32 fjölsky- 

ldumeðlimi úr úrtaki á 

meðan aðgerð stóð á 

sjúkling á tveim 

sjúkrahúsum í 

Bandaríkjunum. 

Gögnum safnað yfir  

árið 2006.  

Miðað var við að 1 klst 

væri liðin frá að 

aðgerð hófst.  

10 karlmenn og 22 

konur tóku þátt. 

Fjölskyldumeðlimir 

reyndu almennt að dreyfa 

huganum með afþrey-

ingu, s.s. að horfa á 

sjónvarp, lesa, hvílast og 

fleiri atriðum.  

Fjölskyldumeðmimir 

spurðu mikið um ástvin 

sinn eftir að aðgerð hófst. 

Þeir höfðu áhyggjur af 

tímalengd á aðgerð og 

tjáðu vanlíðan í sambandi 

við óvissu um hvernig 

aðgerð myndi takast.   

 

Fjölskylda aðgerðar-

sjúklinga getur 

upplifað blendnar 

tilfinningar meðan á 

aðgerðum stendur.  

Stuðningur frá öðrum 

einstaklingum skiptir 

þá miklu máli.  

 

 

 

Bent á að fjölskyldur eða 

sjúklinga geta einnig stutt 

hvora aðra meðan beðið er 

eftir að aðgerð ljúki og deilt 

reynslu er varðar veikindi 

ástvina sín á milli. 

Bent á að 15 mínútna 

fjölskylduviðtal samkvæmt 

Calgary fjölskylduhjúkrun sé 

hjálplegt við að meta þarfir 

og líðan fjölskyldumeðlima.   
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að fjölskylduhjúkrun er hægt að fyrirbyggja þá kvilla sem fjölskyldan getur sýnt við veikindi 

sjúklinga ( Horn o.fl., 2002).   

Flestar rannsókninar sýndu fram á að þeir fjölskyldumeðlimir sem tjáðu sig af fyrra bragði 

höfðu þörf fyrir upplýsingar um ástand sjúklings, voru líklegri til að fá betri innsýn í 

sjúkdómsástand sjúklings sem vegnaði þá betur og skjótari bati varð fyrir vikið.  

Þeir fjölskyldumeðlimir sem tjáðu sig þurfa aukna aðstoð fyrir félagslegan stuðning í 

bataferli aðgerðarsjúklinga, voru líklegri til að styðja ástvin sinn eftir að hann útskrifaðist af 

stofnun ( Shyu o.fl., 2010).  

Góð samskipti milli fjölskyldumeðlima og heilbrigðisstarfsfólks er því lykilatriði til að 

komast að hverjar þarfir fjölskyldunnar eru við veikindi aðgerðarsjúklinga. Þegar komið er til 

móts við þarfir fjölskyldumeðlima er snúa að upplýsingum og fræðslu, er mikilvægt að slíkt 

sé veitt tímanlega eða á réttum tækifærum samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kuttenberger 

o.fl. á fjölskyldum barna sem gangast undir aðgerðir á klofinni vör og góm ( Kuttenberger 

o.fl., 2010).  

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að meta hverju sinni hvenær hentugur tími er til að gefa 

upplýsingar og fræðslu með tilliti til hversu móttækilegir fjölskyldumeðlimir eru til að þiggja 

viðkomandi hjúkrun. Er það gert vegna þess að fjölskyldur eru mismunandi uppbyggðar og 

geta haft misjafna reynslu að baki ( Chou o.fl., 2009).  

Þegar fjölskyldumeðlimum aðgerðarsjúklinga var veitt fræðsla, beindist hún að fræðslu 

um veikindi ástvinar þeirra, hvað væri fólgið í því sem væri framundan, hvað þyrfti að hafa í 

huga fyrir og eftir aðgerð, hvernig líklegt bataferli væri og fleiri mikilvæg atriði ( Chou o.fl., 

2009).  

Sýnt hefur verið fram á að ef fjölskyldumeðlimir fá reglulegar upplýsingar, stuðning og 

fræðslu um veikindi og framvindu ástvinar sem gengst undir aðgerð, er líklegra til að þeir séu 
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betur í stakk búnir til að taka virkan þátt í veikinda- og bataferli aðgerðarsjúklinga og sýni 

öryggi (Rees og Bath, 2000).  

Velferð fjölskyldunnar verður betri í heildina fyrir vikið, hvað varðar andlega, 

líkamlega og félagslega heilsu hennar ( Juarez o.fl., 2008).  

Jafnvægi kemst á í líðan fjölskyldumeðlima og ef heilbrigðisstarfsfólk sýnir þörfum 

þeirra áhuga og skilning verða gæðin í heilbrigðisþjónustunni betri fyrir vikið með tilliti til 

fjölskylduhjúkrunar ( Dexter og Ebstein, 2001).  

Hvaða þættir eru mikilvægastir í þörfum fjölskyldumeðlima aðgerðarsjúklinga? 

Í tíu af þeim tólf rannsóknum sem skoðaðar voru, tjáðu fjölskyldumeðlimir aðgerðarsjúklinga 

helstu þarfir sínar vera þörf fyrir stuðning, fræðslu og upplýsingar í veikinda-, aðgerðar- og 

bataferli ástvina sinna. 

 Þegar um var að ræða að sjúklingar fóru í mjaðmaaðgerðir, voru þær þarfir 

fjölskyldumeðlima sem mest vægi fengu, andlegur stuðningur, þörf fyrir upplýsingar um 

heilsufar og bataferli aðgerðarsjúklinganna ( Shyu o.fl., 2010).  

 Þrjár af þeim rannsóknum sem voru skoðaðar beindust að fjölskyldum sjúklinga sem 

gengust undir hjartaaðgerðir. Aðal þarfir fjölskyldumeðlima voru þær sömu í þeim öllum. 

Þarfir fjölskyldunnar snérust um að fá stuðning meðan á aðgerðum stóð þar sem þær voru 

yfirgripsmiklar og ógnvekjandi fyrir þeim ( Horn o.fl., 2002, Karlsson o.fl., 2009, og 

Okkonen og Vanhanen, 2006).  

Einnig var sýnt fram á að það hvernig fjölskylda viðkomandi studdi við hann hafði 

mikil áhrif varðandi heilsufar og virkni hans. Því má álíta sem svo að ef viðkomandi hefur 

góðan fjölskyldustuðning á bak við sig vegni honum betur fyrir og eftir aðgerð ( Okkonen og 

Vanhanen, 2006).  
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Þó tjáðu fjölskyldumeðlimir oft mun meiri ótta í heildina en aðgerðarsjúklingarnir 

sjálfir. Fjölskyldumeðlimum fannst þeir oftast vera skyldugir til að vera til staðar fyrir ástvin 

sinn sem þurfti að gangast undir hjartaaðgerð svo honum liði betur og færi ekki einn í 

gegnum aðgerðarferlið ( Karlsson o.fl., 2009).  

 Við aðgerðir á krabbameini í höfði og hálsi sjúklinga, voru helstu hjúkrunarþarfir 

fjölskyldumeðlima aðallega sáfræðilegs eðlis. Þörf var fyrir andlegan stuðning sem fólst í að 

hlusta á viðkomandi tjá sig, veita líðan hans athygli með nærveru og virkri hlustun. Jafnframt 

beindust helstu þarfir að upplýsingum og fræðslu um heilsufar og annað er tengdist 

aðgerðarsjúklingunum. En þar sem erfitt var að nálgast heilbrigðisstarfsfólk þegar um þessar 

aðgerðir var að ræða vegna tímaskorts þeirra, var þessum þörfum fjölskyldumeðlima illa 

sinnt og tjáðu þeir mikla óánægju í sambandi við það ( Rodriguez og Blischak, 2010).  

 Fjölskylda barna sem þurftu að gangast undir aðgerð á klofinni vör og góm tjáðu 

helstu þarfir sínar vera fyrir upplýsingar og fræðslu um heilsufar barnsins, aðgerðina og 

jafnframt bataferlið eftir aðgerð. Í flestum tilfellum var þörfum fjölskyldumeðlima vel mætt 

og voru góð samskipti milli allra aðila lykilatriði þar ( Kuttenberger o.fl., 2010).  

 Þegar fjölskyldumeðlimir voru almennt að bíða eftir ástvinum sínum í alls konar 

aðgerðum, kom í ljós að aðal þarfir þeirra beindust að stuðningi fengnum frá öðrum 

einstaklingum. Skipti þá miklu máli að fá hughreystingu og að einhver væri til staðar fyrir þá 

meðan á aðgerð stæði. Þá reyndist 15 mínútna fjölskylduviðtal samkvæmt Calgary hjúkrun 

mjög áhrifaríkt þar sem fjölskyldunni var veittur bæði stuðningur og athygli við þarfir hennar. 

Stuðningur var mikilvægur fyrir þeim hvort sem um var að ræða að hann væri veittur af 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum fjölskyldumeðlimum sem voru einnig að bíða eftir ástvinum 

sínum í aðgerð. Gátu þeir þá deilt jafnvel reynslu sinni á milli og hjálpleg tengsl myndast þar 

á milli ( Trimm og Sanford, 2010).  
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 Fjölskyldumeðlimir barna sem þurftu að fá ígrædda lifur höfðu aðal þarfir fyrir 

upplýsingar um aðgerðarferlið og hjálp við ákvarðanir þar sem aðgerðin vakti upp blendnar 

tilfinningar meðal fjölskyldunnar og jók á streitu ( Chou o.fl., 2009).  

Hvaða þættir eru það sem fjölskyldumeðlimir aðgerðarsjúklinga láta í ljós varðandi líðan 

sína við veitta fjölskylduhjúkrun? 

Samkvæmt niðurstöðum flest allra rannsóknanna fannst fjölskyldumeðlimum mikilvægt 

að þörfum sínum væri sinnt og að hlustað væri á þá. Hafði slíkt mikil áhrif á líðan þeirra og 

hvernig þeir tækjust á við veikindaferli ástvinar síns.  

 Foreldrar barna sem gengust undir aðgerð á klofinni vör og góm tjáðu sig vera 

ánægða með þá fræðslu sem þeir fengu í veikindum barna sinna, jafnframt með upplýsingar 

og stuðning. Fyrir þeim var mikilvægt að hjúkrunarþörfum þeirra væri sinnt, þeim sýnd 

athygli, virðing og traust. Þá tjáðu þeir sig um að mikilvægt væri að hlustað væri á þá tjá sig 

og fá svör við atriðum sem væru óljós og yllu vanlíðan ( Kuttenberger o.fl., 2010).  

 Eins og áður sagði fannst fjölskyldumeðlimum þörfum sínum oft illa sinnt þar sem 

erfitt var að nálgast heilbrigðisstarfsfólk vegna tímaskorts og anna við alls konar verk. 

Fjölskyldumeðlimir tjáðu oft hræðslu og reiði vegna óvissu og létu jafnframt í ljós mikla 

óánægju með að fjölskylduhjúkrun væri illa sinnt. Þá var átt við fjölskylduhjúkrun er beindist 

að fræðslu, stuðning og góðu upplýsingaflæði um allt er tengdist meðferð og veikindum 

sjúklinga. Fyrir kom að sjúklingar tjáðu sig einnig um að þörfum sínum væri illa sinnt og 

sérstaklega ef þeir gátu ekki tjáð sig með talmáli vegna veikinda sinna ( Rodriguez og 

Blischak, 2010).  

 Fjölskyldumeðlimir tjáðu sig vera ánægða með að hlustað væri á þá tjá sig um líðan 

sína og þarfir almennt. Aðgerðarferlið sjálft stuðlaði oftast að mikilli hræðslu meðal 

fjölskyldunnar með tilliti til þess að eitthvað myndi út af bregða þar sem aðgerðin gat verið 
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yfirgripsmikil og flókin. Sumir fjölskyldumeðlimir tjáðu sig með atferli, breytingu á líðan svo 

sem gráti, hlédrægni, eyrðarleysi og fleiri einkennum vanlíðunar ( Karlsson o.fl., 2009).  

 Oft áttu fjölskyldumeðlimir aðgerðarsjúklinga það til að taka of mikla ábyrgð á sig í 

veikinda- og bataferli ástvina sinna. Hins vegar var ekki um að villast að líðan 

fjölskyldumeðlima hafði mikil áhrif á líðan aðgerðarsjúklinga. Því betur sem fjölskylda 

viðkomandi var í stakk búin til að takast á við veikindi hans, því meiri árangur var í bataferli 

sem varð skjótara fyrir vikið ( Orgeas o.fl., 2010).  

 Fjölskyldan er því mikilvæg sjúklingum sem þurfa að gangast undir aðgerðir því hún 

er oftast helsti stuðningsaðili og þekkir einstaklinginn yfirleitt betur en heilbrigðisstarfsfólk. 

Þeir aðgerðarsjúklingar sem höfðu lítinn fjölskyldustuðning á bak við sig þjáðust almennt af 

meiri kvillum en hinir sem höfðu góðan fjölskyldustuðning á bak við sig. Þessir kvillar voru 

til dæmis þunglyndi, vonleysi, reiði og verkir yfir hjartastað ( Okkonen og Vanhanen, 2006).  
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Umræður 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra tólf rannsókna sem stuðst var við í fræðilega kaflanum eru 

þarfir fjölskyldu aðgerðarsjúklinga oftast þær sömu þótt þær séu margþættar. Helstu 

hjúkrunarþarfir fjölskyldnanna í þessum rannsóknum voru stuðningur við andlega líðan, þörf 

fyrir upplýsingar um heilsufar, atriði er tengdust aðgerðum og bataferli sjúklinga eftir 

aðgerðir. Rannsóknir Shyu, Rodriguez og fleiri aðila sýndu fram á að þessar þarfir 

fjölskyldna aðgerðarsjúklinga, komu ítrekað fram. Því má áætla sem svo að 

heilbrigðisstarfsfólk verði að vera meðvitað um þessar þarfir og líðan fjölskyldunnar og veita 

viðeigandi fjölskylduhjúkrun hverju sinni. Sníða þarf fjölskyldumeðferðir eftir fjölskyldum 

hverju sinni því fjölskyldur geta verið misjafnar að uppbyggingu og reynslu. Nokkrar af þeim 

rannsóknum sem notast var við beindust að aðgerðum á börnum, eins og til dæmis rannsókn 

Kuttenberger o.fl., þar sem börn gengust undir aðgerð á klofinni vör eða góm. Þó var ljóst að 

niðurstöður þeirra rannsókna voru ekki frábrugðnar í hinum rannsóknunum þótt um börn væri 

að ræða, þar sem þarfir fjölskyldumeðlima snérust um sömu atriði, stuðning, fræðslu og fleiri 

atriðið er stuðla að árangursríkri fjölskylduhjúkrun. Eins og rannsókn Karlsson o.fl., og 

jafnframt rannsókn Okkonen og Vanhanen, skiptir fjölskylda aðgerðarsjúklinga þá miklu 

máli. Bataferli verður skjótara, virkni sjúklinga verður meiri, jákvæðari áhrif á heilsufar og 

fleiri atriði. Með góðri áherslu á fjölskylduhjúkrun má stuðla að öryggi meðal 

fjölskyldumeðlima og betri gæðum í heilbrigðisþjónustu. Jafnframt verður líðan 

fjölskyldumeðlima betri og hægt er að koma í veg fyrir langvinn veikindi og þunga 

umönnunarbyrði. Heilbrigðisstarfsfólk verður líka að vera meðvitað um að mikilvægt er að 

virkja fjölskyldumeðlimi sjúklinga með því að upplýsa þá vel um gang mála og það sem 

framundan er hjá sjúkling. Heildar ályktunin er sú að fjölskylduhjúkrun skiptir 

fjölskyldumeðlimi miklu máli með tilliti til þarfa þeirra og líðan eins og hefur komið fram í 
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niðurstöðum þessarra tólf rannsókna. Árið 2012 má vænta niðurstaðna nokkurra rannsókna í 

tengslum við innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar á LSH. Þær niðurstöður munu ef til vill 

verða hagnýtar og varpa ljósi á mikilvægi fjölskylduhjúkrunar hér á Íslandi. Ef litið er til 

framtíðar er þó enn meiri þörf á rannsóknum um þarfir fjölskyldunnar á hinum ýmsu klínísku 

sviðum í heilbrigðiskerfi heimsins þar sem fáar rannsóknir eru til um þessi efni. Með auknum 

rannsóknum má bæta þekkingu heilbrigðisstarfsfólks um fjölskylduhjúkrun og aðferðir til að 

stunda hana. Jafnframt leiðir aukin þekking af sér meiri gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu.  

Lokaorð 

Tilgangur verkefnisins var að fjalla um hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar, gagnlegar 

aðferðir og um rannsóknir sem unnar hafa verið á fjölskyldum sjúklinga sem gangast undir 

skurðaðgerðir. Niðurstöður þeirra tólf rannsókna sem notast var við, sýndu fram á að aðal 

hjúkrunarþarfir fjölskyldna aðgerðarsjúklinga eru margþættar en byggjast þó á sömu 

lykilþáttum er varða hjúkrun og þjónustu. Þeir þættir snúast í grófum dráttum um stuðning, 

fræðslu og að upplýsingar séu veittar til fjölskyldu viðkomandi sjúklings sem gengst undir 

aðgerð. Við veikindi gleymist stundum að huga að þörfum og líðan fjölskyldunnar og þarf að 

breyta því viðhorfi með því að skapa umræður og rannsaka fjölskylduhjúkrun meira. 

Fjölskylduhjúkrun er mikilvæg á öllum klínískum sviðum hjúkrunar sama hversu veikir 

sjúklingar eru og sama hverjir ástvinir þeirra eru. Allir heilbrigðisstarfsmenn ættu því að 

tileinka sér slíka hjúkrun í starfi sínu.  

 



48 

 

 

Heimildaskrá 

 

Arna Skúladóttir, Auður Ragnarsdóttir og Elísabet Konráðsdóttir. (2005). Erum við föst í  

viðjum vanans- getum við veitt betri fjölskylduhjúkrun?. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 

4(81), bls. 34-39.  

Auður Þorvarðardóttir, Jórunn Hafsteinsdóttir og Herdís Sveinsdóttir. (2009). The importance  

of families in nursing care: The attitudes of registered nurses and auxiliary nurses at 

the surgical division of Landspítali – University Hospital, Iceland. Veggspjald 9. 

International Family Research Confernece, Reykjavík, June 2-5, 2009 

Bell, J. M. (2009). Family system nursing: re-examined. Journal of Family Nursing, 15(2),  

 123-129.  

Bruun, D. (1987). Íslenskt þjóðlíf í þúsund ár (Steindór Steindórsson þýddi).  

Reykjavík:  Bókaútgáfan Örn og Örlygur HF (Upphaflega gefið út 1928). 

Chou, C. Y., Chen, Y. C., Chen, C. L., Chen, J. L. og Mu, P. F. (2009). Family experience of  

waiting for living donor liver transplantation: from parental donor perspective. 

Journal of Clinical Nursing, 18, 1684–1692 

Craft, M. J. og Willadsen, J. A. (1992). Interventions releated to family. The nursing clinics  

 of North America, 27(2), bls. 517-540.  

 

Christer Magnússon. (2009). Fjölskylduhjúkrun á Landspítala. Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 

5(85), 12-16. 

 

Dewan, S. (16. febrúar 2003). Giving up custody so children can get mental health care.  

New York Times, 1(1), bls 1 og 29.  

 

Dexter, F. og Epstein, R. H. (2001). Reducing Family Members’Anxiety While Waiting on  

the Day of Surgery: Systematic Review of Studies and Implications of HIPAA Health  

Information Privacy Rules. Journal of Clinical Anesthesia, 13, 478-481.  

 

Elísabet Konráðsdóttir, Arna Skúladóttir og Auður Ragnarsdóttir. (2005). Erum við föst í  

viðjum vanans -getum við veitt betri fjölskylduhjúkrun? Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 

4(81), 34-39.  

 

Friedman, M. M., Bowden, V. R. og Jones, E. G. (2003). Family nursing: Research theory  

and practice. (5. Útgáfa). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

 

Hanson, S. M. H. og Kaakinen, J. R. (2000). Family development and family nursing  

assessment. Í M. Stanhope og J. Lancaster (Ritstj.). Community and public health  

nursing (5. útg). St Louis: Mosby. Bls. 476-505.  

 

 



49 

 

 

Horn, E. V., Fleury, J. og Moore, S. (2002). Family interventions during the trajectory of 

recovery from cardiac event: An integrative literature review. Heart and Lung,  

31, 186-198.  

 

Juarez, G., Ferrell, B., Uman, G., Podnos, Y. og Wagman, L. D. (2008). Distress and Quality  

of Life Concernsof Family Caregivers of PatientsUndergoing Palliative Surgery.  

Cancer Nursing, 31(1), 2-10.  

 

Karlsson, A. K., Mattsson, B., Johansson, M. og Lidell, E. (2009). Well-being in patients and  

relatives after open-heart surgery from the perspective of health care professionals.  

Journal of Clinical Nursing, 19, 840-846.  

  

Kuttenberger, J., Ohmer, J. N., og Polska, E. (2010). Initial counselling for cleft lip 

and palate: Parents’ evaluation, needs and expectations. International Journal of  Oral  

Maxillofacial Surgery, 39, 214–220.  

 

Leahey, W., og Svavarsdóttir, E. K. (2009). Implementing Family Nursing: How Do We  

Translate Knowledge Into Clinical Practice? Journal of Family Nursing, 15(4), 445– 

460.  

 

Okkonen, E. og Vanhanen, H. ( júlí-ágúst, 2006). Family support, living alone, and subjective 

health of a patient in connection with a coronary artery bypass surgery.  

Heart and Lung, 35, 234 –244.  

 

Orgeas, M. G., Willems, V., Timsit, J. F., Diaw, F., Brochon, S., Vesin, A., Phillippart, F.,  

Tabah, A., Coquet, I., Bruel, C., Moulard, M. L., Carlet, J. og Misset B.  

Opinions of families, staff, and patients about family participation in care in intensive  

care units. Journal of Critical Care, 25, 634-640.  

 

Ray, L. (2002). Parent and childhood chronicity: Making visible the invisible work. 

Journal of pediatric nursing, 17(6), bls 424-436.  

 

Rees, E. C. og Bath, P. A. (2000). The information needs and sourcepreferences of women  

with breast cancer and their family members: a review of the literature published  

between 1988 and 1998. Journal of Advanced Nursing, 31(4), 833-841.  

  

Rodriguez, C. S. og Blischak, D. M. (2010). Communication needs of nonspeaking  

hospitalized postoperative patientswith head and neck cancer. Elsevier Inc - Applied  

Nursing Research, 23, 110–115.  

 

Shyu, I L., Chen, M. C., Wu, C. C. og Cheng. H. S. (2010). Family caregivers’ 

needs predict functional recovery of older care recipients after hip fracture. Journal 

of Advanced Nursing, 66(11), 2450–2459. 

 

Símon J. Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir. (1990). Bernskan- Líf, leikir og störf íslenskra  

barna fyrr og nú. Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur HF.  

 

Stuart, M. (1991). An analysis of the concept of family. Family theory deveoplment in  



50 

 

nursing: State of science and art. Í A. Whall og J. Fawcett (Ritstj.). Philadelphia: F. 

A. Davis, bls. 31-42. 

 

Söderström, I. M., Benzein, E. og Saveman, B. I. (2003). Nurses experiences of interactions  

with family members in intensive care units. Scandinavian Journal of Caring  

Sciences, 17(2), bls. 185-192.  

 

Trimm, D. R. og Sanford, J. T. (2010). The process of family waiting during surgery.  

Journal of Family Nursing, 16(4), 435-461.  

 

Wright, L.M. og Leahey, M. (Ed.). (2005). Nurses and families: A guide to family assessment  

intervention. Philadelphia: F.A. Davis Company.  

 

Wright, L. M., Watson, W. L. og Bell, J. M. (2005). Nurses and families. A guide to family  

assessment and intervention. (4.útgáfa). Philadelphia: F. A. Davis Company. 

 

 

 




