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Ágrip 

Liverpool Care Pathway (LCP) er meðferðarferli fyrir deyjandi sjúklinga. Það var upphaflega sett fram 

með það að leiðarljósi að færa lífslokameðferð sem veitt er á líknardeildum inn á aðrar stofnanir þar 

sem andlát eiga sér stað. Notkun ferlisins krefst faglegrar þekkingar starfsfólks og er byggð á 

gagnreyndri þekkingu. Ferlið hefur verið notað á Landspítalanum síðan 2008. 

Tilgangur verkefnisins var að skoða hvaða áhrif LCP ferlið hefur á umönnun við andlát og hver 

reynsla starfsfólks er af notkun ferlisins. Leitað var eftir heimildum í rafrænum gagnagrunnum og 

fengnar voru heimildir hjá leiðbeinanda. Niðurstöðurnar voru þær að almennt urðu gæði hjúkrunar 

meiri og óviðeigandi inngripum var oftar hætt þegar LCP var notað. Helstu áhrif ferlisins voru þau að 

aðstandendur upplifðu betri einkennastjórnun hjá sjúklingum. Við notkun LCP fannst starfsfólki 

sjálfstraust sitt aukast og lífslaokameðferð verða samfelldari. Yfirsýn þess og stjórn á einkennum við 

lífslok varð meiri og lyfjafyrirmæli sem fylgja ferlinu buðu upp á betri og skjótari einkennastjórnun að 

mati starfsfólks. Trúarlegum og andlegum þörfum sjúklinganna var betur mætt að mati aðstandenda. 

Einnig fannst aðstandendum þeir fá að taka meiri þátt í ákvarðanatöku um meðferð sjúklings. Bæði 

starfsfólki og aðstandendum fannst samskipti sín á milli verða betri við notkun LCP. 

 Álykta má að LCP hafi jákvæð áhrif á einkennastjórnun og að starfsfólk finnist það veita áhrifameiri 

lífslokameðferð. Ferlið virðist líka gagnast vel á þeim stofnunum þar sem andlát eru fátíð. Ferlið virðist 

hafa jákvæð áhrif á samskipti við aðstandendur deyjandi sjúklinga. 

Lykilorð: Liverpool Care Pathway, lífslokameðferð, líknarmeðferð, hjúkrun. 
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Abstract 

Liverpool Care Pathway (LCP) is an integrated care pathway for dying patients. It was developed to 

improve care of dying patients in hospitals and nursing homes. The use of the care pathway requires 

professional knowledge and is evidence based. The pathway has been used at Landspítali since 

2008.  

The aim of the thesis is to view what effect LCP has on end of life care and how staff experienced 

its use. References were obtained from online databases and gotten from the thesis supervisor. 

General quality of care was improved and inappropriate interventions were more often cancelled when 

using the LCP. The effect off the pathway was that relatives thought symptom control of the patient 

was improved. Relatives felt that communication with health care staff and documentation was 

improved. Spiritual and emotional needs of the patients and their relatives were better taken care of 

when using LCP. Relatives experienced that they were more involved in the decision making when it 

came to treatment options. Relatives and the health care staff experienced that the communication 

between them was improved.  

The experience of the health care staff was that they gave more continuous end of life care, treated 

the symptoms better and the had more control over the care. They felt that they could respond faster 

to the symptoms with medication orders. It can be concluded that LCP has a positive effect on 

symptom control and the staff experienced that they gave more effective end of life care. The pathway 

seemed to come to good use in institutions where death is rare. Use of the pathway seems to have a 

positive influence on communication between staff and relatives.  

Key words: Liverpool Care Pathway, End of life care, nursing, 
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- 

„You matter because you are you and you matter to the last moment of your life. We will do all we 

can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die. “ 

- - Cicely Saunders 
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1 Inngangur  

Mikilvægt er að vanda vel til verks þegar deyjandi manneskju er sinnt. Þegar andlátið er yfirvofandi er 

mikilvægt að gera ráðstafanir fyrir sjúklinginn og ekki síst aðstandendur hins deyjandi. Síðustu stundir 

lífs ástvina og stundirnar eftir andlát geta verið mjög eftirminnilegar þeim sem eru viðstaddir. Því er 

mikilvægt að sinna þörfum aðstandenda samhliða þörfum hins deyjandi.  

Líknarmeðferð og/eða lífslokameðferð var áður fyrr fyrst og fremst veitt á líknarheimilum, en fyrsta 

líknarheimili fyrir deyjandi, St. Christophers Hospice, var opnað árið 1967 í London. Á þeim tíma létust 

flestir á spítala. Verkir geta oft fylgt síðustu stundum lífsins en á þeim tíma sem St. Christophers 

Hospice opnaði tíðkaðist ekki að nota fullnægjandi verkjameðferð, en morfín var álitið hættulegt og 

ávanabindandi. Upphaf þeirrar þekkingar sem við höfum í dag á líknarmeðferð og lífslokameðferð má 

rekja til St. Christophers Hospice (St. Christophs Hospice, e.d).  

Solano, Gomes og Higginson tóku saman algengustu einkenni sjúklinga með krabbamein, alnæmi, 

hjartasjúkdóma, langvinna lungnateppu og nýrnabilun á lokastigi. Algengustu einkennin eru verkir, þreyta 

og andþyngsli (Solano, Gomes og Higginson, 2006). Mikilvægt er að meðhöndla þessi einkenni til að 

gera síðustu stundir lífsins sem bærilegastar fyrir hinn deyjandi. Meðferðarferli fyrir deyjandi sjúklinga, 

eða Liverpool Care Pathway (LCP) eins og ferlið heitir á ensku, var þróað með það að leiðarljósi að bæta 

þá umönnun og meðferð sem deyjandi sjúklingar fá og efla stuðning við aðstandendur. Einblínt var á að 

útbúa meðferðarferli sem miðar að því að lina líkamlegar-, félagslegar-, sálrænar- og trúarlegar þjáningar 

sjúklingsins og þeim sem eru honum nákomnir. Meðferðarferlið kemur ekki einungis sjúklingnum til góða 

heldur er því ætlað að vera leiðbeinandi fyrir starfsfólk við að veita markvissari lífslokameðferð 

(Ellershaw og Wilkinson, 2003). 

LCP meðferðarferlinu er ætlað að bæta meðferð deyjandi sjúklinga á líknardeildum, hjúkrunar-

heimilum, sjúkrahúsum og heima við. Við lok lífs hefur fólk þurft að líða þjáningar sem má rekja til að 

ófullnægjandi meðferðar einkennum. LCP meðferðarferlinu er ætlað að bæta lífslokameðferð sem er 

veitt  á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum og heimilum deyjandi fólks (Ellershaw og Wilkinson, 2003).  

Árið 2006 hóf Landspítalinn samskipti við Marie Curie Palliative Care Institute sem er 

skráningaraðili verkefnisins á Bretlandi og veitir hún einnig leyfi fyrir notkun á ferlinu. Hófst innleiðing 

notkunar ferlisins stuttu síðar (Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigðurðardóttir, 2009). 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki við að veita lífslokameðferð og mikilvægt er að veita 

meðferð eftir bestu þekkingu. Meðferðarferlið hefur verið notað á á nokkrum deildum Landspítala, en 

þó ekki öllum. Ef notkun meðferðarferlisins á að halda áfram er mikilvægt að vita hvort notkun LCP 

hefur jákvæð áhrif á hjúkrun og hver reynsla starfsfólks er af notkun þess. Tilgangur þessa verkefnis 

er að draga saman þá þekkingu sem til er um notkun ferlisins. Sú þekking er mikilvæg til að varpa ljósi 

á hvort notkun ferlisins geti leitt til betri hjúkrunar við lífslok. Sú þekking gæti einnig varpað ljósi á hvort 

þurfi að gera einhverjar umbætur á notkun ferlisins. Í klínískum leiðbeiningum Landspítala um 

líknarmeðferð er mælt með því að styðjast við LCP þegar veitt er lífslokameðferð (Landspítali, 2009). 
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Í þessu verkefni verður fjallað um meðferðaferlið sjálft og hvað í því felst. Leitast verður við að 

svara tveimur spurningum, en þær eru: 

A) Hefur LCP jákvæð áhrif á umönnun við lífslok? 

B) Hver er reynsla starfsfólks af notkun LCP? 

1.1 Upphaf líknarmeðferðar 

Frumkvöðull líknarmeðferðar eins og hún þekkist í dag var hin breska Cicely Saunders. Hennar 

áhersla var að bæta einkennameðferð hjá deyjandi sjúklingum, sérstaklega verkjameðferð. Hún gerði 

tilraunir á nokkrum sjúklingum þar sem morfín var gefið reglulega um munn. Niðurstöðurnar voru þær 

að sjúklingarnir fengu góða verkjastillingu án þess að verða háðir lyfinu. Í kringum 1960 óttaðist fólk að 

sjúklingar sem fengu sterka ópíóða reglulega um munn yrðu háðir lyfinu. Sjúklingum var þá yfirleitt 

gefið ópíum lyf í æð, þá eingöngu þegar verkirnir voru orðnir óbærilegir. Upp frá þessu það að gefa 

sjúklingum reglulega ópíumlyf í fullnægjandi skömmtum viðurkennd aðferð til að lina verki á St. 

Joseph´s Hospice.  Þessi rannsókn Cicelys var fyrsta skrefið að líknandi meðferð eins og við þekkjum 

hana í dag (Baines, 2011).  

Árið 1967 stofnaði Cicely líknarheimilið St. Christopher´s Hospice. Líknarheimilið hefur það að 

leiðarljósi að lina ekki eingöngu verki og vanlíðan sjúklinga, heldur einnig að hlúa vel að andlegu 

hliðinni og vera til staðar fyrir sjúklinginn og aðstandendur (St. Christophs Hospice, e.d; Baines, 2011). 

Cicely leit ekki á þann deyjandi sem einstakling sem aðeins þurfti að einkennastilla. Henni fannst 

mikilvægt að sameina frammúrskarandi læknis- og hjúkrunarþjónustu svo að úr yrði heildræn meðferð 

sem tæki mið af líkamlegum, tilfinningalegum, félagslegum og sálrænum þörfum einstaklingsins 

(Baines, 2011).   

Fyrir Ciciely var hinn deyjandi og fjölskylda hans ein heild sem þurfti að sinna, bæði í veikindum og 

eftir andlát. Upp frá því, eða árið 1967 hóf St. Christopher´s líknarheimilið að sinna eftirfylgni sem 

miðar að því að styðja og sinna fjölskyldu þess sem dó eftir fráfall hans (St. Christophs Hospice, e.d).  

1.2 Skilgreining á líknarmeðferð  

Alþjóða heilbrigðisstofnun (WHO, 2002) skilgreinir líknarmeðferð (e. palliative care) á þann veg: 

Líknarmeðferð miðar að því að bæta lífsgæði bæði sjúklinga með lífshættulega sjúkdóma og 

aðstandenda þeirra, með því að fyrirbyggja og lina þjáningu og meta og meðhöndla verki og önnur 

einkenni, líkamleg, sálfélagsleg og andleg. Líknarmeðferð miðar að því að gera andlát að eðlilegu ferli. 

Hún miðar ekki að því að flýta né fresta andláti. Líknarmeðferð á að styðja sjúklinginn í að viðhalda 

eins mikilli virkni og sjúklingurinn treystir sér til fram að andláti. Hún á að styðja aðstandendur í að 

takast á við veikindi sjúklingsins og felur í sér þverfaglega teymisvinnu til að komast til móts við þarfir 

sjúklings og aðstandenda. Líknarmeðferð á að auka lífsgæði sjúklings í öllu sjúkdómsferlinu. Hún 

getur staðið samhliða lífslengjandi meðferðum og getur falið í sér inngrip sem miða að því að skilja 

sjúkdómsástand betur.  

Hugtökunum líknandi meðferð (e. palliative care) og lífslokameðferð (e. end-of-life care) hefur oft 

verið ruglað saman. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) frá árinu 2002 

(sjá hér að framan) hefst líknandi meðferð frá þeim degi sem einstaklingur er greindur með 
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lífshættulegan sjúkdóm. Það er ólíkt skilgreiningu WHO frá árinu 1990 en þar segir að líknandi 

meðferð hefjist þegar ekki er talin möguleiki á lækningu og áhersla er lögð á meðferð við lok lífs. Með 

skilgreiningunni líknandi meðferð eins og hún er í dag, er ætlunin sú að bæta lífsgæði sjúklings og 

fjölskyldu hans óháð því hverjar batahorfur hans eru. Líknandi meðferð nær því yfir allt 

sjúkdómsferlið. Lífslokameðferð hefst hins vegar þegar sjúklingur er deyjandi.  Áhersla meðferðar er 

þá eingöngu á að draga úr einkennum og þjáningu og tryggja að sjúklingur geti dáið með reisn 

(Landspítali, 2009). 

1.3 Meðferð deyjandi sjúklinga 

Mikil framþróun í læknavísindum getur flækt val á meðferð sjúklinga sem eru komnir á lokastig síns 

sjúkdóms. Að taka þá ákvörðun hvort eigi að grípa til læknandi meðferða þegar fólk er orðið mjög veikt 

er erfið ákvörðun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að taka. Það er að mörgu að huga, svo sem 

læknisfræðilegum, siðferðilegum, lögfræðilegum og sálfélagslegum sjónarmiðum (Hnikka o.fl., 2002).   

Algengt er að fólk hætti alfarið fæðu- og vökvainntöku þegar það nálgast lok lífs þrátt fyrir að vera 

matað og þekkist það að sett sé magasonda til að koma vökva og næringu í fólk af þessum ástæðum 

(Birch og Draper, 2008).  

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var meðal 28 aðstandenda sjúklinga með heilabilun á 

hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum fannst þátttakendum mikilvægt að skýrt væri fyrir þeim hver væri 

ávinningur og byrgði þeirrar meðferðar sem valin er og hver markmiðin væru (Forbes, Bern-Klug og 

Gessert, 2000). Ekki er æskilegt að halda áfram eða hefja meðferð sem ekki felst í raunhæf von um 

lækningu eða líkn. Meðferðir og rannsóknir sem ekki eru sjúklingnum til góða og hafa einungis í för 

með sér þjáningu skal stöðva. Feli inngrip hvorki í sér lækningu né líkn er enginn siðferðilegur grunnur 

fyrir slíku inngripi (Landspítali, 2009). 

Þegar sjúklingur kemur til meðferðar á Landspítala er full meðferð sú meðferð sem sjúklingi er veitt 

nema önnur fyrirmæli séu til staðar í sjúkraskrá. „Full meðferð miðar að því að greina og lækna 

sjúkdóma, draga úr einkennum og bæta lífsgæði. Full meðferð felur því einnig í sér líknarmeðferð“ 

(Landspítali, 2009, bls. 13). Þegar endurlífgun eða önnur meðferð er ekki talin gagnast sjúklingi er 

siðferðilega réttmætt að beita fullri meðferð að endurlífgun. Hafi sjúklingur óskað þess að vera ekki 

endurlífgaður ber að virða það (Landspítali, 2009). 

Þegar fyrirséð er að sjúklingur muni ekki læknast er mikilvægt að ræða við hann sjálfan og 

aðstandendur hans um hrakandi ástand og jafnvel yfirvofandi andlát, fremur en að veita falskar vonir. Að 

tilkynna sjúklingi og aðstandendum að áhersla umönnunar hafi breyst, þar sem sjúklingi fari hrakandi og 

teljist deyjandi, krefst mikillar færni í samskiptum  (Ellershaw, 2007; Ellershaw og Ward, 2003). Í þriðju grein 

laga um réttindi sjúklinga segir: „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 

völ á að veita. Sjúklingur á rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu 

þekkingu sem völ er á“ (Lög um réttindi sjúklinga, nr. 3/1997). Þó svo að til séu lög sem kveða á um rétt 

sjúklinga um að hann eigi rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans á hverjum tíma er það í höndum 

heilbrigðisstarfsfólks að meta ástand sjúklings. Þegar tekin er ákvörðun um hvort eigi að halda áfram 

meðferð sem miðar að lækningu hafa viðhorf og gildi þeirra sem taka ákvörðunina mikil áhrif, t.d. hvað 

viðkomandi finnst felast í góðu lífi (Hnikka og fleiri, 2002). 
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1.4 Upphaf Liverpool Care Pathway 

Á tíunda áratugnum var sameiginlegt verkefni unnið af The Royal Liverpool University Hospital og The 

Marie Curie Center í Liverpool. Markmið verkefnisins var að búa til leiðbeiningar með það að leiðarljósi 

að færa hugmyndafræði og þau vinnubrögð sem viðhöfð eru í umönnun og meðferð deyjandi 

einstaklinga á líknarheimilum inn á sjúkrahús, hjúkrunarheimili og heimahús (Ellershaw, 2007; Ellershaw 

og Wilkinson, 2003). Þessar leiðbeiningar kallast á ensku The Liverpool Care Pathway for the Dying 

Patient (LCP). Leiðbeiningarnar hafa það markmið að leiðbeina starfsfólki við að veita viðeigandi 

þjónustu sem veitt er af þverfaglegu teymi síðustu stundir lífsins. Leiðbeiningarnar eru byggðar á 

gagnreyndri þekkingu (Ellershaw, 2007; Ellershaw & Wilkinson, 2003). LCP tekur mið af líkamlegum, 

sálfræðilegum, félagslegum og andlegum þörfum sjúklingsins. Markmiðið er að vellíðan sjúklings sé 

tryggð, óþarfa lyfjagjöfum sé hætt og óviðeigandi inngrip stöðvuð (Ellershaw og Wilkinson, 2003).    

Notkun LCP krefst stöðugs mats á sjúklingi, gagnrýnnar hugsunar við ákvarðanatöku og klínískrar 

færni þess sem notar leiðbeiningarnar. Að greina yfirvofandi andlát getur verið erfitt, sérstaklega á 

sjúkrahúsum þar sem áhersla er lögð á að lækna (Ellershaw og Ward, 2003). Í klínískum 

leiðbeiningum Landspítala er mælt með að LCP meðferðarferli sé fylgt við lok lífs (Landspítali, 2009). 

1.5 Notkun LCP 

LCP er uppbyggt af þremur meginþáttum og inniheldur 18 markmið. Þættirnir þrír eru upphafsmat og 

umönnun sjúklings, reglulegt mat á einkennum og líðan, sem gert er á fjögurra og tólf klukkustunda 

fresti, og umönnun eftir andlát. Sjá má framsetningu þessara þátta og markmiða innan þeirra í LCP 

meðferðaferli í fylgiskjölum. 

Fyrst þarf þverfaglegt teymi að vera sammála um að sjúklingur sé deyjandi áður en hann er settur á 

ferlið. Það þarf að greina yfirvofandi andlát og meta eftir bestu getu að ástand sjúklings breytist ekki til 

batnaðar. Í ferlinu eru settir fram fjórir þætti sem geta gefið vísbendingu um hvort sjúklingur sé 

deyjandi, en þeir eru að sjúklingur sé rúmfastur, rænulítill, aðeins fær um að dreypa á vökva og getur 

ekki lengur kyngt töflum. Sjúklingur sem settur er á ferlið skal uppfylla að minnsta kosti tvö af þessum 

atriðum (Ellershaw og Wilkinson, 2003; Landspítali, 2005). 

1.5.1 Upphafsmat og umönnun sjúklings 

1.5.1.1 Líkamlegt ástand 

Algengustu einkenni sjúklinga síðustu daga eða klukkustundir lífs þeirra eru í flestum tilfellum verkir, 

ógleði og/eða uppköst, óróleiki og öndunarerfiðleikar. Önnur einkenni eins og erfiðleikar við að kyngja, 

hægðartregða, þvagtregða, hrygla og blæðingar geta einnig komið fram. Lagt er upp með að 

endurskoða lyf sjúklings með tilliti til þessara einkenna. (Ellershaw og Wilkinson, 2003).  

1.5.1.2 Leiðir til að stuðla að betri líðan 

Inntaka lyfja um munn getur reynst deyjandi fólki erfið eða ómöguleg. Þar af leiðandi ætti inntaka lyfja 

sem ekki eru talin gagnast sjúklingi á þeim tímapunkti að stöðvast. Gerist þess þörf að gefa sterk 

verkjalyf, róandi lyf eða ógleðilyf ætti að gefa þau með breyttu formi, t.d. undir húð, í lyfjadælu eða stíla 

um endaþarm. Þarft er að endurskoða og taka afstöðu til hvort eigi að halda áfram rannsóknum og 
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reglubundnum mælingum lífsmarka. Í flestum tilfellum er þeim hætt nema sérstakar ástæður liggi að 

baki. Þau inngrip sem metin eru óþörf skal stöðva, en það geta verið inngrip á við blóðrannsóknir, 

sýklalyf eða vökvi í æð. Það er margt sem bendir til þess, þótt óyggjandi sannanir liggi ekki fyrir, að 

það að viðhalda vökvagjöf þegar sjúklingur er deyjandi geri lítið gagn (Ellershaw og Ward, 2003). 

Fagfólk getur haft mismunandi skoðanir á vökvagjöf í æð við lífslok en til eru rök með og á móti og því 

er mikilvægt að fræða og aðstoða sjúkling og aðstandendur við ákvarðanatöku. Markmið vökvagjafar 

getur t.d. verið að draga úr þorstatilfinningu en það getur haft þau neikvæðu áhrif að vökvi safnast fyrir 

í lungum. Ef vafi er um gagnsemi vökvagjafar er hægt að gefa vökva tímabundið og endurmeta síðar 

ávinning af henni (Landspítali, 2009). Þegar sjúklingur er settur á ferlið er mikilvægt að sett séu inn lyf 

sem gefa má eftir þörfum til að meðhöndla einkenni sem geta komið upp, hjúkrunarfræðingar eiga að 

geta gripið til þessara lyfja. Þannig má koma í veg fyrir óþarfa bið eftir sambandi við lækni til að skrifa 

fyrirmæli um lyf fyrir sjúkling (Ellershaw og Wilkinson, 2003). 

1.5.1.3 Sálræn líðan/innsæi 

Mikilvægt er að kanna hversu vel sjúklingur gerir sér grein fyrir ástandi sínu. Ræða ætti af nærgætni 

og á viðeigandi hátt við sjúkling um vangaveltur hans um dauðann. Í meðferðarferlinu er einnig lagt 

upp með að kanna skilning aðstandenda á ástandi ástvinar. Greina ætti aðstandendum frá því að 

sjúklingur sé deyjandi. Mjög mikilvægt er að allir skilji það sem um er rætt. Ef um er að ræða fólk með 

annað móðurmál ætti að útvega túlk (Ellershaw og Ward, 2003; Landspítali, 2005). Hjálplegt getur 

verið að afhenda aðstandendum upplýsingabækling um einkenni sem geta komið upp í sorgarferlinu 

(Ellershaw og Ward, 2003). 

1.5.1.4 Trúarlegar/andlegar þarfir metnar 

Sálrænir þættir eins og kvíði geta haft áhrif á veikindi. Sumir sjúklingar vilja nýta sér trú eða önnur 

bjargráð til að takast á við veikindi (Post, Puchalski og Larson, 2000; Balboni o.fl., 2007). Þegar mat 

meðferðarteymis er að sjúklingur sé talin deyjandi er mikilvægt að ræða við aðstandendur um stöðu 

mála og orða það að ástvinur þeirra sé deyjandi. Upplýsingum um andlegar og trúarlegar þarfir 

sjúklings ætti að afla frá sjúklingi sjálfum ef mögulegt er eða frá aðstandendum. Taka ætti tillit til 

menningarlegs og trúarlegs bakgrunns sjúklings (Ellershaw og Ward, 2003; Landspítali, 2005). Eftir 

andlát ætti að sýna aðstandendum hins látna samúð.  

1.5.1.5 Tjáskipti við aðstandendur 

Aðstandendur sem á að hafa samband við þegar ástand breytist ætti að skrá niður. Þá ætti að hringja 

í ættingja sjúklings svo þeir hafi tækifæri til að koma, aðstoða og vera til staðar fyrir hann. Þetta á við 

hvort sem sjúklingur liggur inni á deild eða er í heimahúsi (Ellershaw og Ward, 2003; Landspítali, 

2005). Aðstandendum er afhentur bæklingur þar sem farið er yfir alla þjónustu fyrir aðstandendur á 

stofnuninni, þar með talið bílastæði, inngang í bygginguna, gistiaðstöðu og aðgang að mat og drykk. 

Áætlun um umönnun sjúklings er útskýrð og rædd á skýran hátt bæði við sjúklinginn sjálfan ef 

mögulegt er og aðstandendur (Ellershaw og Wilkinson, 2003; Svandís Íris Hálfdánardóttir og 

Valgerður Sigurðardóttir, 2009).  
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1.5.2 Reglulegt mat 

Leiðbeiningarnar leggja áherslu á að litið sé inn til sjúklings og hann metinn reglulega með tilliti til 

ýmissa einkenna, svo sem verkja, óróleika, hryglu og ógleði/uppkasta. Veita ætti viðeigandi meðferð 

við þeim einkennum sem eru til staðar. Þar gegna hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki. Meta skal þörf 

sjúklings og aðstandenda á andlegum og trúarlegum stuðningi á tólf klukkustunda fresti hið minnsta. 

Viðeigandi andlegur/trúarlegur stuðningur skal veittur og komið er til móts við þarfir aðstandenda sem 

annast sjúklinginn (Ellershaw og Wilkinson, 2003; Landspítali, 2005). Markmið leiðbeininganna í 

þessum þætti er að sjúklingur sé laus við verki, rólegur, hrygla valdi honum ekki vanlíðan, hann sé 

laus við ógleði og uppköst og að andþyngsli valdi honum ekki vanlíðan. Munnhol skal vera rakt og 

hreint. Það má hvetja aðstandendur til að bjóða sjúklingnum að dreypa á vatni eða væta munn hans 

með svampi. Sjúklingi skal líða vel með tilliti til þvagláta, þvagleggur tæmdur eða skipt um bleyju. Geti 

sjúklingur ekki tæmt blöðru má setja upp þvaglegg. Lyfjagjöf skal vera nákvæm og örugg. Tryggja þarf 

að sjúklingur geri sér grein fyrir ástandi sínu að því marki sem aðstæður leyfa og að aðstandendur séu 

viðbúnir yfirvofandi andláti svo þeir geti öðlast hugarró og sátt (Ellershaw og Wilkinson, 2003; 

Landspítali, 2005). Fyrir þá sem eiga kost á að deyja heima er mikilvægt að gott aðgengi sé að 

viðeigandi lyfjum á heimili sjúklings, og að þeim sé veitt 24 klukkustunda hjúkrunarþjónusta í samstarfi 

við sérfræðing. Þetta er gert til að koma í veg fyrir óþarfa innlögn á spítala (Ellershaw og Ward, 2003).  

1.5.3 Umönnun eftir andlát 

Þegar sjúklingur er látinn beinist umönnunin að því að styðja og annast aðstandendur hans. Afla skal 

upplýsinga um þarfir aðstandenda og athuga hvort þeir hafi sérstakar óskir um hvernig gengið er frá 

líkama hins látna. Haft er samband við aðra meðferðaraðila sem tengst hafa umönnun og meðferð 

sjúklings og þeim tilkynnt um andlát hans. Verklagsreglum deildarinnar skal fylgt hvað varðar 

umbúnað látinna. Verklag eftir andlát ætti að ræða við aðstandendur eða fyrri umræðu fylgt 

eftir. Aðstandendum skulu veittar upplýsingar um verklagsreglur sjúkrahússins, t.d. upplýsingar um 

dánarvottorð og flutning hins látna í líkhús. Afhenda þarf nauðsynleg skjöl og veita viðeigandi aðila 

ráðleggingar, t.d. með því að afhenda bæklinga á borð við „Við andlát ástvinar“ og „Réttindi vegna 

andláts“.  Þá skal bæklingur um sorg og sorgarviðbrögð afhentur (Ellershaw og Wilkinson, 2003; 

Landspítali, 2005). 

1.5.4 Frávik og skráning 

Ef frávik verða á markmiðum ferilsins skal bregðst við þeim og skrá á frávikablað ásamt niðurstöðu við 

því hvernig burgðist var við fráviki. Frávik frá markmiðum leiðbeininganna þurfa ekki að vera neikvæð, 

yfirleitt er einhver ástæða fyrir því að t.d. vökvagjöf eða sýklalyfjagjöf var ekki hætt. Þegar sjúklingur 

hefur verið settur á ferlið er allri annarri skráningu hætt og öll skráning fer eftirleiðis fram á blöð sem 

fylgja ferlinu. Það á við um alla sem sinna sjúklingnum: lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, presta, 

ráðgjafa og félagsráðgjafa. Með þessu fyrirkomulagi á skráning að verða markvissari  (Ellershaw, 

2007; Ellershaw og Wilkinson, 2003; Landspítali, 2005). 

Í meðferðarferlinu er lögð áhersla á líkamlega umönnun, sálfræðilega/andlega umönnun og 

félagslegar aðstæður kannaðar eins og fram hefur komið. Einnig eru aðstandendur teknir inn í 
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umönnunina, þeim veittur sá  stuðningur sem þörf er á og séð til þess að upplýsingaþörfum þeirra og 

sjúklings sé mætt á fullnægjandi hátt (Ellershaw, 2007).  

1.6 Liverpool Care Pathway á Íslandi 

LCP var innleitt á Íslandi árið 2008 á þremur deildum á Landspítalanum, líknardeildinni í Kópavogi, L5 

- líknardeild á Landakoti og 11E - krabbameinslækningadeild. Meðferðarferlið hefur nú verið í notkun 

síðan árið 2008 á öllum þessum deildum, nema L5 sem hefur verið lokað. Þá hafa fleiri deildir sem og 

hjúkrunarheimili tekið ferlið upp. Verið er að vinna að nýrri úttekt á notkun ferlisins, en niðurstöður 

hennar hafa ekki enn verið birtar (Svandís Íris Hálfdánardóttir, munnlegheimild 6. maí, 2014). 

LCP miðar að því að deyjandi sjúklingar og aðstandendur þeirra fái heildræna meðferð þegar 

andlát er yfirvofandi. Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem svara rannsóknarspurningum þessa 

verkefnis: 

a) Hefur LCP jákvæð áhrif á umönnun við lok lífs? 

b) Hver er reynsla starfsfólks af notkun LCP? 
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2 Aðferðir 

Leitað var í rafrænum gagnagrunnum á netinu, leit stóð yfir frá september 2013 út apríl 2014. Leitað 

var í gagnagrunnunum Chinal, Pubmed, Proquest, Sciense Direct og Skemman. Skoðaðar voru 

heimildaskrár vísindagreina og fengnar voru heimildir hjá Svandísi Írisi Hálfdánardóttur annars 

leiðbeinanda verkefnisins sem höfundar höfðu ekki aðgang að í gegnum rafræna gagnagrunna. Engar 

takmarkanir voru gerðar á heimildum þar sem efnið er mjög afmarkað. Engar aldurstakmarkanir voru 

gerðar því rannsóknarefnið er fremur nýtt. Niðurstöðurnar byggjast á 18 lykilheimildum en gerð er 

grein fyrir hverri og einni í töflu sem er að finna í fylgigögnum. Í þessum heimildum er fjallað um notkun 

LCP og lífslokameðferð í mismunandi aðstæðum fyrir og eftir innleiðingu LCP. Rannsóknirnar byggja 

ýmist á megindlegum og eigindlegum aðferðum.  

Helstu leitarorð sem notast var við leitina voru: Liverpool Care Pathway, Staff perceptions og palliative 

Care in acute setting. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Hefur LCP jákvæð áhrif á umönnun við lok lífs? 

Hér verður greint frá nokkrum rannsóknum þar sem leitast er við að svara fyrri 

rannsóknarspurningunni: Hefur Liverpool Care Pathway jákvæð áhrif á umönnun við lok lífs?  

Rannsóknirnar eru ýmist gerðar á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, heimahúsum og á líknardeild. 

Rannsóknirnar eru frá Ítalíu, Hollandi, Englandi, Kína, Skotlandi og Íslandi. Flestar eru þær 

megindlegar.  

3.1.1 Áhrif LCP meðferðarfelisins á umönnun við lok lífs 

Hér verður greint frá nokkrum rannsóknum þar sem leitast er við að svara fyrri 

rannsóknarspurningunni: Hefur Liverpool Care Pathway jákvæð áhrif á umönnun við lok lífs?  

Rannsóknirnar eru ýmist gerðar á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, líknardeild og heimahúsum. 

Rannsóknirnar eru frá Ítalíu, Hollandi, Englandi, Kína, Skotlandi og Íslandi. Sérstaklega er fjallað um 

eina rannsókn sem gerð var á mismunandi stöðum. 

Í ítalskri rannsókn þeirra Costantini og félaga (2014b) rannsaka þeir hvaða áhrif meðferðarferlið LCP 

hafði á umönnun við lok lífs hjá krabbameinssjúklingum á sjúkrahúsum.  Umönnun við lífslok var borin 

saman fyrir og eftir innleiðingu LCP. Rannsóknin fór fram á fjórum deildum sjúkrahúss. Innleidd var 

ítölsk útgáfa af LCP.  Tekin voru viðtöl við aðstandendur sjúklinga sem létust áður en meðferðarferlið 

var innleitt og einnig við aðstandendur sjúklinga sem létust eftir að LCP var innleitt.  Einnig voru 

samskipti á milli heilbrigðisstarfsfólks könnuð. Starfsfólk var sérstaklega þjálfað í að nota ferlið áður en 

rannsóknin hófst og stóð sú þjálfun yfir í 12 klst.  Innleiðingarferlið tók sex mánuði á hverri deild.  

Upplýsingar um samskipti milli sérfræðinga deildarinnar og þess læknis sem hafði umsjón með 

sjúklingnum voru fengnar með símaviðtölum eftir að sjúklingur lést. Þar var kannað hvort 

séfræðilæknir sjúklings hefði vitneskju um að sjúklingur hans væri deyjandi og/eða að hann væri 

látinn. Hundrað og fimmtán krabbameinssjúklingar létust á tímabilinu, 65 fyrir innleiðingu LCP og 50 

eftir innleiðingu. Tekin voru viðtöl við 79 aðstandendur, 46 fyrir innleiðingu LCP og 33 eftir innleiðingu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á meðaltali á fjórum skölum. 

Skalarnir voru frá 0-100. Þegar aðstandendur voru spurðir hvort virðing, vinsemd og reisn hafi verið 

sýnd við umönnun sjúklings var marktækur munur á svörum aðstandenda. Fannst þátttakendum 

virðing, vinsemd og reisn hafa aukist, meðaltalið var 56.3 fyrir innleiðingu en 73,1 eftir innleiðingu LCP.  

Þegar aðstandendur voru spurðir hve mikill andlegur stuðningur við fjölskyldu hafi verið var meðaltalið 

30,9 fyrir innleiðingu en 51,9 eftir innleiðinguna. Aðstandendur mátu sjálfsumönnun (e. self efficacy) 

fjölskydunnar og var meðaltalið 42,7 fyrir innleiðingu en 57,0 eftir innleiðingu LCP. Samræming 

umönnunar, eða það hvort umönnun sjúklings og aðstandenda hafi verið samræmd á milli deilda og 

stofnana, var meiri eftir innleiðingu LCP, meðaltalið var 87,3, samanborið við 73,1 fyrir innleiðingu 

LCP.  Marktækt hærra hlutfall aðstandenda greindu frá því að starfsfólk hafi talað um andlegar og 

trúarlegar skoðanir/þarfir á viðeigandi hátt eftir innleiðingu LCP eða um 15%, samanborið við 0,1% 

fyrir innleiðingu. Ekki var marktækur munur á stillingu verkja og andnauðar eftir innleiðinguna en lítil 

breyting varð hins vegar á einkennastillingu við ógleði og/eða upköstum 80,5% voru án einkenna fyrir 
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innleiðingu en 90,3% eftir innleiðingu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þörfum sjúklings 

og aðstandenda hvað varðar andlegar og trúarlega þarfir þeirra var betur mætt og þeim fannst þeir 

skipta meira máli eftir innleiðingu LCP. Starfsfólk deildanna sagði að samskipti milli þeirra hefðu 

batnað, og voru sammála um að gæði hjúkrunar hefðu þar af leiðandi aukist.  

Önnur rannsókn sem gerð var á Ítalíu af Costantini og félögum (2014a) þar sem rannsakendur 

mátu áhrif LCP meðferðarferlisins á gæði umönnunar við lok lífs hjá krabbameinssjúklingum og 

aðstandendum þeirra. Teknar voru fyrir 16 sjúkrahúsdeildir, átta þeirra innleiddu LCP og átta innleiddu 

það ekki. Gögnum var safnað á 13 mánaða tímabili. Tekin voru viðtöl við aðstandendur tveim til fjórum 

mánuðum eftir andlát sjúklings. Notast var við mats-skala sem skipt upp í sjö flokka: upplýsingaveita 

og ákvarðanataka, hjúkrunaráætlun (e. advance care planning), virðing, vinsemd og reisn, andlegur 

stuðningur við fjölskyldu, samræming umönnunar, sjálfsumönnun (e. self efficacy) fjölskyldu og 

almennt mat á umönnun sjúklings og aðstandenda. Niðurstöður mats-skalanna voru síðan reiknaðar á 

skalanum 0-100, þar sem 0 var versta mögulega umönnun og 100 besta mögulega umönnun. Einnig 

var hringt í lækni sjúklings eftir andlát og kannað hvort hann hefði fengið upplýsingar frá starfsfólki 

sjúkrahússins um að sjúklingur hans væri deyjandi eða látinn. Rannsókninni var skipt upp í tvö tímabil, 

fyrir innleiðingu LCP og eftir innleiðingu. Á þessum 16 deildum létust 145 krabbameinssjúklingar fyrir 

innleiðinguna, og tekin voru viðtöl við 111 aðstandendur. Eftir innleiðinguna létust 147 

krabbameinssjúklingar á þeim deildum þar sem LCP var notað og 161 sjúklingur lést á þeim deildum 

sem LCP var ekki notað. Tekin voru viðtöl við 232 af 308 aðstandendum, að meðaltali 107 dögum eftir 

andlát sjúklings. Skráning jókst úr 4% í 58% á meðan á innleiðingu LCP stóð.  Aðstandendur mátu 

virðingu, vinsemd og reisn meiri á þeim deildum sem LCP var notað. Andlegur stuðningur við 

fjölskyldu var meiri eftir að LCP var innleitt. Eftir innleiðingu meðferðarferlisins varð meðhöndlun 

andnauðar betri 54,4% töldu sjúkling ekki þjást af andnauð, samanborið við 36,9% á þeim deildum þar 

sem LCP var ekki notað. Ekki var marktækur munur á meðhöndlun verkja, ógleði og uppkasta. 

Rannsóknin leiddi í ljós að líkurnar á því að sjúklingur fái viðeigandi lyf við hryglu væru meiri á þeim 

deildum þar sem notast var við LCP, þar jókst einnig notkun ópíóða. Einnig voru lyf sem gefin voru 

undir húð algengari á þeim deildum þar sem LCP var notað. Ekki var marktækur munur á milli deilda, 

annarsvegar þar sem LCP var notað og hinsvegar það sem það var ekki notað, á hlutfalli sjúklinga 

sem voru fræddir um lokastig sjúkdóms af sérfræðingi deildarinnar. Ekki var marktækur munur á milli 

deilda á fjölda lækna sem voru upplýstir um að sjúklingur hans væri deyjandi eða látinn hvort sem 

notast var við LCP eða ekki. Almenn gæði hjúkrunar voru marktækt meiri á þeim deildum þar sem 

meðferðarferlið var notað í samanburði við deildir þar sem það var ekki notað (Costantini o.fl., 2014a). 

Rannsókn var gerð í Hollandi af Veerbeek og félögum (2008) og kannaði hún áhrif LCP á umönnun 

deyjandi sjúklinga. Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman skráningu, einkennabyrgði sjúklinga 

og samskipti heilbrigðisstarfsfólks við sjúkling og fjölskyldu fyrir og eftir innleiðingu LCP. Gögnum var 

safnað í þrjú ár. Gerðar voru mælingar fyrir og eftir innleiðingu LCP. Rannsóknin fór fram á þremur 

stöðum, sjúkrahúsi, hjúkrunarheimili og á heimili sjúklings. Fjórar krabbameinsdeildir voru hluti af 

rannsókninni. Auk tveggja líknardeilda á hjúkrunarheimilum og almennra deilda.  Heimaþjónustan 

sinnti sjúklingum sem voru heima hjá sér. Aðstandendum sjúklinga var sendur spurningalisti eftir 

andlát þar sem spurt var um einkennabyrgði hans og samskipti milli sjúklings, heilbrigðisstarfsfólks og 
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fjölskyldu síðustu þrjá daga í lífi sjúklings. Hjúkrunarfræðingur sem hafði verið í mestum samskiptum 

við sjúklinginn svaraði einnig spurningalista um viku eftir að sjúklingur lést. Rannsókninni var skipt upp 

í tvö tímabil: fyrir og eftir  innleiðingu LCP. Fyrir innleiðingu létust 220 sjúklingar en aðstandendur 130 

sjúklinga og hjúkrunarfræðingar 219 sjúklinga svöruðu spurningalistanum. Eftir innleiðingu LCP fóru 

197 sjúklingar á ferlið en aðstandendur 139 sjúklinga og 253 hjúkrunarfræðingar svöruðu 

spurningalista. Meðaltímalengd sjúklings á meðferðarferlinu var mest hjá sjúklingum sem létust á eigin 

heimili, 63 klukkustundir, en 35 klukkustundir hjá sjúklingum sem létust á hjúkrunarheimili og styðst hjá 

sjúklingum sem létust á sjúkrahúsi eða 16 klukkustundir. Hjúkrunarfræðingar og aðstandendur greindu 

frá því að einkenni væru til staðar hjá færri sjúklingum og einkennabyrgði væri minni eftir 

innleiðinguna. Ekki var marktækur munur eftir tímabilum á mati aðstandenda á samskiptum við 

umönnunaraðila um umönnun sjúklings eða um yfirvofandi andlát hans.  Það má rekja til þess að 

deildirnar sem um ræðir lögðu metnað í að veita góða lífslokameðferð og því má ætla að 

samskiptafærni þeirra hafi verið góð fyrir innleiðinguna. Eftir innleiðingu LCP varð skráning betri á 

öllum þremur vettvöngunum.  Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að notkun LCP leiddi af sér 

betri skráningu og einkennastjórnun og telja því LCP meðferðarferlið gagnlegt við umönnun deyjandi 

sjúklinga og aðstandenda þeirra. 

Afturvirk rannsókn var gerð í Skotlandi af Hockley, Watson, Oxenham og Murrey (2010). Meta átti 

starfshætti fagfólks og gagnsemi tveggja meðferðarferla sem voru innleiddir á sjö 

hjúkrunarheimilum.  Innleidd voru meðferðarferlin Gold Standard Framework og LCP. Byrjað var á að 

safna gögnum ár aftur í tímann hjá 95 sjúklingum og þau borin saman við gögn 133 sjúklinga sem 

létust meðan á rannsókninni stóð, þar sem síðustu átta vikur í lífi sjúklings voru skoðaðar. Fyrir 

innleiðingu áttu 15% allra dauðsfalla sjúklinga sem bjuggu á hjúkrunarheimilunum sér stað á 

sjúkrahúsum. Hlutfallið lækkaði niður í 8% eftir innleiðinguna. Einnig fækkaði legudögum sjúklinga á 

sjúkrahúsi um 38% á milli tímabila. Fyrir rannsóknina voru 15% sjúklinga með meðferðartakmörkunina 

,,full meðferð að endurlífgun” en það hlutfall hækkaði upp í 72% eftir innleiðingu meðferðarferlanna. 

Skráning á samskiptum jókst úr 4% í 53%.   

 Meðferðarferlið LCP var þýtt og staðfært fyrir Kína af Lo og félögum (2009). Nafni meðferðar-

ferlisins var breytt í End-of-life Care Pathway (ECP), þar sem ekki var unnt að þýða öll markmiðin því 

þau áttu ekki við. Markmiðið var að meta áhrif meðferðarferlisins í kínversku umhverfi. Gögnum var 

safnað í tíu mánuði og tóku þau til 51 sjúklings. Rannsakendur mátu einkennastjórnun verkja, óróleika 

og hryglu síðustu 24 klukkustundir í lífi sjúklings. Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við 

niðurstöður gagna þar sem sjúklingar voru á LCP bæði á Marie Curie Hospice í Liverpool og Erasmus 

Medical Centre í Rotterdam.  Meðaltímalengd sjúklinga á ferlinu var 24 klukkustundir samanborið við 

29 klukkustundir á Marie Curie Hospice og 28 klukkustundir á Erasmus Medical Centre.  Á meðan á 

rannsókninni stóð var lyfjafyrirmælum breytt og nauðsynleg lyf gefin undir húð hjá 92.2% sjúklinga og 

óviðeigandi inngrip stöðvuð hjá 94.1% sjúklinga. Spurst var fyrir um hvort sjúklingur gerði sér grein fyrir 

yfirvofandi andláti sínu í 35.5% tilfella í Kína. Í Liverpool var það gert hjá 37% sjúklinga og 60% 

sjúklinga í Rotterdam. Trúarlegar og andlegar þarfir sjúlings voru metnar í 71% tilfella í Kína, 84% í 

Liverpool og 78% í Rotterdam. Áttatíu og sjö prósent sjúklinga voru verkjalausir síðustu 24 klst. lífs 

síns sem eru mjög sambærilegar niðurstöður og fengust í Liverpool og Rotterdam. Níutíu og fimm 
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prósent voru lausir við óróleika í Kína, 74% í Liverpool og 83% í Rotterdam. Í Kína voru 84% lausir við 

hryglu samanborið við 84% í Liverpool og 87% í Rotterdam. Notkun ferlisins leiddi af sér góða 

einkennastjórnun og aukinn andlegan og félagslegan stuðning. Höfundar rannóknarinnar ályktuðu að 

meðferðarferlið sé vænlegur kostur í austurlensku umhverfi.  

3.1.2 Áhrif LCP meðferðarferlisins í mismunandi aðstæðum 

Rannsókn var gerð í Hollandi af van der Heide og félögum (2010) þar sem áhrif LCP á deyjandi 

sjúklinga voru rannsökuð á háskólasjúkrahúsi, almennu sjúkrahúsi, hjúkrunarheimilum og heimilum 

fólks. Niðurstöður voru svo bornar saman. Læknar og aðstandendur 311 krabbameinssjúklinga 

svöruðu spurningalista. Meðferð við lífslok fyrir og eftir innleiðingu meðferðarferlisins var borin 

saman. Viku eftir andlát sjúklings fyllti læknir hans út spurningalista þar sem spurt var um ákvarðanir 

um lyfjagjafir og íhlutanir síðustu þrjá mánuði í lífi sjúklings annars vegar og hins vegar ákvarðanir um 

lyfjagjafir síðust þrjá daga í lífi sjúkings. Um tveimur mánuðum eftir andlát sjúklings fengu þeir sem 

skráðir voru sem nánustu aðstandendur sendan spurningalista. Þar voru þeir beðnir um að meta 

einkenni sjúklings síðustu þrjá daga lífs hans og þeirra eigin reynslu af ákvarðanatöku varðandi 

lyfjagjafir síðustu þrjá mánuði í lífi sjúklings. Af öllum þeim sem létust meðan á rannsókninni stóð dóu 

192 á sjúkrahúsi, 83 á hjúkrunarheimilum og 36 á eigin heimili. Þeir sjúkingar sem dóu á sjúkrahúsi 

voru að meðaltali yngri en þeir sem dóu á hjúkrunarheimilum eða heima hjá sér.   

Hér verður fjallað verður um niðurstöður úr spurningalistum sem læknar og aðstandendur svöruðu 

um síðustu þrjá daga í lífi sjúklings. Niðurstöður skráninga hjá öllum sjúklingum bentu til þess að 

algengustu einkenni síðustu þrjá daga í lífi þeirra voru verkir og andnauð. Einnig var skráð hjá flestum 

sjúklingum á öllum stöðum að þeir hefðu haft andleg einkenni, eins og þunglyndi og 

kvíða.  Algengasta tegund lyfs á öllum stöðum var verkjalyf, sérstaklega ópíumlyf. Næst algengustu 

lyfin voru róandi lyf, en þau voru algengust á hjúkrunarheimilum. Notkun LCP hafði ekki mikil áhrif á 

val lækna á lyfjum. Fyrir innleiðingu meðferðarferlisins mátu læknar það svo að lyfjaskammtar af 

ópíum eða róandi lyfjum sem höfðu verið gefnir til að minnka einkenni hefðu hugsanlega stytt líf 

sjúklinga sem létust á sjúkrahúsi í 44% tilfella, 30% tilfella hjá sjúklingum sem létust á hjúkrunarheimili 

og í 14% tilfella hjá þeim sem létust á eigin heimili. Þessi tími var þó í flestum tilfellum ekki meira en 

ein vika á öllum stöðum. Innleiðing LCP varð til þess að notkun á slíkum lyfjaskömmtum fór úr 46% í 

28% á öllum stöðum, einnig jókst þátttaka sjúklinga í ákvarðanatöku um slíka lyfjagjöf. Hins vegar voru 

lyfjaskammtar af þessu tagi notaðir þegar sjúklingur hafði beðið sérstaklega um þá eða með samþykki 

sjúklings eftir að LCP hafði verið kynnt fyrir honum. Taka ber fram að líknardráp er löglegt í Hollandi. 

3.1.3 Áhrif LCP á skráningu og einkennameðferð 

Svandís Íris Hálfdánardóttir sérfræðingur í hjúkrun og Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir Líknardeildar í 

Kópavogi (2009) gerðu gæðaúttekt á Landspítala í tengslum við innleiðingu á meðferðarferlinu árið 

2008. Bornar vour saman skráningar í sjúkraskrám 20 sjúklinga á hverri deild fyrir og eftir innleiðingu 

meðferðarferlisins og áhirf notkunar þess könnuð á þremur deildum Landspítala. Þessar deildir voru 

líknardeildin í Kópavogi, líknardeildin á Landakoti og krabbameinslækningardeild 11-E. Ferlið var 

innleitt í tíu skrefum og var gögnum safnað í þrettán mánuði. Ekki fóru allir sjúklingar sem létust á 

tímabilinu á meðferðarferlið, ýmist vegna þess að teymismeðlimir voru ekki sammála um að 
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viðkomandi einstaklingur væri deyjandi eða þá að viðkomandi hrakaði það hratt að ekki vannst tími til 

að setja hann á meðferðarferlið. Það kom rannsakendum á óvart hversu skamman tíma sjúklingar 

voru að meðaltali á meðferðarferlinu á líknardeildinni í Kópavogi  (17 klst.) og á 11-E (18 klst.). 

Niðurstöður leiddu í ljós að skráning hafði batnað á öllum deildunum þremur eftir innleiðinguna.  

Niðurstöður á mati skráninga á líknardeildinni í Kópavogi voru þær að töluverður munur var á 

skráningu í fyrsta hluta meðferðarferlisins á lyfjum sem gefin voru undir húð eftir þörfum, einkum við 

ógleði/uppköstum fyrir innleiðinguna (55%) samanborið við eftir innleiðinguna (70%). Skráning varð 

betri á markmiðinu „Óviðeigandi inngrip stöðvuð“ , þá sérstaklega á blóðrannsóknum (úr 5% í 55%), 

sýklalyfjagjöfum (úr 25% í 40%) og vökva í æð (úr 15% í 50%). Skráning um ákvarðanatöku um að 

hætta hjúkrunarmeðferðum sem áttu ekki lengur við fóru úr 30% í 85%. Skráning batnaði til muna m.a. 

á því að aðstandendur hafi fengið upplýsingar um deldina, sem fór úr 0% í 100%. Í öðrum hluta 

meðferðarferlisins varð einnig mikil bæting á skráningu um að markmiðum hafi verið náð á öllum 

einkennum, þó sérstaklega á ógleði sem fór úr 0% í 98% og munnhreinsun sem fór úr 0% í 88%. Í 

þriðja hluta meðferðarferlisins, umönnun eftir andlát, varð einnig bæting á skráningu allra markmiða að 

einu markmiði undanskildu, sem var „öðrum meðferðaraðilum sem tengst hafa umönnun og meðferð 

sjúklings tilkynnt um andlát hans“, en það fór úr 100% skráningu niður í 50%.  

Niðurstöður á mati skráninga á líknardeild á Landakoti voru þær að í fyrsta hluta meðferðarferlisins 

varð mest bæting á skráningu á fyrirmælum um lyf sem gefin voru eftir þörfum undir húð og á 

skráningu á ógleði og ógleðilyfjum sem skráð var í 45% tilfella fyrir innleiðingu en 95% tilfella eftir 

innleiðingu. Bæting varð á skráningu á að hætta óviðeigandi inngripum, þá sérstaklega á skráningu á 

sýklalyfjum sem fór úr 0% í 95% og blóðrannsóknum sem fór úr 5% í 80% skráningu. Einnig varð mikil 

bæting á skráningu á að trúarlegar og andlegar þarfir sjúklings væru metnar, en það fór úr 5% í 40% 

en í 45% tilfella var ekki mögulegt að ræða þessar þarfir við sjúkling þar sem hann var 

meðvitundarskertur/laus. Í öðrum hluta meðferðarferlisins varð bæting á skráningu allra einkenna, að 

undanskildu verkjamati þar sem skráning fór úr 95% í 89% eftir innleiðingu ferlisins.  Á markmiðum í 

þriðja hluta meðferðarferlisins, umönnun eftir andlát, varð bæting á skráningu á öllum markmiðum að 

undanskildu markmiðinu „Verklag eftir andlát rætt eða fyrri umræðu fylgt eftir“ þar sem skráning var 

100% bæði fyrir og eftir innleiðingu meðferðarferlisins.  

Niðurstöður á mati skráningar á krabbameinslækningadeild 11-E voru þær að í fyrsta hluta 

meðferðarferlisins var mestur munur á skráningu á að hætt hafi verið blóðrannsóknum, sem fór úr 35% 

í 100%, og að fjölskylda og aðrir hafi fengið upplýsingar um deildina, sem fór úr 0% í 95% eftir 

innleiðingu. Í öðrum hluta meðferðarferlisins varð bæting á öllum markmiðum, en mestur munur var á 

skráningu á mati ógleði, sem fór úr 30% fyrir innleiðingu í 100% eftir innleiðingu. Í þriðja hluta 

meðferðarferlisins, sem fjallar um umönnun eftir andlát, var mestur munur á skráningu á að 

verklagsreglum deildar væri fylgt varðandi umbúnað látinna, sem fór úr 0% í 100%. Markmiðin um að 

nauðsynleg skjöl væru afhent og ráðleggingar veittar þeim sem við á fór úr 0% í 100% og skráning á 

að bæklingur um sorg og sorgarviðbrögð væri afhentur fór úr 0% í 100%.  

Flestir voru sammála um að þessir þættir hefðu verið framkvæmdir en ekki sérstaklega skráðir fyrir 

innleiðingu ferlisins. Þegar skoðaður er fjöldi skráðra frávika á hvert einkenni síðustu 48 klukkustundir 

lífs og niðurstöður deildanna bornar saman, eru fleiri sjúklingar á líknardeild á Landakoti án einkenna 
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eða með fá frávik skráð heldur en á líknardeildinni í Kópavogi og á 11-E.  Að einhverju leyti getur verið 

um að ræða háar tölur á þessum þremur deildum vegna þess að þetta er nýtt verkefni og starfsfólk 

vildi gera vel. Því telja höfundar að gera þurfi úttekt á skráningu í meðferðarferli aftur eftir að notkun 

þess hefur fest sig í sessi. 

Svandís Íris Hálfdánardóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Kristín Lára Ólafsdóttir og Guðrún Dóra 

Guðmannsdóttir (2011) gerðu úttekt á skráningu markmiða algengra einkenna og frávika í 

meðferðaferli fyrir deyjandi á þremur deildum Landspítala, á líknardeild í Kópavogi, líknardeild á 

Landakoti og krabbameinslækningadeild 11-E. Farið var yfir 167 sjúkraskrár látinna einstaklinga á 

árinu 2009: 87 frá líknardeild í Kópavogi, 44 frá líknardeild á Landakoti og 36 frá 11-E. Markmiðum 

sem sjaldnast var náð voru þau að öðrum meðferðaraðilum sem tengjast sjúklingi væri tilkynnt um 

ástand hans, en því markmiði var náð í 43% tilfella. Markmið um að öðrum meðferðaraðilum sem 

tengst höfðu umönnun og meðferð sjúklings væri tilkynnt um andlát hans var náð í 57% tilfella. 

Markmið um að trúarlegar/andlegar þarfir væru metnar hjá sjúklingi var náð í 58% tilfella. Flest 

markmið sem ekki náðust og voru skráð á frávikablað voru tengd einkennum sem metin voru á 

fjögurra klukkustunda fresti hið minnsta. Algengustu einkennin sem sjúklingar höfðu síðasta sólarhring 

lífs voru verkir hjá 56%, hrygla hjá 50% og óróleiki hjá 39%. Af þessum þremur algengustu einkennum 

voru verkir skráðir að meðaltali tvisvar á síðasta sólarhringnum, óróleiki 1,9 sinnum og hrygla 1,8 

sinnum. Í þeim þáttum sem á að meta á 12 klukkustunda fresti á síðasta sólarhring lífsins náðu 

deildirnar þeim markmiðum í 86,7% tilfella. Yfir 90% sjúklinga á öllum deildum voru skráðir með 

fyrirmæli um reglulegar verkjalyfjagjafir. Algengast var að sjúklingarnir fengju reglulega morfín undir 

húð. Á 11-E voru þrír sjúklingar ekki með verkjalyf skráð reglulega. Á Líknardeildinni í Kópavogi voru 

allir með fyrirmæli um reglulegar verkjalyfjagjafir og á Landakoti var aðeins einn sjúklingur ekki með 

nein verkjalyf skráð reglulega. Fyrirmæli fyrir ópíóðum eftir þörfum voru skráð hjá flestum á 

líknardeildinni í Kópavogi eða í 79% tilfella og á 11-E í 85% tilfella en sjaldnar á líknardeild á 

Landakoti. Við óróleika var Haldol oftast notað með morfíni með lyfjadælu undir húð á líknardeildinni í 

Kópavogi eða fyrir 70% sjúklingar og á 11-E fyrir 60% sjúklinga. Niðurstöður leiddu í ljós að eldri 

sjúklingar virtust hafa færri einkenni að meðaltali en yngri sjúklingar. 

Í rannsókn sem gerð var á Englandi af Grogan, Peel og Peel (2005) var skoðað hvaða lyf væru 

nauðsynleg deyjandi sjúklingum, hvernig lyfjaþörf breyttist eftir að sjúklingur var settur á ferlið og hvert 

af fjórum helstu einkennum sem LCP greinir frá var vandasamast að einkennastilla. Gögnum var 

safnað á líknardeild á fimm mánaða tímabili. Af þeim sem létust á þessu tímabili voru 68 sjúklingar 

settir á LCP meðferðarferlið. Meðaltímalengd sjúkinga á ferlinu var 41 klukkustund. Ógleði var það 

einkenni sem þurfti sjaldnast að gefa aukalyfjaskammt við, 28 af 65 sjúklingum þurftu engin lyf, 37 

fengu aðeins reglulegar gjafi ógleðilyfja. Aðeins þrír sjúklingar þurftu aukalega lyf við ógleði. Verkir og 

mikil hrygla voru vandamál hjá rétt tæplega helmingi sjúklinganna. Flestir sjúklingar voru ávallt lausir 

við verki, 24 sjúklingum dugðu fastar verkjalyfjagjafir, 28 sjúklingar þurftu regluleg verkjalyf ásamt 

aukaskömmtum af verkjalyfjum. Meiri hluti sjúklinga þurfti ekki á lyfjum við hryglu að halda og einungis 

átta voru á föstum lyfjum við hryglu. Óróleiki var einkennið sem erfiðast var að meðhöndla, 45 

sjúklingar þurftu aukalega róandi lyf, af þeim voru 37 sem fengu reglulegar gjafir róandi lyfja fyrir. 
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Einungis 16 sjúklingum dugði eingöngu reglulegar gjafir slíkra lyfja. Meðalstærð lyfjaskammta breyttist 

ekki eftir að sjúklingar voru settir á ferlið. 

3.2 Hver er reynsla starfsfólks á notkun LCP? 

Nú verður fjallað um seinni rannsóknarspurninguna: Hver er reynsla starfsfólks af notkun Liverpool 

Care Pathway? Hér verður greint frá nokkrum rannsóknum þar sem reynsla starfsfólks af notkun LCP 

hefur verið könnuð. Rannsóknirnar eru frá Bretlandi, Skotlandi, Nýja-Sjálandi, Ítalíu og Íslandi. 

Rannsóknirnar eru ýmist gerðar á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum en ein á líknardeild og eru þær 

flestar eigindlegar.  

3.2.1 Reynsla starfsfólks á sjúkrahúsum 

Í eigindlegri rannsókn Di Leo, Beccaro, Finelli, Borreani og Costantini (2011) á almennri 

lyflækningadeild á sjúkrahúsi á Ítalíu voru skoðaðar væntingar lækna og hjúkrunarfræðinga til áhrifa 

LCP á umönnun við lífslok. Rannsóknarformið voru rýnihópar. Haldnir voru fundir fyrir og eftir 

innleiðingu LCP á sjúkrahúsinu. Á fundinn fyrir innleiðinguna mættu fimm læknar og átta 

hjúkrunarfræðingar. Á fundinn eftir innleiðinguna mættu fimm læknar og sex hjúkrunarfræðingar. Hver 

fundur var hljóðritaður og stóð yfir í 90-120 mínútur. Rannsakandi sat fundina og tók niður minnisatriði 

(e. field notes). Greind voru fimm meginþemu: Verkjastjórnun og að stöðva óviðeigandi meðferðir, 

samskipti við sjúklinga, samskipti við ættingja, samskipti milli starfsfólks og almenn atriði. 

Fyrir innleiðinguna vafðist helst fyrir þátttakendum hvenær ætti að hætta læknandi meðferðum, 

hvernig ætti að veita góða verkjastillingu við andlát og hvernig haga ætti samskiptum við sjúklinginn og 

aðstandendur hans varðandi yfirvofandi andlát. Fyrir innleiðinguna töldu hjúkrunarfræðingarnir lækna 

ekki veita einkennum sjúklinganna næga athygli, að þeir treystu ekki verkjamati hjúkrunarfæðinganna 

og væru tregir til að ávísa viðeigandi verkjalyfjum. Þar af leiðandi fannst hjúkrunarfræðingunum 

verkjastilling deyjandi sjúklinga ófullnægjandi. Áður en LCP var innleitt töldu læknar í rannsókninni 

verkjastjórnun ekki vera helsta vandamálið heldur hvenær ætti að stöðva læknandi meðferðir. 

Væntingar læknanna til innleiðingar LCP var að það myndi bæta við þekkingu þeirra á því hvenær ætti 

að hætta vökvagjöf og næringu í æð. Það olli hjúkrunarfræðingunum vanlíðan að veita sjúklingnum 

ófullnægjandi einkennastillingu og væntu þeir þess að LCP gerði þeim kleift að bregast hraðar við 

vanlíðan sjúklinga með því að nota lyfjafyrirmælin sem fylgja ferlinu. Eftir fræðslu um LCP og 

innleiðingu þess fannst læknunum nálgun sín og þekking á notkun verkjalyfja hafa breyst. Þeir þekktu 

betur samspil lyfja, notuðu frekar morfín til verkjastillingar fyrir deyjandi sjúklinga og töldu sjálfstraust 

sitt hafa aukist við verkjalyfjagjöf. Eftir innleiðingu LCP fannst hjúkrunarfræðingum læknarnir taka 

meira mark á mati þeirra á einkennum sjúklinga. Einnig fannst læknum færni hjúkrunarfræðinganna við 

einkennamat aukast, sem skilaði sér í betri samskiptum teymismeðlima Þátttakendur töldu samskipti 

við aðstandendur eitt af lykilatriðum þess að veita góða lífslokameðferð. Samskipti við aðstandendur 

ollu starfsfólki streitu og töldu þeir að aðstandendur í sumum tilfellum væru hindrun þess að viðeigandi 

lífslokameðferð væri veitt, t.d. með því að vilja halda áfram ógagnlegum meðferðum og að hræðast lyf 

eins og morfín. Hjúkrunarfræðingunum fannst LCP vera leiðbeinandi við að bæta samskipti við 

aðstandendur. Bæði hjúkrunarfræðingum og læknum fannst erfitt að svara spurningum sjúklinga um 
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batahorfur sínar, sérstaklega ef um var að ræða deyjandi krabbameinssjúklinga. Læknarnir trúðu því 

að sjúklingarnir vildu í rauninni ekki fá að vita um slæmar batahorfur. Þrátt fyrir að LCP gæfi tækifæri til 

að eiga slíkar umræður fannst þeim vandamálið ekki leyst. . Á heildina litið var reynsla starfsfólks sú 

að einkennastjórnun varð betri en einkennin væru þó enn vanmetin og það mætti bæta hana með því 

að greina einkennin fyrr. Þátttakendum fannst skorta næði fyrir sjúklingana og aðstandendur þeirra. 

Þátttakendum fannst ekki gefast nægur tími til að byggja upp meðferðarsamband til að geta átt farsæl 

samskipti. 

 Í rannsókn Clark, Sheward, Marshall og Allan (2012) var leitast við að svara spurningunni „Finnst 

starfsfólki meðferðaferli fyrir deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra hafa jákvæð áhrif á umönnun?“ 

(bls. 468 í þýðingu höfunda). Rannsóknin var gerð á bráðadeild á sjúkrahúsi á Nýja-Sjálandi. Notast 

var við blandaða aðferð, sendir voru út spurningalistar og boðin var þátttaka í rýnihópum. Sendir voru 

út spurningalistar sem 41 svöruðu. Rýnihóparnir voru fjórir, einn rýnihópur með sex læknum, tveir 

rýnihópar með samtals níu hjúkrunarfræðingum og einn hópur með þremum sérhæfðum 

heilbrigðisstarfsmönnum, samtals 18 þátttakendur. Rýnihóparnir funduðu tvisvar, fyrst 10 mánuðum 

eftir innleiðingu og svo 15 mánuðum eftir innleiðingu. Niðurstöður rýnihópanna voru þær að helstu 

kostirnir við notkun LCP væru lyfjafyrirmælin við algengustu einkennum sem fylgja lífslokum. Ekki 

þurfti lengur að bíða eftir að læknir skrifaði upp á viðeigandi lyf sem gerði hjúkrunarfræðingana sterkari 

á velli í umönnun sjúklinga þar sem þeir gátu brugðist hraðar við einkennum. Þátttakendum fannst þeir 

öruggari í að meta einkenni og þekkja hvaða lyf ætti að gefa við þeim. Ráðgjöf frá líknarteymi var 

mikils metin. Hjúkrunarfræðingum í rannsókninni fannst sjúklingar fá heildrænni umönnun og samfella í 

hjúkrun aukast. Reynsla þeirra var sú að deyjandi sjúklingar fengju ekki mismunandi umönnun eftir því 

hver væri á vakt. Sumum fannst þeir sem fengu umönnun samkvæmt meðferðarferlinu fá betri 

umönnun en þeir sem voru ekki á ferlinu. Þátttakendum fannst skjölin auðveld í notkun og fannst 

sjálfstraust sitt í að veita lífslokameðferð aukast við notkun meðferðarferlisins. Þátttakendur töldu 

meðferðarferlið sérstaklega hjálpa þeim sem væru reynsluminni í að sinna deyjandi sjúklingum. Einn 

læknir lýsti þó áhyggjum sínum að það gæti valdið streitu ef manneskja væri talin deyjandi og fengi 

umönnun eftir LCP meðferðarferlinu en hresstist svo. Stundum myndaðist spenna á milli lækna og 

hjúkrunarfræðinga um hvort ætti að halda áfram læknandi meðferð eða að hefja lífslokameðferð. 

Þátttakendum fannst notkun LCP hvetja til samræðna um ástand sjúklingsins og stuðla að því að lagt 

yrði upp með viðeigandi meðferð. Hjúkrunarfræðingarnir voru þó stundum óánægðir þar sem 

læknarnir ynnu ekki alltaf samkvæmt meðferðarferlinu en gæfu fyrirmæli um að láta sjúklingnum líða 

vel. Reynsla þátttakenda var sú að það væri erfitt að sinna deyjandi sjúklingum á bráðadeild og líta 

reglulega inn til þeirra þegar það væri mikið að gera. Þó að LCP hafi verið innleitt taldi starfsfólkið það 

vera mikla áskorun að veita góða lífslokameðferð vegna skorts á tíma, starfsfólki og plássi. Helstu 

niðurstöður spurningalistanna voru þær að 70% svarenda fannst LCP hjálpa við að greina yfirvofandi 

andlát og 90% svarenda fannst skilningur sinn á markmiðum lífslokameðferðar hafa aukist. 

Í rannsókn O’Hara (2011) var könnuð reynsla hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsi í Bretlandi á 

meðferðarferli fyrir deyjandi. Rannsóknin var í formi rýnihópa en í þeim tóku þátt 12 

hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á krabbameinsdeild og hjúkrunarfræðingar frá fimm deildum af 

öldrunarlækningasviði. Hver fundur rýnihópa stóð í klukkustund. Niðurstöðurnar voru greindar niður í 
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sex þemu: notkun LCP, aukið sjálfstraust í umönnun deyjandi sjúklinga, þjálfun og stuðningur, 

samband lækna og hjúkrunarfræðinga, að deyja á bráðadeild og málefni tengd lífslokum. Báðir 

hóparnir voru sammála um að LCP væri leiðarvísir að því að sjúklingar og aðstandendur þeirra fengju 

viðeigandi umönnun sem byggðist á þörfum þeirra. Fannst þeim þar af leiðandi sjálfsöryggi í 

samskiptum við aðstandendur aukast. Þátttakendum fannst sjálfstraust sitt aukast við notkun 

meðferðarferlisins og fannst það vera leiðbeinandi fyrir hvað ætti að gera næst í umönnun. Þeim 

fannst ramminn utan um hvaða einkenni átti að meta og hvað átti að gera fyrir sjúklinginn gagnlegur. 

Tveir þátttakendur töluðu sérstaklega um hve gagnlegt LCP væri fyrir lækna með litla reynslu af 

lífslokameðferð og vissu ekki hvaða lyf hentuðu best við einkennum. Sumum hjúkrunarfræðingum 

fannst fræðsla um notkun LCP ekki fullnægjandi og það skorti stuðning við notkun þess. Sumum 

fannst sjálfsöryggi sitt hafa aukist við notkun ferlisins, sérstaklega í samskiptum við aðstandendur. 

Öðrum hjúkrunarfræðingum fannst þeir þó ekki hafa nægilega reynslu til að hefja samræður um lífslok 

við aðstandendur. Samskipti starfsfólks og aðstandenda voru talin góð og umræður á teymisfundum 

um deyjandi sjúklinga styrktu notkun LCP. Umræða kom upp um að læknar gætu verið tregir til að 

nota LCP þar sem þeir upplifðu andlát sjúklings jafnvel sem mistök af þeirra hendi. Sumum 

hjúkrunarfræðingum fannst aðstaða til þess að veita góða lífslokameðferð ófullnægjandi á bráðadeild, 

bæði vegna lélegrar mönnunar og skorti á einbýlum. Þeim fannst forgangsröðun á bráðadeildum geta 

verið mjög erfið, sérstaklega þegar einnig þarf að sinna bráðveikum sjúklingum en þá geta deyjandi 

sjúklingar mætt afgangi. Töldu sumir hjúkrunarfræðingar að skortur á tíma og starfsfólki valdi því að 

deyjandi sjúklingar fái ekki þá umönnun sem þeir þurfa.  

Í rannsókn Jack, Gamles, Murphy og Ellershaw (2003) sem gerð var á sjúkrahúsi á Bretlandi tóku 

þátt 15 hjúkrunarfræðingar sem voru leiðandi í líknarmeðferð á sinni deild. Hjúkrunarfræðingarnir 

störfuðu á mismundandi sviðum sjúkrahússins. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu 

hjúkrunarfræðinganna af áhrifum LCP á hjúkrun. Rannsóknin var eigindleg og var hjúkrunarfræðingum 

skipt í tvo rýnihópa sem funduðu í klukkustund hvor. Auk þess voru tekin viðtöl. Greind voru fimm 

meginþemu: Umönnun fyrir innleiðingu LCP, áhrif á sjúklinga/aðstandendur, áhrif á starfsfólk, hindranir 

og annað. Hjúkrunarfræðingarnir lýstu því að fyrir innleiðingu hafi deyjandi sjúklingar fengið 

venjubundnar meðferðir (e. routine care) eins og hagræðingu í rúmi til að fyrirbyggja þrýstingssár, 

lífsmarkamælingar og vökva í æð. Eftir innleiðingu urðu þátttakendur meðvitaðri um hvort slíkar 

meðferðir væru gagnlegar. LCP meðferðarferlið vakti athygli á einkennum eins og óróleika og hryglu 

en töldu þátttakendur að meðhöndlun þessara einkenna hafi verið léleg fyrir innleiðingu og jafnvel talin 

ómeðhöndlanleg hjá deyjandi sjúklingum. Hjúkrunarfræðingar töldu að LCP hefði góð áhrif á 

einkennastjórnun og að einkennastjórnun yrði betri eftir innleiðingu. Hjúkrunarfræðingum fannst 

sjálfstraust sitt aukast og fannst þeim þeir veita viðeigandi lífslokameðferð með LCP þar sem 

meðferðarferlið er byggt á þekkingu. Einnig töldu þátttakendur að meðferðarferlið kæmi reynslulitlu 

starfsfólki vel að notum. Þátttakendum fannst samskipti verða opnari og að þeir hefðu leiðbeiningar í 

höndunum sem auðveldaði þeim að fræða aðstandendur um einkenni sem geta fylgt yfirvofandi 

andláti og hvernig þau yrðu meðhöndluð kæmu þau upp. Skráningin á upplýsingum um aðstandendur 

þótti góð, en þar voru skráðar nýjustu upplýsingar um hvern eigi að hafa samband við þegar sjúklingur 

deyr. Hjúkrunarfræðingar töldu að gott væri að hafa allar upplýsingar á sama stað, t.d. hvort eigi að 
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hafa samband við prest og hvaða upplýsingar eigi að veita aðstandendum eftir andlátið. Þá fannst 

þeim jákvætt að pappírsvinna minnkaði við notkun LCP. Einn þátttakandi tjáði áhyggjur um lagalega 

stöðu sína ef sjúklingur sem sinnt væri samkvæmt LCP hresstist. Notkun meðferðarferlisins þótti 

auðvelda starfsfólki að veita samfellda meðferð og bæta einkennastjórnun. Fjallað var um 

byrjunarerfiðeika við innleiðingu LCP og að eldri starfsmenn hafi verið tregari gagnvart notkun ferlisins. 

Á heildina litið töldu hjúkrunarfræðingar leiðbeiningarnar þó hafa jákvæð áhrif á umönnun og meðferð 

við lok lífs fyrir sjúklinginn, aðstandendur, hjúkrunarfræðinga og lækna. 

Walker og Read (2010) gerðu eigindlega rannsókn á háskólasjúkrahúsi í Bretlandi sem byggði á 

viðtölum sem stóðu yfir í tvo mánuði. Þátttakendur voru sex sjálfboðaliðar, fimm hjúkrunarfræðingar og 

einn læknir sem höfðu reynslu af því að nota LCP. Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu 

þátttakendanna af notkun LCP á gjörgæsludeild og möguleg áhrif LCP á starfshætti. Greind voru sex 

meginþemu: reynsla, þekking, notkun, skráning, áhrif og lykilatriði. Þátttakendum fannst 

hjúkrunarfræðingar hafa meira með LCP að gera en læknar því að þeir eru í meiri nánd við sjúklinginn. 

Læknirinn í rannsókninni talaði um að eftir að ákvörðun um að hefja lífslokameðferð hefði verið tekin 

væri meðferðin komin í hendur hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingum fannst betra að hafa 

lyfjafyrirmælin til að meðahöndla sjúklinginn án þess að þurfa að kalla til lækni. Hjúkrunarfræðingarnir 

töldu að ákvörðunartaka um að hefja lífslokameðferð væri samstarfsverkefni lækna og 

hjúkrunarfræðinga þó að læknir tæki lokaákvörðun. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að þeir hefðu betri 

þekkingu á ferlinu en læknarnir og sögðu að það þekktu ekki allir læknar ferlið. Þremur þátttakendum 

fannst LCP auka samræmi í lífslokameðferð en einn talaði um að LCP staðlaði lífslokameðferð. 

Meðferðarferlið þótti þó skilja eftir svigrúm fyrir starfsfólk til að taka klínískar ákvarðanir. Einum 

þátttakanda fannst LCP vera grunnur fyrir samskipti um yfirvofandi andlát sjúklings við annað 

starfsfólk. Öðrum þátttakendum fannst samskiptin við aðstandendur hafa verið góð fyrir og LCP hafi 

ekki bætt neinu við. Sumir töluðu um að það þyrfti að hvetja lækna til að fylla út sinn hluta af 

meðferðarferlinu. Einum þátttakanda fannst ekki nóg að nota eingöngu skráninguna sem fylgir ferlinu 

og vildi einnig nota skráningu sem notuð var á gjörgæslunni. Flestum þátttakendum fannst LCP veita 

aðra sýn á hvernig ætti að standa að umönnun og meðferð við lok lífs.  Flestum í rannsókninni fannst 

LCP brjóta upp venjur á gjörgæsludeildinni og hvetja til að gera hlutina öðruvísi, t.d. að taka deyjandi 

fólk úr lífsmarka-sírita (e. monitor). Fimm hjúkrunarfræðinganna fannst leiðbeiningarnar um lyfjanotkun 

bæta einkenna-stjórnunina, þá sérstaklega notkun lyfja við hryglu. Notkun ferlisins gerði 

hjúkrunarfræðingana meðvitaðri um einkenni sem geta fylgt lífslokum. Tveir hjúkrunarfræðingar töldu 

þó að notkun LCP hefði engu breytt um meðferð einkenna. Talin var þörf á aukinni fræðslu og tíðari 

notkun LCP. Fjórum þátttakendum fannst áherslur í ummönnun deyjandi sjúklinga breytast úr 

gjörgæsluhjúkrun í lífslokameðferð. Í heildina litið var fólk sammála um að LCP veitti mannlega nálgun 

sem leggur áherslu á sjúklinginn og aðstandendur í von um að gera reynslu þeirra sem besta. (Walker 

& Read, 2010).  

Í gæðaverkefni Landspítala um LCP sem unnið var á árunum 2006-2009 af Svandís Írisi 

Hálfdánardóttur og Valgerði Sigurðardóttur (2009) var gerð könnun meðal sjö hjúkrunarfræðinga sem 

höfðu reynslu af því að nota ferlið. Spurt var út í notkun ferlisins með opnum spurningum. Fimm af sjö 

fannst ferlið einfalt í notkun og að lyfjafyrirmælin væru vel skrifuð. Fimm af sjö fannst einkenni sjúklinga 



28 

frekar metin en áður. Sex af sjö fannst stuðningur og fræðsla til aðstandenda hafa aukist, hjúkrun orðið 

samræmdari og markvissari. Þátttakendum fannst jákvætt að nú væru allir að meta sömu einkennin og 

þannig yrði meðferðin markvissari. Fjórum af sjö fannst notkun ferlisins auka samskipti við aðstandendur. 

Sumum fannst vanta upp á að geta skráð meiri framvindunótur og í byrjun urðu erfiðleikar með skráningu. 

Það olli einnig erfiðleikum ef vakthafandi læknar þekktu ekki til ferlisins.  

Markmið rannsóknar Paterson, Duncan, Conway, Paterson og Raitt (2009) á bráðadeild í Skotlandi 

var að bæta umönnun deyjandi sjúklinga. Rannsóknin fólst í að innleiða LCP og kanna áhrif þess. Ári 

eftir að innleiðingu LCP lauk voru lagðir fyrir netspurningalistar sem innihéldu fjölvalsspurningar og 

opnar spurningar. Könnunin var send til 20 hjúkrunarfræðinga sem höfðu notað ferlið. Sautján 

svöruðu. Helstu niðurstöður voru þær að áður en LCP var innleitt var lífslokameðferð góð en 

ósamhæfð. Þemun sem voru greind voru aukin samfella í hjúkrun deyjandi, minni en bætt skráning, 

aukið sjálfstraust við hjúkrun deyjandi og bætt samskipti teymismeðlima.  

3.2.2 Reynsla starfsfólks á hjúkrunarheimilum 

Hockley, Dewar og Watson (2005) gerðu rannsókn á hjúkrunarheimilum í Skotlandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta notkun LCP sem var aðlagað fyrir hjúkrunarheimili fyrir rannsóknina. 

Stjórnendum 72 hjúkrunarheimila var boðin þátttaka, af þeim sem buðu sig fram voru átta heimili, sem töldu 

henta best, valin til þátttöku í rannsókninni. Skoðuð voru sjúkragögn til að greina lífslokameðferð fyrir 

innleiðingu. Tekin voru viðtöl við ættingja, stjórnendur hjúkrunarheimilanna, umönnunarstarfsmenn og 

lækna. Lagðir voru fyrir spurningalistar og fylgst var með á vettvangi. Rannsóknin stóð í 12 mánuði. Eftir að 

LCP var innleitt fannst starfsfólki það eiga auðveldara með að ræða málefni tengd lífslokum og fannst þeir 

öruggari í að fræða aðstandendur. Með opinskárri umræðu og þekkingu um andlát, opnaðist fyrir dýpri 

samtöl við aðstandendur og jafnvel íbúana sjálfa. Markmið meðferðarferlisins þóttu skýr og veita heildræna 

nálgun, bæði fyrir íbúa og aðstandendur. Það sem þótti mikilvægt varðandi LCP var að það hvatti til 

sameiginlegrar ákvarðanatöku þegar einhver var talinn deyjandi og teymisvinna efldist. Þegar LCP var tekið 

upp var reynsla þátttakenda sú að hlutverk hjúkrunarfæðinga í umönnun við lok lífs jókst. Á þeim 

hjúkrunarheimilum þar sem innleiðing LCP gekk vel varð ferlið leiðbeinandi við að greina yfirvofandi andlát 

sem varð til þess að sjúklingur fékk viðeigandi lífslokameðferð. Starfsfólki reyndist þó erfitt að greina 

yfirvofandi andlát. Að vera rúmfastur, óáttaður og eiga erfitt með að taka töflur þarf ekki endilega að þýða 

að íbúi með langt gengna heilabilun sé deyjandi. Innleiðing meðferðarferlisins bætti ekki samskipti við 

læknana. Læknar voru tregir til að taka þátt í rannsókninni og að hefja lífslokameðferð hjá sjúklingum. Á 

tveimur hjúkrunarheimilum vildu læknarnir ekki notast við lyfjafyrirmælin sem fylgja LCP en vildu heldur 

ávísa lyfjum þegar íbúinn þarfnaðist þeirra. Í lok rannsóknarinnar voru læknarnir jákvæðari gagnvart því að 

skrifa upp á lyf sem gæti þurft til að veita góða lífslokameðferð. Reynsla starfsfólks var sú að með notkun 

meðferðarferlisins voru einkenni metin oftar. Fæstir þekktu lyf til að minnka hryglu í byrjun rannsóknarinnar. 

Hjúkrunarfræðingum fannst þekking sín á lyfjum við einkennum sem geta komið upp við lífslok aukast við 

fræðslu um LCP. Með innleiðingu meðferðarferlisins fór starfsfólkið að veita andlegum/trúarlegum þörfum 

íbúa meiri athygli. Helstu niðurstöður voru þær að meðferðarferlið studdi starfsfólk í samskiptum við 

deyjandi sjúklinga og efldi teymisvinnu og gagnrýna hugsun um lífslokameðferð.  
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Rannsókn Hockley, Watson, Oxenham og Murrey (2010) kannaði áhrif LCP á umönnun og 

meðferð deyjandi íbúa á hjúkrunarheimili í Bretlandi. Sextíu og átta starfsmenn af sjö 

hjúkrunarheimilum svöruðu spurningum eftir innleiðingu meðferðarferla fyrir deyjandi. Áttatíu og átta 

prósent fannst meðferðarferlið opna augu sín fyrir því að auka lífsgæði sjúklinganna á síðustu 

stundum lífs í stað þess að veita lífslengjandi meðferðir sem fólu ekki í sér lífsgæði. Eftir innleiðingu 

ferlisins fannst starfsfólkinu það betur í stakk búið til að sinna sálfélagslegum þörfum og tala við 

aðstandendur og sjúklinginn um andlát. Starfsfólkið taldi sig hafa meira sjálfstraust til að greina 

yfirvofandi andlát. Meira en helmingi þátttakenda fannst LCP undirbúa óreynt starfsfólk til að annast 

deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Clark, Marshall, Sheward og Allan (2012) notuðu eigindlega og megindlega aðferð til að svara 

spurningunni „Finnst starfsfólki meðferðarferli fyrir deyjandi sjúklinga og aðstandendur hafa jákvæð 

áhrif á ummönnun?“ Rannsóknin tók til starfsmanna þriggja öldrunardeilda á Nýja-Sjálandi. 

Þátttakendur voru læknar, hjúkrunarfræðingar og ófaglært starfsfólk (e. health-care assistants). 

Gagnasöfnun fór fram með spurningalistum, rýnihópum og einstaklingsviðtölum. Sendir voru 

spurningalistar fyrir og eftir innleiðingu LCP. Fimmtán tóku þátt í rýnihópunum, en þar af var enginn 

læknir. Rýnihóparnir voru þrír, einn með hjúkrunarfræðingum og tveir með ófaglærðum. Þrír læknar 

veittu einstaklingsviðtal. Yfir 75% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála um að LCP hefði 

jákvæð áhrif á umönnun deyjandi sjúklinga. Þátttakendum fannst markmiðin skýr og töldu að 

einkennamat væri gert oftar en áður. Flestir voru sammála um að notkun meðferðarferlisins varð til 

þess að sjúklingum leið betur við lífslok og að einkennabyrgði væri minni. Þeim þótti ánægja 

aðstandenda aukast. Reynsla þátttakenda var að aðstandendur tækju meiri þátt í umönnuninni og 

ákvarðanatöku eftir innleiðingu LCP. Meðferðarferlið var starfsfólki leiðarvísir að umræðu um 

lífslokameðferð. Starfsfólki fannst teymisvinna eflast og samskipti við aðstandendur einnig. Reynsla 

þátttakenda var að þekking og sjálfstraust jókst og að LCP hjálpaði þeim að þekkja einkenni deyjandi 

sjúklinga. Þátttakendum fannst LCP auka samfellu í hjúkrun, hjúkrunarfræðingum fannst gott að 

hjúkrunin sem væri veitt væri ekki háð því hver væri á vaktinni. Lyfjafyrirmælin þóttu mjög gagnleg og 

þekking á lyfjum sem notuð eru til að einkennastilla deyjandi sjúklinga jókst. Reynsla þátttakenda var 

að hægt væri að bregðast við einkennum fyrr. Markmið lífslokameðferðar þóttu skýrari eftir innleiðingu 

og þótti einkennamat oftar gert en áður. Ófaglærðu starfsfólki fannst þó hlutverk sitt við 

lífslokameðferð minnka þar sem aðeins er reiknað með að hjúkrunarfræðingar og læknar skrái í 

meðferðarferlið. Flestum þátttakendum fannst meðferðarferlið notendavænt og verða til þess að betur 

væri fylgst með einkennum sjúklinga. Samskipti við líknarráðgjafateymi jókst sem hjúkrunarfræðingum 

fannst mjög jákvætt. Þátttakendum fannst skorta næði fyrir aðstandendur sem vildu vera með hinum 

deyjandi auk þess sem mönnun var ekki talin fullnægjandi. Þetta kom bæði fram í spurningalistum fyrir 

og eftir innleiðingu LCP. 

3.2.3 Reynsla starfsfólks á líknardeild 

Í meistaraverkefni Ástu Bjarneyjar Pétursdóttur frá árinu 2011 rannsakar hún reynslu 

hjúkrunarfræðinga af því að nota meðferðarferlið fyrir deyjandi sjúklinga á líknardeild. Rannsóknin var 

eigindleg, tekin voru viðtöl við 13 hjúkrunarfræðinga, eitt viðtal við hvern. Hvert viðtal stóð í 45-60 
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mínútur. Meginþemað var: „Meðferðarferli fyrir deyjandi sjúklinga er vegvísir sem vaktar og varðar ferli 

hjúkrunar við lífslok“ (bls. 20).  

Þátttakendum fannst meðferðarferlið vísa veginn í lífslokameðferð og þeir hafa betri yfirsýn yfir 

hjúkrunina. Þeim fannst þeir öruggari í að hjúkra deyjandi sjúklingum. Sumir veltu fyrir sér hvort 

hjúkrun yrði of verkhæfð við að styðjast við ferlið. Eftir að ferlið var tekið upp fannst þeim þeir sinna 

aðstandendum betur, meðal annars veita markvissari fræðslu um breytingar á ástandi sjúklings þegar 

nær dró andláti. Með notkun ferlisins fannst starfsfólki að allir töluðu sama máli við aðstandendur. 

Þeim fannst leiðbeiningarnar hvetja til þess að sinna betur andlegum og trúarlegum þörfum sjúklings. 

Þátttakendum fannst þeir verða samstilltari í sínu starfi við notkun leiðbeininganna. 

Hjúkrunarfræðingunum fannst lyfjafyrirmælin góð, þar sem þeir gátu brugðist við einkennum strax, í 

stað þess að þurfa að hafa uppi á lækni til að fá leyfi til að gefa lyfin. Fyrirmælin þóttu sérstaklega 

gagnleg þegar læknar sem höfðu litla þekkingu á lífslokameðferð voru á vakt, þá var hægt að benda 

þeim á ferlið og rökstyðja þannig lyfjagjöf. Þeir þátttakendur sem höfðu minnsta reynslu af 

lífslokameðferð fannst notkun ferlisins veita sér öryggi við að sinna deyjandi sjúklingum. Þeir sem 

höfðu meiri reynslu fannst þeir hafa veitt góða lífslokameðferð áður, en með notkun ferlisins ykist 

heildræn nálgun á lífslokameðferð. Þátttakendum fannst framvinduskráning ekki fullnægjandi í 

meðferðarferlinu og hefðu þátttakendur gjarnan vilja skrá nánar samskipti við aðstandendur og 

andrúmsloft milli aðstandenda. Þeim fannst ekki næginlega skýrt hvernig ætti að skrá frávikin.  
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4 Umræða 

4.1 Hefur LCP jákvæð áhrif á umönnun við lok lífs? 

Í báðum rannsóknum Constantini og félaga (2014a; 2014b) kom í ljós að andlegur stuðningur við 

sjúkling og aðstandendur hans var meiri og trúarlegum þörfum bæði sjúklings og aðstandenda var 

betur mætt þegar notast var við LCP (Constantini o.fl. 2014a; Constantini o.fl. 2014b). Einnig benda 

niðurstöður til þess að aðstandendum fannst þeir taka meiri þátt og skipta meira máli í ákvarðanatöku 

um meðferð sjúklings og sjálfsumönnun þeirra varð meiri eftir innleiðingu LCP (Constantini o.fl., 

2014a; Costantini o.fl., 2014b). Þetta kann að skýrast af því að í meðferðarferlinu eru leiðbeiningar um 

hvernig annast eigi aðstandendur. Einnig má leiða líkur að því að markmið LCP meðferðarferlisins 

vekji fólk til umhugsunar og hvetji til umræðna um mál sem snúa að andlegum og trúarlegum þörfum 

sjúklings og aðstandenda. Að spyrjast fyrir um andlegar og trúarlegar þarfir sjúklings við lífslok getur 

bætt lífsgæði hans (Post o.fl., 2000). Að viðhalda rækt við trúarbörgð eða önnur andleg málefni getur 

verndað sjúklinga fyrir ótta við dauðann, komið í veg fyrir kvíðaköst, veitt styrk og innri frið. Andleg 

málefni geta stuðlað að von, hvort sem það er í formi trúarbragða eða trú á líf eftir dauðann. 

Hjúkrunarfræðingar eiga að aðstoða við að útvega utanaðkomandi stuðning sé þess óskað, t.d. prest 

eða fulltrúa frá trúfélagi (Edwards, Pang, Shiu og Chan, 2010). Í meistaraverkefni Bryndísar 

Gestsdóttur (2009) þar sem markmiðið var að fá heildarmynd af einkennum og þörfum sjúklingahóps í 

sérhæfðri líknarþjónustu á Íslandi kom fram að 67,7% þeirra sjúklinga sem nutu líknarþjónustu sóttu 

sér andlegan styrk í trú eða annan andlegan veruleika. 

Rannsókn Veerbeek og félaga (2008) greinir frá því að ekki hafi verið munur á samskiptum við 

aðstandendur fyrir og eftir innleiðingu ferlisins. Það eru sambærilegar niðurstöður og fengust í rannsókn 

Constantini og félaga (2014a) þar sem ekki var munur á því hvort súklingur væri uppfræddur um lokastig 

sjúkdóms af sérfræðingi deildarinnar fyrir og eftir innleiðingu LCP (Veerbeek o.fl. 2008; Constantini o.fl. 

2014a). Ástæða þess gæti verið sú að rannsóknirnar voru framkvæmdar á deildum þar sem andlát voru 

tíð, og samskipti við sjúkling og aðstandendur því góð fyrir innleiðingu LCP og bætti notkun ferlisins því 

litlu við. Í rannsókn Young og félaga (2009) var sendur út spurningalisti til þátttakenda sem voru 

aðstandendur látinna sjúklinga eftir heilablæðingu. Þar kom í ljós að ánægja aðstandenda með umönnun 

sjúklings byggðist að hluta til á því hve greiðan aðgang að hjúkrunarfræðingum og læknum þeir höfðu og 

hversu góð tækifæri þeir hefðu til að ræða meðferð og taka þátt í ákvörðunum um áframhaldandi 

meðferð sjúklings (Young, Rogers, Dent og Addington-Hall, 2009). 

Einkennastjórnun er einn af lykilþáttum umönnunar við lok lífs. Niðurstöður flestra rannsóknanna 

ber saman um að betri einkennastjórnun náist með notkun LCP. (Constantini o.fl., 2014a; Costantini 

o.fl., 2014b; Lo o.fl., 2009; Veerbeek o.fl., 2008). Töluverð bæting varð á einkennastillingu andnauða á 

einum stað, en á öðrum stað varð einkennameðferð við ógleði og uppköstum betri. Niðurstöðum 

þessara rannsókna ber saman um að ekki varð mikil breyting á verkjastillingu eftir innleiðingu LCP 

(Constantini o.fl., 2014a; Costantini o.fl., 2014b). Það kann að skýrast af almennri vitundarvakningu 

verkjastjórnunar og notkun verkjalyfja sem kann að hafa haft áhrif á góða verkjastillingu á þessum 

deildum fyrir innleiðinguna.  
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Í hollenskri rannsókn van der Heidie og félaga (2010) greindu læknar frá því að skammtar af ópíum 

eða róandi lyfjum sem gefin höfðu verið til að minnka einkenni höfðu hugsanlega stytt líf sjúklinga í 

tæplega helmingi tilfella. Með notkun LCP hafði notkun á slíkum lyfjaskömmtum minnkað töluvert (van 

der Heidie o.fl., 2010). Neikvæð umræða hefur komið upp þar sem því er haldið fram að sjúklingur sé 

settur á meðferðarferlið til að stytta líf hans. 

Rannsóknir gefa vísbendingar um að notkun LCP hvetji til þess að óveiðeigandi inngrip séu stöðvuð 

og meðferðartakmarkanir séu frekar skráðar (Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigðurðardóttir, 

2009; Hockley o.fl., 2010; Lo o.fl., 2009). Af niðurstöðum að dæma var óviðeigandi lyfjagjöfum frekar 

hætt, lyfjum breytt í viðeigandi lyfjaform og lyf frekar gefin undir húð eða um endaþarm þegar það átti við 

þar sem notast var við meðferðarferlið (Constantini o.fl., 2014a; Lo o.fl., 2009).  

Vísbeningar eru um að LCP geti fækkað legudögum íbúa á hjúkrunarheimilum inni á sjúkrahúsum 

og andlátum þeirra þar (Hockley o.fl., 2010). Það bendir til þess að óviðeigandi innlögnum á sjúkrahús 

hafi fækkað og að LCP hafi eflt kunnáttu starfsfólks hjúkrunarheimilisins í að veita lífslokameðferð.  

Skilgreina má óviðeigandi innlögn eða innlögn sem mætti komast hjá ef viðkomandi sjúklingur gæti 

fengið sömu þjónustu og hann fengi á sjúkrahúsi annars staðar, t.d heima hjá sér ef viðkomandi býr á 

hjúkrunarheimili (Gott, Gardiner o.fl., 2013). Í rannsókn Gott, Frey og félaga (2013) töldu þátttakendur í 

rýnihópum og viðtölum, sem 41 heilbrigðisstarfsmaður í líknarþjónustu á Nýja-Sjálandi tók þátt í, að 

fólk sé  lagt inn vegna þess að fjölskyldan treystir sér ekki til að sinna viðkomandi heima lengur eða 

heilsugæslan eða heimaþjónusta sé ekki tiltæk á þeim tíma sem veikindi koma upp. Gátu þeir sér til 

um að starfsfólk sem sinnir fólki með ólæknandi sjúkdóma sendi sjúklinga sína á sjúkrahús vegna 

skorts á sjálfstrausti til að veita lífslokameðferð. Einnig getur verið að lítil mönnun fagmenntaðs 

starfsfólks á hjúkrunarheimilum valdi því að hjúkrunarheimili anni því ekki að sinni veikindum eða 

auknum þjónustuþörfum íbúa.   

Skráning skipar stóran sess í starfi hjúkrunarfræðinga. Nokkrum rannsóknum ber saman um að 

skráning hafi batnað eftir að LCP var tekið í notkun (Hockley o.fl. 2010; Svandís Íris Hálfdánardóttir og 

Valgerður Sigurðardóttir. 2009; Veerbeek o.fl. 2008). Leiða má líkur að því að hjúkrun hafi batnað í 

kjölfarið. Öflug skráning hjúkrunar stuðlar að bættu öryggi sjúklinga og eykur gæði í meðhöndlun og 

varðveislu sjúkraskráa sjúklings (Anna Stefánsdóttir, 2009). 

4.2 Hver er reynsla starfsfólks af notkun LCP? 

Reynsla hjúkrunarfræðinga af notkun LCP var sú að einkennamat væri oftar og meðhöndlun einkenna 

væri betri (Ásta B. Pétursdóttir, 2011; Clark, Marshall o.fl., 2012;Di LEO, o.fl, 2001; Jack o.fl. 2003; 

Walker og Read, 2010; Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigðurðardóttir, 2009; Hockley o.fl., 

2005; Hockley o.fl, 2010; O’Hara, 2011). Hrygla virðist hafa verið einkenni sem hjúkrunarfræðingum 

fannst vanmeðhöndlað við lífslok og fannst þeim meðhöndlun á því verða betri eftir að LCP var tekið 

upp (Jack o.fl., 2003; Walker og Read, 2010; Hockley o.fl, 2005). Þegar niðurstöður rannsókna eru 

skoðaðar bendir margt til þess að hjúkrunarfræðingum hafi fundist þeir geta brugðist hraðar við 

einkennum sem koma upp þegar notast var við meðferðarferlið (Clark, Sheward o.fl 2012, Walker og 

Read, 2010; Clark, Marshall o.fl. 2012; Ásta B. Pétursdóttir, 2011). 
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Margt bendir til að starfsfólki hafi fundist það veita heildrænni lífslokameðferð þegar stuðst var við 

meðferðarferlið (Clark, Sheward o.fl. 2012; Jack o.fl, 2003; Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður 

Sigurðardóttir, 2009; Paterson o.fl., 2009; Hockley o.fl., 2005, Clark, Marshall o.fl., 2012; Ásta B. 

Pétursdóttir, 2009) og að sjálfstraust starfsfólks hafi aukist (Clark, Sheward o.fl., 2012; Jack o.fl., 2003 Ásta 

B. Pétursdóttir, 2011; Paterson, Duncan og Conway, 2009; Clark, Marshall o.fl., 2012; Hockley o.fl., 2005; 

Hockley o.fl., 2010; O’Hara, 2011). Í eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 40 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu sinnt deyjandi sjúklingum á sjúkrahúsi í Ástralíu kom fram að aðeins 27,5% 

þeirra töldu sjálfa sig hafa mikið sjálfstraust við að veita lífslokameðferð. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að 

meðferðarferli við lífslok og fræðsla gætu aukið færni þeirra í að veita lífslokameðferð (Parish, 2006). 

Þó svo að LCP gæti breytt einhverju varðandi gæði lífslokameðferðar eða reynslu starfsfólks af því 

að veita lífslokameðferð breytir það því ekki að á bráðadeildum getur verið krefjandi að veita 

lífslokameðferð vegna mikilla anna og það skorti næði fyrir deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Sambærileg reynsla heilbrigðisstarfsfólks kom fram í rannsókn á hjúkrunarheimili (Clark, Marshall o.fl., 

2012; Di Leo o.fl., 2011; O’Hara, 2011). 

Starfsfólki fannst LCP vera eins konar leiðarvísir að samræðum um ástand sjúklings við sjúklinginn 

og aðstandendur (Ásta B. Pétursdóttir, 2001; Clark, Marshall o.fl., 2012; Di Leo o.fl., 2011; Hockley 

o.fl., 2005; Hockley o.fl. 2010 O’Hara, 2011; Jack o.fl., 2003; Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður 

Sigurðardóttir, 2009). Rannsóknarniðurstöður leiddu einnig í ljós að starfsfólki fannst að aðstandendur 

tækju meiri þátt í umönnun deyjandi ástvinar eftir innleiðingu ferlisins (Clark, Marshall, o.fl., 2012) 

Ferlið þótti koma sér sérstaklega vel fyrir þá sem hafa litla þekkingu á lífslokameðferð (Ásta B. 

Pétursdóttir, 2011; Clark, Sheward o.fl., 2012; Hockley o.fl., 2010; Jack o.fl., 2003; O’Hara, 2011). Í 

eigindlegri rannsókn á meðal níu hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum á Íslandi voru tekin viðtöl við 

þátttakendur. Hjúkrunarfræðingar í rannsókninni töldu þekkingu sína ófullnægjandi, fannst verkjalyfjanotkun 

hjá deyjandi sjúklingum ábótavant og töldu það vera vegna þekkingarleysis. Töldu hjúkrunarfræðingarnir 

einnig þekkingaskortur og áhugaleysi lækna varðandi líknarmeðferð vera hluta af vandamálinu (Heiðdís 

Harpa Kristjánsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 2013). Í vettvangsrannsókn Annýar Láru Emilsdóttur (2011) 

á íslensku hjúkrunarheimili benti þó ekkert til þess að skortur á kunnáttu starfsfólks leiddi til þess að 

sjúklingar þjáðust við síðustu stundir lífs. Þeir 11 hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í viðtölum í rannsókninni 

töldu að LCP meðferðaferlið gæti komið óreyndu starfsfólki til góða en töldu það ekki breyta umönnun við 

lífslok sem starfsfólk með meiri reynslu veitti.  

Vísbendingar eru um að LCP leiðbeiningarnar nái ekki vel til lækna þar sem hjúkrunarfræðingar 

upplifðu erfiðleika í tengslum við lækna og ferlið (Ásta B. Pétursdóttir, 2011; Hockley o.fl, 2005; Clark, 

Sheward o.fl., 2012; Walker & Read, 2010; O’Hara, 2011). 

Rannsóknir benda til að meðferðarferlið geti verið leiðbeinandi þegar kemur að ákvarðanatöku um 

hvenær eigi að hætta læknandi inngripum og hefja lífslokameðferð (Clark, Marshall o.fl., 2012; Clark, 

Sheward o.fl., 2012; Hockley o.fl, 2005, Hockley o.fl., 2010). Margt getur haft áhrif á ákvarðanatöku í 

kringum lífslok, þar með talin reynsla úr eigin lífi. Í rannsókn Hnikka og félaga (2002) sem gerð var 

meðal finnskra lækna, þar sem 730 læknar svöruðu spurningum út frá tveimur sjúklingatilfellum, kom í 

ljós að því eldri sem læknarnir voru því líklegri voru þeir til að draga úr læknandi meðferð og auka 

vægi líknandi meðferðar. Þeir læknar sem höfðu áhyggjur af lagalegum réttindum sjúklingsins völdu 
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frekar læknandi meðferð. Einnig leiddi rannsóknin í ljós að þeir læknar sem þekktu alvarleg veikindi úr 

einkalífi sínu höfðu frekar hagsmuni sjúklingsins að leiðarljósi og drógu úr læknandi meðferð (Hnikka 

o.fl., 2002). Læknir ber ábyrgð á meðferð sjúklings og ber honum að taka mið af óskum sjúklings og 

skulu þær virtar innan þeirra laga sem gilda á hverjum tíma (Landspítali, 2009).  

Rannsóknir gáfu vísbendingar um að starfsfólki fyndist auðvelt að vinna með meðferðarferlið og 

fannst skráningin notendavæn. Ekki voru þó allir á sama máli og fannst sumum vanta pláss til að skrá 

framvindunótur (Ásta B. Pétursdóttir 2011; Clark, Marshall o.fl., 2012; Clark, Sheward o.fl., 2012; 

Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigðurðardóttir, 2009; Paterson o.fl., 2009; Jack o.fl., 2003; 

Walker og Read, 2010). 

Reynsla heilbrigðisstarfsfólks af notkun meðferðarferlisins var sú að teymis vinna í kringum deyjandi 

sjúklinga efldist með notkun ferlisins (Clark, Sheward o.fl., 2012; Clark, Marshall o.fl, 2012; Paterson, 

Duncan og Conway, 2009; Hockley ofl., 2005; Di Leo o.fl., 2011; Walker og Read, 2010).  LCP gæti aukið 

samskipti við sérstök líknarráðgjafarteymi sem skilar sér í auknum stuðningi við þá sem veita 

lífslokameðferð (Clark, Marshall o.fl., 2012; Clark Sheward o.fl. 2012). Á sumum sjúkrastofnunum eru 

starfrækt sérstök líknarráðgjafarteymi sem hafa það hlutverk að veita starfsfólki ráðgjöf varðandi 

líknarmeðferð, stjórnun einkenna og veita sjúklingi og fjölskyldu hans stuðning (Milligan, 2012). Sé 

starfrækt líknarteymi eða líknardeild á sjúkrastofnuninni er líklegra að sjúklingar fái slíka meðferð. Það má 

gera ráð fyrir að sé starfrækt einhvers konar líknarþjónusta á sjúkrahúsinu breyti það spítalamenningunni 

og vitund um líknarmeðferð verði almennari (Cohen, Wilson, Thurston, MacLeod, og Deliens, 2012).  

Sá sem notar ferlið ætti að nota eigin þekkingu og dómgreind til að taka klínískar ákvarðanir. Uppi 

hafa verið umræður um að ferlið hafi ekki verið notað á réttan hátt, að notkun þess ylli vannæringu, 

vökvaskorti og ótímabærum andlátum, þó ekki liggi fyrir að notkun ferlisins sé beinn orsakavaldur 

lélegrar umönnunar við andlát (Regnard, 2014). Í frétt BBC um málið er fjallað um skýrslu 

heilbrigðismálayfirvalda í Bretlandi en þar segir frá því að LCP hafi verið notað til að flýta fyrir 

andlátum, tæma sjúkrahúsrúm, spara peninga og að sjúklingar og aðstandendur hafi ekki fengið neitt 

um meðferðina að segja. Sú skýrsla tekur þó aðeins til Englands (BBC 13. júlí 2013). Það er í höndum 

heilbrigðisstarfsfólks að nota ferlið rétt, en markmið þess eru skýr: að veita góða umönnun við lok lífs 

og að sjúklingar fái að deyja með reisn.  

4.3 Takmarkanir 

Engin af rannsóknunum sem fjallað var um var tvíblind og fundu höfundar hvergi slíka rannsókn um 

LCP. Ætla má að vitneskja þátttakenda rannsóknanna um að verið væri að rannsaka árangur af þeirri 

hjúkrun sem þeir veittu gæti valdið því að þeir hafi breytt starfsháttum sínum. Svarhlutfall sumra 

rannsóknanna var lélegt sem gæti skekkt niðurstöður. Meðferðarferlið er tiltölulega nýtt rannsóknarefni 

og fáar rannsóknir til um notkun þess, því var notast við allar greinar sem fundust um efnið.  

4.4 Framtíðarsýn 

Það gæti gagnast að koma skráningarforminu yfir á rafrænt form þar sem öll skráning á Landspítala er 

rafræn. Sjúkraskrár eru rafrænar og því er mikilvægt að öll sjúkragögn séu á rafrænu formi svo ekki komi 

eyða í framvinduskráningu. Það mætti til dæmis gera staðlað form með viðeigandi hjúkrunargreiningum í 
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Sögukerfinu, sem notast er við á ýmsum sjúkrastofnunum. Halda ætti áfram notkun ferlisins og laga það að 

rafrænni skráningu sjúkrastofnanna og efla notkun þess á hjúkrunarheimilum. Efla mætti samstarf 

hjúkrunarheimila við líknarráðgjafateymi og jafnvel starfrækja líknardeildir innan hjúkrunarheimila. Halda 

ætti áfram að nota ferlið og efla notkun þess á fleiri stöðum á Íslandi. 

4.5 Gildi fyrir hjúkrun 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í að meta einkenni og veita einkennameðferð þegar andlát er 

yfirvofandi. Andlát ástvinar er eitthvað sem seint rennur úr minni og því er mikilvægt að veita heildræna 

meðferð sem tekur einnig til aðstandenda. Notkun ferlisins hefur reynst starfsfólki vel, mikilvægt er að taka 

upp notkun þess á fleiri deildum Landspítala. Að greina yfirvofandi andlát er flókið ferli, einkenni sem geta 

fylgt lífslokum getur verið erfitt að greina og meðhöndla. Meðferðaferli fyrir deyjandi sjúklinga getur eflt 

hjúkrunarfræðinga til að meta einkenni á markvissari hátt og veita meðferð við einkennum eftir bestu 

mögulegu þekkingu. Í ferlinu er aðalatriðum umönnunar við lífslok safnað saman á einn stað. Við hjúkrun á 

hjúkrunarheimilum gæti LCP komið að góðum notum þar sem þarfir sjúklinga geta verið sambærilegar 

þörfum sjúklinga á líknardeildum. Hér hefur verið dregin saman sú þekking sem til er um notkun 

meðferðarferlisins og styðja niðurstöðurnar áframhaldandi notkun ferlisins. 
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Ályktanir 

Draga má þær ályktanir af umfjölluninni hér að ofan að LCP auki sjálfsöryggi hjúkrunarfræðinga við 

umönnun við lífslok. Geta má sér til um að meðferðarferlið geti eflt þekkingu og starfshætti þess 

starfsfólks sem hefur litla reynslu af því að veita lífslokameðferð. Notkun meðferðarferlisins bætti ekki 

verkjameðferð, en efldi þekkingu starfsfólks á öðrum einkennum sem geta fylgt lífslokum. Erfitt getur 

reynst að veita markvissa lífslokameðferð í erilsömu umhverfi sjúkrahúsa en þar eiga flest andlát sér 

stað. Með notkun LCP getur hjúkrun við lífslok orðið markvissari, einkenni metin oftar og stuðningur 

við aðstandendur meiri. Með því að efla færni starfsfólks í samskiptum við aðstandendur og veita góða 

meðferð við einkennum sjúklinga má ætla að fleiri sjúklingar og aðstandendur fái góða hjúkrun við lok 

lífs. LCP virðist henta til notkunar í mörgum löndum en þó er mikilvægt að halda rannsóknum áfram og 

efla notkun þess.  



37 

Heimildaskrá 

Anna Stefánsdóttir (2009, desember). Ritstjórapistill. Fréttabréf hjúkrunar á Landspítala. Sótt 9. Maí 

2014 af http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23555 

Anný Lára Emilsdóttir (2011). Vettvangsathugun á lífslokum á íslensku hjúkrunarheimili. Óbirt 

meistaraverkefni. Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild.  

Ásta, B. Pétursdóttir. (2011                                                                            

                             Fyrirbærafræðileg rannsókn um reynslu hjúkrunarfræðinga af því að fylgja 

slíku ferli. Óbirt meistaraverkefni. Háskólinn á Akureyri, Heilbrigðisvísindasvið.  

Baines, M. (2011). From pioneer days to implementation: lessons to be learnt. European Journal of 

Palliative Care, 18(3), 223-227.  

Balboni, T. A., Vanderwerker, L. C., Block, S. D., Paulk, M. E., Lathan, C. S., Peteet, J. R., & 

Prigerson, H. G. (2007). Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and 

associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. J Clin Oncol, 25(5), 555-560. 

doi: 10.1200/JCO.2006.07.9046 

BBC, News: Health (13. Júlí, 2013). Liverpool Care Pathway 'should be phased out'. Sótt. 13. 

September 2013 af http://www.bbc.com/news/health-23283820 

Birch, D., & Draper, J. (2008). A critical literature review exploring the challenges of delivering effective 

palliative care to older people with dementia. J Clin Nurs, 17(9), 1144-1163. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2007.02220.x 

Bryndís Gestsdóttir (2009). Helstu einkenni og hjúkrunarþarfir sjúklinga í líknarþjónustu á Íslandi. 

Óbirt Meistaraverkefni. Háskóla Íslands, Hjúkrunarfræðideild. 

Clark, J. B., Marshall, B., Sheward, K., & Allan, S. (2012). Staff perceptions of the impact of the 

Liverpool Care Pathway in aged residential care in New Zealand. International Journal of Palliative 

Nursing, 18(2), 171-177.  

Clark, J. B., Sheward, K., Marshall, B., & Allan, S. G. (2012). Staff perceptions of end-of-life care 

following implementation of the liverpool care pathway for the dying patient in the acute care 

setting: a New Zealand perspective. J Palliat Med, 15(4), 468-473. doi: 10.1089/jpm.2011.0375 

Cohen, J., Wilson, D. M., Thurston, A., MacLeod, R., & Deliens, L. (2012). Access to palliative care 

services in hospital: a matter of being in the right hospital. Hospital charts study in a Canadian city. 

Palliat Med, 26(1), 89-94. doi: 10.1177/0269216311408992 

Constantini, M., Romoli, V., Di Leo, S., Beccaro, M., Bono, L., Pilasti, P. o.fl. (2014a). Liverpool Care 

Pathway for patients with cancer in hospital: a cluster randomised trial. http://www.thelancet.com, 

383, 226-237.  

Costantini, M., Pellegrini, F., Di Leo, S., Beccaro, M., Rossi, C., Flego, G. o.fl. (2014b). The Liverpool 

Care Pathway for cancer patients dying in hospital medical wards: a before-after cluster phase II 

trial of outcomes reported by family members. Palliat Med, 28(1), 10-17. doi: 

10.1177/0269216313487569 

Di Leo, S., Beccaro, M., Finelli, S., Borreani, C., & Costantini, M. (2011). Expectations about and 

impact of the Liverpool Care Pathway for the dying patient in an Italian hospital. Palliat Med, 25(4), 

293-303. doi: 10.1177/0269216310392436 

Ellershaw, J. (2007). Care of the dying: what a difference an LCP makes! Palliat Med, 21(5), 365-368. 

doi: 10.1177/0269216307081117 

Ellershaw, J., & Ward, C. (2003). Care of the dying patient: the last hours or days of life. BMJ, 325, 30-37.  

Ellershaw, J., & Wilkinson, S. (2003). Care of the dying, A pathway to excellence. Great Britain: Oxford 

University press. 

http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23555


38 

Forbes, S., Bern-Klug, M., & Gessert, C. (2000). End-of-life decision making for nursing home 

Residents with Dementia. Journal og Nursing Scholarship, 32(3), 251-258.  

Gott, M., Frey, R., Robinson, J., Boyd, M., O'Callaghan, A., Richards, N., & Snow, B. (2013). The 

nature of, and reasons for, 'inappropriate' hospitalisations among patients with palliative care 

needs: a qualitative exploration of the views of generalist palliative care providers. Palliat Med, 

27(8), 747-756. doi: 10.1177/0269216312469263 

Gott, M., Gardiner, C., Ingleton, C., Cobb, M., Noble, B., Bennett, M., I, & Seymour, J. (2013). What is 

the extent of potentially avoidable admissions amongst hospital inpatients with palliative care 

needs? BMC Palliative Care, 12(9).  

Grogan, E., Peel, L., M., & Peel, E., T. (2005). Drugs at the end of life: Does an intergrated care 

pathway simplyfy prescribing? Journal of Intergrated Care Pathways, 9(2), 78-80.  

Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir. (2013). Viðhorf hjúkrunarfræðinga á íslenskum 

hjúkrunarheimilum til líknarmeðferðar og þekking þeirra á henni. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 4(89).  

Hnikka, H., Kosunen, E., Lammi, U., K., Metsanoja, R., Puustello, A., & Kellokumpu-Lehtinen, R. 

(2002). Decision making in terminal care: a survey of Finish doctors' treatment decisions in end-of-

life scenarions involving a terminal cancer and termina dementia patient. Palliat Med(16), 195-204.  

Hockley, J., Dewar, B., & Watson, J. (2005). Promoting end-of-life care in nursing homes using an 

           c    p   w                            ’. Journal of research Nursing, 10(2), 135-152.  

Hockley, J., Watson, J., Oxenham, D., & A., Murray S. (2010). The integrated implementation of two 

end-of-life care tools in nursing care homes in the UK: an in-depth evaluation. Palliative Medicine, 

24(8), 828-838. doi: 10.1177/0269216310373162 

Jack, B., A., Gamles, M., Murphy, D., & Ellershaw, J. (2003). Nurses's perceptions of the Liverpool 

Care Pathway for the dying patient in the acute hospital setting. International Journal of Palliative 

Nursing, 9(9), 375-380.  

Landspítali (2009). Líknarmeðferð – leiðbeiningar um ákvörðun meðferðar og meðferðarúrræði hjá 

sjúklingum með lífshættulega og/eða versnandi langvinna sjúkdóma. Klínískar leiðbeiningar. 1. 

útgáfa desember 2009. Sótt (3.janúar 2013) á 

http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23471 

Landspítali. (2005). Meðferðaferli fyrir deyjandi - sjúkrahús. 11. útgáfa.  

Lo, S-H., Chan, C-Y, Sze, W-k , Yuen, K-K. , Wong, C-S. o.fl  (2009). The implementation of an end-

of-life integrated care pathway in a Chinese population. International Journal of Palliative Nursing, 

15(8), 384-388.  

Lög um réttindi sjúklinga nr.74/1997. 

Milligan, S. (2012). Optimising palliative and end of life care in hospital. Nursing Standard, 27(41), 48-56.  

O´Hara, T. (2011). Nurses' views on using the Liverpool Care Pathway in an acute hospital setting. 

International Journal of Palliative Nursing, 17(5), 239-244.  

Parish, K., Grbich, C., Hammond, L., Hegarty, M.,McHugh A. (2006). Dying for attention: Palliative 

care in the acute setting. Australian Journal of Advanced Nursing, 24(2), 6.  

Paterson, B C, Duncan, R, Conway, R, Paterson, F M og Raitt, M. (2009). Intoduction of the Liverpool 

Care Pathway for end of life care to emergency medicine. Emergency Medicine Journal, 26, 777-

779. doi: 10.1136/emj.2008.067249 

Post, S. G., Puchalski, C. M. , & Larson, D. B. (2000). Physicians and Patient Spirituality: Professional 

Boundaries, Copmetency, and ethycs. Annals of Internal Medicine, 132(7), 6.  

Regnard, C. (2014). The demise of the Liverpool Care Pathway: should we ban the highway code 

because of bad drivers? Age Ageing, 43, 171-173.  

Saunders, C. (2000). The evolution of palliative care. Patient Education and Counseling, 41, 7-13.  



39 

Solano, J. P., Gomes, B. og Higginson, I., J. (2006) A Comparison of Symtom Prevlence in Far 

Advanced Cancer, AIDS, Heart Disease, Chronic. Obstructinve Pulmonary Disease and Renal 

Disease. Journal of Pain and Symptom Managment, 31 (1), 58-69. 

St. Christophs Hospice (e.d) sótt 13. janúar, 2013, af http://www.stchristophers.org.uk/about/history 

Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigðurðardóttir (2009). Meðferðaferli fyrir deyjandi - 

Liverpool Care Pathway Gæðaverkefni á Landspítala. Líknardeild Landspítala Kópavogi. 

Svandís Íris Hálfdánardóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Kristín Lára Ólafsdóttir og Guðrún Dóra 

Guðmannsdóttir (2011). Skráning markmiða algengra einkenna og frávika í meðferðaferli fyrir 

deyjandi á þremur deildum Landspítala. Landspítali: Óbirtar niðurstöður.  

van der Heide, A., Veerbeek, L., Swart, S., van der Rijt, C., van der Maas, P. J., & van Zuylen, L. 

(2010). End-of-life decision making for cancer patients in different clinical settings and the impact 

of the LCP. J Pain Symptom Manage, 39(1), 33-43. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.05.018 

Veerbeek, L., Zuylen, L, Swart, S., J., Vogel-Voogt, E, Rijt, C., CD, & Heide, A. (2008). The effect of 

the Liverpool Care Pathway for the dying: a multi-centre study. Palliative Medicine, 22(2), 145-51. 

doi: 10.1177/0269216307087164. 

Walker, R., & Read, S. (2010). The Liverpool Care Pathway in intesive care: an exploratory study of 

doctor and nurses perceptions. International Journal of Palliative Nursing, 16(267-273).  

WHO, World Health Organisation. (e.d) WHO Definition of Palliative Care. Sótt 12. Janúar 2014 af 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


40 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Í þessari töflu er gerð stutt grein fyrir þeim gögnum sem niðurstöður verkefnisins byggjast á. 

Titill Höfundur/höfundar Gerð rannsóknar og 
þátttakendur 

Markmið Helstu niðurstöður 

Staff Perceptions 
of End-of-Life 
Care  followi-ng 
Implementati-on of 
the Liverpool Care 
Pathway for the 
Dying Patient in the 
Acute Care 
Setting:  A New 
Zealand 
Perspective 

 

Jean B. Clark, Ph.D. 
Karen Sheward, 
Bridget Marshall, 
M.N.,2 and Simon G. 
Allan, M.D.1,2 

 

Blönduð aðferð, sendir voru út 
spurningalistar og boðin var 
þátttaka í rýnihópum. 
Rýnihóparnir voru þrír, einn 
rýnihópur með læknum sem 
sex læknar tóku þátt í, tveir 
rýnihópar með hjúkrunar-
fræðingum með samtals sex 
hjúkrunarfræð-ingum og einn 
hópur með sérhæfðu þrennu 
heilbrigðisstarfs-fólki, samtals 
18 þátttakendur. Rýnihóparnir 
funduðu tvisvar.  

Að svara spurningunni: Hvort 
starfsfólki finnist meðferðaferli 
fyrir deyjandi sjúklinga og 
aðstandendur þeirra hafa 
jákvæð áhrif á umönnun? 

Starfsfólkinu fannst LCP bæta 
lífslokameðferð í heild sinni t.d. samskipti í 
kringum andlát. Starfsfólkinu fannst LCP 
opna á umræðu fyrir líknandi meðferð, líka 
fyrir þá sem ekki voru á LCP.  

Expectations about 
and impact of the 
Liverpool Care 
Pathway for the 
dying patient in an 
Italian hospital 

 

Silvia Di Leo Monica 
Beccaro Stefania 
Finelli Claudia 
Borreani Massimo 
Costantini  

 

Rýnihópar, á fundinn fyrir 
innleiðinguna mættu fimm af 
sex læknum í úrtakinu og átta 
af níu hjúkrunarfræð-ingum úr 
úrtakinu. Á fundinn eftir 
innleiðinguna mættu fimm 
læknar og sex hjúkrunarfræð-
ingar. Hver fundur var 
hljóðritaður og stóð yfir í 90-
120 mínútur. 

Kannaðar voru væntingar 
starfsfólks til LCP og síðan 
viðhorf til leiðbeininganna eftir 
innleiðingu.  

Greind voru fimm meginþemu: Verkjastjórnun 
og að stöðva óviðeigandi meðferðir, 
samskipti við sjúklinga, samskipti við 
ættingja, samskipti milli starfsfólks og almenn 
atriði. Helstu niðurstöðu voru að starfsfólki 
fannst verkjastilling batna, samskipti við 
sjúklinga lagast, samskipti við ættingja batna 
og samskipti milli starfsfólks batna og 
læknarnir bera meiri virðinu fyrir 
einkennamati hjúkrunarfræðing-anna. 
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Nurses’ views on 
using the Liverpool 
Care Pathway in 
an acute hospital 
setting 

 

Tina O’Hara Rýnihópar en í þeim tóku þátt 
12 hjúkrunarfræðingar sem 
störfuðu annars vegar á 
krabbameinsdeild og hins 
vegar hjúkrarnarfræð-ingar frá 
fimm deildum af öldr-
unarlækningasviði. 
Hjúkrunarfræðing-unum var 
skipt í tvo hópa, annars vegar 
sex sér-fræðingar og lykil-
hjúkrunarfræðingar í innleiðslu 
LCP og hins vegar sex 
almennir hjúkrun-arfræðingar. 
Hver fundur rýnihópa stóð í 
klukkustund.  

Að kanna viðhorf 
hjúkrunarfæðinga á notkun LCP 
á bráðadeild.  

Niðurstöðurnar voru greindar niður í sex 
þemu: Notkun LCP, aukið sjálfstraust í 
umönnun deyjandi sjúklinga, þjálfun og 
stuðningur, samband lækna og hjúkrunar-
fræðinga, að deyja á bráðadeild og málefni 
tengd lífslokum.  

Hjúkrunarfæðingarnir voru sammála um það 
að LCP tryggir að sjúklingar fái við-eigandi 
umönnun sem byggist á þörfum þeirra og 
aðstand-enda. LCP veitti þeim sjálfstraust, 
var leiðarvísi fyrir hvað ætti að gera næst og 
hvernig væri hægt að veita sem mesta 
umönnun.  

 

Nurses´s 
perception of the 
Liverpool care 
pathway for the 
dying patients in 
the acute hospital 
setting  

 

Jack, B., A., Gamles, 
M., Murphy, D. og 
Ellershaw J., E. 

Rannsóknin var í formi 
rýnihópa en í þeim tóku þátt 12 
hjúkrunarfræðingar sem 
störfuðu annars vegar á 
krabbameinsdeild og hins 
vegar hjúkrarnarfræð-ingar frá 
fimm deildum af öldrun-
arlækningasviði. 
Hjúkrunarfræðing-unum var 
skipt í tvo hópa, annars vegar 
sex sér-fræðingar og lykil-
hjúkrunarfræðingar í innleiðslu 
LCP og hins vegar sex 
almennir hjúkrun-arfræðingar. 
Hver fundur rýnihópa stóð í 
klukkustund. 

Kanna viðhorf 
hjúkrunarfræðinga til notkunar á 
LCP.  

Greind voru fimm meginþemu: Um-önnun 
fyrir innleiðingu LCP, áhrif á sjúk-
linga/aðstandendur, áhrif á starfsfólk, 
hindranir og annað.     

Hjúkrunrfæðingarnir töldu að LCP hefði góð 
áhrif á einkenna-stjórnun. LCP var talið gott 
úrræða fyrir deyjandi sjúklinga, veita 
samfellda meðferð, vera leiðar-vísir fyrir 
reynsluminni og auka sjálfstraust.  
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The Liverpool Care 
Pathway in 
intensive care: an 
exploratory study 
of doctor and 
nurses 
perceptions.  

 

Walker, R. og Read, 
S. 

Lýsandi aðferða-fræði sem 
byggði á viðtölum sem stóðu 
yfir í tvo mánuði. Þátt-takendur 
voru sex sjálfboðaliðar, 
hjúkrunarfræðingar og læknar 
sem höfðu reynslu af því að 
nota LCP.  

Markmið rann-sóknarinnar var 
að kanna reynslu þátt-
takendanna af notkun LCP á 
gjör-gæsludeild og möguleg 
áhrif LCP á starfshætti. 

Greind voru sex meginþemu: reynsla, 
þekking, notkun, skráning, áhrif og lykil 
skilaboð. Þátttakend-um fanns LCP opna 
augu sín fyrir ein-kennum sem fylgja 
lífslokum og auka heildræna og mann-lega 
nálgun á and-látsferlið.  

 

Staff perceptions of 
the impact of the 
Liverpool Care 
Pathway in aged 
residential care in 
New Zealand 

 

Clark, J., Marshall, 
B., Sheward, K. og 
Allan, S. 

26 svöruðu spurningalistum og 
15 tóku þátt í rýnihópum. 

Finnst starfsfólki meðferðaferli 
fyrir deyjandi sjúklinga og 
aðstandendur hafa jákvæð áhrif 
á ummönnun? 

Yfir 75% þátttakenda voru sammála eða 
mjög sammála að LCP hefði jákvæð áhrif á 
umönnun deyjandi sjúklinga. Flestir voru 
sammála um að deyjandi sjúklingum liði betur 
og einkennabyrgðin ekki eins mikil. 
Þátttakendur upplifðu aukið sjálfstraust, 
aukna þekkingu og fannst LCP hjálpa þeim 
að greina deyjandi sjúklinga.  

 

 

 

Promoting end-of-
life care in nursing 
homes using an 
‘integrated care 
pathway for the last 
days of life’ 

 

Hockley, J., Dewar, 
B. og Watson, J. 

  

 

Blönduð aðferð, 
vettvangsathugun, viðtöl, 
spurninga-listar. Rannsóknin 
tók 12 mánuði. 

Markmiðið var að meta notkun 
LCP sem var aðlagað fyrir 
hjúkrunarheimili fyrir 
rannsóknina. 

Fimm meginþemu voru greind: Fólk var 
opnara að ræða lífslok, að greina yfirvofandi 
andlát og ábyrgð, betri teymis-vinna, líkandi 
meðferð notuð á gagnrýninn hátt og þekking 
notuð til að hafa áhrif á starfshætti. 

Meðferðar-ferli fyrir 
deyjandi sjúklinga 
er vegvísir sem 
vaktar og varðar 
ferli hjúkrunar við 
lífslok. 

 

Ásta Bjarney 
Pétursdóttir 

Meistaraverkefni höfundar, 
eigind-leg rannsókn. Tekin 
voru viðtöl við hjúkrunarfræð-
inga á líknardeild-um 
Landspítala, eitt viðtal við 
hvern.  

Varpa ljósi á reynslu 
hjúkrunarfæðinga af því að nota 
meðferðarferlið fyrir deyjandi 
sjúklinga í störfum sínum á 
líknardeild. 

LCP bætti þjónustu við aðstandendur, veitti 
öryggi í starf. Lyfjafyrirmælin voru talin 
gagnleg. Þátttakendur hefðu viljað að skjölin 
byðu upp á meiri skrán-ingu.  
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End-of-life decision 
making for cancer 
patients in different 
clinical settings and 
the impact of the 
LCP 

 

 

 

Heide, A,. Veerbeek, 
L,. Rijt, C,. Maas, 
P.J., Zuylen, L. 

Megindleg rann-sókn, 
spurninga-listi sem læknar og 
aðstandendur svöruðu um 311 
krabameinssjúkl-inga. 

Meta áhrif LCP á umönnun 
deyjandi sjúklinga, á sjúkra-
húsum, hjúkrunar-heimilum og 
hjá fólki sem lést heima. Bornar 
eru saman niðurstöður 
umönnunar og meðferðar á 
þessum þremur stöðum. 

Síðustu þrjá daga lífsins voru það sjúklingar 
sem létust á sjúkrahúsum og 
hjúkrunarheimilum sem fengu fleiri lyf en þeir 
sem létust heima. Aðstandendur sjúklinga 
sem létust á sjúkrahúsum voru neikvæðastir 
gagnvart þáttöku sjúklings sem og þáttöku 
þeirra í ákvarðanatöku.  

Liverpool care 
pathway for 
patients in 
hospitals: a cluster 
randomized trial 

Constantini, M., 
Rornoli, V., Leo, 
S.D., Beccaro, M., 
Bono, L., Pilastri, P., 
Miccinesi, G., 
Valenti, D., 
Perucelly, C., Bulli, 
F., Franceschini, C., 
Grubich, S., Brunelli, 
C., Martini, C., 
Pellegrini, F., 
Higginson, I.J., og 
ítalskur LCP hópur 
sérfræðinga. 

Slembiúrtak 16 deilda á 
almennum lyflæknis 
sjúkrahúsum.  

Gögnum um tilviljanakennda 
308 krabbameins- sjúklinga 
var safnað og voru tekin viðtöl 
við 232 aðstandendur. 

Verið var að meta gæði 
umönnunar við lok lífs fyrir og 
eftir innleiðingu LCP 
meðferðarferlisins.  Notast var 
við mælikvarða (0-100). 

8 deildir inleiddu LCP.  Síðan 
voru niðurstöður bornar saman. 

  

Enginn sjáanlegur munur mældist á gæðum 
umönnunar eftir að LCP meðferðarferlið var 
innleitt og á þeim deildum sem ekki innleiddu 
það.  

The Liverpool care 
pathway for cancer 
patient dying in 
hospital medical 
wards: A before-
after cluster phase 
II trial of outcomes 
reported by family 
members. 

Constantini, M., 
Pellegrini, F., Leo, 
S.D., Beccaro, M., 
Rossi, C., Flego, G., 
Romoli, V., Giannotti, 
M., Morone, P., 
Ivaldi, G.P., Cavallo, 
L., Fusco, F., 
Higginson, I.J. 

Aðstandendur allra þeirra 
sjúklinga sem létust 2-4 
mánuðum fyrir og eftir 
innleiðingu ferlisins voru 
þáttákendur rannsóknarinnar 
sem gerð var á fjórum 
sjúkrahúsum.  

Verið er að meta skilvirkni LCP 
meðferðarferlisins um gæði 
umönnunar við lok lífs hjá 
fullorðnum krabbameinssjúkl-
ingum á sjúkra-húsum. 

Tekin voru viðtöl við 79 aðstandendur, 46 
fyrir innleiðingu ferlis-ins og 33 eftir inn-
leiðingu ferlisins.  Bæting varð á skráningu á 
kvörð-unum: Virðing, vinsemd og reisn, 
andlegur stuðningur við fjölskydu, 
sjálfsumönnun fjölskyldu og samræming 
umönunar.  Engra bætinga varð vart í 
einkennastjórnun sjúklinga. 
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Meðferðar-ferli fyrir 
deyjandi – 
Liverpool Care 
Pathway 

Svandís Íris 
Hálfdánardóttir, 
Valgerður 
Sigurðardóttir 

Úttekt var gerð á 20 
sjúkraskrám látinna 
einstaklinga fyrir og eftir 
innleiðingu ferlisins á þremur 
deildum Landspítalans.  
Líknardeildinni í Kópavogi, L5-
öldrunarlækningar-deild 
Landkoti og 11-E 
krabbameins-lækningardeild.  

Verið er að meta skráningu fyrir 
og eftir innleiðingu LCP. 

Niðurstöður komu rannsakendum á óvart 
hvað varðar tímalengd þeirra á 
meðferðarferlinu, meðaltímalengd er 26 klst. 
Skráning hefur almennt batnað á öllum 
deildunum þremur. Fleiri sjúklingar á L-5 eru 
án einkenna síðustu 48 klst. Lífsins 
samanborið við líknard. Í Kóp. og 11-E. 

The effect of the 
Liverpool Care 
Pathway for the 
Dying: a multi-
centre study 

Veerbeek, L., Zuylen, 
L,V.,  Swart, S,J., 
Maas, P,J,V,D., 
Vogel-Voogt, E., Rijt, 
C,CD,V,D., Heide, 
A,V,D. 

Aðstandendur og 
hjúkrunarfræðingar svöruðu 
spurningalista eftir andlát 
sjúklings.  220 sjúkl. létust fyrir 
innl. 225 sjúkl. létust eftir innl. 
LCP. 

 

 

Að kanna áhrif LCP á skráningu, 
einkennabyrgði og samskipti við 
lífslokameðferð á þremur 
vettvöngum, á sjúkrahúsum, 
hjúkrunarheimilum og á heimili 
sjúklings. 

Einkennabyrgði var marktækt lægri eftir innl. 
LCP, samkv. hj.fr. og aðstandendum. Sráning 
var betri á öllum stöðum. Ekki var marktækur 
munur á samskiptum umönnunaraðila um 
umönnun sjúklings eða að andlát væri 
yfirvofandi fyrir og eftir innl. LCP.  
Rannsakendur telja LCP gagnlegt við 
umönnun deyjandi sjúklinga sem og 
aðstandenda þeirra. 

The 
implementation of 
an end-of-life care 
integrated care 
pathway in a 
Chinese population 

Lo, S-H., Chan, C-Y., 
Chan, C-Y., Sze, W-
k., Yuen, K-K., 
Wong, C-S., Ng, T-
Y., Tung, Y. 

Skoðaðar voru sjúkraskrár 51 
sjúklinga aftur í tímann. 
Niðurstöður voru svo bornar 
saman við niðurstöður 
líknarheimila í Liverpool og 
Rotterdam. 

Að meta hvort LCP (með 
breyttum áherslum) hentaði 
austurlensku umhverfi eins vel 
og að hentar hér vestanhafs. 

Notkun ferlisins leiddi af sér góða 
einkennastjórnun, líkamlegan, andlegan og 
sálfræðilegan stuðning.  87% sjúklinga voru 
verkjalausir, 95% voru lausir við óróleika og 
84% voru lausir við hryglu. 

Drugs at the end of 
life: Dose an 
integrated care 
pathway simplify 
prescribing? 

Grogan, E., Peel, 
L.M., Peel, E.T. 

Aftursæ rannsókn. Gögnum 
var safnað á 22-rúma deild á 5 
mánaða tímabili. 68 sjúklingar 
sem létust á þessu tímabili 
voru settir á meðfeðrarferlið 

Verið var að skoða hvaða lyf eru 
nauðsynleg, hvernig þörfin 
breyttist og hvað af fjórum helstu 
einkennum sem LCP greinir frá 
(verkir, óróleiki, ógleði og hrygla) 
er vandasamast að 
einkennastilla. 

Helstu lyf sem sjúklingar þurftu á að halda 
voru: Diamorphine við verkjum, Cyclizine við 
ógleði, Midazolam við óróleika og Hyoscine 
hydrobromide við hryglu. Ekki var munur á 
skammtastærðum lyfja frá því þegar sjúkl. 
byrjaði á meðferðarferlinu þar til hann lést. 
Óróleiki var það einkenni sem erfiðast var að 
stilla.  
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The 
implementation of 
two end-of-life care 
tools in nursing 
care homes in the 
UK: An in-depth 
evaluation. 

Hockley, J. Watson, 
J., Oxenham, D., 
Murray, S.A. 

 

 

Aftursæ rannsókn, ýtarlegt mat 
(e. in-depht evaluation).  
Skoðuð voru 7 hjúkrunarheimili 
í Skotlandi. Innleidd voru tvö 
ferli: Gold Standard 
Framework og Liverpool Care 
Pathway. Skoðaðar voru 
sjúkraskýrslur 95 sjúklinga ár 
aftur í tímann og bornar saman 
við sjúkraskýrslur 138 sjúkl. 
sem létust meðan á rannsókn 
stóð. 68 starfsmenn svöruðu 
spurningalista. 

Verið var að meta gagnsemi 
þessara meðferðarferla.  
Skoðaðir voru starfshættir 
fagfólks og metnar voru 
niðurstöður rannsóknar m.t.t. 
notkunar á LCP. Könnuð var 
reynsla starfsfólks af notkun 
meðferðarferlisins. 

Notkun LCP jókst úr 3% í 30% á þremur 
hjúkrunarheimilum sem notuðu það 
reglulega. Skráning jókst úr 4% í 53%.  Mikill 
stuðningu fyrir starfsólk við að veita góða 
lífslokameðferð . Starfsfólki fannst sjálfstraust 
sitt við að auka lífslokameðferð aukast og 
taldi að ferlið gagnaðist óreyndu starfsfólki 
vel.  

Skráning markmiða 
algengra einkenna 
og frávika í 
meðferðar-ferli fyrir 
deyjandi á þremur 
deildum 
Landspítala 

- Fengið frá 
Svandísi Írisi 
Hálf-
dánardóttur 

Svandís Íris 
Hálfdánardóttir, 
Valgerður 
Sigurðardóttir, Kristín 
Lára Ólafsdóttir og 
Guðrún Dóra 
Guðmannsdóttir.  

Skoðaðar voru sjúkraskrár 167 
sjúklinga. 

Kanna skráningu í meðferðarferli 
fyrir deyjandi á þremur deildum 
Land-spítala, líknardeild í 
Kópavogi, líknar-deildin á 
Landakoti, 11-E. 

Markmiðum var náð í 85% tilfella. 

Gæðaverk-efni 
Land-spítala 

Svandís Íris 
Hálfdánardóttir og 
Valgerður 
Sigurðardóttir. 

Sjö hjúkrunar-fræðingar 
svöruðu spurningum um ferlið.  

Prófa meðferðarferli fyrir 
deyjandi á þremur deildum 
Landspítala. 

Gerð var lítil könnun meðal 
hjúkrunarfræðinga um reynslu 
sína af notkun ferlisins. 

Skráning varð betri og gæði hjúkrunar við 
lífslok urðu meiri. 

Reynsla hjúkrunarfræðinganna var sú að 
hjúkrun varð markvissari og sumum fannst 
samskipti við aðstandendur verða betri. 

Intoduction of the 
Liverpool Care 
Pathway for end of 
life care to 
emergency 
medicine  

Paterson, B C, 
Duncan, R, Conway, 
R, Paterson, F M, og 
Raitt, M. 

Tuttugu hjúkrunar-fræðingum 
sendir spurningalistar, 
fjölvalsspurningar og opnar 
spurningar.   

Innleiðings LCP og áhrif á 
lífslokameðferð könnuð. 

Þemun sem voru greind voru aukin samfella í 
hjúkrun deyjandi, minni en bætt skráning, 
aukið sjálfstraust við hjúkrun deyjandi og 
bætt samskipti teymismeðlima. Þátttakendur 
voru annað hvort mjög ánægðir eða ánægðir 
með ferlið. 
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Fylgiskjal 2 

Meðferðarferli fyrir deyjandi 
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