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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknar: Áhersla hefur verið lögð á að deyjandi sjúklingar og 
fjölskyldur þeirra njóti hágæðaumönnunar. Meðferðarferli fyrir deyjandi 
(Liverpool Care Pathway, LCP) á að auðvelda heilbrigðisstarfsfólki að veita 
slíka umönnun.  

Tilgangur rannsóknar: Tilgangur rannsóknarinnar var annars vegar að 
forprófa réttmæti og áreiðanleika íslensku útgáfu mælitækisins End-of-life 
care survey. Hins vegar var tilgangurinn að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga 
til umönnunar deyjandi sjúklinga og notkunar meðferðarferlisins LCP í 
mismunandi umhverfi.  

Aðferð: Megindleg lýsandi þversniðsrannsókn þar sem notast var við 
tilgangsúrtak. Spurningalisti var sendur til 476 hjúkrunarfræðinga á 
mismunandi stofunum um land allt. Tölfræðiforritið SPSS var notað við 
gagnaúrvinnslu. Framkvæmd var þáttagreining og lýsandi tölfræði beitt til að 
lýsa eiginleikum tölulegra gagna. 

Niðurstöður: Svarhlutfall var 40,8% (n=194). Hjúkrunarfræðingar voru 
almennt öruggir í störfum sínum sem tengdust lífslokameðferð. Ánægja 
þeirra með notkun LCP reyndist ekki vera afgerandi. Þáttagreining leiddi í 
ljós fimm þætti: Kostir LCP, öryggi í umönnun, samskipti, uppfylling þarfa 
og hópvinna. Áreiðanleiki þátta (Cronbach´s Alpha) var á bilinu 0,688 – 
0,940. Þáttahleðslur voru á bilinu 0,503-0,864. Marktæk fylgni var á milli 
hærri aldurs og öryggis í umönnun (r=-0,187), starfsaldurs og öryggis í 
umönnun (r=-0,271) og á milli lengri starfsaldurs og meira öryggis í 
samskiptum (r=-0,208). Marktækur munur var á þeim sem notuðu LCP og 
þeirra sem notuðu það ekki í öryggi í umönnun (p=0,012) og hópvinnu 
(p<0,001), þeir sem notuðu LCP voru öruggari í umönnun og höfðu frekar 
stuðning af hópi. 

Ályktanir: Mælitæki rannsóknarinnar hentar vel til rannsókna sem beina 
sjónum að lífslokameðferð. Ætla má að hjúkrunarfræðingar séu almennt 
öruggir þegar kemur að lífslokameðferð og finnst stuðningur af þverfaglegri 
samvinnu. Þörf er á frekari rannsóknum á gagnsemi LCP í lífslokameðferð. 
Lykilorð: Lífslokameðferð, meðferðarferli (LCP), öryggi hjúkrunarfræðinga 
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Abstract 

Background of the study: A lot of emphasis has been on the care of dying 
patients and that the care they and their family receive is high quality care. 
The Liverpool Care Pathway (LCP) should make it easier for nurses to 
provide such care.   

Purpose of the study: The main purpose of this research was to conduct a 
pilot study to test the validity and reliability of the Icelandic version of the 
questionnaire End-of-life care survey. Furthermore the aim was to investigate 
the nurses´ attitudes towards the care of dying patients and the use of LCP in 
different environments. 

Method: A quantitative cross-sectional survey with descriptive 
comparative design and a purposive sample was used. A questionnaire was 
sent to 476 nurses in different institutions across the country.  Data analysis 
was conducted with the use of the computer statistical software package 
SPSS. Exploratory factor analysis and descriptive statistics were used to 
describe the characteristics of the data. 

Results: Of the whole sample, 40,8% (n=194) responded. The nurses 
generally felt secure with jobs that associated with dying patients, although 
their satisfaction with the LCP was not decisive. Exploritory factor analysis 
brought to the conclusion five factors: the benefits of LCP, feeling of security 
when caring, communication, fulfilling needs and teamwork. Reliability of 
these factors (Cronbach’s Alpha) was between 0.688 - 0.940. Factor loading 
were between 0,503 - 0,864. Significant correlation was found between 
higher age and security in care (r=-0,187), work experience and security in 
care (r=-0,271) and between more work experience and more security in 
communications (r=-0,208). Significant differences were found in security in 
care and teamwork, those who used LCP were more secure in care than those 
who did not (p=0,012) and benefitted more from teamwork (p<0,001). 

Conclusions: The instrument used in this study proved to be suitable for 
studies in end of life care. The presumption can be made that nurses generally 
feel secure when it comes to end of life care and benefit from teamwork. The 
usefullness of the LCP in end of life care needs further investigations.  
Keywords: End of life care, Liverpool Care Pathway, nurses´ confidence. 
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„We cannot take away the hard thing that is happening but we can help to 
bring the burden into manageable proportions.“ 

 Cicely Saunders, 1963  
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Kafli 1 – Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um aðdraganda og bakgrunn rannsóknarinnar, 
rætt um líknar- og lífslokameðferð og þróun hennar. Þá er viðfangsefnið 
skilgreint, fjallað um tilgang rannsóknarinnar og megin rannsóknarspurningar 
settar fram. Rætt verður um vísindalegt gildi, val á rannsóknaraðferð er 
rökstutt, mælitæki rannsóknar er stuttlega kynnt ásamt því sem fagleg hugtök 
eru skilgreind. Að lokum er tæpt á takmörkunum rannsóknarinnar. 

Undanfarin ár hefur mikil áhersla verið lögð á að sú umönnun sem 
deyjandi sjúklingar og fjölskyldur þeirra njóta á síðustu dögum og 
klukkustundum lífsins sé hágæðaumönnun (National Institutes of Health, 
2004). Meðferðarferli fyrir deyjandi (Liverpool Care Pathway for the dying 
patient, LCP) er ákveðið meðferðarferli sem á að auðvelda heilbrigðis-
starfsfólki að veita slíka umönnun. Það felur í sér leiðbeiningar sem vísa 
leiðina til réttrar ákvörðunartöku, gerir þeim kleift að einblína á umönnun 
þess deyjandi, staldra við, hugsa, meta og gera viðeigandi breytingar á 
meðferð og umönnun viðkomandi einstaklings þegar ljóst er að dregur að 
lífslokum. Þetta eru leiðbeiningar, byggðar á þverfaglegum grunni sem veita 
möguleika á því að flytja hugmyndafræði líknarmeðferðar frá líknarheimilum 
yfir á aðrar deildir og stofnanir (Marie Curie Cancer Care, 2009). Áherslan er 
á að fylgja eftir reglulegu mati á ástandi sjúklings sem og umönnun og að 
veita stuðning til aðstandenda fyrir og eftir andlát (Ellershaw, 2007). 

Frá árinu 2008 hefur það færst í vöxt á Íslandi að sjúkradeildir á 
sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum og hjúkrunarheimilum hafi innleitt 
Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP) sem er eins og nafnið bendir til sértækt 
umönnunarferli fyrir sjúklinga á lokaskeiði lífs síns. Meðferðarferlið er 
hannað af sérfræðingum í líknarteymi The Royal Liverpool University 
Hospitals NHS Trust og Marie Curie Hospice í Liverpool og dregur nafn af 
þessum uppruna sínum (Marie Curie Cancer Care, 2009). Skortur er á 
rannsóknum á gæðum umönnunar sem veitt er deyjandi sjúklingum á Íslandi 
og mikilvægt er að kannað sé hvort innleiðing og notkun þessa ákveðna ferlis 
í íslenskum veruleika bæti gæði þjónustunnar við deyjandi einstaklinga og þá 
hvernig það geri það. 
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Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl á milli aukinna gæða í 
umönnun deyjandi sjúklinga þar sem starfsfólk notar LCP í starfi sínu 
(Gambles, McGlinchey, Aldridge, Murpy og Ellershaw, 2009; Hockley, 
Watson, Oxemham og Murray, 2010; Lhussier, Carr og Wilcockson, 2007; 
Veerbeek o.fl., 2006). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á aukna þekkingu, 
bætt samskipti og í einhverjum tilfellum aukið öryggi og/eða sjálfstraust 
þátttakenda við notkun LCP (Ásta Bjarney Pétursdóttir, 2011; Di Leo, 
Beccaro, Finelli, Borreani og Costantini, 2011; Jack, Gambles, Murphy og 
Ellershaw, 2003; O´Hara, 2011; Walker og Read, 2010). 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Tildrög þessarar rannsóknar eru þau að höfundur hefur starfað sem 
hjúkrunarfræðingur í nær 12 ár á heilbrigðisstofnun á landsbyggðinni. Þar, 
eins og á svo mörgum öðrum heilbrigðisstofnunum á Íslandi er fólki sinnt allt 
frá vöggu til grafar. Verkefnin eru fjölbreytt og því mikilvægt að hafa góðan 
aðgang að vinnuferlum sem byggja á gagnreyndri þekkingu í þeim tilgangi að 
auka gæði þeirrar umönnunar sem veitt er og auka þekkingu, öryggi og 
þverfaglega samvinnu. 

Til þess að geta leitað sér þekkingar um líknarmeðferð og 
lífslokaumönnnun er mikilvægt að þekkja þessi hugtök. Þessum tveimur 
hugtökum hefur oft verið ruglað saman með þeim afleiðingum að margir 
skilja þau ekki að. Undanfarin ár hafa hugmyndir um líknarmeðferðar-
hugtakið breyst frá því að eiga við þegar lækningu varð ekki lengur við 
komið í það að eiga við hjá öllum sjúklingum með lífshættulega sjúkdóma 
(Landspítalinn, 2009). 

World Health Organization (WHO) gaf út sína fyrstu skilgreiningu á 
líknarmeðferð árið 1986 og endurbætti hana árið 2002. Nýja skilgreiningin 
leggur áherslu á að líknarmeðferð eigi að veita gegnum allt sjúkdómsferli 
einstaklings með lífshættulegan sjúkdóm. Þar segir að líknarmeðferð (e. 
palliative care) sé meðferð sem miði að því að auka gæði lífs sjúklinga með 
lífsógnandi sjúkdóm og þeirra nánustu fjölskyldu. Það er gert með því að 
leitast við að minnka eða koma í veg fyrir þjáningu af völdum verkja eða 
annarra íþyngjandi sjúkdómseinkenna, hvort heldur sem er líkamlegra, 
andlegra eða sálfélagslegra einkenna. Líknarmeðferð felur auk þess í sér m.a. 
að viðurkenna dauðann sem náttúrlegt ferli, að hvorki flýta fyrir né seinka 
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dauða, bjóða upp á stuðning til hjálpar sjúklingi að lifa á sem virkastan hátt 
og að styðja fjölskylduna í þeirra aðlögun og sorgarferli á þverfaglegan hátt 
(World Health Organization, 2002). Líknarmeðferð er hægt að veita samhliða 
læknandi meðferð en getur einnig staðið ein og sér. Hornsteinn hennar er góð 
meðferð verkja og annarra íþyngjandi einkenna. Allir heilbrigðisstarfsmenn 
veita líknarmeðferð sem hluta af starfi sínu og hefur áherslan á líknarmeðferð 
aukist með vaxandi sjúkdómsbyrði (Landspítali, 2009). Líknarmeðferð felur í 
sér bæði almenna og sérhæfða nálgun í umönnun sjúklinga. Allir heilbrigðis-
starfsmenn ættu að hafa grunnþekkingu á því hvað almenn (e. generalist) 
líknarmeðferð felur í sér en hún beinist að því að fyrirbyggja og lina einkenni 
ásamt því að styðja sjúkling og fjölskyldu hans. Sérhæfð (e. specialist) 
líknarmeðferð byggir á menntun, sérþekkingu og reynslu í líknarmeðferð. 
Hana þarf til ef einkenni og þarfir eru flóknar og erfiðar viðureignar. Sérhæfð 
líknarmeðferð er m.a. veitt  á líknardeildum, í sérhæfðri heimaþjónustu og 
með ráðgjöf líknarteymis (Landspítalinn, 2009; Skilbeck og Payne, 2005). 

Lífslokameðferð (e. end of life care) er lokastig líknarmeðferðar, 
umönnun sjúklinga á síðustu sólarhringum lífsins, eftir að komin er fram sú 
greining að viðkomandi sé deyjandi (Ellershaw, Smith, Overill, Walker og 
Aldrige, 2001). Það að setja fram greiningu um að viðkomandi sé deyjandi er 
oft á tíðum flókið ferli, ekki síst vegna áherslunnar á meðferð og lækningu 
sem viðgengst á sjúkrahúsum þar sem leitast er við að halda í vonina sem 
lengst. Ekki er heldur alltaf auðvelt að spá fyrir um lok lífs, en það er þó 
mjög mikilvægt svo viðkomandi njóti sem bestrar umönnunar þessa síðustu 
sólarhringa lífsins. Hjá krabbameinssjúklingum er gjarnan litið til ákveðinna 
atriða sem benda sterklega til að lífslok  nálgist en það eru þættir eins og að 
viðkomandi sé orðinn rúmfastur, meðvitund sé minnkuð, að hann geti ekki 
lengur tekið töflur og geti einungis drukkið litla sopa við og við. Þessi atriði 
geta vissulega einnig átt við um fleiri sjúklingahópa en hjá einhverjum getur 
þó verið erfiðara að sjá að komið sé að lokum lífs (Ellershaw og Ward, 
2003). Í lífslokameðferð beinist áhersla meðferðar eingöngu að því að draga 
úr einkennum og þjáningu og tryggja að sjúklingur geti dáið með reisn 
(Landspítali, 2009). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað „góður dauðdagi“ er, hvaða 
þættir og aðstæður þurfi að vera fullnægjandi svo að upplifun þess deyjandi 
og ástvina hans sé eins jákvæð og kostur er við þessar aðstæður. Rannsókn 
Teno o.fl. (2004) var gerð meðal 1.578 fjölskyldna látinna einstaklinga sem 
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nutu umönnunar í heimahúsum, á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum. 
Markmiðið með rannsókninni var að kanna reynslu ættingja af 
lífslokaumönnun ástvina sinna. Niðurstöður sýndu að um fjórðungur 
sjúklinga með verki eða mæði hlutu ekki fullnægjandi meðferð og um 
fjórðungi fannst samskipti við lækna vera áhyggjuefni. Yfir þriðjungur þeirra 
sem nutu umönnunar starfsfólks heimahjúkrunar, hjúkrunarheimilis eða 
sjúkrahúss fannst sjúklingurinn og/eða nánustu ættingjar ekki fá nægan 
tilfinningalegan stuðning, þetta hlutfall var einn á móti fimm í þeim hópi sem 
naut sérhæfðrar umönnunar í heimahúsi, þ.e. heimahlynningar (e. hospice 
home care). Íbúar hjúkrunarheimila voru síður líklegir en þeir sem lágu á 
sjúkrahúsum, fengu heimahjúkrun eða heimahlynningu til að vera alltaf 
meðhöndlaðir af virðingu í sinni lífslokameðferð. Aðstandendur fólks sem 
naut heimahlynningar voru líklegastir til að hafa jákvæða reynslu af 
lífslokaumönnun ástvinar síns. 

Samkvæmt Steinhauser o.fl. (2000) er skýr skilningur á því hvað 
sjúklingum, fjölskyldum þeirra og heilbrigðisstarfsfólki þykir vera mikilvægt 
í lífslokameðferð. Markmið rannsóknar Steinhauser o.fl. (2000) var að greina 
þessa mikilvægu þætti, þátttakendur voru samtals 1.462 talsins. Niðurstöður 
leiddu í ljós að þættir eins og góð verkja- og einkennameðferð, samskipti, 
undirbúningur fyrir andlát og það að ná að ljúka því sem er mikilvægt (e. 
completion) voru mikilvægir í augum flestra. Mikilvægi annarra þátta í góðri 
lífslokameðferð virtist vera misjafnt eftir því hvaða hlutverki þátttakendur 
gengdu og á milli einstaklinga. Niðurstöðurnar bentu jafnframt til þess að góð 
líkamleg umönnun skipti sköpum fyrir deyjandi sjúklinga og aðstandendur 
þeirra, hún var þó einungis einn þáttur í heildrænni umönnun. 

Þróun líknar- og lífslokameðferðar 

Umönnun veikra og deyjandi hefur alltaf verið mikilvægur þáttur 
mannkynssögunnar. Í upphafi var það fjölskyldan sem var í lykilhlutverki að 
annast hinn sjúka á heimili sínu (Clemens, Jaspers og Klaschik, 2009). 
Hugtakið „hospice“ á uppruna sinn að rekja allt til miðalda og vísaði til 
staðar þar sem líknarmeðferð fór fram, eins konar skjól eða hvíld fyrir veika, 
einstæðinga og/eða ferðamenn. Í dag vísar hugtakið hospice frekar til 
ákveðinnar hugmyndafræði (Clemens o.fl. 2009; Lutz, 2011). 
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Um miðja 20. öld  fór líknarhreyfing (e. hospice) að vinna gegn 
ómannúðlegri meðferð deyjandi sjúklinga og farið var að horfa til dauða án 
þjáninga (Aranda, 1999). Á St. Josephs Hospice í London hófust fyrstu 
rannsóknir og umbætur varðandi verkjalyfjagjöf langveikra. Þar starfaði á 
árunum 1957-1967 helsti frumkvöðull nútíma líknarmeðferðar, Cicely 
Saunders en hún var menntaður félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og læknir 
(Clark, 2007; Lutz, 2011). Saunders lagði mikla áherslu á heildræna nálgun 
(e. total care) sem innihéldi meðhöndlun á líkamlegum og andlegum 
einkennum og liti til félaglegra vandamála og tilfinningalegra erfiðleika. Árið 
1967 stofnaði hún ásamt félögum sínum fyrsta nútímalega líknarheimilið, St. 
Christopher´s Hospice sem er starfrækt enn þann dag í dag. Líknarheimilið 
þótti einstakt því það tók á móti öllum einstklingum burtséð frá 
sjúkdómsgreiningu, trú eða þjóðfélagsstöðu (Lutz, 2011). 

Í Bandaríkjunum þróaðist hugmyndafræði líknar á svipuðum tíma og hún 
gerði í Bretlandi  en fyrsta líknarráðgjafarteymið var stofnað í New York árið 
1974 (Clemens o.fl., 2009). Í Svíþjóð opnaði líknardeild árið 1977 og víða í 
Evrópu voru stofnaðar líknardeildir og/eða heimaþjónustur á árunum eftir 
1980 (Clark, 2007). 

Á Íslandi fór nútíma líknarmeðferð að þróast snemma á 9. áratug síðustu 
aldar. Í meistararitgerð sinni frá 2009 tekur Bryndís Gestsdóttir saman yfirlit 
um líknarstarfsemi á Íslandi. Þar kemur fram að árið 1981 stóð fræðslunefnd 
félags læknanema fyrir ráðstefnu um dauðahugtakið, árið 1985 gáfu 
hjúkrunarfræðingar á Landakoti út bækling um dauðann og hjúkrun deyjandi 
sjúklinga og árið 1986 fór fram fyrsta opna ráðstefnan um sorg og meðferð 
dauðvona sjúklinga en þar var hospice hugmyndafræðin kynnt hér á landi í 
fyrsta sinn. Heimahlynning Krabbameinsfélags Íslands hóf starfsemi sína árið 
1987, Heimahlynningin á Akureyri veitti í fyrsta sinn lífslokameðferð í 
heimahúsi árið 1992 og árið 1994 var hjúkrunarþjónustan Karítas stofnuð. 
Líknarteymi Landsspítala var stofnað árið 1997 en sama ár fór hér á Íslandi 
fram norræn ráðstefna um umönnun við lok lífs. Líknardeildin í Kópavogi 
var opnuð árið 1999 og árið 2007 bættist þar við dag-, göngu- og fimm daga 
deild (Bryndís Gestsdóttir, 2009). 

Í apríl árið 1998 var haldinn stofnfundur þverfaglegs félags sem nú nefnir 
sig Lífið – Samtök um líknandi meðferð (Lífið, 2014a). Markmið félagsins 
eru að stuðla að framförum á sviði líknarmeðferðar, hvetja til rannsókna á 
sviði líknarmeðferðar og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi (Lífið, 2014b). 
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Menntunarmöguleikar hafa einnig aukist hérlendis á sérsviði líknar- og 
lífslokameðferðar. Háskólinn á Akureyri hefur sett inn í námsskrá sína 
sérstaka námslínu í framhaldsnámi á heilbrigðisvísindasviði, um krabbamein 
og líknarmeðferð, á bæði diplómu- og meistarastigi (Háskólinn á Akureyri, 
2014). Einnig hefur Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands undanfarin ár boðið 
upp á námskeið á meistarastigi um líknarmeðferð (Háskóli Íslands, 2014). 

Skilgreining viðfangsefnis 

Margir spá því að þörfin fyrir góða líknar- og lífslokameðferð muni aukast 
gífurlega á næstu 20-30 árum. Þróuð ríki horfa fram á að þjóðir þeirra eru að 
eldast og barnmargir árgangar fara að komast á efri ár með aukinni 
sjúkdómsbyrði af völdum krabbameina, hjartasjúkdóma og annarra 
lífsógnandi og/eða langvinnra sjúkdóma (Lutz, 2011). 

Í Lögum um réttindi sjúklinga (Lög nr. 74/28. maí 1997) kemur skýrt fram 
að allir eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ 
að veita miðað við ástand viðkomandi og horfur á hverjum tíma. Allir eiga 
því rétt á góðri líknar- og lífslokameðferð. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að notkun meðferðarferla við lok lífs auki 
gæði þeirrar umönnunar sem veitt er (Gandy, Roe og Rogers, 2012; Hockley, 
Dewar og Watson, 2005; Hockley o.fl, 2010; Hughes, Bath, Ahmed og 
Noble, 2010). LCP er eitt þessara meðferðarferla, það er notað víða í 
heiminum, m.a. á Íslandi. Samkvæmt nýlegri frétt í British Medical Journal 
(BMJ) þá myndu 89% fagfólks í líknarmeðferð velja LCP fyrir sjálfan sig ef 
þeir væru að deyja vegna lífsógnandi sjúkdóms. Þetta voru niðurstöður 
netkönnunar á vegum BMJ og sjónvarpsstöðvarinnar Channel 4. Yfir 97% 
þeirra lýstu þeirri skoðun sinni að LCP gerði sjúklingum kleift að deyja með 
reisn þegar notað á réttan hátt (Chinthapalli, 2013a).  

Í ljósi þess hversu hratt notkun LCP hefur breiðst út á Íslandi á 
undanförnum árum hefur höfundur áhuga á að kanna viðhorf og reynslu 
íslenskra hjúkrunarfræðinga af samskiptum og umönnun deyjandi sjúklinga 
og að skoða hvort og hvernig notkun þessa þverfaglega umönnunarferlis 
hefur nýst þeim í starfi. Krafan um aukið magn og gæði í lífslokaþjónustu á 
komandi árum kallar á fleiri rannsóknir, meiri menntun fagfólks og aukið 
fjarmagn ríkisstjórna til þessa málaflokks meðal þjóða heims (Lutz, 2011). 
Þessari rannsókn er ætlað að vera innlegg í íslenskar rannsóknir á þessu sviði. 
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Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að forprófa réttmæti og 
áreiðanleika íslensku útgáfu mælitækisins: End-of-life care survey. Hins 
vegar er tilgangurinn að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga til eigin faglegrar 
færni, öryggis þeirra í starfi og samvinnu heilbrigðisstétta í umönnun 
deyjandi einstaklinga í mismunandi umhverfi ásamt því að skoða viðhorf 
þeirra til og mat á notkun Meðferðarferlis fyrir deyjandi (LCP). 

Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningar eru fjórar talsins: 
1. Hvert er réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar á mælitækinu 

End-of-life care survey? 
2.  Eru tengsl milli öryggis í starfi og aldurs, starfsaldurs eða menntunar? 
3. Er marktækur munur milli öryggis í starfi og aldurs, starfsaldurs, 

menntunar eða vinnustaðar? 
4. Er marktækur munur milli öryggis í starfi og þess hvort viðkomandi notar 

LCP í starfi sínu eða ekki? 

Vísindalegt gildi rannsóknar 

Helsti vísindalegi ávinningur þessarar rannsóknar er þrenns konar. Í fyrsta 
lagi verður til mælitæki á íslensku sem nota má í íslenskum rannsóknum sem 
varða þætti í umönnun deyjandi einstaklinga og samskiptum 
hjúkrunarfræðinga við þá. Í öðru lagi verða til vísbendingar um þekkingu og 
viðhorf hjúkrunarfræðinga til þeirra eigin faglegu færni, ásamt vitneskju um 
mat þeirra á öryggi í starfi og mati á samvinnu heilbrigðisstétta í umönnun 
deyjandi einstaklinga og fjölskyldna þeirra. Síðast en ekki síst munu 
niðurstöðurnar gefa vísbendingar um hvort notkun LCP hér á landi sé að 
nýtast hjúkrunarfræðingum í starfi á jákvæðan hátt og hvort líklegt sé að það 
auki gæði umönnunar á lokastigum lífs. 

Það eykur vísindalegt gildi rannsóknarinnar að hún nær til 
hjúkrunarfræðinga á margs konar heilbrigðisstofnunum m.t.t. stærðar og 
starfsemi og að þátttakendur koma frá öllum heilbrigðisumdæmum. Eftir 
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bestu vitund höfundar er þetta fyrsta rannsókn sinnar tegundar hér á landi 
sem beinir sjónum að þessum þáttum meðal hjúkrunarfræðinga á landinu 
öllu. 

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn. Notað er lýsandi 
rannsóknarsnið til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 
fram. Um samanburðarrannsókn er að ræða þar sem borin eru saman gögn 
ólíkra hópa innan úrtaksins og hentar þessi rannsóknaraðferð því vel. Einnig 
hentar þessi aðferð rannsókninni þar sem tilgangurinn er m.a. að lýsa tíðni, 
meðaltali, dreifingu og samspili eða breytileika breyta innan úrtaks og 
gögnum er safnað á einum tímapunkti (Polit og Beck, 2008). 

Í rannsókninni er stór hópur spurður um viðhorf sitt og reynslu. Til þess 
að leita svara við rannsóknarspurningum er notaðar spurningalisti, með því 
gefst kostur á að að ná til margra og fjölbreyttum gögnum er hægt að safna á 
tiltölulega skömmum tíma (Polit og Beck, 2008; Þorlákur Karlsson 2003). 
Spurningakannanir gera þátttakendum e.t.v. einnig auðveldara með að svara 
af einlægni um það sem þeim raunverulega finnst því það hefur sýnt sig að í 
nafnlausum spurningakönnunum koma frekar fram félagslega óviðurkennd 
viðhorf, þ.e. svör sem sýna þátttakendann í óhagstæðu ljósi (Polit og Beck, 
2008). Vegna möguleikans á að tryggja algjöra nafnleynd og þess að 
þátttakandi í spurningarkönnun gerir slíkt alla jafna ekki undir neinni þvingun 
eða af neinni neyð heldur velur einn og sér hvort hann vill vera með eða ekki 
er einnig minni hætta á að upp komi siðferðileg álitamál (Grétar Þór 
Eyþórsson, 2013). 

Mælitæki rannsóknarinnar 

Mælitækið End-of-life care survey er nýsjálenskt mælitæki sem mælir 
viðhorf hjúkrunarfræðinga til faglegrar færni, öryggis, samskipta og 
samvinnu heilbrigðisstétta og viðhorf starfsfólks til notkunar LCP. Höfundur 
þess er Dr. Jean Clark sem er sérfræðingur í klínískri hjúkrun við 
líknarheimili á Nýja Sjálandi. 
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Mælitækið býður upp á fimm svarmöguleika á Likerts kvarða þar sem 
hjúkrunarfræðingar leggja mat á ofangreind atriði. Það tekur svarendur um 
10-20 mínútur að svara spurningalistanum. 

Skilgreining faglegra hugtaka 

Lífslokameðferð (e. end-of-life care): Umönnun sjúklings á síðustu sólar-
hringum lífsins, eftir greiningu á að hann sé deyjandi (Ellershaw o.fl., 2001).  

 
Líknarmeðferð (e. palliative care): Meðferð sem miðar að því að auka gæði 
lífs sjúklinga með lífsógnandi sjúkdóma og þeirra fjölskyldna, koma í veg 
fyrir þjáningu af völdum líkamlegra, andlegra eða sálfélagslegra einkenna og 
að viðurkenna dauðann sem náttúrulegt ferli en hvorki flýta fyrir né seinka 
dauða (World Health Organization, 2002). 

 
Meðferðarferli fyrir deyjandi (Liverpool Care Pathway for the Dying Patient, 
LCP): Þverfaglegt meðferðarferli sem eykur þekkingu á dánarferlinu og 
eykur gæði lífs deyjandi einstaklinga (Ellershaw og Murphy, 2011). 

 
Gagnreynd þekking (e. evidence-based practice): Meðvituð notkun á bestu 
þekkingu sem völ er á við klíníska ákvarðanatöku um umönnun sjúklinga, 
klínísk lausnamiðuð nálgun sem fækkar ákvörðunum sem byggjast á vana og 
eykur áherslu á samþættingu vísindalegrar þekkingar (Polit og Beck, 2008). 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er meistaraverkefni höfundar og því getur reynsluleysi hans í 
framkvæmd og vinnu megindlegra rannsókna verið ákveðin takmörkun. 
Hann nýtur þó góðrar leiðsagnar frá reyndum leiðbeinanda og fleiri 
ráðgefandi aðilum innan Háskólans á Akureyri. Einnig mætti það teljast sem 
viss takmörkun rannsóknarinnar að höfundur hefur í starfi sínu sem 
hjúkrunarfræðingur ekki reynslu af notkun Meðferðarferlis fyrir deyjandi. 

Spurningalistinn sem notaður er byggir á löglega þýddri og staðfærðri 
útgáfu af nýsjálensku mælitæki og er hér um er að ræða forprófun á þessu 
mælitæki í íslenskri útgáfu. Líta má á það sem takmörkun að ekki hafa verið 
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gerð áreiðanleikapróf á mælitækinu í fyrri rannsóknum sem leiðir til þess að 
ekki er hægt að gera samanburð á niðurstöðum, en á móti er þetta mikilvægt 
innlegg í að finna mælitæki sem mætti þróa áfram í rannsóknum á sviði 
lífslokameðferðar. 

Heimildaleit 

Heimilda var leitað á bókasafni Háskólans á Akureyri og hinum ýmsu 
gagnasöfnum s.s. Cinahl, ProQuest, Medline, PubMed, Ovid og Science 
Direkt. Jafnframt var leitað í Hirslu, Skemmunni, Gegni, Google, Google 
Scholar og heimildalistar rannsóknargreina skoðaðir. Leitað var eftir 
ritrýndum eigindlegum og megindlegum rannsóknargreinum ásamt útgefnum 
bókum um líknar- og lífslokameðferð með áherslu á meðferðarferli, 
sérstaklega Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP). Jafnframt voru heimasíður 
viðkomandi stofnana skoðaðar s.s. síður Alþjóða Heilbrigðis-stofnunarinnar 
(WHO), Landspítalans Háskólasjúkrahúss og Marie Curie Cancer Care. 
Helstu leitarorð: Liverpool Care Pathway, care pathways, palliative care, end-
of-life care, confidence, knowledge, attitude, perceptions, experience and 
communication in palliative care/end-of-life care. 
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Kafli 2 – Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður heimildaleitar. Fjallað er 
um umönnun deyjandi einstaklinga, öryggi starfsfólks, samskipti og 
þverfaglega samvinnu. Rætt verður um notkum meðferðarferla í umönnun 
deyjandi sjúklinga og er sérstök áhersla á umfjöllun um meðferðarferlið 
Liverpool Care Pathway (LCP) sem nefnt hefur verið á íslensku 
Meðferðarferli fyrir deyjandi. Fjallað er um uppbyggingu þess, rannsóknir á 
gagnsemi ferlisins, rannsóknir á viðhorfi heilbrigðisstarfsfólks til notkunar 
þess ásamt neikvæðri gagnrýni á notkun LCP. 

Umönnun deyjandi einstaklinga 

Vegna framfara í læknavísindum og heilbrigðisþjónustu hefur eðli 
dánarferlisins breyst mjög mikið á undanförnum árum og áratugum. Færri 
deyja skyndidauða vegna áverka eða sýkinga og líklegra að dauðinn vitji 
fólks hægar og í kjölfar langvinnra sjúkdóma eða í elli. Það leiðir 
óhjákvæmilega til aukins fjölda alvarlega veikra og deyjandi sjúklinga á 
hverjum tíma meðan sífellt fækkar í hópi umönnunaraðila (National Institute 
of Health, 2004). Til að mæta þeirri áskorun að tryggja öllum deyjandi 
einstaklingum hágæðaumönnun í sínu dánarferli er nauðsynlegt að 
heilbrigðisstarfsfólk tileinki sér það besta sem vísindin hafa upp á að bjóða 
(National Institute of Health, 2004). 

Mikilvægt er að þróa ábyrgðarkennd fyrir gæðum þeirrar þjónustu sem 
veitt er dauðvona einstaklingum, hvort heldur sem er ábyrgð einstaklinga, 
stofnana eða samfélagsins í heild (Malliarou o.fl., 2011). Samkvæmt Dunn, 
Otten og Stephens (2005) gegna hjúkrunarfræðingar veigamiklu hlutverki 
þegar kemur að umönnun deyjandi einstaklinga og fjölskyldna þeirra. 

Tilgangur rannsóknar þeirra Dunn o.fl. (2005) var að rannsaka sambandið 
milli lýðfræðilegra breyta og viðhorfa hjúkrunarfræðinga til dauðans og 
umönnunar deyjandi sjúklinga. Rannsóknin var lýsandi fylgnirannsókn þar 
sem þrír mismunandi spurningalistar voru sendir til 60 þátttakenda, 
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hjúkrunarfræðinga á krabbameins-, lyflækninga- og handlækningadeildum 
tveggja borgarspítala í Detroit. Svörun var tæp 97% því 58 af 60 
þátttakendum skiluðu inn útfylltum spurningalistum. Ekki mældist marktækt 
samband milli viðhorfa hjúkrunarfræðinga til dauðans og viðhorfa þeirra til 
hjúkrunar deyjandi sjúklinga. Flestir þátttakenda lýstu jákvæðu viðhorfi til 
umönnunar deyjandi sjúklinga og jákvætt samband var milli aukinnar reynslu 
í hjúkrun deyjandi einstaklinga og jákvæðs viðhorfs til hjúkrunarinnar. 
Burtséð frá því hvert viðhorf hjúkrunarfræðinganna var til dauðans þá var 
áberandi í niðurstöðum rannsóknarinnar hversu faglega og góða umönnun 
þeir sýndu deyjandi sjúklingum og fjölskyldum þeirra. Þetta fannst 
rannsakendum benda til mikilvægis þess að þróuð væru símenntunar-
prógrömm sem kenndu árangursríkar aðlögunaraðferðir til að koma í veg 
fyrir kvíða og til að greina hindranir sem gerðu þessa hjúkrun erfiða. Það 
gerði leiðina frá byrjanda til sérfræðings mögulega ánægjulegri. 

Thompson, McClement og Daeninck (2006) gerðu rannsókn meðal 10 
hjúkrunarfræðinga á fjórum lyflækningadeildum tveggja háskólasjúkrahúsa í 
Kanada. Rannsóknin var byggð á rannsóknaraðferð grundaðar kenningar og 
hafði þann tilgang að þróa skilning á því ferli að veita hágæða 
lífslokaumönnun auk þess að koma fram með kenningu sem grundvallaðist á 
þeim veruleika þátttakenda sem fangaði reynslu þeirra við að veita þessa 
umönnun á bráðalyflækningadeild.  Eftir hálfstöðluð viðtöl við þátttakendur  
voru viðtölin greind og kóðuð. Markmið grundaðrar kenningar er að greina 
félags- og sálfræðilegt ferli sem verður til sem svar við vandamáli hjá 
viðkomandi í tilteknum aðstæðum. Í þessari rannsókn reyndist aðal félagslega 
vandamál þátttakenda vera það að togað var í þá úr öllum áttum meðan þeir 
leituðust við að veita hágæða lífslokaumönnun á bráðalyflækningadeild. 
Greind voru fjögur ferli sem hjúkrunarfræðingarnir notuðu til að auðvelda sér 
það að geta veitt hágæða lífslokaumönnun í þessu umhverfi:  
-  Greiða fyrir og viðhalda breytingum sem fól í sér ferlið að greina og 

viðurkenna af læknum, hjúkrunarfræðingum, sjúklingnum og 
aðstandendum hans að dauðinn nálgaðist. Við það breyttist eðli 
meðferðarinnar. 

-  Að fá það sem þyrfti vísaði til þess að líkamlegar þarfir sjúklingsins væru 
uppfylltar og að viðeigandi umönnunarplan væri í notkun. Þetta tengdist 
einnig þeirri trú hjúkrunarfræðinganna að þeir væru mikilvægur málsvari 
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sjúklinga sinna, allt þetta byggðist á því að vilja það besta fyrir 
skjólstæðing sinn en ekki hvað hentaði starfsfólki vel. 

-  Að vera til staðar vísaði til mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar væru til 
staðar fyrir hinn deyjandi og fjölskyldu hans og gætu veitt viðeigandi 
nærveru, upplýsingar og tilfinningalegan stuðning. Til að vera færir um 
þetta fannst hjúkrunarfræðingunum þeir þurfa að vera öruggir með sjálfan 
sig og þekkja viðhorf sín til dauðans og dánarferlisins. Töldu þeir reynslu 
og það að vera fús til að helga sig umönnun deyjandi vera nauðsynlega 
þætti til öðlast þetta öryggi. 

- Hagræðing umhverfis vísaði til þess að hjúkrunarfræðingarnir töldu þetta 
dæmigerða umhverfi lyflækningadeilda hafa áhrif á gæði þeirrar 
umönnunar sem hægt var að veita s.s. skortur á einbýlum, skortur á símum 
á stofunum auk drungalegra innréttinga (e. drab décor). Þeir hagræddu 
með því að skapa næði fyrir hinn deyjandi sjúkling og aðstandendur hans 
og að beygja reglur s.s. reglur um heimsóknartíma og fjölda gesta. 

Öryggi heilbrigðisstarfsfólks 

Góður dauðdagi öllum til handa er nú viðurkennt sem forgangsatriði í 
samfélagi þjóða (Ellershaw, Dewar og Murphy, 2010). Eftirfarandi atriði 
hefur National Institute for Clinical Excellence (2004) sett fram sem bestu 
umönnun síðustu klukkustundir og daga lífsins: 
- Núverandi lyfjanotkun er metin og ónauðsynlegri (e. non-essential) 

lyfjagjöf er hætt. 
- Skrifað er upp á nauðsynlega (e. required) lyfjagjöf undir húð samkvæmt 

reglum stofnunar; lyf við verkjum, óróleika, ógleði, uppköstum og 
slímmyndun í öndunarvegi. 

- Ákvarðanir eru teknar um að hætta óviðeigandi inngripum. 
- Metin er hæfni sjúklings, fjölskyldu og umönnunaraðila (e. carers) til 

samskipta. 
- Greint er innsæi sjúklings, fjölskyldu og umönnunaraðila í ástand 

sjúklings. 
- Mat er lagt á andlegar- og trúarlegar þarfir sjúklings, fjölskyldu og 

umönnunaraðila. 
- Komið er auga á leiðir til að fræða fjölskyldu og umönnunaraðila um 

yfirvofandi dauða sjúklings. 
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- Fjölskylda og umönnunaraðilar fá viðeigandi skriflegar upplýsingar. 
- Almennir starfsmenn fá upplýsingar um ástand sjúklings. 
- Umönnunarplan er útskýrt fyrir og rætt er um það við sjúkling, fjölskyldu 

og umönnunaraðila. 
Shipman o.fl. (2008) gerðu rannsókn í þeim tilgangi að meta áhrif fræðslu 

um líknarmeðferð og stuðningsprógramms á þekkingu og sjálfstraust 
hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun (e. district nurses). Um var að ræða mat á 
þriggja ára verkefni þar sem markmiðið var að þjálfa 10.000 
hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun með prógrammi sem þróað var af öllum 
34 krabbameinssamtökum Englands. Þátttakendur voru 1.280 talsins og 
höfðu vinnustaðir þeirra verið valdir af handahófi. Spurningalisti var 
póstlagður til hjúkrunarfræðinganna á fyrsta stigi rannsóknarinnar og aftur ári 
síðar, þeir þá á öðru stigi rannsóknarinnar. Alls bárust svör frá 374 (32%) 
hjúkrunarfræðingum sem uppfylltu þær kröfur að hafa sent svör í bæði 
skiptin. Að auki voru hálf-stöðluð símaviðtöl tekin við 15 þátttakendur og 
skipulagðar umræður í einum rýnihópi. Fyrir fræðsluna reyndust 
hjúkrunarfræðingarnir hafa mesta sjálfstraustið í að fást við hægðatregðu 
(m=1,92), við að veita tilfinningalegan stuðning (m=2,01) og að veita 
meðferð við verkjum (m=2,09). Sjálfstraust í samskiptum fékk gildið m=2,28 
sem var sama tala og meðaltal allra þátta sem spurt var um. Minnst 
sjálfstraust höfðu hjúkrunarfræðingarnir í að fást við óróleika og rugl 
(m=2,62) og kvíða og þunglyndi (m=2,65).  Á stigi tvö í fræðslunni mátti sjá 
tölfræðilega marktækan mun á auknu sjálfstrausti í öllum þeim þáttum sem 
spurt var um nema í því að fást við ógleði og uppköst (m=2,26 – 2,20). 
Meðaltal allra gilda fór úr 2,28 í 2,19 sem er tölfræðilega marktækur munur  
p < 0,001. Í rannsókninni sögðust 86,8 % þátttakenda hafa náð að bæta hæfni 
sína í líknarhjúkrun með þessari fræðslu og stuðningi, 81,8% þeirra sögðu 
sjálfstraust sitt hafa aukist og 73,6% þeirra sögðu þá líknandi umönnun sem 
liðið þeirra veitti hafa batnað. Niðurstöður viðtala og samræðna í rýnihópi 
studdu þær niðustöður sem fengust frá spurningalistunum. 

Allir heilbrigðisstarfsmenn verða að búa yfir viðeigandi færni og 
þekkingu til að geta veitt deyjandi einstaklingum, fjölskyldum þeirra og 
umönnunaraðilum gæða þjónustu. Einkennameðferð er lykilatriði í 
uppfyllingu þarfa þeirra en erfið einkenni s.s. verkir, ógleði eða mikil 
slímmyndun í öndunarvegi geta valdið sjúklingi og ættingjum hans töluverðri 
vanlíðan (Ellershaw, Dewar og Murphy, 2010). Árangursrík 
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einkennameðferð er illframkvæmanleg án árangursríkra samskipta 
(Buckman, 2001). 

Samskipti 

National Institute for Clinical Excellence (2004) segir það eiga að vera á færi 
hvers starfandi hjúkrunarfræðings að geta átt viðeigandi og árangursrík 
samskipti við deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra.  

Fagfólk kýs oft að bíða með að tala um lok lífs við sjúklinga sína, bíður 
eftir því að þeir fitji af fyrra bragði upp á þeim samræðum á meðan sjúklingar 
vænta þess að fagfólkið hefji þessar viðkvæmu samræður (Gambles, 
Stirzaker, Jack og Ellershaw, 2006). Samræðurnar vilja því dragast þar til 
sjúkdómurinn ágerist og meiri vissa er um horfur en þessi töf er algeng 
ástæða síðkominna tilvísana í líknarmeðferð, óvæntra sjúkrahúsinnlagna og 
óviðeigandi inngripa í erfiðum aðstæðum (e. crises) (Veerbeek o.fl., 2008b). 
Bent hefur verið á að óöryggi um horfur veldur læknum oft kvíða þegar rætt 
er um lífslokameðferð við sjúklinga og fjölskyldur þeirra sem oftar en ekki 
búast við að hægt sé að spá fyrir um ferlið með meiri vissu en svo reynist 
raunin (Barclay og Maher, 2010). 

Tilgangur rannsóknar Wright o.fl. (2008) var að ákvarða hvort samræður 
um lífslok hefðu áhrif á þá meðferð sem krabbameinssjúklingar fengu þegar 
nálgaðist lífslok. Þátttakendur voru 638 sjúklingar og aðstandendur þeirra í 
sjö mismunandi göngudeildarþjónustum (e. outpatient sites) í nokkrum 
ríkjum Bandaríkjanna, niðurstöður voru unnar fyrir 332 þeirra. Sérþjálfaðir 
starfsmenn framkvæmdu 30-45 mínútna löng viðtöl við sjúklingana og eftir 
andlát voru tekin 60-75 mínútna löng viðtöl við ástvini þeirra. Niðurstöður 
bentu til þess að samræður um lífslok kunni að hafa einhvern ávinning í för 
með sér, bæði fyrir þann veika og aðstandendur hans. Ekki kom fram í 
niðurstöðum að sjúklingar hefðu upplifað tilfinningalega vanlíðan eða 
sálræna erfiðleika eftir lífslokaumræðu heldur komu þeir sjúklingar sem ekki 
höfðu tekið þátt í þess háttar samræðum verst út hvað þessa þætti varðaði. Sá 
hópur fékk einnig harðari lyfjameðferð í síðustu viku lífs síns sem hélst í 
hendur við minni gæði lífs þessa síðustu daga. Ættingjar þessara sjúklinga 
upplifðu minni lífsgæði, meiri eftirsjá og voru í meiri hættu á að þróa með sér 
þunglyndi eftir andlát ástvinar en ættingjar þeirra sjúklinga sem sögðust hafa 
fengið samtal um lífslok við sinn lækni, vægari lyfjameðferð og voru líklegri 
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til að njóta líknarþjónustu í meira en viku fyrir andlát sitt. Samkvæmt 
niðurstöðunum virtust vægari lyfjameðferð og líknarþjónusta fyrr í ferlinu 
stuðla að meiri lífsgæðum hins deyjandi og ættingja hans. 

Heyland o.fl. (2006) benda á að frumkvæði okkar til að bæta 
lífslokameðferð takmarkist við þá þekkingu sem við höfum á því hvað það 
virkilega er sem deyjandi sjúklingum og aðstandendum þeirra þykir vera 
gæða lífslokameðferð. Aðal tilgangur rannsóknar þeirra var að kanna hvaða 
þættir eru lykilþættir í góðri lífslokameðferð að mati alvarlega veikra 
sjúklinga á sjúkrahúsum og fjölskyldna þeirra. Höfundar hönnuðu mælitæki 
með 28 þáttum sem tengdust gæða lífslokameðferð sem þeir byggðu á 
fræðilegum heimildum, áliti sérfræðinga og viðtölum við sjúklinga. 
Spurningalistinn var lagður fyrir aldraða sjúklinga með langt gengið 
krabbamein og sjúklinga á lokastigum langvinnra sjúkdóma og fjölskyldna 
þeirra á fimm sjúkrahúsum víðsvegar um Kanada. Þeir voru beðnir um að 
meta viðhorf sín til mikilvægi þessara þátta. Samtals samþykktu 440 
sjúklingar (77%) og 160 ættingjar (91%) þátttöku. Niðustöður leiddu í ljós að 
þeir þættir sem oftast voru af sjúklingum metnir gríðarlega mikilvægir (e. 
extremely important) var það að treysta og hafa tiltrú á þeim læknum sem 
önnuðust þá (55,8%), að vera ekki haldið á lífi með lífsstyðjandi aðgerðum 
þegar lítil sem engin von var um bata (55,7%), að öll samskipti er vörðuðu 
sjúkdóminn og sjúkdómsferlið væru hreinskiptin (44,1%) og að ljúka hlutum 
og undirbúa sig undir lífslok (43,9%). Marktækan mun mátti sjá á ýmsum 
þáttum út frá því hvaða sjúklingahóp var um að ræða eða hvort sjúklingar eða 
ættingjar áttu í hlut. 

Í rannsókn Veerbeek o.fl. (2008a) er sjónum beint að því hvernig til tókst 
með samskipti við ættingja deyjandi einstaklinga. Þetta var megindleg 
íhlutunarrannsókn þar sem bornir voru saman hópar ættingja sjúklinga sem 
fengu þjónustu fyrir og eftir að meðferðarferlið Liverpool Care Pathway 
(LCP) var innleitt. Í úrtakinu voru 475 sjúklingar, svör bárust frá ættingjum 
271 þeirra (57% svarhlutfall). Niðurstöður leiddu í ljós að fyrir innleiðingu 
fannst um 89% þátttakenda þeir fá fullnægjandi upplýsingar um ástand 
ástvinar síns og umönnun hans þá þrjá síðustu daga sem viðkomandi lifði, 
85% þeirra fannst þessar upplýsingar vera skiljanlegar, 65% var sagt frá því 
sjúklingur væri líklega að deyja, 88% þeirra fannst þeir taka þátt í 
ákvörðunum um meðferð og umönnun sjúklings að því marki sem 
viðkomandi kærði sig um þessa síðustu þrjá daga og 80% þeirra fannst sem 
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tekið hefði verið tilllit til persónulegra og trúarlegra þarfa hins deyjandi. 
Einnig var sorgarferli viðkomandi ættingja metið. Ekki reyndist marktækur 
munur á þáttum er vörðuðu samskipti fyrir og eftir innleiðingu LCP en 
marktækur munur mældist milli hópanna er varðaði skorun á sorgarkvarða 
þar sem ættingjum virtist líða betur eftir innleiðingu LCP.  

Þverfagleg samvinna 

Gæða umönnun í lífslokameðferð er mjög einstaklingsbundin og hana ætti að 
veita sem ferli af sameiginlegum ákvörðunum fagfólks þar sem skýr 
samskipti eru viðhöfð og tillit er tekið til viðhorfa og óska sjúklingsins og 
fjölskyldu hans. Ein leið til að ná þessu markmiði er að unnið sé í 
þverfaglegum teymum og farið sé eftir leiðbeiningum (e. guidelines) 
(Steinhauser o.fl., 2000). 

Gardinger o.fl. (2012) rannsökuðu viðhorf heilbrigðisstarfsmanna til 
ávísana á ópíóíða í lífslokameðferð vegna merkja um að þeirri mikilvægu 
meðferð sé ekki alltaf sinnt sem skyldi. Þrjátíu og einn heilbrigðisstarfsmaður 
tóku þátt í vinnu fjögurra rýnihópa, tveggja í almennri líkfslokameðferð (19 
þátttakendur) og tveggja í líknarþjónustu (e. hospice) (12 þátttakendur). 
Niðurstöður leiddu í ljós að töluverðar hindranir voru í veginum fyrir 
viðeigandi notkun ópíóða í lífslokameðferð, fyrst og fremst vegna áhyggna 
lækna í almennri líkfslokameðferð af því að gefa of háa skammta og 
reynsluleysi þeirra í ávísun þessara lyfja. Höfundar leggja áherslu á að 
samvinna milli almennra starfsmanna og sérfræðinga í lífslokaþjónustu sé 
gríðarlega mikilvæg til að auka sjálfstraust almennra heilbrigðisstarfsmanna á 
þessu sviði. Einnig afhjúpuðu niðurstöður mikilvægt hlutverk sérmenntaðra 
hjúkrunarfræðinga við að hafa stjórn á og lina áhyggjur ættingja sem oft á 
tíðum hafa í upphafi efasemdir um þessa lyfjameðferð. 

Í kerfisbundnu fræðilegu yfirliti (e. systematic literature review) Puntillo 
og McAdam (2006) er vísað til frasans „læknar eru frá Mars og 
hjúkrunarfræðingar eru frá Venus“ um samskipti þessara samstarfsstétta. 
Skoðuð voru sérstaklega samskipti á gjörgæsludeildum og í lok 
samantektarinnar voru dregnar þær ályktanir að þó sum hlutverk og 
ábyrgðarsvið hjúkrunarfræðinga og lækna sem starfa hlið við hlið séu 
vissulega einstök út frá hlutaðeigandi fræðigrein þá sé möguleiki á töluverðri 
samþættingu í umönnunaríhlutunum. Einnig töldu höfundar að niðurstöður 
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rannsókna bentu til þess að þegar samskipti væru skýr og uppbyggileg og 
starfshættir einkenndust af því að vera samstarfsverkefni þá væru meiri líkur 
á auknum gæðum í þeirri lífslokameðferð sem veitt væri sjúklingum og 
fjölskyldum þeirra á gjörgæsludeildum. 

Notkun meðferðarferla í umönnun deyjandi 
sjúklinga 

Sökum þess hve umönnun deyjandi sjúklinga getur verið flókin og breytileg 
frá sjúklingi til sjúklings, frá einum fagmanni til annars og frá stofnun til 
stofnunar þá getur það verið áskorun að leiðbeina um ákveðin meðferðar- og 
umönnunarferli. Meðferðarferli eru þverfaglegar áætlanir, hannaðar til að efla 
hin mismunandi svið í heilbrigðisþjónustu, allt frá heilsueflingu til 
umönnunar við andlát (Hill, 2001). Meðferðarferli er ein af þeim aðferðum 
sem fram hafa komið í þeim tilgangi að auka gæði, árangur og öryggi í 
umönnun sjúklinga (Vanhaecht, De Witte, Panella og Sermeus, 2009). 
Ellershaw og Murphy (2011) benda á að nú sem fyrr sé stærstur hluti 
líknarmeðferðar veittur af aðilum sem ekki hafi sérfræðimenntun á því sviði 
og að líklegast verði það áfram þannig. Því sé mikilvægt að 
ósérfræðimenntað fagfólk hafa greiðan aðgang að ráðgjöf og stuðningi 
sérfræðinga í störfum sínum með deyjandi einstaklingum og að 
meðferðarferli henti vel til að auðvelda og móta þá umönnun sem veitt er.  

Á Íslandi eru klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð unnar af 
Líknarráðgjafarteymi Landspítalans. Þær byggja á erlendum leiðbeiningum 
um gagnreynda þekkingu og er ætlað að endurspegla heildræna nálgun við 
gerð meðferðaráætlunar hjá sjúklingum með lífshættulega og/eða versnandi 
langvinna sjúkdóma. Mælt er með því að þessar leiðbeiningar séu innleiddar 
með fræðslu og eftirfylgni, þær séu hluti af aðlögun nýrra starfsmanna, séu 
aðgengilegar á rafrænu formi og endurskoðaðar reglulega. Í þessum 
leiðbeiningum segir að greiningin lífslokameðferð (LLM) eigi við þegar 
sjúklingur er deyjandi og mælt er með því að Meðferðarferli fyrir deyjandi 
(Liverpool Care Pathway) sé fylgt við lok lífs (Landspítali, 2009). 
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Meðferðarferli fyrir deyjandi (Liverpool Care 
Pathway, LCP) 

Meðferðarferlið Liverpool Care Pathway (LCP) hefur á íslensku verið nefnt 
„Meðferðarferli fyrir deyjandi“. Það var þróað sem samstarfsverkefni milli 
Marie Curie Cancer Care stofnunarinnar í Liverpool og Háskólans í 
Liverpool með það að markmiði að færa hugmyndafræði líknar og 
umönnunar deyjandi sjúklinga frá líknarheimilum yfir á sjúkrahús og 
öldrunarstofnanir (Svandís Íris Hálfdánardóttir, Ásta B Pétursdóttir, Guðrún 
Dóra Guðmannsdóttir, Kistín Lára Ólafsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 
2010). Reynsla af ófullnægjandi umönnun hinna deyjandi og skortur á 
mikilvægi hennar innan heilbrigðiskerfisins var aðal ástæða þess að 
frumkvöðlar Hospice hreyfingarinnar í Bretlandi hófu þessa vinnu 
(Ellershaw, 2007). Segja má að LCP sé verkfæri til að bæta umönnun við lok 
lífs (Mullick o.fl., 2009). Ferlið er byggt upp af langri klínískri reynslu og 
gagnreyndri þekkingu ásamt því sem það veitir meðferðaraðilum umgjörð 
hvað varðar umönnun og meðferð deyjandi einstaklinga (Svandís Íris 
Hálfdánardóttir o.fl., 2010). 

Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP) er byggt upp af 18 markmiðum og 
skiptist í þrjá meginþætti: Upphafsmat og umönnun, reglulegt mat og 
umönnun eftir andlát. Fagfólk vinnur eftir ferlinu í þverfaglegri samvinnu og 
þarf viðkomandi sjúklingur að uppfylla ákveðin skilyrði er varða ástand hans 
til að það sé tekið í notkun (Svandís Íris Hálfdánardóttir o.fl., 2010; Svandís 
Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 2009). Útkomumælingar 
tengdar líkamlegri, sálfræðilegri og andlegri vellíðan sjúklings eru skoðaðar 
reglulega um leið og umönnunin fer fram (Mullick o.fl., 2009). 

Markmið Meðferðarferlis fyrir deyjandi er að bæta umönnun og meðferð 
þeirra sem munu deyja innan einhverra klukkustunda eða daga. 
Megináherslur eru lagðar á að auka þekkingu starfsfólks varðandi það tímabil 
sem sjúklingur er deyjandi og að auka gæði umönnunar og meðferðar á 
þessum síðustu klukkustundum eða dögum lífsins. Meginhlutar umönnunar 
beinast allt í senn að líkamlegum, sálrænum, félagslegum og andlegum 
þáttum (Svandís Íris Hálfdánardóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 2009). 

Þegar ákveðnar breytingar hafa orðið á ástandi sjúklings er farið að huga 
að því að setja hann í meðferðarferlið, enda hafa þá allir möguleikar á að 
ástand hans breytist til batnaðar verið skoðaðir.  Ákvörðun um notkun 
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meðferðarferlisins er alltaf tekin á þverfaglegan hátt og styðst fagfólkið við 
ákveðið flæðirit við þessa ákvarðanatöku. Þegar sú greining að viðkomandi 
sé deyjandi liggur fyrir er mikilvægt að hún sé dagsett og skráð á viðeigandi 
hátt (Ellershaw og Murphy, 2011). Til að sett sé fram sú greining að 
sjúklingur sé deyjandi þurfa a.m.k. tvö af eftirtöldum atriðum að eiga við: 
Sjúklingur er rúmfastur, aðeins fær um að dreypa á vökva, sjúklingur er 
rænulítill, og/eða getur ekki lengur kyngt töflum (Landspítali, 2009). Allar 
ákvarðanir um breytingar á meðferð á þessum viðkvæma óvissutíma verður 
að framkvæma á faglegan og nærgætinn hátt og gæta þess að hafa hagsmuni 
sjúklingsins og fjölskyldu hans að leiðarljósi. Því er nauðsynlegt að notkun 
ferlisins sé endurskoðuð og endurmetin reglulega eða á a.m.k. þriggja daga 
fresti, þann tíma sem viðkomandi einstaklingur nýtur umönnunar skv. 
meðferðarferlinu (Ellershaw og Murphy, 2011). 

Við upphafsmat á líðan og breytingu sjúkdómsdeinkenna þar sem LCP er 
notað er afar mikilvægt að öll samskipti séu góð, alhliða og skýr. Allar 
ákvarðanir skal ræða við sjúklinginn sjálfan og/eða eftir atvikum við hans 
nánustu aðstandendur. Gæta skal þess vel að allar ákvarðanir um breytingu á 
umönnun séu ræddar við viðkomandi. Upphafsmat skal framkvæmt af a.m.k. 
lækni og hjúkrunarfræðingi. Það felur í sér endurskoðun á lyfjagjöf þar sem 
lyfjagjöf sem ekki er lengur talin gagnleg hinum deyjandi er hætt. Þess er 
gætt að lyfjafyrirmæli fyrir lyf sem gefin eru eftir þörfum í tengslum við 
einkennameðferð séu til staðar ásamt því að atriði sem tengjast meðferð en 
eru ekki lengur viðeigandi séu endurskoðuð. Jafnframt er hugað að ýmsum 
þáttum er varða sálræna, trúarlega og andlega þætti (Ellershaw og Murphy, 
2011). 

Reglulegt mat fer fram á fjögurra eða tólf klukkustunda fresti. Skráð er 
ástand og líðan sjúklings samkvæmt einkennamati og merkt er með 
viðeigandi kóða í viðkomandi dálka. Öll frávik eru skráð á viðkomandi 
eyðublöð. Einnig er hugað að líðan aðstandenda og hún skráð. Þó formlegt 
mat á líðan og ástandi fari fram á fyrirfram ákveðnum tímum er sjúklingi 
þess utan sinnt eftir þörfum. Í hinu reglulega mati er ekki skráð líðan og 
ástand sjúklings s.l. fjórar klukkustundir heldur einungis á þeim tíma sem 
fyrirfram var ákveðinn. Hafi sjúklingi eða aðstandendum hans verið sinnt á 
milli þessara reglulegu tímasetninga eru þær athuganir og viðbrögð við þeim 
skráðar í frávikaskráningu (Ellershaw og Murphy, 2011). 
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Í meðferðarferlinu er lögð áhersla á reisn og virðingu í allri umönnun eftir 
andlát, hvort heldur sem er gagnvart hinum látna einstaklingi eða þörfum 
fjölskyldu hans. Hinn látni fær umbúnað skv. reglum stofnunar og óskum 
aðstandenda og fjölskyldan fær leiðsögn og stuðning varðandi næstu skref. 
Auk þess tilheyrir þessu stigi ýmis konar frágangur á skjölum og munum hins 
látna (Ellershaw og Murphy, 2011). 

Rannsóknir á gagnsemi LCP 

Niðurstöður rannsókna, eigindlegra sem megindlegra frá nokkrum Evrópu-
löndum s.s. Bretlandi, Hollandi og Ítalíu, eiga það sammerkt að benda til þess 
að meðferðarferlið Liverpool Care Pathway auki gæði umönnunar á 
lokastigum lífs (Costantini o.fl., 2011; Costantini o.fl., 2014; Gambles o.fl., 
2009; Hockley o.fl., 2005; Hockley o.fl., 2010; Lhussier o.fl., 2007; Paterson 
o.fl., 2009; Veerbeek o.fl., 2008b). 

Hollendingar hafa undanfarin ár unnið að innleiðingu LCP með góðum 
árangri (Veerbeek o.fl., 2006). Viðamikil rannsókn á innleiðingu LCP þar í 
landi fór fram á árunum 2003-2006. Rannsóknin náði til þriggja 
þjónustustiga; fjögurra krabbameinsdeilda á tveimur sjúkrahúsum, til 
hjúkrunarheimilis og heimahjúkrunar sem veitt var í átta þorpum. Allir þeir 
sjúklingar sem þáðu þjónustu frá þessum stofnunum á tímabilinu voru 
upplýstir um rannsóknina og komu allir sjúklingar, 18 ára og eldri, sem létust 
á þessu tímabili til greina sem viðfangsefni hennar. Útilokaðir voru allir þeir 
sem ekki náðist að upplýsa um rannsóknina sökum ástands síns og þeir sem 
tjáð höfðu andstöðu sína á því að rannsakendur fengu aðgang að 
sjúkragögnum þeirra. Um tveimur mánuðum eftir andlát voru spurningalistar 
lagðir fyrir ættingja og þá hjúkrunarfræðinga sem önnuðust viðkomandi. Alls 
tóku 472 hjúkrunarfræðingar og 269 ættingjar samtals 475 sjúklinga þátt. 
Könnuð var tíðni skráningar, einkennabyrði og þættir sem tengdust 
samskiptum fyrir (árin 2003-2005) og eftir innleiðingu (árin 2005-2006) 
meðferðarferlisins. Rannsóknin telst vera íhlutunarrannsókn, með fyrir- og 
eftir íhlutunarsnið. Niðurstöður sýndu fram á nákvæmari skráningu eftir 
innleiðingu LCP sem og bætta einkennameðferð í umönnun við lok lífs. Ekki 
var marktæk breyting á þáttum er vörðuðu samskipti milli skjólstæðinga og 
fagfólks (Veerbeek o.fl., 2008b). 
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Í mars 2007 samþykktu öll sjö hjúkrunarheimilin í Midlothian héraði í 
Skotlandi að taka þátt í 18 mánaða rannsókn á innleiðingu tveggja 
meðferðarferla fyrir deyjandi; LCP og the Gold Standards Framework for 
Care Homes (GSFCH). Reyndur sérfræðingur í líknarhjúkrun var þeim til 
aðstoðar auk þess sem tvær lykilpersónur á hverju hjúkrunarheimili fyrir sig 
voru ábyrgar fyrir því að samræma og koma á breytingum. Deildarstjórar sáu 
um að hafa samband við almenna starfsmenn og kynna fyrir þeim verkefnið. 
Starfsfólk fékk fræðslu, þjálfun, stuðning, reglulegar heimsóknir á 10-14 
daga fresti auk fjögurra vinnubúða (e. workshops). Megindlegt gagnasafn 
fékkst með gögnum úr sjúkraskrám. Gögnum var skipt í tvo flokka; gögn 
þeirra sem dáið höfðu ári áður en rannsóknin hófst og þeirra sem létust á 
meðan á innleiðingu stóð eða í kjölfar hennar. Þau gögn sem safnað var 
innihéldu upplýsingar um eftirfarandi atriði: Aldur, lengd búsetu á 
hjúkrunarheimili, tengda sjúkdóma, fyrirmæli um meðferð t.d. full meðferð 
að endurlífgun (FME), upplýsingar um sjúkrahúsinnlagnir síðustu átta vikur 
lífsins, dánarstað og notkun á LCP. Niðurstöður sýndu mikla og marktæka 
aukningu á notkun meðferðarfyrirmæla s.s. FME, þróaðra 
meðferðarfyrirmæla og notkunar á LCP. Einnig fækkaði óþarfa innlögnum á 
sjúkrahús og færri létust á sjúkrahúsum eða 8% í stað 15% áður (Hockley 
o.fl., 2010). 

LCP meðferðarferlið var þýtt og forprófað á fjórum sjúkradeildum í 
Genova á Ítalíu árið 2006, einni lungna- og þremur lyflækningadeildum. Á 
deildunum voru samtals 96 rúm og þar störfuðu samtals 19 læknar og 56 
hjúkrunarfræðingar. Fjöldi andláta á deildunum var árið 2006  um 460 
talsins, þar af ríflega 200 andlát vegna krabbameina. Þesssi rannsókn var 
fyrsta skrefið í þriggja ára rannsóknaráætlun í þeim tilgangi að meta LCP 
meðferðarferlið á sjúkrahúsum. Aðal tilgangur rannsóknarinnar var að meta 
hversu ákjósanlegt væri að innleiða og nota LCP í ítölsku samfélagi. Einnig 
var markmiðið að meta skilvirkni LCP með óstýrðri fyrir-eftir rannsókn. 
Tekin voru saman öll tilfelli þar sem krabbameinssjúklingar höfðu látist, 
tveimur til fjórum mánuðum fyrir og eftir innleiðingu LCP en þau voru 
samtals 111 talsins (63 fyrir innleiðingu og 48 eftir hana). Viðtöl voru tekin 
við 79 aðstandendur (71,2%) eftir lát sjúklingsins og stuðst við mælitækið 
Toolkit After-Death Bereaved Family Member Interview. Niðurstöður sýndu 
marktækan mun á kvörðum mælitækisins fyrir og eftir innleiðingu og tóku 
rannsakendur eftir merkilega háum fylgnistuðlum í niðurstöðum. 
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Rannsakendum fannst þessi greining staðfesta mikla hættu á úrtaks- og 
upplýsingasveigð tengt þessu fyrir/eftir sniði og mæltu sterklega með að 
klasarannsókn yrði tekin til greina við rannsókn á þessu viðfangsefni 
(Costantini o.fl., 2011). Þessi rannsókn var forveri klasarannsóknar sem 
framkvæmd var að hluta til af sama rannóknarhópi (Costantini o.fl., 2014) 
þar sem megindleg, tveggja fasa, fyrir/eftir íhlutunar-klasarannsókn fór fram 
á sömu þátttakendum og tóku þátt í rannsókn á innleiðingu LCP sem getið er 
hér að ofan (Costantini, 2011). Tilgangur rannsóknarinnar var að meta virkni 
LCP á gæði þeirrar lífslokaumönnunar sem fullorðnum krabbameins-
sjúklingum var veitt á síðustu viku lífs síns. Til að  meta gæði 
umönnunarinnar út frá sjónarhóli syrgjandi ættingja notuðu rannsakendur 
ítölsku útgáfu mælitækisins Toolkit After-death Bereaved Family Member 
Interview (sjö 0-100 stiga skalar sem meta gæði lífslokameðferðar) og einnig 
að hluta til ítölsku útgáfu VOICES (Views of Informal Carers – Evaluation of 
Services), þrjá hluta sem leggja mat á verki, andþyngsli og ógleði/uppköst. 
Haft var samband símleiðis við væntanlega þátttakendur og þeim boðin 
þátttaka, tekin voru viðtöl við 79 aðstandendur (46 fyrir og 33 eftir 
innleiðingu LCP), oftast á þeirra heimili. Ekki var merkjanlegur neinn stór 
munur á eðli þessara tveggja hópa.  Niðurstöður sýndu að marktækur 
jákvæður munur var á meðaltali fjögurra skala mælitækisins; virðing, góðvild 
og reisn, tilfinningalegur stuðningur við fjölskyldu, virkni fjölskyldu og 
samræming á umönnun. Ekki var marktækur munur á gæðum 
einkennameðferðar (verkir og andþyngsli) fyrir utan svolítinn merkjanlegan 
mun á bætingu meðferðar við ógleði og uppköstum sem rannsakendum fannst 
benda til þess að þróa þurfi frekari nýjungar á því sviði (Costantini o.fl., 
2014). 

Rannsóknir á viðhorfum starfsfólks til LCP 

Þegar sérstaklega er litið til rannsókna um viðhorf og reynslu starfsfólks af 
innleiðingu og notkun LCP virðast þær nokkuð samdóma um ágæti þess 
(Ásta Bjarney Pétursdóttir, 2011; Clark o.fl., 2012a; Clark o.fl., 2012b; Di 
Leo o.fl., 2011; Gambles o.fl., 2006; Jack o.fl., 2003; O´Hara, 2011; Walker 
og Read, 2010). 

Rannókn Di Leo o.fl. (2011) miðaði að því að kanna væntingar til LCP og 
áhrif notkunar þess meðal heilbrigðisstarfsfólks á ítölskum sjúkrahúsum. 
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Upplýsingar voru fengnar með viðtölum við fjóra rýnihópa heilbrigðis-
starfsmanna sem var slembiskipt í hópa eftir atvinnugrein (tveir læknar og 
þrír hjúkrunarfræðingar í hverjum hópi). Fundir með rýnihópunum fóru fram 
fyrir og eftir innleiðingarferli ítölsku útgáfu LCP fyrir sjúkrahús. Viðtölin 
voru greind í þemu og voru fimm yfirþemu greind; verkjastjórnun og það að 
hætta óviðeigandi meðferð, samskipti við sjúklinga, samskipti við 
aðstandendur, samskipti milli fagfólks og hagnýt atriði. Niðurstöður bentu til 
þess að LCP meðferðarferlið gæti bætt huglæga skynjun og þekkingu 
fagfólks á einkennastjórnun, faglega vitund tengt tilfinningalegum 
vandamálum og aukið upplýsandi stuðning í lífslokameðferð. Einnig var það 
talið geta bætt samskipti milli lækna og hjúkrunarfólks. 

Tilgangur rannsóknar Walker og Read (2010) var að kanna reynslu lækna 
og hjúkrunarfræðinga af notkun LCP á gjörgæsludeildum, einkum möguleg 
áhrif þess á starfshætti. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem þýðið var tvær 
gjörgæsludeildir á 1000 rúma háskólasjúkrahúsi í norð-vestur hluta Midlands 
í Englandi. Tekin voru hálf-stöðluð viðtöl við sex einstaklinga og var 
tilgangurinn að skyggnast inn í reynslu þátttakenda af því að nota LCP og 
hvort það hefði bætt umönnun. Viðtölin voru þáttagreind og komu í ljós sex 
meginþemu sem endurspegluðu reynslu þátttakenda af LCP og fór hún eftir 
því hvaða hlutverki þeir gengdu á viðkomandi deild. Einkum fannst 
hjúkrunarfræðingum skorta upp á að læknar tækju ákvarðanir er vörðuðu 
lífslok. Allir þátttakendur voru sammála um að þeir hefðu vald á notkun 
ferlisins þó misjafn væri hversu mikla fræðslu þeir sögðu starfsfólk hafa 
fengið.  Misjafnt var hversu algenga þátttakendur sögðu notkun á LCP vera. 
Meirihluti þátttakenda hafði jákvæða reynslu af notkun LCP, fannst það vera 
leiðbeinandi við umönnun, breytti starfsháttum jafnhliða því að stuðla að líkn 
og jákvæðum samskiptum. Notkun LCP þótti hafa stuðlað að aukinni 
persónulegri nálgun með áherslu á sjúklinginn og fjölskyldu hans sem leiddi 
til jákvæðari reynslu hins deyjandi og aðstandenda. Fræðsla og fullnægjandi 
stuðningur þóttu mikilvæg svo hvers konar innleiðing á LCP gæti heppnast 
vel. 

Í eigindlegri rannsókn O´Hara (2011) var leitast við að kanna viðhorf tólf 
hjúkrunarfræðinga á bráðadeildum til notkunar LCP, hvaða áhrif þeir töldu 
LCP hafa á umönnun sjúklinga og sjálfsöryggi þeirra sjálfra í starfi með 
deyjandi einstaklingum. Um tilgangsúrtak var að ræða og voru valdir þeir 
hjúkrunarfræðingar sem reynslu höfðu af notkun LCP á bráðadeildum. 
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Völdust til þátttöku hjúkrunarfræðingar af sex deildum, 32 rúma 
krabbameinsdeild og fimm lyflækningadeildum fyrir aldraðra. Unnið var í 
tveimur rýnihópum sem rannsakendur töldu henta vel þar sem það bauð upp á 
ákveðinn sveigjanleika þegar spurningar, sem voru sex, voru lagðar fyrir 
þátttakendur. Í öðrum hópnum voru almennir hjúkrunarfræðingar en í hinum 
hjúkrunarfræðingar sem sérstakan áhuga höfðu á LCP, líknar- og 
lífslokameðferð, sex hjúkrunarfræðingar í hvorum hópi. Við úrvinnslu voru 
greind sex þemu: Notkun LCP sem tæki í umönnun (e. care tool), bætt 
sjálfstraust, þjálfun og stuðningur, samband lækninga og hjúkrunar, að deyja 
á sjúkrahúsi og málefni er vörðuðu lífslok. Niðurstöður sýndu að báðir hópar 
hjúkrunarfræðinganna höfðu þau viðhorf að LCP tryggði sjúklingum 
viðeigandi og ígrundaða meðferð sem hentaði þörfum þeirra sem og 
fjölskyldum þeirra. Það var álitið að notkun LCP fullvissaði ættingja um að 
umönnun væri veitt og að ástvinir þeirra væru ekki gleymdir þó sjúklingur 
væri deyjandi. Almennu hjúkrunarfræðingunum fannst að þó þeir hefðu ekki 
næga reynslu til að hefja samræður um notkun LCP og dauðann eða 
dauðaferlið þá veitti LCP þeim ákveðið sjálfstraust, sýndi hvað gera skyldi 
næst og hvernig þeir gætu veitt sem besta umönnun. Þannig gæfi LCP þeim 
ákveðinn ramma til að fylgja. Hjúkrunarfræðingarnir sem sérstakan áhuga 
höfðu á LCP, líknar- og lífslokameðferð litu svo á að sjálfstraust þeirra hefði 
aukist með þessum skriflegu leiðbeiningum sem hjálpaði þeim í starfi. Þeim 
fannst þeir hafa betri færi til að ræða við ættingja þar sem ferlið ýtti undir 
skýrari skilning milli þeirra, sjúklinga og ættingja. Þátttakendur sögðu að 
vissulega kæmi upp togstreita þegar kæmi að því að gefa deyjandi 
einstaklingi nægan tíma í starfsumhverfi bráðadeildarinnar þar sem oft er 
mikið að gera og jafnvel undirmannað. Að sinna þeim sem voru deyjandi gat 
orðið útundan þegar hjúkrunarfræðingar forgangsröðuðu naumum tíma 
sínum. Einnig fannst þeim að oft skorti upp á aðstöðu fyrir ættingja. Þetta 
fannst þeim koma í veg fyrir að deyjandi einstaklingar og fjölskyldur þeirra 
fengju alltaf næga athygli og umönnun. Á móti kom að þeim fannst LCP og 
það að alltaf skuli á fjögurra klukkustunda fresti athugað með vellíðan 
sjúklingsins gefa þeim „leyfi“ til að gefa sér tíma fyrir þessa umönnun og þá 
skráningu sem fylgdi. Það hefði leitt til betri umönnunar deyjandi 
einstaklinga á þeirra vinnustað. 

Jack o.fl. (2003) könnuðu einnig viðhorf hjúkrunarfræðinga á 
bráðadeildum til notkunar LCP og notuðu líkt og O´Hara til þess eigndlega 



26 

rannsóknaraðferð með rýnihópum. Til að mæta tilgangi rannsóknarinnar var 
notast við tilgangsúrtak (e.purposive sample) og valdir til þátttöku 
hjúkrunarfræðingar sem höfðu bæði skilning sem og reynslu af notkun LCP í 
starfi sínu. Tveir rýnihópar voru myndaðir með þátttöku 15 
hjúkrunarfræðinga frá mismunandi sjúkradeildum. Þessi rýnihópaviðtöl tóku 
um eina klukkustund hvort. Notast var við hálf-staðlaðan viðtalsramma með 
áherslu á þá umönnun sem veitt var fyrir innleiðingu LCP, áhrif innleiðingar 
LCP og mögulegar hindranir á notkun þess. Spurt var opinna spurninga og 
hvatt til frekari umræðna þegar þess var þörf. Við gagnagreiningu var notuð 
þáttagreining. Niðurstöður bentu eindregið til jákvæðra viðhorfa 
hjúkrunarfræðinga til innleiðingar og notkunar á LCP. Sem dæmi þá fannst 
þeim sem fyrir innleiðingu LCP hefði verið erfiðara að meðhöndla einkenni 
sjúklinga vegna ruglings og skorts á leiðbeiningum. Það var álit þeirra að 
eftir innleiðinguna væri almennt betur tekið á meðhöndlun einkenna, 
unglæknar hefðu meira sjálfstraust í ávísun lyfja, meiri regla væri á þeirri 
umönnun sem veitt væri, meiri áhersla lögð á umönnun ættingja, ferlið leiddi 
til opnari samskipta og opnaði á umræður um dauðann, veitti 
hjúkrunarfræðingum vel þegnar leiðbeiningar og jók sjálfstraust þeirra. Að 
auki varð öll skráning betri og markvissari eftir innleiðinguna. 

Gambles o.fl. (2006) gerðu rannsókn á viðhorfum lækna og 
hjúkrunarfræðinga til notkunar LCP á 30 rúma líknarheimili (e. hospice) í 
Norð-vestur hluta Englands. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem 
hálf-stöðluð viðtöl voru tekin við 11 manna tilgangsúrtak. Hvert viðtal tók ½-
1 klst. Gagnageining fólst í að geina innihald viðtalanna í yfir og undirþemu. 
Gerð var sú krafa að þátttakendur hefðu bæði skilning og reynslu af notkun 
LCP og að til til úrtaksins veldist fólk með mismikla reynslu af umönnun 
deyjandi einstaklinga. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá fannst 
flestum þátttakendum LCP endurspegla þá gæðaumönnun sem almennt færi 
fram á líknardeildum og hefði því ekki bein áhrif á hvernig hugsað væri um 
deyjandi í þannig umhverfi. Þó mætti greina meiri samfellu í þeirri umönnun 
sem veitt væri því LCP virkaði svolítið eins og plagg sem minnti á allt það 
sem þurfti að sinna. Meðferðarferlið þótti einnig hafa mjög góð áhrif 
varðandi alla skráningu þar sem þar væri allt á einum stað og sparaði það 
starfsfólki áður tímafreka skráningu. Af því hlytist tímasparnaður sem nýttist 
í þágu sjúklings og aðstandenda hans. Þátttakendur höfðu þá sýn að LCP 
hvetti til meiri og jákvæðari samskipta, milli starfsfólks sem og milli 
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starfsfólks og sjúklings/ættingja. Einnig kom fram að mikilvægt væri að hafa 
í huga að sú umönnun sem veitt væri gegnum ferlið yrði aldrei betri en 
kunnátta og færni viðkomandi starfsmanns leyfði, þ.e. ferlið yrði aldrei betra 
en sá sem notaði það. Þátttakendur sáu góða möguleika varðandi LCP sem 
tæki til kennslu og fræðslu um það hvernig veita mætti samfellu í umönnun 
deyjandi sjúklings og fjölskyldu hans. Einnig sáu þeir í ferlinu tækifæri til 
rannsókna þar sem ferlið veitti aukna skráningu um einkenni og umönnun á 
lokastigum lífsins, atriði sem ekki hefði verið hugsað svo mikið um að skrá 
nákvæmlega áður en innleiðing á LCP átti sér stað. 

Rannsóknir frá Nýja Sjálandi settu fram niðurstöður á viðhorfum 
starfsfólks til umönnunar við lífslok og áhrifum LCP á veitta umönnun. 
Marshall, Clark, Sheward og Allan (2011) framkvæmdu megindlega 
rannsókn á viðhorfum starfsfólks á hjúkrunarheimilum til umönnunar 
sjúklinga og aðstandenda þeirra við lok lífs. Úrtakið samastóð af 195 
starfsmönnun þriggja nýsjálenskra hjúkrunarheimila. Spurningalisti var 
sendur út og fengust svör frá 32% þátttakenda. Tilgangur rannsóknarinnar var 
að fá fram viðhorf starfsfólks til umönnunar við lífslok sem grunn að 
kynningu og mati á innleiðingu LCP. Mælitækið sem notað var í 
rannsókninni var þróað af rannsóknarteyminu og var byggt á kjarnaþáttum 
lífslokameðferðar (e. core aspects of palliative care) og meðferðarferla (e. 
integrated care pathways, ICP). Mælitækið innihélt spurningar í formi  
staðhæfinga ásamt opnum spurningum. Spurningarnar voru flokkaðar saman 
samkvæmt eðli þeirra á eftirfarndi hátt: Almennar upplýsingar, umönnun 
deyjandi fólks, samskipti, hópvinna, skráning, viðhorf og athugasemdir til 
viðbótar þar sem þátttakendur fengu tækifæri til að koma með tillögur að 
bættri umönnun deyjandi fólks, að benda á hindranir er varða umönnun 
deyjandi og fjölskyldur þeirra auk almennra athugasemda.  Mælitæki 
rannsóknar Marshall o.fl. (2011) varð síðan grunnur að tveimur öðrum 
rannsóknum sem sérstaklega rannsökuðu viðhorf starfsfólks til 
meðferðarferlisins LCP (Clark o.fl., 2012a; Clark o.fl., 2012b). 

Clark o.fl. (2012a) könnuðu viðhorf starfsfólks til þess hvaða áhrif LCP 
hefði á veitta umönnun á hjúkrunarheimilum. Rannsóknin náði til þriggja 
dvalarheimila aldraðra á Nýja Sjálandi sem höfðu yfir að ráða um 150 
rúmum. Á þessum heimilum var hjúkrunarfræðingur á vakt eða tiltækur á 
bakvakt. Notast var við blandaða aðferð þ.e. spurningalista, rýnihópa og 
einstaklingsviðtöl, til að leita svara við því hvort starfsfólki þætti LCP 
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meðferðarferlið hafa jákvæð áhrif á þá umönnun sem veitt væri hinum 
deyjandi og fjölskyldu hans. Ásamt þeim spurningum sem áður höfðu verið 
lagðar fram í fyrrgreindri rannsókn Marshall o.fl. frá 2011 voru nú 
viðbótarspurningar er vörðuðu LCP sérstaklega. Auk spurninga-
könnunarinnar var þátttakendum boðið að taka þátt í rýnihópi 16-24 
mánuðum eftir innleiðingu auk þess sem viðtöl voru tekin við nokkra 
þátttakendur. Þátttaka í spurningakönnuninni var slök, einungis 26 af 194 
starfsmönnun (13%) skiluðu inn svörum. Auk þessa tóku 15 starfsmenn þátt í 
vinnu rýnihópa og viðtöl voru tekin við fimm starfsmenn. Þær spurningar er 
vörðuðu LCP sérstaklega þóttu mest upplýsandi varðandi 
rannsóknarspurninguna og því var mest áhersla lögð á þær er niðurstöður 
voru túlkaðar. Spurningarnar voru settar fram í formi staðhæfinga og sýndu 
niðurstöður  að rúmlega þrír fjórðu þátttakenda voru sammála eða mjög 
sammála því að notkun LCP hefði jákvæð áhrif á það hvernig umönnun þeir 
veittu. Notkun LCP þótti auðvelda það að greina þá sem voru deyjandi, 
markmið með umönnun deyjandi þóttu skýrari, mat einkenna var 
skipulagðara og gert oftar auk þess sem starfsfólki var gert kleift að bregðast 
betur við einkennum. Í það heila fannst þátttakendum sem umönnun deyjandi 
hefði orðið betri við innleiðingu LCP. Þátttakendum fannst þeir fá með LCP 
almennan ramma fyrir þverfaglega samvinnu og auðveldari samskipti við 
fjölskyldur og samstarfsfólk. Fjölskyldur voru upplýstari um málefni hins 
deyjandi ásamt því að taka meiri þátt í umönnun hans og skipulagningu 
hennar eftir innleiðingu LCP. Þátttakendum fannst þeir sem starfsmenn 
jafnframt eiga auðveldara með að leita sér utanaðkomandi ráðgjafar og 
aðstoðar frá öðru fagfólki. Þeir merktu hjá sér aukna þekkingu og sjálfstraust 
auk þess sem skráning varð betri. Samræmi var á milli niðurstaðna úr 
spurningakönnuninni og þess sem kom fram í rýnihópum og 
einstaklingsviðtölum. 

Að auki sýndu niðurstöður Clark o.fl. (2012b) sem gerð var á starfsfólki 
tveggja nýsjálenskra bráðadeilda í kjölfar tilrauna-innleiðingar á LCP að 
þetta meðferðarferli hefði jákvæð áhrif á mikilvæga þætti meðferðar. 
Rannsóknarsnið var blandað, sendur var sami spurningalisti og í fyrri 
rannsókn þeirra (Clark o.fl., 2012a) til 227 starfsmanna auk þess sem 18 
starfsmenn tóku þátt í vinnu rýnihópa. Svörun spurningalistans var slök líkt 
og í fyrri rannsókninni en 41 svar barst (18%). Rannsakendur mátu það svo 
að þessa slöku svörun mætti að hluta til rekja til þess að spurningalistinn hafi 
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verið of langur (10 bls). Spurningalistinn var lagður fyrir sex og 11 mánuðum 
eftir innleiðingu meðferðarferlisins á deildirnar tvær og vinna rýnihópanna 
fór fram 10 og 15 mánuðum eftir innleiðinguna. Niðurstöður sýndu að yfir 
70% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála því að LCP hefði jákvæð 
áhrif á alla þá þætti sem spurt var um. Umönnunin hafði í heild batnað að 
mati yfir 90% þátttakenda sem sýndi sig í bættum skilningi á markmiðum 
umönnunarinnar. Þáttakendur mátu að þekking þeirra og sjálfstraust hefðu 
farið batnandi, sögðu ferlið stuðla að samræðum um ástand viðkomandi 
sjúklinga og viðeigandi meðferðarplan auk þess sem ferlið var talið 
notendavænt og leiddi til betri skráningar. Mestu framfarir með notkun 
ferlisins fannst þátttakendum liggja í bættum viðbrögðum við algengum 
einkennum sjúklinga við lífslok. Samræmi var milli niðurstaðna úr 
spurningakönnun og vinnu rýnihópa. 

Ofangreindar rannsóknir eiga samhljóm með íslenskri rannsókn Ástu B. 
Pétursdóttur (2011), rannsóknin var eigindleg og gagna aflað með viðtölum 
við 13 hjúkrunarfræðinga sem höfðu reynslu af því að fylgja slíku ferli. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu hjúkrunarfræðinganna af því 
að fylgja LCP meðferðarferlinu í umönnun deyjandi sjúklinga á líknardeild. 
Meginniðurstöður voru þær að meðferðarferlið væri vegvísir sem vaktaði og 
varðaði ferli hjúkrunar. Það sameinaði mikilvæga þætti í umönnuninni auk 
þess að auka öryggi, metnað í starfi, faglega vitund og gagnrýna hugsun. Það 
að fylgja meðferðarferlinu fannst hjúkrunarfræðingunum einnig valda hjá 
þeim breyttum áherslum í hjúkruninni og auka skilning og styrk í 
samskiptum við aðstandendur. Allir þátttakendur töldu mikilvægt að halda 
áfram að nota meðferðarferlið fyrir deyjandi einstaklinga á líknardeild. 

Gagnrýni á notkun LCP 

Síðastliðin ár hefur gagnrýni á notkun LCP komið fram þrátt fyrir að 
rannsóknir hafi bent til jákvæðra viðhorfa bæði lækna og hjúkrunarfræðinga 
til ferlisins sem og rannsókna þar sem niðurstöður benda til aukinna gæða í 
lífslokameðferð sé það notað (Watts, 2013). Notkun LCP hefur leitt til fjölda 
umræðna meðal heilbrigðisstarfsfólks um styrkleika þess sem veikleika og 
ekki eru allir sannfærðir um að notkun meðferðarferla auki gæði umönnunar 
við lífslok (Duffy, Payne og Timmins, 2011). Þessi umræða hefur leitt til 



30 

óvissu með bæði lífslokameðferð og notkun LCP meðal almennings og 
margra heilbrigðisstarfsmanna (Watts, 2013).  

Forsvarsmenn tímaritsins British Medical Journal (BMJ) sendu rafræna 
könnun til 3021 sjúkrahúslæknis þar sem leitað var eftir viðhorfi til LCP í 
nafnlausri könnun. Alls bárust 647 svör (21%) og af þeim höfðu 563 læknar 
notað ferlið í starfi sínu.  Um 57% þátttakenda fannst þessi neikvæða umræða 
hafa orðið til þess að LCP var síður notað á þeirra vinnustað og 60% þeirra 
höfðu verið beðnir um það af sjúklingum eða ættingjum að ferlið yrði ekki 
notað í þeirra tilfelli (Chinthapalli, 2013b). 

Þrátt fyrir ítarlega heimildaleit fundust ekki dæmi um rannsóknir þar sem 
notkun LCP í lífslokaumönnun kom illa út varðandi gæði þeirrar þjónustu 
sem veitt er. Fyrst og fremst hefur verið um mikla fjölmiðlagagnrýni að ræða 
sem birtist m.a. í fyrirsögnum um að ferlið sé að sögn lækna notað til að ná 
niður kostnaði, að öldruðum sjúklingum sé að sögn lækna neitað um mat og 
drykk svo þau deyji fyrr og þannig losni pláss, að ferlið stuðli að líknardrápi 
og gefi leyfi til að drepa (e. a licence to kill) (Watts, 2013). 

Hollensk rannsókn Van der Heide o.fl. (2010) náði til lækna og ættingja 
311 látinna krabbameinssjúklinga þar sem kannaðar voru ákvarðanir við lok 
lífs og áhrif LCP. Meðal annarra niðurstaðna kom í ljós að notkun LCP dró 
úr því að læknar notuðu lyf sem kynnu að flýta fyrir dauða sjúklinga. Þessar 
niðurstöður voru því ekki í samræmi við þær gagnrýnisraddir sem haldið hafa 
öðru fram. 

Watson, Hockley og Dewar (2006) framkvæmdu þátttökurannsókn (e. 
action research) í þeim tilgangi að koma auga á þær hindranir sem komast 
þyrfti fyrir í því ferli að innleiða meðferðarferli fyrir umönnun deyjandi fólks 
sem leið til að auka gæði í lífslokameðferð á hjúkrunarheimilum. Bæði 
eiginlegum og megindlegum gögnum var safnað á átta breskum 
hjúkrunarheimilum fyrir innleiðingu LCP, á meðan á henni stóð og eftir að 
innleiðingu lauk. Niðustöður sýndu að fjölmargar hindranir þyrfti að yfirstíga 
svo þetta ferli gangi vel fyrir sig. Sex megin hindranir voru greindar: 
1.  Skortur á þekkingu á lyfjum notuðum í líknarmeðferð og á meðferð við 

einkennum við lok lífs. 
2. Tregða við að undirbúa yfirvofandi andlát, þ.e. að viðurkenna stöðuna og 

breyta meðferð. 
3. Lítill skilningur á dánarferlinu og skortur á færni í að greina yfirvofandi 

dauða. 
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4. Skortur á þverfaglegri teymisvinnu á hjúkrunarheimilum. 
5. Skortur á öryggi starfsmanna í samskiptum þegar rætt er um dánarferlið. 
6. Sum hjúkrunarheimili voru ekki opin fyrir því eða tilbúin til að breytast. 
Rannsakendur drógu þá ályktun af niðurstöðunum að það að innleiða 
mðferðarferli til notkunar við lífslok á hjúkrunarheimilum væri ekki auðvelt 
eða hnökralaust ferli. Starfsþróun væri nauðsynleg svo starfsfólk hefði 
skilning á því sem verið væri að gera til að geta mætt mögulegum hindrunum. 
E.t.v. má draga þá ályktun að hægt sé að rekja stóran hluta þeirrar gagnrýni 
sem fram hefur komið á notkun ferlisins til orða Shuttleworth (2012) sem 
bendir á að meðferðarferlið LCP verði sem verkfæri, aðeins jafn gott og sá 
einstaklingur sem notar það. Þegar ósérhæfðir hjúkrunarfræðingar mæta 
áskorunum í hjúkrun sjúklinga í lífslokameðferð er LCP eitt og sér ekki rétta 
svarið. Ferlið veiti hins vegar möguleika á að aðstoða hjúkrunarfræðinga og 
annað heilbrigðisstarfsfólk í þverfaglegum teymum við að endurskoða þá 
þjónustu sem þeir veita, við að ná viðeigandi gæðum líknarmeðferðar, bæta 
skráningu og auka þverfaglega samvinnu (Duffy o.fl., 2011). 
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Kafli 3 – Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Fjallað verður um 
val á rannsóknarsniði og rannskóknaraðferðum, umfjöllun um framkvæmd 
rannsóknar, úrtaki lýst, gagnasöfnun og aðferðafræði við greiningu gagna. 
Jafnframt er fjallað um það mælitæki sem notað var, forprófun þess og rætt er 
um réttmæti, áreiðanleika og siðfræði rannsóknarinnar. 

Rannsóknaraðferð 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram var valin 
megindleg þversniðsrannsókn (e. quantitative  cross-sectional survey) með 
lýsandi samanburðarsniði (e. descriptive comparative design). Megindlegar 
rannsóknir einkennast af því að upplýsingum er safnað saman á tölulegu 
formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og tölfræðilegum aðferðum er beitt við 
framsetningu og túlkun gagna. Í þversniðsrannsóknum er mælt einu sinni og 
þegar sniðið er lýsandi samanburðarsnið er mælt hjá tveimur eða fleiri hópum 
og athugaður munur milli hópa út frá hinum ýmsu breytum (Altman, 1991; 
Hall, 2008). Þversniðsrannsóknum hefur verið lýst sem nokkurs konar 
skyndimyndum (e. snapshots) af þýði og þeim gögnum sem sóst er eftir á 
hverjum tímapunkti (Hall, 2008). 

Tilgangur lýsandi rannsókna er að skoða, lýsa og skrá niður þætti 
ákveðinna fyrirbæra eða sambanda eins og þau koma fyrir, þ.e. án þess að 
grípa inn í það sem mælt er (Altman, 1991; Polit og Beck, 2008). Þær veita 
upplýsingar um ákveðnar staðreyndir á markvissan hátt og einstaklingar eða 
hópar eru skoðaðir með stöðluðum athugunum eða spurningalistum (Burns 
og Grove, 2001; Hall, 2008), en ekki er verið að reyna að skýra þróun 
aðstæðna eða uppruna þeirra (Polit og Beck, 2008). Í spurningakönnunum er 
hægt að safna fjölbreyttum upplýsingum á stuttum tíma, það er þeirra helsti 
kostur. Einnig er erfitt að rekja svör til einstakra þátttakenda sem eykur líkur 
á því að þeir svari af hreinskilni sem getur leitt til réttmætari niðurstaðna 
(Polit og Beck, 2008). Helstu ókostir sem gætu fylgt því að velja 



34 

spurningalista sem aðferð við gagnaöflun eru þeir að spurningar geta verið 
torskiljanlegar, svarkostir óljósir og  fyrirmæli ekki nægjanlega skýr (Grétar 
Þór Eyþórsson, 2013; Polit og Beck, 2008). Einnig getur stórt úrtak verið 
kostnaðarsamt og hætta getur verið á lélegri svörun, brottfalli og að svör 
berist seint (Polit og Beck, 2008). 

Í megindlegum rannsóknum verður að gæta þess vandlega að úrtak úr 
þýði sé nógu stórt til að hægt sé að draga af niðurstöðunum tölfræðilegar 
ályktanir (Polit og Beck, 2008). Við ákvörðun um stærð úrtaks var litið til 
þess að almennt gildir sú regla að því stærra sem úrtak er þeim mun 
nákvæmara er það (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Í þessari rannsókn var ætlunin að athuga hvort munur væri á viðhorfum 
þeirra hjúkrunarfræðinga sem nota Meðferðarferli fyrir deyjandi og þeirra 
sem gera það ekki, til öryggis, samskipta eða þverfaglegrar samvinnu, að 
teknu tilliti til bakgrunnsbreyta s.s. aldurs, starfsaldurs, menntunar eða 
vinnustaðar.  Leitast var við að ná til stórs hluta þeirra hjúkrunarfræðinga 
sem sinna þessari hjúkrun á Íslandi og því þótti þessi rannsóknaraðferð henta 
vel. 

Val á þátttakendum 

Við val á úrtaki var notast við tilgangsúrtak (e. purposive sample) en því er 
beitt í sérstökum aðstæðum þar sem rannsakendur þurfa að beita dómgreind 
sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson 
og Þorlákur Karlsson, 2013). Í úrtaki rannsóknarinnar voru 476 einstaklingar.  

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru þau að viðkomandi hefði 
íslenskt hjúkrunarleyfi, reynslu af því að vinna við hjúkrun deyjandi 
sjúklinga og fullan skilning á töluðu og skrifuðu íslensku máli. Hugað var að 
því að í úrtaki væru fulltrúar hjúkrunarfræðinga frá öllum 
heilbrigðisumdæmum á Íslandi sem ynnu á sjúkrahúsum, 
heilbrigðisstofnunum, hjúkrunarheimilum eða í heimahúsum þar sem 
líknarmeðferð er veitt. 
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Mælitæki rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn var notast við spurningalista sem byggir á nýsjálenska 
mælitækinu End-of-life care survey sem er sett fram sem tveir aðskildir 
spurningalistar. Sá fyrri mælir þætti fyrir innleiðingu Meðferðarferlis fyrir 
deyjandi (Liverpool Care Pathway, LCP) en sá seinni eftir að reynsla er 
komin á notkun þess. Leyfi fyrir þýðingu úr ensku yfir í íslensku var 
góðfúslega veitt af höfunda þess, Dr. Jean Clark sem er sérfræðingur í 
klínískri hjúkrun við Arohanui líknarheimilið í Palmerston North á Nýja 
Sjálandi. Eftir að leyfi fékkst fyrir þýðingu var mælitækið sent til löggilts 
skjalaþýðanda sem þýddi það samkvæmt reglum um þýðingu og staðfærslu á 
mælitækjum (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Í rannsókninni var íslenska 
útgáfa þessa mælitækis forprófuð. Vegna eðli rannsóknarinnar, tilgangs og 
markmiða voru fyrrgreindir tveir spurningalistar sameinaðir. 

Fyrri hluti spurningalistans (hluti I) mælir viðhorf hjúkrunarfræðinga til 
faglegrar færni, öryggis, samskipta og samvinnu heilbrigðisstétta í umönnun 
deyjandi eintaklinga í mismunandi umhverfi. Seinni hlutinn (hluti II) mælir 
alla fyrrgreinda þætti ásamt viðhorfum starfsfólks til notkunar þekkts 
meðferðarferlis fyrir deyjandi, Liverpool Care Pathway (LCP) og mat þeirra 
á því hvernig það hefur nýst í starfi (Fylgiskjal 9). 

Í upphafi var spurt nokkurra almennra spurninga um lýðfræðilega þætti 
s.s. aldur, starfsaldur í hjúkrun, starfsaldur við hjúkrun deyjandi sjúklinga, 
menntun, vinnustað og hvort Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP) væri notað 
á vinnustað eða ekki. Mælitækið skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn 
inniheldur fjóra meginþætti sem eru: Umönnun deyjandi einstaklinga (7 
spurningar), skráning (2 spurningar), samskipti (8 spurningar) og hópvinna (4 
spurningar). Því næst koma fimm opnar spurningar þar sem þátttakendum er 
gefinn kostur á að lýsa í stuttu máli þeim hindrunum sem vinna gegn góðri 
umönnun deyjandi sjúklinga á þeirra vinnustað og þeim gefinn kostur á að 
koma með tillögur um hvað sé hægt að gera til að bæta þessa umönnun. 
Seinni hluti mælitækisins inniheldur þrjá meginþætti sem eru: Umönnun 
deyjandi einstaklinga (6 spurningar), skráning (1 spurning) og hópvinna (2 
spurningar). Þeim hluta spurningalistans var aðeins beint til þátttakenda þar 
sem LCP var notað á vinnustað þeirra. Samtals voru spurningarnar í 
könnuninni 35 talsins. 
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Ein spurning rannsóknarinnar gaf svarmöguleikann já eða nei. Hinar 
spurningar byggðu á staðhæfingum þar sem boðið var upp á svarmöguleika á 
fimm stiga Likert kvarða. Kvarðinn hafði bæði pósitíva og negatíva stefnu, 
þ.e. svarmöguleikinn í miðjunni gaf möguleika á nokkuð hlutlausu svari á 
meðan svarmöguleikinn lengst til vinstri gaf til kynna mikið samþykki eða 
algengi (pósitív stefna) en svarmöguleikinn lengst til hægri gaf til kynna lítið 
eða ekkert samþykki eða algengi (negatív stefna). 

Í þeim þáttum mælitækisins sem stóðu fyrir umönnun deyjandi 
einstaklinga, skráningu, samskiptum og hópvinnu voru svarmöguleikar 
„alltaf“, „oftast“, „stundum“, „mjög sjaldan“ og „aldrei“ og gaf svarið 
„alltaf“ gildið 1 í tölfræðilegri úrvinnslu en svarið „aldrei“ gildið 5. Í þáttum 
mælitækisins sem stóðu fyrir notkun meðferðarferlis fyrir deyjandi (LCP) 
voru svarmöguleikarnir „mjög sammála“, „sammála“, „hvorki/né“, 
„ósammála“ og „mjög ósammála“ og fékk svarið „mjög sammála“ gildið 1 
og svarið „mjög ósammála“ gildið 5. Því lægra sem gildið var benti til meira 
samþykkis og gaf gildið 1,0 til kynna fullkomið samþykki við þeim 
fullyrðingum sem settar voru fram í mælitækinu. 

Leitast var við að hafa öll fyrirmæli og leiðbeiningar skýr og afdáttarlaus 
en það er mjög mikilvægt þegar framkvæmdaraðili könnunar er ekki til 
viðtals þegar þátttakendur svara spurningalista. Einnig er útlit mælitækis 
mikilvægt, það þarf að vera aðlaðandi og líta út þannig að það veki áhuga 
svarandans (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  Leitað var til sérfróðs hönnuðar 
varðandi aðstoð við uppsetningu og útlit spurningalistans með það í huga að 
gera þetta mælitæki vel úr garði. 

Forprófun á mælitæki 

Mikilvægur þáttur í undirbúningi rannsókna þar sem notaðir eru 
spurningalistar sem þýddir eru úr öðru tungumáli yfir í það sem nota á er 
forprófun á mælitækinu. Með því að þýða og staðfæra mælitæki fæst tæki 
sem aflar upplýsinga með sama hætti og frumútgáfa mælitækisins gerir. 
Ákveðnar próffræðilegar forsendur þarf þó að uppfylla svo það sé mögulegt 
(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Forprófun getur leitt í ljós hvort gallar leynist 
í mælitæki, hvort það nýtist sem skyldi eða hvort það sé of flókið eða 
óhentugt. Prófunin getur einnig gefið vísbendingar um hversu langan tíma 
tekur fyrir þátttakendur að svara viðkomandi könnun, hvort einhver atriði séu 
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gölluð, hvort um ósamræmi í spurningum sé að ræða eða óheppilegt orðalag 
(Teijlingen og Hundley, 2001). Með forprófun á End-of-life care survey 
mælitækinu var verið að kanna eiginleika íslensku útgáfunnar út frá 
áreiðanleika og réttmæti (Hoyle, Harris og Judd, 2002).  

Áreiðanleiki (e. reliability) er sú geta mælikvarða til að sýna fram á 
sambærilegar niðurstöður þegar sömu aðilar eru mældir við mismunandi 
aðstæður (Field, 2009), þ.e. það vísar til þess hvort viðkomandi mælitæki 
mæli eða gefi sömu niðurstöður í endurteknum tilvikum. Því minni sem 
breytileikinn er í endurteknum mælingum, því meiri er áreiðanleikinn. Þá er 
mælitækið að mæla það sem það á að mæla  (Polit og Beck, 2008).  

Til eru mismunandi leiðir til að meta áreiðanleika mælitækis og er ein sú 
að meta innri áreiðanleika (e. internal consistency) sem vísar til þess að hve 
miklu leyti hver spurning vísar til þess sem mælitækið á að mæla og hve sterk 
tengingin er á milli þeirra. Innri áreiðaleiki ályktar um uppbyggingu 
mælitækisins, er mælikvarði á hversu einsleit atriði mælitækisins eru og 
hvernig til hafi tekist við val á spurningum eða heildarútkomu á mælitækinu. 
Meta þarf bæði einstakar spurningar sem og listann í heild (Polit og Beck, 
2008). 

Réttmæti (e. validity) gefur vísbendingar um hvort rannsókn dragi réttar 
ályktanir út frá þeirri spurningu sem henni var ætlað að svara eða hvort próf 
mæli þau hugtök sem því var ætlað að mæla. Með öðrum orðum, réttmæti 
gefur til kynna hversu vel mælitæki mælir það sem því er ætlað að mæla 
(Field, 2009). Fyrir tilstuðlan rannsókna og fleiri þátta er þekking stöðugt að 
þróast því er réttmæti aldrei algjört (Polit og Beck, 2008). Hugtakinu réttmæti 
hefur verið skipt í innra- og ytra réttmæti.  

Innra réttmæti (e. internal validity) vísar til þess hversu gott viðkomandi 
rannsóknarsnið er og hversu trúverðugar ályktanir megi draga af 
niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
Innihaldsréttmæti (e. content validity) gefur vísbendingar um að efni prófs 
samsvari efni þeirrar smíðar sem það var hannað til að ná til (Field, 2009), 
eða segir til um hversu góðir fulltrúar spurningarnar eru, hversu góð þýðingin 
sé, hvort þær eru túlkaðar eins af þeim sem spurningalistinn er lagður fyrir og 
að hve miklu leyti spurningar listans eru í samræmi við það sem honum er 
ætlað að mæla (Haukur Freyr Gylfason og Þórhallur Guðlaugsson, 2005). 

Ytra réttmæti (external validity) varðar það að hve miklu leyti hægt er að 
alhæfa niðurstöður rannsóknar yfir á annað þýði og aðrar aðstæður (Sigríður 
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Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) og snýst því um hversu mikið 
hægt er að alhæfa um þýði út frá niðurstöðum rannsóknar sem byggja á 
ákveðnu úrtaki, frá einu úrtaki til annars eða á mismunandi tímum (Þorlákur 
Karlsson, 2003). 

Til að auka réttmæti og áreiðanleika mælitækisins í íslensku þýðingunni 
var spurningalistinn lagður fyrir þrjá aðlila með mismunandi bakgrunn og 
þeir beðnir að leggja mat sitt á hann. Um var að ræða hjúkrunarfræðinga með 
og án sérfræðiþekkingar á málefni spurningalistans auk aðila sem ekki hafði 
menntun á heilbrigðissviði. Fram komu gagnlegar ábendingar sem nýttust við 
uppsetningu spurningalistans í íslensku útgáfunni. Jafnframt fengust 
ábendingar frá höfundi upphaflega mælitækisins um það sem hans 
rannsóknarhópur myndi gera öðru vísi ef rannsókn yrði endurtekin í ljósi 
ábendinga sem hópurinn fékk frá þátttakendum í þeirri rannsókn. 

Eftir þessar ábendingar voru gerðar breytingar á spurningalistanum sem 
snerust fyrst og fremst um að fækka spurningum því hann var að mati þeirra 
aðila sem lögðu mat sitt á hann, allt of langur (55 spurningar alls). Einnig 
voru spurningar sem erfitt hafði verið að greina í erlendu rannsóknunum 
útilokaðar og spurningar sem ekki þóttu hæfa íslenskum aðstæðum teknar 
burt. 

Framkvæmd rannsóknar 

Frá upphafi var markmiðið að ná til breiðs hóps hjúkrunarfræðinga úr öllum 
heilbrigðisumdæmum og frá mismunandi stofnunum er varðar stærð og 
starfsemi. Á Íslandi eru heilbrigðisumdæmin sjö talsins; Vesturland, 
Vestfirðir, Norðurland, Austurland, Suðurland, Suðurnes og 
Höfuðborgarsvæðið (Velferðarráðuneytið, 2014). Leitast var við að velja 
þátttakendur frá litlum, meðalstórum og stórum stofnunum með mismunandi 
starfsemi. Þess var gætt sérstaklega að hlutföll milli mismunandi starfsemi og 
landssvæða væru sem jöfnust.  

Byrjað var á því að afla upplýsinga um fjölda hjúkrunarfræðinga á 
deildum lyflækningasviða sjúkrahúsanna, þeirra sem sinna sérhæfðri 
lífslokameðferð í heimahúsum, á öllum heilbrigðisstofnunum og dvalar- og 
hjúkrunarheimilum um allt land. Það hversu nákvæmur listinn er yfir alla í 
þýði er eitt af fjórum atriðum sem skipta mestu máli er kemur að því hversu 
góð úrtök eru. Hin atriðin eru stærð þeirra, dreifing í þýði og úrtaksaðferð 
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(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlssn, 2013). Hringt var í alla 
hjúkrunarforstjóra eða deildarstjóra þeirra stofnana sem gefnar eru upp á vef 
Velferðarráðuneytisins (Velferðarráðuneyti, 2013) og óskað eftir umbeðnum 
upplýsingum. 

Eftir að öll tilskilin leyfi lágu fyrir var þátttakendum sendur spurningalisti 
(Fylgiskjal 9) ásamt kynningarbréfi þátttakenda (Fylgiskjal 8). Í 
kynningarbréfinu sem jafnframt var beiðnisbréf um þátttöku voru upplýsingar 
um markmið og tilgang rannsóknar, hvernig þátttakendur voru valdir auk 
upplýsinga um trúnað rannsakenda við þá. Einnig var þeim bent á hvert þeir 
gætu leitað til að fá frekari upplýsingar um rannsóknina eða um rétt sinn sem 
þátttakenda í rannsókninni. 

Spurningalistarnir og kynningarbréfin voru send út til hverrar stofnunar 
fyrir sig þar sem fyrirfram ákveðinn aðili (hjúkrunarforstjóri/deildarstjóri) 
hafði tekið að sér að úthluta þeim til væntanlegra þátttakenda. Með þessu 
fylgdi umslag til að senda útfylltan spurningalistann til baka til 
ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, án greiðslu fyrir þátttakendur. Gagnasöfnun 
fór fram á tímabilinu 10. febrúar til 14. mars. 

Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 19. Notuð var lýsandi og ályktandi tölfræði við 
úrvinnsluna. Könnuð var tíðni, meðaltal og staðalfrávik gagna, reiknuð var út 
fylgni milli breyta og gerð marktektarpróf. 

Í rannsóknum sem byggja á megindlegum rannsóknum er unnið með 
breytur en þær standa fyrir það fyrirbæri sem rannsakað er og er breytilegt 
milli einstaklinga eða fyrirbæra. Breyturnar í rannsókninni voru mældar á 
raðkvarða (e. ordinal scale) þar sem þátttakendur röðuðust samkvæmt  
svörum sem þeir gáfu við hverri spurningu. Algengt dæmi um raðkvarða eru 
möguleikarnir „mjög sammála“, „frekar sammála“, „hlutlaus“, „frekar 
ósammála“ og „mjög sammála“ (Amalía Björnsdóttir, 2013) en það eru þeir 
svarmöguleikar sem gefnir voru upp í hluta II þessarar rannsóknar. Í hluta I 
voru svarmöguleikarnir „alltaf“, „oftast“, „stundum“, „mjög sjaldan“ og 
„aldrei“ sem einnig er dæmi um raðkvarða. Bakgrunnsbreytur rannsóknar þar 
sem þátttakendur voru flokkaðir eftir ýmsum lýðfræðilegum þáttum voru á 
nafnkvarða. 
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Bil á milli raðbreyta eru huglæg sem takmarkaði nokkuð úrvinnslu- 
möguleikana. Til að meta tengsl tveggja raðbreyta var fylgnistuðullinn 
Spearmans rho notaður en hann tekur gildi á bilinu -1 í gegnum 0 upp í +1 
(Altman, 1991; Munro, 1997). Þar sem gögnin voru ekki normaldreifð var 
Mann-Whithey U próf framkvæmt til að meta marktekt á mun á meðaltölum 
óháðra breyta milli tveggja hópa. Þegar hópar voru þrír eða fleiri var notað 
Kruskal-Wallis próf (Altman, 1991; Field, 2009; Polit og Beck, 2008). 
Marktektarmörk voru sett við p=0,05. 

Gerð var þáttagreining (e. factor analysis) til að draga saman hinar 
fjölmörgu breytur spurningalistans í færri breytur með sameiginlegum 
undirliggjandi víddum (Field, 2009; Munro, 1997; Polit og Beck, 2008). 
Þannig eru hinar undirliggjandi víddir eða breytur (e. latent variables) 
greindar sem þættir og prófað er hvort og þá hvaða spurningar (e. items) 
tilheyra ákveðnum þætti (Anna Birna Almarsdóttir, 2004; Field, 2009). 
Þannig var hægt að nota þættina til að lýsa mörgum af breytum 
rannsóknarinnar (Munro, 1997). Þáttagreiningin var gerð með tilliti til þess 
að íslenski listinn var tvískiptur og hún var gerð pöruð (e. pairwise detetion) 
með tilliti til brottfallsgilda (e. missing values). Ekki hafði verið gerð 
þáttagreining á þessum spurningalista áður og hafði rannsakandi ekki 
fyrirfram mótaða hugmynd um fjölda undirliggjandi hugtaka og hvaða 
spurningar tengdust hverju hugtaki fyrir sig, því var notuð leitandi 
þáttagreining (e. exploratory factor analysis) með hornréttum snúningi þátta 
(e. orthogonal rotations) þar sem gengið er út frá óskyldleika milli þátta sem 
viðheldur sjáfstæði þeirra (Polit og Beck, 2008). 

Innri áreiðanleiki spurningalistans í heild sinni sem og áreiðanleiki hvers 
undirþáttar fyrir sig var reiknaður með áreiðanleikastuðlinum Cronbach´s 
Alpha (Cronbach, 1951) en sá stuðull er algengasta mælingin á innri 
áreiðanleika spurningalista (Field, 2009). Skilgreiningar voru á bilinu 0 til 1 
þar sem 0 þýðir að áreiðanleikinn sé enginn en 1 þýðir hann sé algjör 
(Cronbach, 1951; Field, 2009). 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Rannsóknir þurfa að uppfylla ákveðnar siðferðilegar kröfur, ekki síður en 
aðferðafræðilegar því bæði menn og dýr hafa sjálfstæða hagsmuni sem 
öðrum ber að virða (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsóknum gilda 
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ákveðnar siðareglur sem er ætlað að standa vörð um siðferðisleg verðmæti. 
Þær eru eftirfarandi: 
-  Sjálfræðisreglan  kveður á um virðingu fyrir viðkomandi manneskju og 

sjálfræði hennar. Hún vísar til þess hversu rangt það er að hafa gagn af 
fólki á fölskum forsendum sem í vísindarannsóknum leiðir af sér kröfuna 
um upplýst og óþvingað samþykki. 

- Skaðleysisreglan  kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt 
forðast að valda skaða og því megi vísindarannsóknir ekki fela í sér 
ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur.  

- Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til að láta sem best af sér leiða. 
Samkvæmt henni er það skylda rannsakenda að gera einungis rannsóknir 
sem líklegar eru til hagsbóta fyrir mannkynið. 

- Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða. Sú regla 
leitast við að vernda fyrir áhættu þá hópa sem veikasta stöðu hafa. 

Þessar siðareglur taka á þáttum eins og samþykki þátttakenda og skilningi, 
þeirra á rétti þeirra til að hætta við þátttöku hvenær sem er í 
rannsóknarferlinu og að þeir séu að fullu upplýstir um þætti er varða 
rannsóknina og þátttöku sína í henni (Sigurður Kristinsson, 2013; Vilhjálmur 
Árnason, 2003). Þátttakendur í þessari rannsókn fengu í hendur 
kynningarbréf þar sem öll þessi atriði komu fram. 

Áður en framkvæmd gagnasöfunar hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi. Leyfi 
voru veitt frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala 
Háskólasjúkrahúsi (LSH) (Fylgiskjal 2), Siðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri 
(SAk) (Fylgiskjal 5) og forráðamönnum LSH (Fylgiskjöl 3 og 4) og SAk 
(Fylgiskjöl 6 og 7). Ekki var krafist leyfi Vísindasiðanefndar. Rannsóknin var 
tilkynnt öllum forráðamönnum þeirra heilbrigðisstofnana, dvalar- og 
hjúkrunarheimila og þeirrar sérfræðiþjónustu þar sem leitað var eftir þátttöku 
hjúkrunarfræðinga, enginn af viðkomandi aðilum gerði athugasemd. 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar sem gerði ekki athugasemdir 
(Fylgiskjal 1). Í rannsókninni var unnið með algjörlega ópersónugreinanleg 
gögn. 

Allar upplýsingar sem gefnar voru í rannsókninni voru meðhöndlaðar 
samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið eftir lögum 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Lög nr. 77 23. maí 2000) 
og þagnarskyldu (Lög nr. 34 15. maí 2012). 
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Kafli 4 – Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 
rannsóknarspurningum sem settar voru fram en þær voru: Hvert er réttmæti 
og áreiðaleiki íslensku þýðingarinnar á mælitækinu End-of-life care survey? 
Eru tengsl milli öryggis í starfi og aldurs, starfsaldurs eða menntunar? Er 
marktækur munur milli öryggis í starfi og aldurs, starfsaldurs, menntunar eða 
vinnustaðar? Er marktækur munur milli öryggis í starfi og þess hvort 
viðkomandi notar LCP í starfi sínu eða ekki? 

Þátttakendur 

Athugun á fjölda hjúkrunarfræðinga á deildum lyflækningasviða 
sjúkrahúsanna, þeirra sem sinna sérhæfðri lífslokameðferð í heimahúsum, á 
öllum heilbrigðisstofnunum og dvalar- og hjúkrunarheimilum um allt land 
leiddi í ljós að 822 hjúkrunarfræðingar vinna við umönnun deyjandi 
sjúklinga/vistmanna á Íslandi. Þegar búið var að huga að því að í úrtaki væru 
fulltrúar hjúkrunarfræðinga frá öllum heilbrigðisumdæmum og frá stofnunum 
með mismunandi starfsemi voru í úrtaki 476 einstaklingar eða um 58% þýðis.  

Svarhlutfall var 40,8% (n=194) og bárust alls 23 svör frá þeim 45 
hjúkrunarfræðingum er sinna sérhæfðri líknar- og lífslokameðferð á 
líknardeild eða í heimahúsum (svarhlutfall 51%), 67 frá 122 
hjúkrunarfræðingum á bráðalegudeildum sjúkrahúsanna (svarhlutfall 55%), 
44 frá 136 hjúkrunarfræðingum á heilbrigðisstofnunum (svarhlutfall 32%) og 
59 svör frá 173 hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimilum (svarhlutfall 34%). 
Einn þátttakandi merkti ekki við tegund vinnustaðar. 
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Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Í spurningalistanum voru sex spurningar lagðar fyrir þátttakendur varðandi 
bakgrunn þeirra til notkunar við úrvinnslu niðurstaðna. Spurt var um aldur, 
starfsaldur í hjúkrun, starfsaldur við hjúkrun deyjandi sjúklinga, hæstu 
prófgráðu sem lokið var, vinnustað og hvort Meðferðarferli fyrir deyjandi 
(LCP) væri notað á vinnustað eða ekki. Vegna þess hve fá svör flokkuðust á 
einstaka breytur og til einföldunar við úrvinnslu voru sumir svarmöguleikar 
sameinaðir. Skiptingu þátttakenda eftir bakgrunnsbreytum má sjá í Töflu 1. 

 
Tafla 1.  Almennar upplýsingar um lýðfræðilega þætti 

 n % 

Aldur  

 Yngri en 40 ára 80 (41,2%) 

 40 ára og eldri 114 (58,8%) 

Starfsaldur í hjúkrun 

 Minna en 6 ár 51 (26,3%) 

 6-15 ár 51 (26,3%) 

 Meira en 15 ár 91 (46,9%) 

Starfsaldur við hjúkrun deyjandi sjúklinga 

 Minna en 6 ár 67 (34,9%) 

 6-15 ár 62 (32,3%) 

 Meira en 15 ár 63 (32,8%) 

Hæsta prófgráða sem lokið er 

 Grunnmenntun í hjúkrunarfræði 151 (77,8%) 

 Framhaldsmenntun í hjúkrunarfræði 26 (13,4%) 

 Meistarapróf í hjúkrunarfræði 17 (8,8%) 

Vinnustaður 

 Sérhæfð lífslokameðferð á líknardeild eða í heimahúsi 23 (11,9%) 

 Bráðalegudeild á sjúkrahúsi 67 (34,7%) 

 Heilbrigðisstofnun 44 (22,8%) 

 Hjúkrunarheimili 59 (30,6%) 

Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP) notað á vinnustað 

 Já 144 (74,2%) 

 Nei 50 (25,8%) 
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Til að skoða bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar var notast við lýsandi 
tölfræðiútreikninga. Þegar skoðuð var aldursskipting þátttakenda kom í ljós 
að 41,2% þeirra voru yngri en 40 ára og 58,8% voru 40 ára eða eldri. Þegar 
litið var til starfsaldurs kom í ljós að þeir hjúkrunarfræðingar sem sinntu 
þessari hjúkrun höfðu almennt langa starfsreynslu, rétt tæplega helmingur 
þeirra (47,2%) hafði starfað við hjúkrun í meira en 15 ár. Um fjórðungur 
(26,4%) hafði minna en 6 ára starfsreynslu og annar fjórðungur (26,4%) 6-15 
ára starfsreynslu. Skiptingin á starfsreynslu við hjúkrun deyjandi sjúklinga 
var öllu jafnari en þar hafði um þriðjungur starfað við fagið í minna en 6 ár, 
þriðjungur í 6-15 ár og þriðjungur í meira en 15 ár. Tæp 12% þátttakenda 
veittu sérhæfða líknar- og lífslokameðferð á líknardeild eða í heimahúsi, tæp 
35% þeirra unnu á bráðalegudeild á sjúkrahúsi, tæp 23% störfuðu á 
heilbrigðisstofnun og rúm 30% á hjúkrunarheimili. Um þrír fjórðu hlutar 
þátttakenda (74,2%) notuðu Meðferðarferli fyrir deyjandi (LCP) í starfi sínu, 
25,8% gerðu það ekki. 

Skoðuð voru skor einstakra breyta mælitækisins. Annars vegar voru það 
skor þátttakenda við spurningum sem tilheyrðu fyrri hluta mælitæikisins 
(Tafla 2) og hinsvegar spurningar sem lagðar voru fyrir þá þátttakendur sem 
höfðu reynslu af notkun LCP (Tafla 3). Því lægra sem gildið var benti til 
meira samþykkis við þeim fullyrðingum sem settar voru fram, þ.e. lægri gildi 
vísaði til „betri einkunnar“. Fullkomið samþykki gaf skorið 1,0. 
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Tafla 2.  Skor breyta mælitækisins (hluti I) 

Breyta Meðaltal Staðalfrávik n Svöruðu 

    ekki 
Umönnun deyjandi einstaklinga 
Ég átta mig á því hvenær  
sjúklingur/vistmaður er að deyja 1,90 .432 194 0% 
Ég hef næga þekkingu til að annast  
deyjandi sjúkling/vistmann 1,49 .604 194 0% 
Ég hef næga þekkingu til að annast fjölskyldu  
deyjandi sjúklings/vistmanns 1,61 .660 194 0% 
Á vinnustað mínum er komið til móts við líkamlegar  
þarfir sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 1,37 .494 194 0% 
Ég treysti mér til að meta alvarleika  
sjúkdómseinkenna deyjandi sjúklings/vistmanns 1,72 .598 192 1% 
Ég tel að ég bregðist með viðeigandi hætti við sársauka- 
fullum sjúklingseinkennum deyjandi sjúklings/vistmanns 1,44 .518 193 0,5% 
Ég veit hvenær rétt er að stöðva óviðeigandi  
meðferð (inngrip) 1,83 .556 193 0,5% 

Skráning 
Á vinnustað mínum eru sett markmið varðandi umönnun  
sjúklinga/vistmanna og þau skilmerkilega skráð og skjalfest 1,85 .965 193 0,5% 
Á vinnustað mínum skráum við skilmerkilega alla  
umönnun sem sjúklingum/vistmönnun er veitt á dánarbeði 1,43 .618 194 0% 

Samskipti 
Ég treysti mér til að eiga samskipti við deyjandi  
sjúklinga/vistmenn 1,17 .403 194 0% 
Ég treysti mér til að eiga samskipti við fjölskyldur  
deyjandi sjúklinga/vistmanna 1,26 .475 194 0% 
Ég geng úr skugga um að fjölskyldan geri sér grein  
fyrir því að ættingi þeirra er að deyja 1,29 .529 193 0,5% 
Þegar sjúklingur/vistmaður er að deyja, tryggi ég að  
fjölskyldan sé upplýst um allar breytingar og ákvarðanir 1,30 .480 193 0,5% 
Ég treysti mér til að ræða ákvarðanir um að binda endi  
á óviðeigandi meðferð (inngrip) við fjölskyldu   
sjúklinga/vistmanna sem eru að deyja 1,85 .799 194 0% 
A vinnustað mínum er komið til móts við tilfinninga- 
legar og andlegar þarfir sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 1,60 .541 193 0,5% 
Á vinnustað mínum er komið til móts við þarfir og  
óskir fjölskyldu sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 1,60 .532 194 0% 
Á vinnustað mínum eru góð samskipti milli alls starfsfólks  
sem annast deyjandi sjúkling/vistmann og hans fjölskyldu 1,60 .570 193 0,5% 

Hópvinna 
Á mínum vinnustað starfar saman þverfaglegur hópur til að  
tryggja deyjandi sjúklingi/vistmanni viðeigandi umönnun 2,13 1.253 190 2% 
Ég veit hvernig ég á að verða mér úti um ráðgjöf í tengslum 
við sérhæfða líknar- og lífslokameðferð þegar þörf krefur 1,19 .392 191 1,5% 
Ég hef aðgang að ráðgjöf um sérhæfða líknar- og  
lífslokameðferð þegar þörf krefur 1,83 1.103 144 9,3%  
Ég treysti mér til að leita ráðgjafar um sérhæfða  
líknar- og lífslokameðferð þegar þörf krefur 1,33 .626 144 9,3% 



47 

Tafla 3.  Skor breyta mælitækisins (hluti II) 

Breyta Meðaltal Staðalfrávik n Svöruðu 

    ekki 
Notkun Meðferðarferlis fyrir deyjandi (LCP) 
LCP hefur hjálpað mér til að átta mig hvenær  
sjúklingur/vistmaður er dauðvona 2,41 1.067 144 0% 
LCP hefur hjálpað mér til að átta mig á hvenær  
stöðva skal óviðeigandi meðferð 2,26 .961 144 0% 
Síðan LCP var innleitt, hefur oftar verið lagt mat á  
sjúkdómseinkenni sjúklinga/vistmanna 2,44 1.015 139 3,5% 
LCP hefur gert mér kleift að bregðast með markvissari hætti   
við sársaukafullum sjúkdómseinkennum sjúklinga/vistmanna 2,14 .961 143 0,7% 
LCP hefur bætt þverfaglega hópvinnu í umönnun  
sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 2,18 .923 141 2,1% 
LCP hefur gert starfsfólki kleift að leita sérhæfðrar  
ráðgjafar um líknar- og lífslokameðferð þegar við á 2,43 .935 141 2,1% 
LCP er sett fram með notendavænum hætti 2,04 1.003 142 1,4% 
LCP hefur veitt mér aukið sjálfstraust í umönnun  
sjúklinga/vistmanna á dánarbeði og fjölskyldna þeirra 2,23 .950 142 1,4% 
Síðan LCP kom til framkvæmda hefur almenn  
umönnun hinna deyjandi farið batnandi 2,21 .955 138 4,2% 

 
Ein spurning listans var með svarmöguleikann já/nei en það var spurning 

nr. 2 í kaflanum um hópvinnu (Tafla 2), fullyrðingin Ég veit hvernig ég á að 
verða mér úti um ráðgjöf í tengslum við sérhæfða líknar- og lífslokameðferð 
þegar þörf krefur. Við „já“ merktu 155 (81,2%) en við „nei“ merktu 36 
(18,8%). Þar sem þeir sem svöruðu „nei“ voru beðnir um að sleppa næstu 
tveimur spurningum þar á eftir er fjöldi svara (n) í töflunni lægri þar. 
Einungis þeir sem notuðu LCP í sínu starfi svöruðu seinni hluta 
spurningalistans (Tafla 3).  

Þáttagreining 

Í þáttagreiningu voru greind hugtökin kostir LCP, öryggi í umönnun, 
samskipti, uppfylling þarfa og hópvinna. Þáttahleðslurnar reyndust vera 
góðar eða frá 0,503 – 0,864. Í töflu fjögur má sjá niðurstöður 
þáttahleðslunnar (e. loading) fyrir hverja breytu. 
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Tafla 4.  Þáttagreining 

   Þáttur 

 1 2 3 4 5 

Kostir LCP  
LCP hefur veitt mér aukið sjálfstraust í umönnun sjúklinga/ 
vistmanna á dánarbeði og fjölskyldna þeirra 0,864 -0,034 0,078 0,104 0,046 
Síðan LCP kom til framkvæmda hefur almenn umönnun 
hinna deyjandi farið batnandi 0,861 0,086 0,108 0,027 0,003 
LCP hefur gert mér kleift að bregðast með markvissari 
hætti við sársaukafullum sjúkdómseinkennum 0,856 0,053 0,153 -0,045 0,075 
LCP hefur hjálpað mér til að átta mig á hvenær stöðva 
skal óviðeigandi meðferð 0,829 0,023 -0,034 0,092 0,046 
LCP hefur bætt þverfaglega hópvinnu í umönnun  
sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 0,820 0,033 -0,031 0,061 0,184 
LCP hefur hjálpað mér til að átta mig á hvænær 
sjúklingur/vistmaður er dauðvona 0,807 -0,081 -0,098 0,060 0,092 
Síðan LCP var innleitt, hefur oftar verið lagt mat á  
sjúkdómseinkenni sjúklinga/vistmanna 0,799 0,077 0,092 0,009 -0,059 
LCP hefur gert starfsfólki kleikft að leita sérhæfðrar 
ráðgjafar um líknar- og lífslokameðferð þegar þess gerist þörf 0,777 -0,002 0,004 0,027 0,140 
LCP er sett fram með notendavænum hætti 0,710 -0,008 0,141 0,172 -0,004 
Öryggi í umönnun 
Ég hef næga þekkingu til að annast deyjandi  
sjúkling/vistmann -0,058 0,769 0,147 0,138 0,190 
Ég hef næga þekkingu til að annast fjölskyldu  
deyjandi sjúklings/vistmanns -0,057 0,754 0,267 0,088 0,233 
Ég treysti mér til að meta alvarleika sjúkdómseinkenna 
deyjandi sjúklings/vistmanns 0,058 0,715 0,211 0,124 0,210 
Ég átta mig á því hvenær sjúklingur/vistmaður 
er að deyja 0,007 0,635 0,126 -0,132 -0,086 
Ég veit hvenær rétt er að stöðva óviðeigandi 
inngrip/meðferð 0,151 0,524 0,276 0,305 0,018 
Ég tel að ég bregðist með viðeigandi hætti við sársauka- 
fullum sjúkdómseinkennum deyjandi sjúklings/vistmanns -0,006 0,503 0,069 0,474 -0,062 
Samskipti 
Ég treysti mér til að eiga samskipti við fjölskyldur  
deyjandi sjjúklinga/vistmanna 0,064 0,270 0,754 -0,084 0,063 
Þegar sjúlingur/vistmaður er að deyja tryggi ég að  
fjölskyldan sé uplýst um allar breytingar og ákvarðanir 0,104 0,055 0,733 0,190 0,142 
Ég treysti mér til að eiga samskipti við  
deyjandi sjúklinga/vistmenn 0,078 0,207 0,708 -0,022 0,037 
Ég geng úr skugga um að fjölskyldan geri sér grein  
fyrir því að ættingi þeirra er að deyja -0,058 0,186 0,695 0,252 -0,064 
Ég treysti mér til að ræða ákvarðanir um að binda endi á  
óviðeigandi meðferð/inngrip við fjölskyldur hinna deyjandi 0,131 0,408 0,538 0,252 -0,064 
Uppfylling þarfa 
Á vinnustað mínum er komið til móts við tilfinningalegar  
og andlegar þarfir sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 0,125 -0,034 0,146 0,790 0,026 
Á vinnustað mínum er komið til móts við þarfir og óskir  
fjölskyldu sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 0,096 -0,055 0,199 0,743 0,167 
Á vinnustað mínum eru góð samskipti milli alls starfsfólks  
sem annast deyjandi sjúkling/vistmann og hans fjölskyldu 0,018 0,064 0,095 0,721 0,211 
Á vinnustað mínum er komið til móts við líkamlegar þarfir  
sjúklinga/vistmanna á dánarbeði 0,025 0,276 -0,083 0,560 0,113 
Á vinnustað mínum skráum við skilmerkilega alla umönnun  
sem sjúklingum/vistmönnum er veitt á dánarbeði 0,180 0,203 -0,064 0,508 0,339 
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Hópvinna 
Á mínum vinnustað starfar saman þverfaglegur hópur til að  
tryggja deyjandi sjúklingi/vistmanni viðeigandi umönnun 0,067 0,099 -0,107 0,133 0,730 
Ég treysti mér til að leita ráðgjafar um sérhæfða líknar- og  
lífslokameðferð þegar þörf  krefur 0,023 0,112 0,309 0,157 0,702 
Ég hef aðgang að ráðgjöf um sérhæfða líknar- og  
lífslokameðferð þegar þörf krefur 0,079 -0,005 0,377 0,132 0,662 
Á vinnustað mínum eru sett markmið varðandi umönnun  
deyjandi sjúklinga/vistmanna á dánarbeði og þau skráð 0,273 0,244 -0,137 0,240 0,614 

 
Niðurstöður þáttagreiningarinnar, skoðaðar út frá skiptingu kafla í 

spurningaalista rannsóknarinnar (Fylgiskjal 9), sýndu að spurningarnar úr 
hluta II hlóðust allar á þátt eitt, kostir LCP og er hleðsla breytanna 0,710 – 
0,864. Í þætti tvö, öryggi í umönnun, komu allar breyturnar frá kaflanum 
umönnun deyjandi einstaklinga og er þáttahleðslan frá 0,503 til 0,769. Þó eru 
þarna tvær breytur sem fengu hleðslu >0,3 í annan þátt en þær breytur gætu 
einnig hlaðist á þátt fjögur. Í þátt númer þrjú, samskipti, hlóðust fimm af átta 
breytum samskiptakafla spurningalistans, þáttahleðslurnar eru 0,538 – 0,754. 
Breytan Ég treysti mér til að ræða ákvaðarnir um að binda endi á 
óviðeigandi meðferð/inngrip við fjölskyldur sjúklinga/vistmanna sem eru að 
deyja fékk hleðsluna 0,408 í þátt númer tvö, öryggi í umönnun. Þáttur fjögur, 
uppfylling þarfa, samræmdist ekki kaflaskiptingu spurningalistans og fékk 
breytur sínar frá kaflanum um samskipti (3 stk), umönnun deyjandi 
einstaklinga (1 stk) og kaflanum skráning (1 stk) en skráning greindist ekki 
sem sérstakur þáttur í þáttagreiningunni heldur dattur út. Þáttahleðslurnar í 
þætti fjögur voru frá 0,508 – 0,790. Ein breytan fékk hleðslu upp á >0,3 í þátt 
númer fimm, hópvinna sem sótti allar sínar breytur í samnefndan kafla í 
spurningalistanum. Þáttahleðslur í þætti fimm voru frá 0,614 – 0,730. 

Áreiðanleiki 

Cronbach´s Alpha áreiðanleikastuðull var notaður og reyndist áreiðaleiki 
þátta vera á bilinu 0,688 – 0,940. Hæstur mældist hann í þættinum kostir LCP 
eða 0,940, en lægstur í þættinum hópvinna eða 0,688.  Áreiðanleiki annnarra 
þátta mældist frá 0,767 – 0,794 (Tafla 5).  
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Tafla 5.  Áreiðanleiki. 

  Cronbach´s Alpha 

Þáttur 1 Kostir LCP 0,940 
Þáttur 2 Öryggi í umönnun 0,794 
Þáttur 3 Samskipti 0,775 
Þáttur 4 Uppfylling þarfa 0,767 
Þáttur 5 Hópavinna 0,688 

Meðaltöl þátta 

Gögnin sem unnið var með voru ekki normaldreifð. Því var Mann Withney U 
próf framkvæmt til að meta marktækan mun á meðaltölum þátta milli tveggja 
hópa og Kruskal Wallis próf var notað til að finna marktækan mun þar sem 
hópar í bakgrunnsbreytum voru þrír eða fleiri. Marktektarmörk voru sett við 
p = 0,05. Þegar gildi mældust marktæk í Kruskal Wallis prófi var Mann-
Withney U próf notað sem post-hoc til að athuga hvar þessi marktæki munur 
lægi, á post-hoc prófinu var notast við Bonferroni leiðréttingu (e. Bonferroni 
Correction) á marktektarmörkum eða p< 0,017 fyrir þrjá hópa og p< 0,008 
fyrir fleiri en þrjá hópa (Altman, 1991; Portney og Watkins, 2000). 

Í töflu 6 eru lýsandi upplýsingar fyrir skor þeirra þátta sem greindir voru í 
þáttagreiningunni. Þar kemur fram að lægsta skor eða bestu einkunn fær 
þátturinn samskipti en hæsta skor eða lökustu einkunn fær þátturinn kostir 
LCP. 
 

Tafla 6.  Lýsandi tafla fyrir skor þátta 

 Meðaltal Staðalfrávik n 

Þáttur 1 – Kostir LCP 2,26 .81 135 

Þáttur 2 – Öryggi í umönnun 1,66 .38 190 

Þáttur 3 – Samskipti  1,37 .40 192 

Þáttur 4 – Uppfylling þarfa 1,52 .40 192 

Þáttur 5 – Hópvinna  1,73 .69 143 
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Fylgni 

Þegar skoðuð voru tengsl milli þátta og bakgrunnsbreyta kom í ljós marktæk  
fylgni milli aldurs (r=-0,187, p=0,01) og starfsaldurs (r=-0,271, p=0,01) og 
þáttar 2 (öryggi í umönnun), því eldri sem hjúkrunarfræðingar voru og því 
hærri starfsaldur sem þeir höfðu því meira öryggi sýndu þeir í umönnun. 
Meira öryggi kom fram í lægra skori og því var fylgnin neikvæð, þ.e. hærri 
aldur og lengri starfsaldur héldust í hendur við lægra skor (meira öryggi). 
Einnig kom í ljós marktæk fylgni milli starfsaldurs (r=-0,208, p=0,01) og 
þáttar 3 (samskipti), því hærri starfsaldur sem hjúkrunarfræðingar höfðu, 
þeim mun meira öryggi sýndu þeir í samskiptum. Ekki kom fram martæk 
fylgni milli þátta og annarra bakgrunnsbreyta. Fylgni milli þátta og aldurs, 
starfsaldurs og menntunar má sjá í Töflu 7. 
 

Tafla 7.  Fylgni (Spearman's rho) milli þátta og aldurs, starfsaldurs og 
menntunar 

 Aldur Starfsaldur Hæsta prófgráða 

   sem lokið er 

Þáttur 1 -0,004 -0,002 -0,039 

Þáttur 2 -0,187* -0,271* -0,067 

Þáttur 3 -0,122 -0,208* -0,030 

Þáttur 4 -0,069 -0,035  0,032 

Þáttur 5  0,085  0,104 -0,098 

* fylgnin er marktæk miðað við marktektarmörk = 0,01 

Munur á meðaltölum þátta eftir hópum 

Samkvæmt Mann Withney U prófi kom fram marktækur munur á þáttum tvö 
(öryggi í umönnun) (p=0,01) og þrjú (samskipti) (p=0,027) út frá aldri 
þátttakenda. Hjúkrunarfræðingar sem voru 40 ára eða eldri voru öruggari í 
umönnun og í samskiptum en þeir sem voru yngri en 40 ára (Tafla 8). 
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Tafla 8.  Samanburður á meðaltali þátta eftir aldri hjúkrunarfræðinga 

 Yngri en 40 ára 40 ára eða eldri p-gildi* 

 meðaltal (staðalfrávik/n) meðaltal (staðalfrávik/n) 

Þáttur 1 2,21 (0,83/55) 2,30 (0,79/80) 0,253 

Þáttur 2 1,75 (0,40/77) 1,60 (0,36/113) 0,010 

Þáttur 3 1,47 (0,47/79) 1,31 (0,34/113) 0,027 

Þáttur 4 1,54 (0,41/79) 1,50 (0,39/113) 0,526 

Þáttur 5 1,64 (0,65/55) 1,79 (0,71/88) 0,170 

* Mann-Withney U próf 

 
Þegar gerður var samanburður á meðaltali þátta eftir starfsreynslu kom í 

ljós, samkvæmt Kruskal Wallis prófi, marktækur munur á þáttum tvö 
(p=0,007) og þrjú (p=0,038). Gert var Post-hoc Mann-Whitney U próf til að 
athuga hvar sá munur lægi og reyndist vera marktækur munur milli þeirra 
sem höfðu minna en 6 ára starfsreynslu og þeirra sem höfðu meira en 15 ára 
starfsreynslu (Tafla 9). Hjúkrunarfræðingar með meira en 15 ára starfsreynslu 
voru öruggari í umönnun og samskiptum en hjúkrunarfræðingar með minna 
en 6 ára starfsreynslu. 

 
Tafla 9.  Samanburður á meðaltali þátta eftir starfsreynslu 

hjúkrunarfræðinga 

 Minni en 6 ár 6-15 ár meiri en 15 ár p-gildi* 

 meðaltal (sf/n) meðaltal (sf/n) meðaltal (sf/n)   

Þáttur 1 2,04 (0,61/36) 2,62 (1,04/37) 2,17 (0,68/61) 0,054 

Þáttur 2 1,81 (0,38/48)a 1,63 (0,38/51) 1,60 (0,38/90)a 0,007 

Þáttur 3 1,50 (0,49/51)a 1,38 (0,39/50) 1,30 (0,34/90)a 0,038 

Þáttur 4 1,51 (0,43/50) 1,53 (0,37/51) 1,51 (0,40/90) 0,835 

Þáttur 5 1,53 (0,48/38) 1,75 (0,73/33) 1,83 (0,73/72) 0,148 

* Kruskal Wallis próf  
a Marktækur munur milli þeirra sem starfað hafa minna en 6 ár og þeirra sem hafa 

starfað meira en 15 ár á post-hoc Mann-Whitney U prófi þar sem marktektar mörk 

eru 0,017.  

 

Kruskal Wallis próf sýndi marktækan mun á milli menntunarstigs 
þátttakenda í þætti 2 (p=0,026) og sýnir post-hoc Mann-Withney U próf að sá 
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munur lá í því að hjúkrunarfræðingar með framhaldsmenntun voru öruggari í 
umönnun en hjúkrunarfræðingar með grunnmenntun (Tafla 10). 

 
Tafla 10.  Samanburður á meðaltali þátta eftir menntun 

hjúkrunarfræðinga 

 Grunnmenntun Framhaldsmenntun Meistarapróf p-gildi* 

 meðaltal (sf/n) meðaltal (sf/n) meðaltal (sf/n)   

Þáttur 1 2,31 (0,80/100) 2,13 (0,82/21) 2,09 (0,84/14) 0,611 

Þáttur 2 1,70 (0,38/147)a 1,49 (0,34/26)a 1,63 (0,39/17) 0,026 

Þáttur 3 1,40 (0,42/150) 1,25 (0,28/25) 1,31 (0,35/17) 0,221 

Þáttur 4 1,53 (0,40/149) 1,45 (0,35/26) 1,53 (0,42/17) 0,663 

Þáttur 5 1,78 (0,73/108) 1,56 (0,48/22) 1,67 (0,66/13) 0,559 

* Kruskal Wallis próf 
a Marktækur munur milli þeirra sem hafa grunnmenntun og þeirra sem hafa 

framhaldsmenntunn á post-hoc Mann-Whitney U prófi þar sem marktektar mörk eru 

0,017. 

 
Í töflu 11 má sjá samanburð á meðaltali þátta eftir tegund vinnustaðar. Þar 

kom fram að marktækur munur mældist á öllum þáttunum fimm; kostir LCP 
(p=0,014), öryggi í umönnun (p=0,002), samskipti (p=0,005), uppfylling 
þarfa (p<0,001) og hópvinna (p=0,007). Post-hoc Mann-Withney U próf 
sýndi að hjúkrunarfræðingar á hjúkrunar- heimilum voru marktækt jákvæðari 
gagnvart kostum LCP (þáttur 1) en hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum 
sjúkrahúsa. Hjúkrunarfræðingar sem sinntu sérhæfðri líknar- og 
lífslokameðferð á líknardeild eða í heimahúsi voru marktækt öruggari í 
umönnun (þáttur 2), samskiptum (þáttur 3) og í uppfyllingu þarfa (þáttur 4) 
en hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum sjúkrahúsa og hjúkrunarfræðingar 
á heilbrigðisstofnunum. Auk þess mældist marktækur munur á viðhorfi 
hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum til uppfyllingu þarfa (þáttur 4), þeir 
sýndu meira öryggi í uppfyllingu þarfa en hjúkrunarfræðingar á 
bráðalegudeildum sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana. Marktækur munur var á 
hópvinnu (þáttur 5) hjá hjúkrunarfræðingum sem sinntu sérhæfðri líknar- og 
lífslokameðferð og hjúkrunarfræðingum á bráðalegudeildum sjúkrahúsa og á 
heilbrigðisstofnunum, þeir voru mun líklegri til að fá stuðning af hópi í 
störfum sínum. 
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Tafla 11.  Samanburður á meðaltali þátta eftir tegund vinnustaðar 

 Sérhæfð meðf. Sjúkrahús Heilbrigðisst. Hj.heimili p-gildi* 

 meðaltal(sf/n) meðaltal(sf/n) meðaltal(sf/n) meðaltal(sf/n) 

Þáttur 1 2,29(0,77/15) 2,55(0,92/53)a 2,22(0,68/19) 1,94(0,61/48)a 0,014 

Þáttur 2 1,46(0,30/22)bc 1,76(0,41/65)b 1,74(0,38/44) c 1,57(0,35/58) 0.002 

Þáttur 3 1,18(0,26/23)bc 1,45(0,43/67)b 1,40(0,34/43) c 1,33(0,44/58) 0,005 

Þáttur 4 1,30(0,36/23)bc 1,60(0,38/66)ab 1,68(0,40/43) cd 1,38(0,34/59)ad <0,001 

Þáttur 5 1,39(0,45/20)bc 1,74(0,57/53)b 2,11(0,73/25) c 1,65(0,64/44) 0,007 

* Kruskal Wallis próf 
a Marktækur munur milli Hj.heimili og sjúkrahús 
b Marktækur munur milli Sérhæfð meðf. og Sjúkrahús 
c Marktækur munur milli Sérhæfð meðf. og Heilbrigðisst. 
d Marktækur munur milli Hj.heimili og Heilbrigðisst. 

á post-hoc Mann-Whitney U prófi þar sem marktektar mörk eru 0,008. 

 
Þegar bornir voru saman þeir sem notuðu LCP í starfi og þeir sem gerðu 

það ekki kom í ljós að samkvæmt Mann-Withney U prófi var marktækur 
munur á þáttum tvö (p=0,012) og fimm (p<0,001) og voru þeir sem notuðu 
LCP öruggari í umönnun og höfðu frekar stuðning af hópi (Tafla 12). 

 
Tafla 12.  Samanburður á meðaltali þátta út frá notkun LCP 

 LCP er notað á vinnustað LCP er ekki notað á vinnustað p-gildi* 

 meðaltal (staðalfrávik/n) meðaltal (staðalfrávik/n) 

Þáttur 2 1,62 (0,39/141) 1,78 (0,34/49) 0,012 

Þáttur 3 1,37 (0,42/142) 1,38 (0,34/50) 0,409 

Þáttur 4 1,49 (0,36/142) 1,58 (0,50/50) 0,389 

Þáttur 5 1,54 (0,45/114) 2,47 (0,94/29) <0,001 

* Mann-Withney U próf 

Hindranir í góðri umönnun á dánarbeði 

Í spurningum 22-26 spurningalistans (Fylgiskjal 9) voru þátttakendur beðnir 
um að lýsa í stuttu máli þeim hindrunum sem komu í veg fyrir að 
sjúklingum/vistmönnun og fjölskyldum þeirra væri veitt góð umönnun á 
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dánarbeði, benda á mögulegar leiðir til úrbóta og koma með fleiri 
athugasemdir að eigin ósk.  

Margt var sameiginlegt með hjúkrunarfræðingum frá mismunandi 
vinnustöðum þegar spurðir um helstu hindranir sem kæmu í veg fyrir að unnt 
væri að veita sjúklingum/vistmönnun á þeirra vinnustað góða umönnun á 
dánarbeði s.s. álag, skortur á mönnun og samstarfsörðugleikar milli lækna og 
hjúkrunarfræðinga. Það síðastnefna átti þó síst við um starfsfólk á 
hjúkrunarheimilum. Hjúkrunarfræðingar sem veittu sérhæfða líknar- og 
lífslokameðferð í heimahúsum nefndu einnig helst erfiðar vinnuaðstæður, að 
erfitt gæti verið að ná í lækni og samskiptaörðugleika í fjölskyldum. 
Hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum sjúkrahúsanna og á heilbrigðis-
stofnunum nefndu helst erfiðleika varðandi það að helga sig hjúkrun hinna 
deyjandi vegna erilsams umhverfis og fjölbreyttra viðfangsefna, plássleysi, 
skort á aðgengi að öðrum fagstéttum s.s. sálfræðingum, sjúkraþjálfurum, 
prestum og djáknum og erfiðleika við að fá lækna til að ákvarða 
meðferðartakmarkanir og að greina sjúklinga deyjandi. Því væru sjúklingar 
settir of seint á LCP eða aðra lífslokameðferð. Helstu hindranir á 
hjúkrunarheimilum sneru að aðstæðum s.s. skorti á einbýlum, morfíndælum, 
sárum skorti á fleira faglærðu starfsfólki (hjúkrunarfræðingum og 
sjúkraliðum) og naumum tíma með öðrum hjúkrunarfræðingum vegna 
niðurfellingar á „rapporti“. 

Þegar hjúkrunarfræðingar voru spurðir um helstu hindranir sem komu í 
veg fyrir að unnt væri að mæta þörfum fjölskyldu/vistmanna á dánarbeði 
voru þær athugasemdir oft samhljóma þeim athugasemdum hér að ofan. Þó 
voru meira áberandi þættir er vörðuðu slæma andlega líðan aðstandenda sem 
leiddi þá stundum til erfiðra samskipta og þess að ekki næðist nógu góð 
tengsl milli hjúkrunarfræðinga og viðkomandi ástvina deyjandi einstaklinga. 
Einnig þóttu hjúkrunarfræðingunum það vera hindrun ef samskipti innan 
fjölskyldna voru ekki nógu góð eða þeir illa upplýstir um ástand ástvina 
sinna. Umkvartanir um lélega aðstöðu voru algengar, sérstaklega frá 
hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimilum þar sem sárlega virtist vanta upp á 
aðstöðu fyrir ættingja sem og einbýli fyrir hinn deyjandi. Einnig komu fram 
umkvartanir um skort á einbýlum (þá yfirleitt tímabundið vegna plássleysis 
þar til leystist úr því) á bráðadeildum sjúkrahúsanna sem og skort á góðri 
aðstöðu fyrir ættingja. Nokkrar svipaðar athugasemdir komu frá 
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hjúkrunarfræðingum á heilbrigðisstofnunum en margir tóku það fram hve 
aðstaðan fyrir ættingja væri góð á þeirra stofnun. 

Mismunandi vinnustaðir áttu það sameiginlegt að margir tóku það fram að 
metnaður væri lagður í hjúkrun deyjandi einstaklinga á þeirra vinnustað og 
allt væri gert sem hægt væri til að sinna deyjandi einstaklingum og 
fjölskyldum þeirra sem best. 

Tillögur hjúkrunarfræðinga um það með hvaða hætti helst væri unnt að 
mæta betur þörfum sjúklinga/vistmanna og fjölskyldna þeirra voru yfirleitt á 
sama veg og hindranirnar, þ.e. að bæta mönnun, aðstöðu og auka þverfaglega 
samvinnu. Einnig komu fram tillögur um betri skráningu og aukinn stuðning 
við hjúkrunarfræðinga t.d. með fræðslu um hjúkrun deyjandi einstaklinga, 
samskipti o.fl. 

Athugasemdir frá þátttakendum 

Þátttakendum í rannsókninni var boðið að tjá sig frekar ef það væri eitthvað 
fleira sem þeir vildu bæta við. Þar voru áberandi misjafnar skoðanir á LCP, 
bent var á að LCP gæti verið í notkun en ekki rétt notað því ekki væri 
nægilega vel kennt á það á öllum stofnunum. Nefnt var að LCP væri góður  
tékklisti sem hjálpaði hjúkrunarfræðingum að tékka reglulega á ákveðnum 
þáttum sem minnkaði hættu á að einhverjir þættir gleymdust og aðrir bentu á 
hve stór galli það væri á ferlinu að skráning þess væri ekki rafræn og því 
tilheyrði það ekki rafrænni sjúkraskrá sjúklingsins. Fram kom athugasemd 
um það að LCP gerði ferlið ekki auðveldara, skráning yrði verri og fólk 
„afskrifað“ of snemma. Einhverjir höfðu þá skoðun að LCP hefði ekki bætt 
neitt í umönnun deyjandi sjúklinga nema hugsanlega þverfaglega samvinnu. 
Það kom fram að miklar umræður hefðu verið um LCP, sumir læknar vildu 
ekki nota það og að sú umræða smitaði út frá sér og ylli neikvæði og ekki 
nægilega markvissri lífslokameðferð. 

Frá starfsmanni hjúkrunarheimilis kom sú athugasemd að nú létust flestir 
íbúa hjúkrunarheimilanna heima hjá sér þ.e. á hjúkrunarheimili, þeir vildu 
ekki fara á sjúkrahús eins og áður var. Taldi viðkomandi að 
hjúkrunarheimilin væru ekki nógu vel undirbúin undir þessa breytingu. 
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Athugasemdir við mælitæki 

Almennt höfðu þátttakendur fáar athugasemdir við mælitæki rannsóknarinnar 
en 157 þeirra (80,1%) merktu við þann svarmöguleika að þeim þætti 
uppsetning spurningalistans vera góð. Tveir þátttakendur (1%) merktu við að 
þeim þætti uppsetning listans ekki vera góð. Þeir sem merktu ekki við neitt 
voru 35 (18%) (Mynd 1). 

 

 
Mynd 1.  Viðhorf til uppsetningar spurningalista 

Þátttakendur voru spurðir um hvað helst mætti bæta í uppsetningu 
mælitækisins. Kom þá fram að styttra bil mætti vera á milli einhverra 
svarmöguleika (of mikill stigsmunur á milli valmöguleika), að spurningar 29, 
31 og 35 krefðust þess að hjúkrunarfræðingur hefði starfað á viðkomandi 
deild fyrir innleiðingu LCP og að spurningalistinn mætti vera á rafrænu 
formi. 

Fáar athugasemdir komu fram um óskýrleika spurninga en þó var m.a. 
bent á að ekki væri skýrt hvað „þverfaglegur hópur“ merkti, að spurning nr. 
18 um markmið væri ekki nógu skýr og svo komu fram athugasemdir um að 
fækka mætti spurningum 22-25 því svörin við sumum þeirra væru þau sömu. 
Nokkrir lýstu ánægju sinni með hvað spurningar væru skýrar, ekkert væri 
óljóst. 
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Kafli 5 – Umræður um niðurstöður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og bornar 
saman við niðurstöður annarra rannsókna á sama sviði. 

Öryggi í umönnun og samskiptum 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að almennt voru íslenskir 
hjúkrunarfræðingar öruggir í störfum sínum með deyjandi einstaklingum 
(Tafla 2). Allar breytur í fyrri hluta mælitækisns End-of-life care survey 
fengu gildi á bilinu 1,17-2,13 (þar sem 1,0 er best en gildið 5,0 versta 
mögulega útkoma). Lægstu gildin mældust fyrir breyturnar Ég treysti mér til 
að eiga samskipti við deyjandi sjúklinga/vistmenn (1,17), Ég veit hvernig ég 
á að verða mér úti um ráðgjöf í tengslum við sérhæfða líknar- og lífsloka-
meðferð þegar þörf krefur (1,19), Ég treysti mér til að eiga samskipti við 
fjölskyldur deyjandi sjúklinga/vistmanna (1,26) og Ég geng úr skugga um að 
fjölskyldan geri sér grein fyrir því að ættingi þeirra er að deyja (1,29). 

Ekki er fyllilega mögulegt að bera þessar niðurstöður saman við 
niðurstöður rannsóknar Marshall o.fl. (2011) þar sem mælitækið End-of-life 
care survey var notað í fyrsta skipti því þar voru ekki reiknuð út gildi breyta 
heldur voru niðurstöður settar fram í tíðnitöflu fyrir hverja breytu fyrir sig. Þó 
má sjá ákveðna samsvörun því í þeirri rannsókn gáfu niðurstöður einnig 
sterkar vísbendingar um mikið sjálfstraust þátttakenda í umönnun deyjandi 
einstaklinga.  

Í niðurstöðum rannsóknar Dunn o.fl. (2005) á viðhorfum hjúkrunar-
fræðinga til dauðans og umönnunar deyjandi sjúklinga þótti áberandi hve 
faglega og góða umönnun þeir sýndu deyjandi einstaklingum og fjölskyldum 
þeirra sem er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Þegar niðurstöður rannsóknar Shipman o.fl. frá 2008, um þekkingu og 
sjálfstraust enskra hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun, eru bornar saman við 
niðurstöður þessarar rannsóknar kemur í ljós að íslenskir hjúkrunarfræðingar 
virðast hafa meira sjálfstraust í umönnun deyjandi einstaklinga en þessir 
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ensku starfsfélagar þeirra, sérstaklega þegar kemur að samskiptum. Í 
rannsókn Shipman fengu breytur töluleg gildi frá 1-4 þar sem gildið 1 þýddi 
mikið sjálfstraust á eigin getu til en gildið 4 þýddi ekkert sjálfstraust. Öryggið 
við hin ýmsu viðfangsefni var frá 1,94 – 2,65 fyrir fræðslu um líknarmeðferð 
og innleiðingu ákveðins stuðningsprógramms en 1,84 – 2,54 eftir það. Þættir 
er vörðuðu samskipti fengu almennt lakari gildi en þættir er vörðuðu það að 
taka á líkamlegum vandamálum. Ekki var um mælingar á nákvæmlega sömu 
þáttum í þessum tveimur rannsóknum en báðar beindu þær þó sjónum sínum 
að viðhorfum hjúkrunarfræðinga til þátta í umönnun og samskiptum við 
deyjandi einstaklinga og fjölskyldur þeirra. 

Viðhorf til notkunar LCP 

Seinni hluti mælitækisins skoðaði viðhorf hjúkrunarfræðinga til notkunar 
LCP og þar voru gildin á bilinu 2,04 – 2,44 (Tafla 3). Því lægri gildi sem 
spurningar fengu benti til jákvæðari viðhorfa til notkunar LCP. Þessi gildi 
eða meðaltal svara liggja milli svarmöguleikanna „sammála“ sem fékk gildið 
2 í tölfræðilegri úrvinnslu og „hvorki/né“ sem fékk gildið 3 sem bendir til 
þess að hjúkrunarfræðingar væru nokkuð sammála þeim fullyrðingum sem 
settar voru fram í spurningum um ágæti LCP án þess þó að ánægjan með 
ferlið væri afgerandi. Slík niðurstaða kallar á frekari skoðun á því hvað það er 
sem veldur því að ekki voru allir ánægðir eða a.m.k. ekki nægjanlega ánægðir 
með þetta ákveðna meðferðarferli sem ætla mætti að væri mikilvægur 
vegvísir í meðferð og umönnun deyjandi einstaklinga. Niðurstöður 
rannsóknar Clark o.fl. (2012a) styður það að frekari skoðunar á ánægju með 
LCP er þörf. Þar kom fram að þrír fjórðu hlutar þátttakenda voru sammála 
eða mjög sammála því að notkun LCP hefði jákvæð áhrif á það hvernig 
umönnun þeir veittu. Þar sem niðurstöður  þessara tveggja rannsókna voru 
settar fram með ólíkum hætti er ekki hægt að álykta með ákveðnum hætti um 
það hversu samróma þær eru en þó er hægt að leiða að því líkum að þær séu 
a.m.k. nokkuð samdóma í niðurstöðum sínum. 
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Þáttagreining 

Eitt helsta markmið rannsóknarinnar var forprófun á mælitækinu End-of-life 
care survey í íslenskri þýðingu. Ekki hafði verið gerð þáttagreining á 
nýsjálenskri útgáfu mælitækisins og því er ekki unnt að bera niðurstöður 
þáttagreiningar þessarar rannsóknar saman við frumútgáfuna. Þáttahleðslur 
reyndust vera góðar sem gefur vísbendingar um réttmæti mælitækisins (Tafla 
4).  

Innri áreiðaleiki fyrir hvern þáttanna: Kostir LCP, öryggi í umönnun, 
samskipti, uppfylling þarfa og hópvinna reyndist vera samkvæmt Cronbach´s 
Alpha áreiðanleikastuðli, á bilinu 0,688 – 0,940. Hæstur mældist hann í 
þættinum kostir LCP sem telst vera gott, en lægstur í þættinum hópvinna sem 
ekki var fullnægjandi því ákjósnalegt viðmið áreiðanleikastuðuls er >0,7. 
Hleðsla á aðra þætti voru frá 0,767 – 0,794 sem er vel viðunandi (Tafla 5). 
Þessar niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar um að mælitækið End-of-life 
care survey sé áreiðanlegt við íslenskar aðstæður í rannsóknum á þessu efni. 

Munur á meðaltölum þátta og fylgni 

Í töflu 6 mátti sjá lýsandi upplýsingar varðandi skor þátta. Þar kom í ljós að 
lægsta skor eða bestu einkunn fékk þátturinn samskipti (1,37) sem bendir til 
þess að íslenskir hjúkrunarfræðingar hafi mjög gott sjálfstraust þegar kemur 
að samskiptum við deyjandi einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Þátturinn 
uppfylling þarfa fékk gildið 1,52, þátturinn öryggi í umönnun fékk gildið 1,66 
og þátturinn hópvinna fékk gildið 1,73. Allir þessir þættir fá skor milli 
gildisins 1 (svarmöguleikinn „alltaf“ í spurningalistanum) og gildisins 2 
(svarmöguleikinn „oftast“) sem gefur til kynna að að meðaltali eru íslenskir 
hjúkrunarfræðingar mjög öruggir í störfum sínum, finnst þeir geta mætt 
þörfum skjólstæðinga sinna á fullnægjandi hátt og hafi gjarnan stuðning af 
hópi. Þátturinn kostir LCP fékk gildið 2,26 sem bendir til nokkuð jákvæðs 
viðhorfs til kosta notkunar LCP. Þessar niðurstöður vekja upp spurningar eins 
og hvers vegna hjúkrunarfræðingar á hjúkrunarheimilum voru marktækt 
jákvæðari gagnvart kostum LCP en hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum 
sjúkrahúsanna (Tafla 11). 
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Öryggi í umönnun 

Marktæk fylgni reyndist vera milli aldurs og starfsaldurs annars vegar og 
öryggis í umönnun hins vegar. Hægt er því að álykta sem svo að því eldri og 
reyndari sem hjúkrunarfræðingar eru því meira öryggi sýna þeir í störfum 
sínum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig marktækan munur á 
meðaltölum allra hópa þegar kom að auknu öryggi í umönnun: 
hjúkrunarfræðingar sem voru eldri en 40 ára voru öruggari í umönnun en 
hjúkrunarfræðingar sem voru yngri en 40 ára, hjúkrunarfræðingar með meira 
en 15 ára starfsreynslu voru öruggari í umönnun en hjúkrunarfræðingar með 
minna en 6 ára starfsreynslu, hjúkrunarfræðingar með framhaldsmenntun 
voru öruggari í umönnun en hjúkrunarfræðingar með grunnmenntun og 
hjúkrunarfræðingar sem sinntu sérhæfðri líknar- og lífslokameðferð á 
líknardeild eða í heimahúsi voru öruggari í umönnun en hjúkrunarfræðingar á 
bráðalegudeildum sjúkrahúsanna og á heilbrigðisstofnunum. Auk þess kom í 
ljós að þeir hjúkrunarfræðingar sem nota LCP í starfi sínu voru marktækt 
öruggari í umönnun en þeir hjúkrunarfræðingar sem gera það ekki. 

Vísbendingar þessarar rannsóknar um aukið öryggi/sjálfstraust 
hjúkrunarfræðinga í umönnun deyjandi sjúklinga þegar stuðst er við 
meðferðarferlið LCP í starfi eru samdóma niðurstöðum nokkurra erlendra 
rannsókna á sama sviði (Clark o.fl., 2012a; Clark o.fl., 2012b; Jack o.fl., 
2003; O´Hara, 2011; Walker og Read, 2010). Að auki eru þessar niðurstöður 
samdóma niðurstöðum íslensku rannsóknar Ástu B Pétursdóttur (2011) meðal 
hjúkrunarfræðinga á líknardeild en meginniðurstöður þeirrar rannsóknar voru 
þær að LCP sameinaði mikilvæga þætti í umönnuninni auk þess að auka 
öryggi, metnað í starfi, faglega vitund og gagnrýna hugsun. 

Samskipti 

Niðurstöður sýndu marktæka fylgni milli starfsaldurs og öryggis í 
samskiptum. Hægt er því að draga þá ályktun að því hærri starfsaldur sem 
hjúkrunarfræðingar hafa því meira öryggi sýna þeir í samskiptum.  

Marktækur munur reyndist vera á meðaltölum nokkurra hópa; 
hjúkrunarfræðingar sem voru eldri en 40 ára voru öruggari í samskiptum en 
hjúkrunarfræðingar sem voru yngri en 40 ára, hjúkrunarfræðingar með meira 
en 15 ára starfsreynslu voru öruggari í samskiptum en hjúkrunarfræðingar 
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með minna en 6 ára starfsreynslu, hjúkrunarfræðingar sem sinna sérhæfðri 
líknar- og lífslokameðferð á líknardeild eða í heimahúsi voru öruggari í 
samskiptum en hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum sjúkrahúsanna og 
hjúkrunarfræðingar á heilbrigðisstofnunum. Ekki kom í ljós marktækur 
munur á meðaltölum þáttarins samskipti og bakgrunnsbreytanna menntun eða 
notkun LCP sem bendir til þess að þeir hjúkrunarfræðingar sem nota LCP í 
starfi sínu eru ekki öruggari í samskiptum en þeir hjúkrunarfræðingar sem 
gera það ekki. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Veerbeek o.fl. 
(2008a) en þar voru bornir saman hópar ættingja deyjandi sjúklinga sem 
fengu þjónustu fyrir og eftir innleiðingu á LCP og skoðuð gæði samskipta. 
Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun á þáttum er vörðuðu samskipti fyrir 
og eftir innleiðingu meðferðarferlisins. 

Niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna á viðhorfum heilbrigðisstarfsfólks 
hafa hins vegar bent til þess, öfugt við niðurstöður þessarar rannsóknar og 
rannsóknar Veerbeek o.fl. (2008a), að notkun LCP auki öryggi/sjálfstraust 
heilbrigðisstarfsfólks í samskiptum við deyjandi sjúklinga og ættingja þeirra. 
Niðurstöður Walker og Read (2010) bentu til þess að noktun LCP breytti 
starfsháttum og stuðlaði að jákvæðum samskiptum og þátttakendum í 
rannsókn O´Hara (2011) fannst notkun LCP veita þeim aukið sjálfstraust og 
betra færi til að ræða við ættingja um viðkvæm málefni auk þess sem þeim 
fannst ferlið ýta undir skýrari skilning milli þeirra, sjúklinga og ættingja. 
Þátttakendum í rannsókn Jack o.fl. (2003) fannst að eftir innleiðingu LCP 
væri meiri áhersla lögð á umönnun ættingja, að ferlið leiddi til opnari 
samskipta og opnaði umræður um dauðann. Í rannsóknum Clark o.fl. (2012a; 
2012b) sem gerðar voru í kjölfar innleiðingar á LCP, annars vegar á 
hjúkrunarheimilum og hins vegar á bráðadeildum komu fram jákvæðar 
niðurstöður varðandi samskipti; starfsfólki á hjúkrunarheimilum fannst 
notkun ferlisins auðvelda samskipti við fjölskyldur skjólstæðinga sem og við 
samstarfsfólk og starfsfólki bráðadeilda fannst sem ferlið stuðlaði að 
samræðum um ástand viðkomandi sjúklinga. Þátttakendum í íslensku 
rannsókn Ástu B Pétursdóttur (2011) fannst notkun ferlisins auka skilning og 
styrk í samskiptum við aðstandendur sjúklinga. 

Í rannsókn Gambles o.fl. frá 2006 komu fram þau viðhorf að LCP 
endurspegli þá gæðaumönnun sem almennt færi fram á líknardeildum og 
hefði því ekki bein áhrif á hvernig hugsað væri um deyjandi einstaklinga og 
fjölskyldur þeirra í því umhverfi, þátttakendum fannst þó sem LCP hvetti til 
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meiri og jákvæðari samskipta milli starfsfólks sem og milli starfsfólks og 
sjúklings/ættingja. 

Uppfylling þarfa 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aldur viðkomandi heilbrigðis-
starfsmanns, starfsaldur, menntun eða það hvort LCP sé notað á vinnustað 
hans eða ekki hafi ekki nein úrslitaáhrif á það hvort þörfum hins deyjandi og 
fjölskyldu hans sé sinnt á fullnægjandi hátt eða ekki. Marktækur munur 
mældist hins vegar á uppfyllingu þarfa og tegund vinnustaðar; 
hjúkrunarfræðingar sem sinntu sérhæfðri líknar- og lífslokameðferð á 
líknardeild eða í heimahúsi og hjúkrunarfræðingar á hjúkrunarheimilum 
sýndu marktækt meira öryggi í uppfyllingu þarfa en hjúkrunarfræðingar á 
bráðalegudeildum sjúkrahúsanna og hjúkrunarfræðingar á heilbrigðis-
stofnunum. Ekki fundust við heimildaleit rannsóknir sem beindust að 
aðstæðum starfsfólks á mismunandi vinnustöðum til að uppfylla þarfir 
skjólstæðinga sinna. Athyglisvert er að rýna betur í þessa niðurstöðu og vekja 
þær upp spurningar um hvað er mikilvægast þegar verið er að meta hvað 
hjúkrunarfræðingur þarf að hafa sem fagmaður og sem einstaklingur til að 
geta veitt gæðahjúkrun þeim sem eru deyjandi. Einnig að hve miklu leyti 
umhverfið þar sem líknarhjúkrun er veitt hefur áhrif á gæði þjónustunnar og 
það hvernig hjúkrunarfræðingar sjálfir meta sitt starf. 

Hópvinna 

Þegar litið er til þess hvort þátttakendum rannsóknarinnar fannst þeir hljóta 
stuðning af hópi í störfum sínum er athyglisvert að sjá að hvorki aldur, 
starfsaldur né menntun hefur nokkuð með það að gera. Hins vegar kom í ljós 
að munur er á þessum þætti þegar kemur að því á hvers konar stofnun þú 
starfar því hjúkrunarfræðingar sem sinntu sérhæfðri líknar- og 
lífslokameðferð á líknardeild og í heimahúsi voru mun líklegri til þess að fá 
stuðning af hópi en starfsfélagar þeirra á bráðalegudeildum sjúkrahúsa og á 
heilbrigðisstofnunum. Sú staðreynd að marktækur munur á öðrum þáttum s.s. 
öryggi í umönnun, samskiptum og uppfyllingu þarfa mældist einnig milli 
þessara hópa leiðir óneitanlega til vangaveltna um mikilvægi þverfaglegrar 
samvinnu fyrir öryggi hjúkrunarfræðinga en niðurstöður nokkurra erlendra 
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rannsókna hafa einmitt bent á það hversu gríðarlega mikilvæg samvinna milli 
almennra starfsmanna og sérfræðinga í lífslokaþjónustu er fyrir öryggi og 
sjálfstraust hins almenna starfsmanns (Gardingen o.fl., 2012; Shipman o.fl., 
2008; Steinhauser o.fl., 2000). 

Þegar bornir voru saman þeir sem nota LCP í starfi og þeir sem gera það 
ekki kom í ljós að þeir sem nota LCP eru marktækt líklegri til að njóta 
stuðnings af hópi í störfum sínum. Það er í samræmi við niðursöður 
rannsókna; aukin samræming á umönnun við notkun LCP var meðal annarra 
niðurstaðna í rannsókn Costantini o.fl. (2014), þátttakendum í rannsókn Clark 
o.fl. (2012a) fannst þeir fá með LCP almennan ramma fyrir þverfaglega 
samvinnu og niðurstöður rannsóknar Di Leo o.fl. (2011) bentu til þess að 
notkun LCP geti bætt samskipti milli lækna og hjúkrunarfólks. 

Hindranir í umönnun deyjandi sjúklinga 

Þegar litið er til rannsókna þar sem greind voru vandamál í umönnun 
deyjandi sjúklinga kemur í ljós að þeir punktar sem þátttakendur í þessari 
rannsókn bentu á að gætu verið til hindrunar góðri umönnun deyjandi 
sjúklinga og fjölskyldna þeirra eru að mörgu leyti svipuð þeim sem 
heilbrigðisstarfsfólk í öðrum löndum glímir við á sínum vinnustað. 

Í rannsókn Thompson o.fl. (2006) reyndist aðal félagslega vandamál 
þátttakenda vera það að togað var í þá úr öllum áttum meðan þeir leituðust 
við að veita hágæða lífslokaumönnun á bráðalyflækningadeild. Það er í 
samræmi við reynslu hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt í þessari rannsókn og 
sem sinntu lífslokameðferð á íslenskum bráðalegudeildum sjúkrahúsa, Fram 
komu m.a. eftirfarandi athugasemdir sem endurspegla athugasemdir fleiri 
þátttakenda: „Erill á deild, hratt sjúklingaflæði og mönnun gerir ekki ráð 
fyrir því að sinna þurfi einhverjum sjúklingum með auknum tíma og 
rólegheitum„, „Vinn á bráðadeild þar sem allt getur gerst, mikill erill og læti 
á köflum“ og „Maður er oft með marga sjúklinga sem þarf að sinna auk 
þeirra sem eru deyjandi. Maður reynir þó að setja umönnun deyjandi í 
forgang“. Í rannsókn Thompson o.fl. (2006) voru greind fjögur ferli sem 
hjúkrunarfræðingar notuðu sér til að geta veitt hágæðaumönnun í þessu 
umhverfi og vísa þau til þess að viðurkenna að dauðinn nálgist, að leggja 
áherslu á að líkamlegar þarfir sjúklinga séu uppfylltar, að vera til staðar og 
hagræðing umhverfis. Greina mátti í athugasemdum þessarar rannsóknar 
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fjölmörg atriði sem samræmast lausnum settum fram í rannsókn Thompson 
o.fl. frá 2006. Dæmi um þ.h. athugasemdir eru: „Gott væri að greina versnun 
fyrr, fleiri á LCP“, „Ræða fyrr um úrkosti varðandi LCP eða líknardeildina 
jafnvel“, „Væri gott að byrja fyrr að ræða meðferðartakmörkun, hafa 
fjölskyldufundi, allt uppi á borði“, Væri mikilvægt að ræða fyrr við sjúkling 
og aðstandendur um í hvað stefnir“, „Mætti bæta samvinnu milli lækna og 
hjúkrunarfræðinga varðandi ákvarðanatöku, t.d. þegar taka á ákvörðun um 
lífslokameðferð ef það á við“ sem er í samræmi við lausnina að viðurkenna 
það að dauðinn nálgist, „Mér finnst umönnun sjúklinga á dánarbeði á minni 
deild vera til fyrirmyndar“ og „Við leggjum okkur mikið fram um að sinna 
þörfum hins deyjandi vel“ sem samræmist því að uppfylla líkamlegar þarfir 
sjúklinga. Frá öllum deildum komu athugasemdir um að gott væri að eiga 
betri búnað s.s. fleiri morfíndælur, betri púða, mottur og loftdýnur auk 
athugasemda um óhentugt og úr sér gengið húsnæði og skort á viðunandi 
aðstöðu fyrir ættingja. 

Puntillo og McAdam (2006) vísa til lélegra samskipta samstarfsstéttanna 
lækna og hjúkrunarfræðinga og segja niðurstöður rannsókna benda til þess að 
séu samskipti skýr og uppbyggileg og starfshættir samstarfsverkefni þá aukist 
gæðin umtalsvert í lífslokameðferð. Þetta var hjúkrunarfræðingum í þessari 
rannsókn hugleikið og komu fram fjölmargar athugasemdir er vörðuðu erfitt 
samstarf þessara stétta sem hindrun á góðri lífslokaþjónustu: 
„Samstarfsörðugleikar við lækni“, „Skert aðgengi að tíma læknis“, „Getur 
verið hindrun þegar sérfræðingur er að meðhöndla einstaklinga fram í 
rauðan dauðann“, „Ekki alltaf góð samvinna/samstaða hjá 
hjúkrunarfræðingum og læknum. Læknar eiga oft erfitt með að hætta meðferð 
þrátt fyrir að augljóst sé í hvað stefnir“, Þegar læknir er ekki hlynntur því að 
deyjandi sjúklingur sé fast á morfíni þó sjúklingur sýni merki um verki“, 
„Áhugaleysi lækna á líknarmeðferð“, „Vantar teymisvinnu og að leita 
ráðgjafar, læknar ekki allir tilbúnir í þetta“ og „Lítil samvinna milli stétta, 
lítið hlustað á hjúkrunarfræðinga og þekking og kunnátta þeirra vannýtt“. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Notagildi þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í því að greina öryggi 
íslenskra hjúkrunarfræðinga í umönnun, samskiptum og þverfaglegri 
samvinnu í lífslokameðferð, hún gefur vísbendingar um hvort notkun LCP 
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hér á landi sé að nýtast hjúkrunarfræðingum í starfi á jákvæðan hátt og hvort 
líklegt sé að notkun ferlisins auki gæði í lífslokameðferð. Niðurstöðurnar er 
hægt að nota til að skoða hvaða þættir það eru sem styrkja hjúkrunarfræðinga 
í störfum sínum með deyjandi einstaklingum og fjölskyldum þeirra og veita 
viðeigandi stuðning til starfsfólks þeirra vinnustaða sem niðurstöður virðast 
benda til að síst nái að upplifa sjálfstraust í störfum sínum. 

Ávinningur með forprófun mælitækisins End-of-life care survey er sá að 
til verður mælitæki sem hægt verður að nota í íslenskum rannsóknum á 
viðhorfi hjúkrunarfræðinga til eigin faglegrar færni og öryggis í starfi auk 
rannsókna á viðhorfum til og gagnsemi meðferðarferlisins LCP. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar má nýta á öðrum sviðum hjúkrunar því 
þættir eins og mikilvægi þverfaglegrar samvinnu, öryggi í umönnun og 
samskiptum má að öllum líkindum yfirfæra á önnur svið. Hægt er að nýta 
niðurstöður þessarar rannsóknar í menntun heilbrigðisstarfsmanna á sviði 
líknar- og lífslokameðferðar til að auka þekkingu og skilning á því hvaða 
þættir gera okkur kleift að veita sem besta hjúkrun við lok lífs. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Eftirfarandi væri áhugavert að rannsaka í framtíðarrannsóknum á sviði líknar- 
og lífslokameðferðar: 

 Að framkvæma megindlega samanburðarrannsókn á viðhorfum 
hjúkrunarfræðinga annars vegar og lækna hins vegar til líknar- og 
lífslokameðferðar til að komast að því hvort og þá hvaða mun er um 
að ræða á viðhorfum þessara tveggja samstarfsstétta. 

 Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem mælitækið End-of-life 
care survey er grunnurinn að viðtalsramma. Með því mætti öðlast 
dýpri skilning á þeim viðhorfum sem leitast er eftir að ná fram um 
líknar- og lífslokameðferð. 

 Að framkvæma eigindlega rannsókn á sjúklingum í lífslokameðferð 
og kanna þeirra viðhorf og óskir um meðferð og umönnun þar sem 
sjónum væri beint að ákvarðanatöku, samskiptum og uppfyllingu 
þarfa. 

 Að framkvæma rannsókn með blandaðri aðferð megindleg/eigindleg á 
aðstandendum sjúklinga í lífslokameðferð og kanna þeirra viðhorf og 
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óskir um meðferð og umönnun þar sem sjónum væri beint að 
ákvarðanatöku, samskiptum og uppfyllingu þarfa. 
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Kafli 6 – Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mælitækið End-of-life care survey í 
íslenskri þýðingu er með góðan áreiðanleika og réttmæti sem gefur vonir til 
þess að hér sé komið íslenskt mælitæki sem nota má í áframhaldandi 
rannsóknum á líknar- og lífslokameðferð meðal heilbrigðisstarfsfólks. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að íslenskir hjúkrunarfræðingar eru 
almennt mjög öruggir í störfum sínum með deyjandi einstaklingum og 
fjölskyldum þeirra. Marktæk fylgni kom fram milli hækkandi aldurs og 
aukins starfsaldurs annars vegar og öryggis í umönnun hins vegar auk fylgni 
milli aukins starfsaldurs og aukins öryggis í samskiptum. Þegar bornir voru 
saman mismunandi hópar kom í ljós að mesta öryggið virtust þeir hafa sem 
jafnframt höfðu góðan stuðning af hópi í störfum sínum og því má álykta sem 
svo að þverfagleg samvinna styrki og styðji hjúkrunarfræðinga í því að veita 
gæða umönnun við lok lífs. 

Þegar skoðuð var ánægja hjúkrunarfræðinga með notkun LCP kom fram 
að hún var í meðallagi mikil án þess þó að vera afgerandi. Það er mat 
rannsakanda að samkvæmt þeim skriflegu athugasemdum sem fram komu frá 
þátttakendum má álíta sem svo að sú gagnrýni sem notkun ferlisins hefur sætt 
undanfarin ár hafi leitt til mjög misjafnra skoðana heilbrigðisstarfsfólks á 
ferlinu. 

Rannsakandi vonast til þess að niðurstöður þessarar rannsóknar ýti undir 
áhuga fagfólks á því að kafa dýpra í þetta rannsóknarefni og önnur tengd 
líknar- og lífslokameðferð á Íslandi. Jafnframt vonast rannsakandi til þess að 
niðurstöður þessar nýtist íslenskum hjúkrunarfræðingum og þeim sjúklingum 
og aðstandendum sem þjónustunnar njóta. 
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