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Útdráttur 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að afla upplýsinga um verkjameðferð einstaklinga með 

brunaáverka og í framhaldi af því að leggja fram rannsóknaráætlun til að kanna hvaða 

verkjameðferð getur skilað bestum árangri. Við fyrirhugaða rannsókn verður notuð megindleg 

rannsóknaraðferð og gagnasöfnun sem er stöðluð í íslenskri þýðingu á spurningalistanum 

American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) þar sem leitast verður 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er besta mögulega verkjameðferð fyrir 

einstaklinga með brunaáverka? 

Úrtak fyrirhugaðrar rannsóknar verða einstaklingar sem hlotið hafa brunaáverka og legið hafa 

inni á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) eða Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) í a.m.k. einn 

sólarhring. Skilyrði fyrir þátttöku er að vera á aldursbilinu 12-67 ára, búsettir á Íslandi, tala 

íslensku og hafa vitsmuni til að skilja rannsóknina og svara spurningalistanum. 

Einstaklingur með brunaáverka getur kennt mikils sársauka sem getur valdið mörgum 

fylgikvillum. Erfiðlega hefur tekist að verkjastilla þá einstaklinga og er það mikið vandamál. 

Verkjalyf eru aðalmeðferð einstaklinga með brunaáverka en mikilvægt er að nota 

viðbótarmeðferð samhliða til að veita árangursríkari verkjameðferð.  

Með fyrirhugaðri rannsókn vonast rannsakendur til að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir 

mikilvægi skilvirkrar verkjastjórnunar og að þekking aukist á eðli brunaverkja og meðferðum 

við þeim.  

Lykilhugtök: brunaáverki, brunameðferð, hjúkrun, verkur, verkjameðferð. 
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Abstract 

The purpose of the planned research project is to gather information on the pain management 

of patients with burns and, subsequently, put forward a research plan to see which pain 

treatment will have the best results. During the research quantitative analysis will be used as 

well as data collection, which is standardized with the Icelandic translation of the 

questionnaire American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R), and the 

research question will be: What is the best possible pain treatment for patients with burns? 

The sample group will consist of individuals who have suffered burns and have been patients 

for at least a day at either the Hospital in Akureyri (SAk) or Landspitali University Hospital 

(LSH). Requirements for participation are that patients be in the age criteria 12-67, have 

residence in Iceland, speak Icelandic, and have the mental ability to understand the research 

and answer the questionnaire.  

Patients with burns can experience severe pain which can cause numerous complications. 

Pain management has been difficult for these patients which is a big problem. Pain 

medication is the primary treatment for patients with burns but it is also important that 

adjuvant treatment is provided for a more effective pain management.  

The researchers hope that the results of the planned research project will provide nurses with a 

better understanding of the nature of pain associated with burns and how it can be treated 

more effectively. 

Key words: burns, burns treatment, nursing, pain, pain management. 
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„Hjúkrun er list og til að fá notið sín sem listar krefst hún jafnmikillar tileinkunar 

og jafnstrangs undirbúnings og listaverk málara eða myndhöggvara krefst, því að 

hvað er að fást við dauðan striga eða kaldan marmara á við það að eiga við hinn 

lifandi líkama – musteri guðsandans? Hjúkrun er á meðal hinna göfugu listgreina, 

mér lá við að segja göfugust hinna göfugu listgreina.“ 

Florence Nightingale (1820-1910). 
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Kafli I 

Inngangur 

Eftirfarandi rannsóknaráætlun er lokaverkefni höfunda til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði 

við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Rannsóknaráætlun þessi er unnin af tveimur 

hjúkrunarfræðinemum á lokaári og er leiðbeinandi verkefnis Kolbrún Sigurlásdóttir.  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir bakgrunnsupplýsingum varðandi fyrirhugaða 

rannsókn, hvert viðfangsefnið er, tilgang hennar og gildi fyrir hjúkrun. Meginhugtök og 

rannsóknaraðferð er skilgreind. Rannsóknarspurning er sett fram, gildismati rannsakenda lýst 

og uppbygging skýrslunnar skýrð. Hugmyndafræðilegur rammi er settur fram. Að lokum er 

sagt frá gagnasöfnun.  

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Brunaáverkar valda líkamanum miklum sársauka og mörg vandamál geta fylgt í 

kjölfar þeirra (Yuxiang o.fl., 2012). Í sumum tilfellum þurfa einstaklingar með brunaáverka 

sjúkrahúsinnlögn og jafnvel gjörgæslumeðferð í alvarlegum tilfellum (Wikehult, Hedlund, 

Marsenic, Nyman og Willebrand, 2008). Endurhæfing þeirra felur í sér flókna blöndu af 

líkamlegri og andlegri vinnu, sem getur verið ævilangt ferli. Meðferð brunasára krefst 

endurtekinna umbúðaskipta, sem eru oft mjög sársaukafullar fyrir einstaklinginn (Reeve, 

James og McNeill, 2009). Lykilatriði í árangursríkri meðferð þeirra er stöðugt mat á verkjum 

og svörun við meðferð (Gandhi, Thomson, Lord og Enoch, 2010). Forvarnir geta dregið úr 

tíðni á brunaáverkum, en hægt er að koma í veg fyrir stóran hluta tilfella með aukinni fræðslu 

(Gupta, Makhija og Bajaj, 2010). 

Markmið meðferðar snýr að endurheimtingu fyrra forms, virkni og tilfinningu brennda 

hluta húðarinnar og að hindra ör og kreppur (Williams, 2009). Meðferð felur í sér næringar- 

og vökvagjöf, verkjamat og -stjórnun, sárameðferð og andlega hjúkrun (Hollywood og 

O'Neill, 2014). Þegar brunasár eru ekki meðhöndluð rétt og tímanlega geta þau valdið ýmsum 
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fylgikvillum eins og t.d. verkjum, kvíða, lágu sjálfsáliti, depurð, útlitsáhyggjum, kláða og 

sýkingum (Gandhi o.fl., 2010; Kaushik, Kamboj, Kaushik, Sharma og Rana, 2013; Reeve 

o.fl., 2009).  

Erfiðlega getur gengið að verkjastilla einstaklinga með brunasár (Butcher og Swales, 

2012). Góð verkjastilling er nauðsynleg vegna sársaukafullrar meðferðar á brunasárinu 

(Loncar, Bras og Mickovic, 2006), en gott verkjamat og verkjastjórnun er kjarni góðrar 

meðferðar (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Ómeðhöndlaður verkur getur seinkað bata 

einstaklings með brunaáverka og sjúkrahúsdvöl lengst (Patterson, Hoflund, Espey og Sharar, 

2004). Verkir geta haft neikvæð áhrif á svefn, lífsgæði og athafnir daglegs lífs (Askay, 

Patterson, Sharar, Mason og Faber, 2009). Illa meðhöndlaður verkur getur stuðlað að 

taugavandamálum eins og langvinnum verkjum, ofursársaukanæmi, taugaverkjum og 

náladofa. Fullnægjandi verkjastjórnun er því mikilvæg þar sem slík reynsla af sársauka getur 

leitt til þunglyndis (Yuxiang o.fl., 2012). Meta þarf verkjaupplifunina nákvæmlega til að meta 

alvöru málsins og stuðla að skilvirkri meðferð (Gandhi o.fl., 2010). 

Ópíöt lyf eru aðalverkjalyfin sem notuð eru við meðferð einstaklinga með brunaáverka 

en notkun þeirra er takmörkuð vegna ýmissa aukaverkana sem þau valda (Maani o.fl., 2011). 

Nauðsynlegt er að nota viðbótarmeðferðir eins og athyglisdreifingu, sýndarveruleika, slökun 

og dáleiðslu samfara verkjalyfjameðferð við brunaáverkum, þar sem verkjalyf veita oft 

lágmarksaflausn. Athyglisdreifing og sýndarveruleiki hjálpar einstaklingnum að auka þol fyrir 

sársauka þar sem heyrn og sjón er beint að öðru en sárinu sjálfu. Slökun og dáleiðsla hafa leitt 

til minni kvíða og sársauka einstaklinga í meðferð við brunaáverkum (Alencar de Castro, Leal 

og Sakata, 2013). 

Hjúkrun einstaklinga með brunaáverka er flókin og gegna hjúkrunarfræðingar 

lykilhlutverki í því krefjandi starfi (Williams, 2009). Umönnunin snýr ekki einungis að 

hjúkrun sjálfs brunasársins heldur einnig að andlegri hlið einstaklingsins og stuðningi við 
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fjölskyldu hans. Markmið hjúkrunarfræðinga í meðferð þeirra er að mynda gott 

meðferðarsamband og beita skjólstæðingsmiðaðri nálgun (Greenfield, 2010).  

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar og gildi fyrir hjúkrun 

Megintilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna hvaða meðferð skilar bestum 

árangri í góðri verkjastjórnun einstaklinga með brunaáverka. Eru nú þegar til verkjameðferðir 

fyrir þessa skjólstæðinga, en þrátt fyrir það upplifa þeir oft gífurlega verki, sérstaklega við 

athafnir daglegs lífs og umbúðaskipti. Því þarf að finna betri meðferð til að draga sem mest úr 

þessari verkjaupplifun.  

Fyrirhuguð rannsókn mun meta þörf fyrir verkjameðferð einstaklinga með 

brunaáverka. Mikilvægt er að notast við könnun sem skjólstæðingur svarar til að glöggva sig 

á hvort meðferð hafi skilað tilskildum árangri í verkjastjórnun. Rannsakendur vonast til að 

þekking aukist á eðli brunaverkja og meðferð við þeim. Þeir telja að fyrirhuguð rannsókn hafi 

möguleika á því að bæta verkjameðferð einstaklinga með brunaáverka þegar niðurstöðurnar 

koma fram þar sem þær geta leiðbeint hjúkrunarfræðingum um hvaða aðferð verkjameðferðar 

reynist best. Með þeirri þekkingu geta hjúkrunarfræðingar vonandi minnkað verkjaupplifun 

sem fylgir brunasárum. Góð þekking og jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga skilar sér í betri 

meðferð og skilvirkari verkjastjórnun. Góð verkjameðferð hefur mikið gildi fyrir hjúkrun. 

Rannsóknaraðferð og -spurning 

Við fyrirhugaða rannsókn verður notuð megindleg aðferð. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, þær eru hlutlægar og 

mælanlegar. Gagnasöfnun er stöðluð með spurningalista. Megindleg rannsóknaraðferð skoðar 

tengsl á milli mismunandi breyta, t.d. á milli aldurs og heilsu (Field, 2009).  

Í fyrirhugaðri rannsókn verður tekið úrtak úr þýði til að fá sem besta mynd af 

heildinni. Þátttakendur verða að hafa hlotið brunasár og vera á aldrinum 12-67 ára. 

Rannsóknin verður gerð á þátttakendum sem hafa lagst inn á Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) 
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eða Landspítalann Háskólasjúkrahús (LSH) í a.m.k. einn sólarhring. Notaður verður 

íslenskaður spurningalisti American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-

R) til að afla gagna, sem þátttakendur munu svara tvisvar. 

Rannsóknarspurning er Hver er besta mögulega verkjameðferð fyrir einstaklinga með 

brunaáverka? 

Hugmyndafræðilegur rammi  

Hugmyndafræðilegur rammi rannsóknar byggist á verkjameðferð einstaklinga með 

brunaáverka. Verkjameðferð snýr að því að lina þjáningar og bæta lífsgæði einstaklingsins. Í 

siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram að frumskylda hjúkrunarfræðings er að virða 

velferð skjólstæðings. Mikilvægt er að veita skilvirka verkjameðferð til að koma til móts við 

velferð hans og líðan. 

Hugmyndir rannsakenda eru að niðurstöður geti leitt til vitundarvakningar um 

mikilvægi góðrar verkjameðferðar fyrir einstaklinga með brunaáverka. Áhrif á viðhorf og 

þekkingu hjúkrunarfræðinga til verkjameðferðar getur þannig aukist.  

Skilgreining meginhugtaka 

Brunaáverki: Áverki sem myndast þegar húð einstaklings kemst í snertingu við 

hitagjafa, svo sem heitan vökva, heitt yfirborð, eld eða gufu. Einnig geta þeir myndast af 

efnabruna, geislun, rafmagni og vegna innöndunar á reyk eða heitu lofti (Green, 2007).  

Brunameðferð: Meðferð við brunaáverkum felur í sér ýmsar aðferðir svo að jafnvægi 

komist á, til að endurheimta fyrra form, tilfinningu og virkni svæðisins sem hefur orðið bruna 

að bráð (Williams, 2009). Lög nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga kveða á um að meðferð sé 

rannsókn, aðgerð eða önnur þjónusta. 

Hjúkrun: Kjarni hjúkrunar er umhyggja og virðing fyrir lífi og mannhelgi 

skjólstæðings. Henni er ætlað að efla heilbrigði, stuðla að vellíðan og þroska einstaklings 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Hjúkrun snýr að því að hjálpa einstaklingum, 
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sjúkum eða heilbrigðum, í öllu því sem stuðlar að heilbrigði og bata eða friðsælum dauðdaga. 

Hjúkrunarfræðingar veita aðstoð við það sem einstaklingurinn sjálfur myndi gera hefði hann 

til þess nægan vilja, þrótt og þekkingu. Þetta gerir hjúkrunarfræðingurinn á þann hátt að það 

örvi skjólstæðinginn til sjálfsbjargar (Henderson, 1969/1976). 

Verkur: Er óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla sem myndast vegna 

raunverulegra eða hugsanlegra vefjaskemmda, eða þeim er lýst á þann hátt (International 

Association for the Study of Pain, 2012). Verkur er það sem einstaklingur segir hann vera og 

er til staðar þegar hann segir að svo sé (McCaffery, 1999). 

Verkjameðferð: Er aðferð til að koma í veg fyrir, minnka eða stöðva verkjaupplifun. 

Ýmsar aðferðir eru í boði og allar hafa það að markmiði að minnka þjáningu skjólstæðings og 

bæta lífsgæði hans (Hardy, 1997). 

Gildismat rannsakenda 

 Áhugi rannsakenda á þessu viðfangsefni kviknaði í námi og starfi. Rannsakendur hafa 

séð hversu miklir verkir fylgja brunaáverkum og gerðu sér grein fyrir mikilvægi góðrar 

verkjastillingar. Hjúkrunarfræðingar gegna stóru hlutverki við verkjastjórnunina og því þurfa 

rannsakendur, sem verðandi hjúkrunarfræðingar, að skilja og þekkja mikilvægi góðrar 

verkjameðferðar fyrir einstaklinga með brunaáverka.  

Uppbygging skýrslu 

Rannsóknaráætlun þessari er skipt í fimm kafla. Í inngangi er m.a. greint frá 

viðfangsefni, bakgrunni og tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar. Í fræðilega hlutanum er fjallað 

um verki einstaklinga með brunasár, en erfitt getur verið að verkjastilla þá og hefur 

sársaukaupplifunin marga fylgikvilla. Í lok þess kafla er fjallað um mikilvægi hjúkrunar fyrir 

þann hóp skjólstæðinga. Í aðferðafræðikaflanum er farið í þá rannsóknaraðferð sem verður 

notuð og rökstuðning á því vali. Greint er frá vali þátttakenda, aðferðum við gagnasöfnun og 

greiningu gagna. Fjallað er um siðferðileg atriði rannsóknar. Í umræðukaflanum fjalla 
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rannsakendur um og túlka niðurstöður fræðilega kaflans. Þar er einnig fjallað um hvaða gildi 

fyrirhuguð rannsókn gæti haft fyrir hjúkrunarfræði. Í síðasta kaflanum er dregið saman það 

helsta sem kemur fram í rannsóknaráætluninni.  

Gagnasöfnun 

Við heimildaleit voru notuð gagnasöfnin EBSCOHost, Google Scholar og leitir.is. 

Notuð voru leitarorð sem tengdust efni fyrirhugaðrar rannsóknar og þau helstu voru 

brunameðferð (e. burn management), einstaklingur með brunaáverka (e. burn patient), verkur 

(e. pain), verkjastjórnun (e. pain management) og hjúkrun (e. nursing). Höfundar skoðuðu 

einnig heimildaskrár fræðilegra greina og fundu þannig frumheimildir sem nýttust þeim við 

gerð þessarar fyrirhuguðu rannsóknar.  

Samantekt 

 Brunaáverkar eru mjög sársaukafullir fyrir einstaklinga og er góð verkjastilling því 

nauðsynleg. Hægt er að koma í veg fyrir stóran hluta brunaáverka með forvörnum. Tilgangur 

fyrirhugaðrar rannsóknar er að finna eins góða verkjameðferð og mögulegt er fyrir 

einstaklinga með brunaáverka. Rannsakendur vonast til að fyrirhuguð rannsókn verði til þess 

að þekking hjúkrunarfræðinga eflist á viðfangsefninu.  
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla kemur fram fræðilegt efni um fyrirhugaða rannsókn. Farið verður yfir 

almenna umfjöllun um brunasár, meðferð þeirra og markmið hennar. Næst verður farið yfir 

umfang og flokkun brunaáverka, afleiðingar og fylgikvilla þeirra, gróanda og fyrirbyggingu. 

Fjallað er almennt um verki og verkjastjórnun. Farið verður yfir hvað ófullnægjandi 

verkjastilling getur haft í för með sér, áhrif verkja og hvernig hægt er að meta verkina. Farið 

verður yfir hinar ýmsu aðferðir verkjastillingar vegna bruna skjólstæðinga, eins og 

lyfjameðferð, athyglisdreifingu, sýndarveruleika, slökun, dáleiðslu, mismunandi umbúðir og 

ýmsar samsetningar verkjameðferðar. Í lokin er fjallað um hjúkrun einstaklinga með 

brunaáverka og samantekt á efninu. 

Brunaáverkar 

Miklir brunaáverkar eru meðal sársaukafyllstu, skaðlegustu og ófyrirsjáanlegustu 

áverkum sem líkaminn getur hlotið (Yuxiang o.fl., 2012). Víða í heiminum eru brunaslys 

alvarlegt heilsufarsvandamál og algeng orsök fötlunar og líkamslýta (Lovísa Baldursdóttir 

o.fl., 2010). Brunaslys eru algeng, þau geta verið allt frá minni- til meiriháttar meiðsla 

(Butcher og Swales, 2012). Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi átt sér stað í læknisfræði eru 

brunaáverkar enn krefjandi verkefni, vegna skorts á verkfærum, þjálfun fagfólks og fjármagni 

við meðferð (Shanmugakrishnan, Narayanan og Thirumalaikolundusubramanian, 2008). 

Brunaslys verða helst í kringum hátíðirnar í lok og byrjun árs (Frans, Keli og Maduro, 2008). 

Orsakir brunaslysa eru breytilegar eftir löndum eftir samfélagsgerð. Á Íslandi hefur 

innlögnum vegna brunaáverka fækkað en þeir eru algengastir meðal fátækra þjóða (Lovísa 

Baldursdóttir o.fl., 2010).  

Lovísa Baldursdóttir o.fl. (2010) gerðu megindlega rannsókn til að afla upplýsinga um 

brunaslys barna sem lögðust inn á Landspítala á níu ára tímabili. Upplýsinga var aflað úr 
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sjúkraskrám þátttakanda. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við spurningum 

varðandi nauðsyn á auknum forvörnum og að endurskoða þætti í meðferð barna með 

brunaáverka á Landspítala. Þátttakendur voru 149 börn, frá þriggja mánaða aldri til 18 ára 

(108 drengir og 41 stúlka) og var meðalfjöldi innlagna á ári 16,5 börn. Fram kom í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að flest brunaslys urðu á börnum yngri en fjögurra ára og hjá 

aldurshópnum 13-16 ára. Einnig voru brunaslys algengari hjá drengjum í flestum hópum og 

voru heimilin algengasti vettvangur slysanna. Algengustu brunavaldarnir voru heitt vatn, 

heitir vökvar, eldur og skoteldar. Erfitt er að bera saman rannsóknir á brunaslysum vegna 

mismunandi aðferða og skilgreininga, eins og hvað snertir aldursviðmið, viðmið fyrir innlögn 

á sjúkrahús og lengd sjúkrahúsdvalar. 

Brunaáverkar eru misalvarlegir. Það fer eftir hversu stórt svæði líkamans verður fyrir 

áverkum, í hve langan tíma og hvert hitastigið er, hve slæmur brunaáverkinn telst vera. Í 

sumum tilfellum getur innlögn á sjúkrahús verið nauðsynleg (Landspítali Háskólasjúkrahús, 

2003). Brunasár geta verið bráð og langvinn fyrirbæri, en það fer eftir eðli sársins og tímanum 

sem það tekur að gróa. Sárin geta verið yfirborðskennd (e. superficial), hlutþykkt (e. partial 

thickness) eða fullþykkt (e. full thickness) (Kaushik o.fl., 2013). Brunaáverkar geta átt sér 

stað þegar húðin kemst í snertingu við heitan vökva, heitt yfirborð, eld eða gufu. Þeir geta 

einnig orsakast af efnabruna, geislun, rafmagni og vegna innöndunar á heitu lofti eða reyk 

(Green, 2007). Húðin er stærsta líffæri mannslíkamans og gegnir þar mikilvægu hlutverki við 

varnir hans. Við brunaslys verður röskun á þessum vörnum (Landspítali Háskólasjúkrahús, 

2003). Þegar ysta lag húðarinnar er ekki lengur til þess að verja það sem undir liggur myndast 

mikil sýkingarhætta (Baker, Mondozzi og Hockenberry, 2011). Fyrirbygging sýkinga er 

forgangsverkefni og getur einangrun verið nauðsynleg í sumum tilfellum (Reeve o.fl., 2009). 

Til að koma í veg fyrir sýkingu eru gerðar tíðar umbúðaskiptingar á brunasárum og fylgir því 

oft mikill sársauki. Mikilvægt er því að verkjastilla vel í meðferðinni (Munn, 2008). Stór 
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bruni getur haft gríðarleg áhrif á öll líffærakerfi líkamans (Baker o.fl., 2011), hins vegar fer 

röskunin eftir umfangi, orsök og dýpt áverkans. Einnig skipta þættir eins og aldur 

skjólstæðings, heilsufar hans og staðsetning áverkans á líkamanum máli (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, 2003). 

Meðferð brunaáverka  

Mikilvægt er að meðhöndla brunasár rétt og að þörfum hvers og eins (Baker o.fl., 

2011). Meðferð brunasársins er oft ákaflega sársaukafull, m.a. vegna endurtekinna umbúða-

skipta (Reeve o.fl., 2009). Skjólstæðingar lýsa sársaukanum í meðferðinni oft það hræðilega 

að hann líkist upphaflega brunaáverkanum (Askay o.fl., 2009). Meðferð við brunaáverkum og 

læknisfræðileg tækni hefur þróast á undanförnum árum, sem hefur leitt til hærri lífaldurs og 

betri niðurstaðna (Reeve o.fl., 2009). Þar sem skjólstæðingar eru að lifa af eftir mikinn bruna 

standa umönnunaraðilar frammi fyrir þeirri áskorun að takast á við sársaukafull umbúðaskipti 

(Askay o.fl., 2009).  

Verma, Srinivasan og Vartak (2007) gerðu megindlega rannsókn til að kanna 

faraldsfræði brunaáverka hjá börnum og ákvarða útbreiðslu og breytur á dánartíðni ásamt 

þróun á forvörnum gegn brunaáverkum. Rannsóknin var afturvirk og voru sjúkraskrár allra 

þátttakenda skoðaðar. Rannsóknin fór fram á brunadeild á spítala á Indlandi. Þátttakendur 

voru 500 talsins á aldrinum eins mánaða til 14 ára (290 drengir og 210 stúlkur). Flestir urðu 

fyrir brunaáverka á veturna. Niðurstöður sýndu að hægt var að lækka dánartíðni með því að 

auka framboð af meðferðum fyrir einstaklinga með brunaáverka. Hægt var að koma í veg fyrir 

flest brunaslys með forvörnum og vóg fræðsla þar þyngst á metunum. Góð og öflug 

brunameðferð þarf ekki endilega að vera kostnaðarsöm, en ódýrara er að efla forvarnastarf.  

Þekking á faraldsfræðilegum þáttum og klínískum upplýsingum í meðferð við 

brunaslysum er gagnleg til að bæta meðferð einstaklinga með brunaáverka 

(Shanmugakrishnan o.fl., 2008). Lykillinn að árangursríkri meðferð, er stöðugt og nákvæmt 
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mat á verkjum og svörun við meðferð (Gandhi o.fl., 2010). Í upphafi meðferðar verður að 

liggja fyrir nákvæmt mat á ástandi sárs svo að unnt sé að taka rétta ákvörðun um sárameðferð 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013), en dýpt bruna og hlutfall húðar sem hefur brunnið hefur mikil 

áhrif á meðferð (Williams, 2009). Viðeigandi skráning og reglubundið endurmat á ástandi 

sársins er nauðsynleg svo að hægt sé að meta framvindu og árangur meðferðar og til að 

fylgjast með hvort sár sé að gróa eða að versna. Ástæða er til að endurskoða meðferð og gera 

nýja áætlun þegar matið gefur til kynna að sár sé ekki að bregðast við meðferð (Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2013).  

Meðferð brunasára skiptist í sjö fasa. Fyrst er björgun, þar er brunavaldurinn 

fjarlægður. Annar fasinn er fyrsta hjálp og veltur hún á alvarleika brunans. Hluti af fyrstu 

hjálp er kæling, ABC, fyrsta sárameðferð og vökvagjöf til að fyrirbyggja fylgikvilla, fylgjast 

með blóðflæði ef það er hringbruni og fjarlægja aðskotahluti (Williams, 2009). Gott er að 

kæla svæðið í 20 mínútur en varast þarf þó ofkælingu og því skal forðast að nota ís eða mjög 

kalt vatn þar sem það getur valdið æðasamdrætti og gert djúp sár verri og hægt á gróanda 

(Gandhi o.fl., 2010). Bruni sem er meiri en 10% af heildarlíkama barna og 15% af líkama 

fullorðinna telst meiriháttar bruni og þarfnast vökvameðferðar. Þriðji fasinn er flutningur á 

viðeigandi deild eða meðferðarstað sem er sniðinn að þörfum skjólstæðings. Fjórði fasinn er 

sárameðferð sem byrjar strax en mikilvægt er að endurmeta hana reglulega. Fimmti fasinn 

snýr að líkamlegri og andlegri virkni einstaklingsins með endurhæfingu. Sjötti fasinn er 

enduruppbygging húðar sem getur tekið mörg ár. Sjöundi og seinasti fasinn er mat á árangri 

meðferða (Williams, 2009).  

Bati af brunaáverkum er flókin blanda af líkamlegri og andlegri endurhæfingu (Reeve 

o.fl., 2009). Reeve o.fl. (2009) gerðu megindlega rannsókn á kunnáttu hjúkrunarfræðinga í að 

veita líkamlegan og andlegan stuðning vegna brunaáverka. Notað var hentugleikaúrtak á 

stórum spítala í Nýja Sjálandi þar sem gögnum var safnað árið 2005 með spurningalistanum 
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Nurses Skills Questionnaire. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að heilbrigðis-

starfsmenn meta líkamlega ráðgjöf meira en andlega ráðgjöf og voru því líklegri til að veita 

líkamlega endurhæfingu fremur en andlega. Endurhæfing getur verið ævilöng vinna þegar 

alvarlegur brunaáverki á sér stað. Einnig kom fram að samband var á milli margra ára reynslu 

og kunnáttu í líkamlegum stuðningi, en ekkert samband fannst á milli reynslu og kunnáttu í 

andlegum stuðningi. Ályktun rannsakenda er að auka þarf menntun starfsmanna svo að hægt 

sé að sinna öllum þörfum skjólstæðings, þar á meðal andlega þættinum. 

Rannsóknir um meðferð brunasára á Íslandi eru fáar. Flestar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið eru grunnrannsóknir sem hafa veitt upplýsingar um ákveðið ástand. 

Meðferðarrannsóknir eru rétt á byrjunarstigi en þær gefa upplýsingar um áhrif meðferðar á sár 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2012).  

Gróandi. Í mannslíkamanum er gróandi sára eðlilegt líffræðilegt fyrirbæri en margir 

þættir hafa áhrif á gróandann, eins og aldur, stress, sykursýki og sýkingar (Kaushik o.fl., 

2013). Verkir geta haft áhrif á gróandann og því er mikilvægt að spyrja um þá og meðhöndla 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Í græðsluferli brunasárs getur endurnýjun tauga verið mjög 

sársaukafull og valdið kláða (Butcher og Swales, 2012). Lyf við kláða er því stundum gefið 

ásamt verkjalyfjum í meðferðinni (Baker o.fl., 2011). Stað- og kerfisbundnir þættir hafa áhrif 

á framgang gróandans. Umhverfið getur einnig haft áhrif. Andlegt heilbrigði auk félagslegra 

og fjárhagslegra aðstæðna skipta einnig máli í sáragræðsluferlinu. Gagnreyndir starfshættir 

draga úr kostnaði við meðferð langvinnra sára ásamt því að bæta líðan skjólstæðings og flýta 

fyrir bata hans (Guðbjörg Pálsdóttir, 2012).  

Ferli gróanda sára er flókið og felur í sér samspil frumna og boðefna. Orsök sársins og 

aðstæðurnar í sárabeði hafa áhrif á ferlið. Þættir sem tengjast almennu heilsufari og umhverfi 

skjólstæðings skipta máli í sáragræðsluferlinu (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Almennt er hægt 

að miða við að fyrstu gráðu bruni grói á nokkrum dögum. Fyrir annarrar gráðu bruna getur 
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það tekið brunasár 10 til 21 dag að gróa. Þriðju gráðu bruni tekur lengri tíma og krefst 

sérstakrar meðferðar (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2003). 

Umfang og flokkun brunaáverka. Umfang brunaáverkans er metið í prósentum af 

yfirborði líkamans og er flokkað í þrjú stig eftir dýpt hans (Landspítali Háskólasjúkrahús, 

2003). Mikilvægt er að vanda fyrsta mat á brunasári (Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010) ásamt 

reglulegu endurmati þar sem dýpt brunasárs og hlutfall húðar sem hefur brunnið hefur 

gífurleg áhrif á meðferð (Williams, 2009). Sár geta verið metin grynnri í byrjun en þau í raun 

eru. Því er reynsla mikilvæg við flokkun brunaáverka í fyrstu skoðun. Vegna ýmissa þátta 

geta grunn sár breyst í djúp sár á skömmum tíma, t.d. vegna sýkinga og skerðingar á 

blóðflæði til og í sárum (Baker o.fl., 2011). Greina þarf þætti sem hafa áhrif á lengd legutíma 

á heilbrigðisstofnunum (Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010).  

Fyrstu gráðu bruni hefur áhrif á ysta lag húðar og kallast yfirborðsbruni (Green, 2007). 

Roði og bjúgur myndast í húð (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2003). Sólbruni og bruni á húð í 

kringum dýpri bruna eru algengir fyrstu gráðu brunar. Annarrar gráðu bruni einkennist af 

eyðileggingu á húðþekju, sem nær að gróa með tímanum vegna þekjufrumna sem verða eftir 

óskemmdar. Miklir verkir fylgja annarrar gráðu bruna vegna skaða á taugaendum og blöðrur 

og bjúgur geta myndast. Þriðju gráðu bruni er fullþykktarbruni sem eyðileggur alla húð og 

nær ofan í sinar. Hugsanlega verða skemmdir á fitulagi og vöðvum og nær skemmdin jafnvel 

niður í bein. Taugaendar eru eyðilagðir sem þýðir að sjaldan fylgja verkir nema þá í 

sárabörmum þar sem annarrar gráðu bruni er. Í þriðju gráðu bruna verða óafturkræfar 

skemmdir á húðinni og þörf er á húðígræðslu (Green, 2007). Sárið getur verið hvítt, brúnt eða 

svart á litinn (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2003).  

Markmið brunameðferðar. Meginmarkmið brunameðferðar er endurheimting á 

fyrra formi, virkni og tilfinningu á brennda svæðinu (Williams, 2009) með því að veita 

líkamlega, tilfinningalega og sálræna batameðferð. Meðferðin getur falið í sér næringar- og 
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vökvagjöf, verkjamat og -stjórnun, sárameðferð og andlega hjúkrun (Hollywood og O'Neill, 

2014). Aðalmarkmið sárameðferðar er að hlífa sárinu fyrir utanaðkomandi áhrifum 

(Landspítali Háskólasjúkrahús, 2003) og minnka líkur á sýkingum með því að hreinsa sárin 

og loka þeim. Til að flýta fyrir gróanda sársins þarf að tryggja næringu og blóðflæði til þess 

(Williams, 2009) og halda réttu hita- og rakastigi (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2003). 

Markmið meðferðarinnar er einnig að hindra ör og kreppur (Williams, 2009).  

Afleiðing og fylgikvillar brunaáverka 

Þrátt fyrir framfarir í meðferð sem hafa stytt legutíma og lækkað dánartíðni eru 

fylgikvillar meiriháttar brunaáverka enn lífshættulegir auk þess sem líkamlegar og sálrænar 

menjar fylgja stundum einstaklingum brunaslysa alla ævi (Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010). 

Margir brunasjúklingar fá örorku og þurfa að búa við einhvers konar óþægindi ævilangt 

(Reeve o.fl., 2009).  

Þegar brunasár eru ekki meðhöndluð rétt og tímanlega geta þau valdið ýmsum 

fylgikvillum. Sjaldan er hægt að koma í veg fyrir þessa fylgikvilla eins og t.d. verki, þrátt fyrir 

framfarir í meðferð brunasára (Kaushik o.fl., 2013). Fylgikvillar brunaáverka eru t.d. kvíði, 

lágt sjálfsálit, depurð, áhyggjur af útliti (Reeve o.fl., 2009), verkir, kláði og sýkingar (Gandhi 

o.fl., 2010). Fylgjast þarf með merkjum um sýkingu í sárum en þau geta verið roði, hiti, bólga 

og verkur. Enn fremur er til marks um sýkingu ef vessar úr þeim eða þau fara að lykta illa og 

engin merki eru um framfarir. Í langvinnum sárum geta merki um sýkingu verið fölur 

holdgunarvefur, ný merki um drep eða niðurbrot í sári. (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 

Afleiðingar flókinna sárameðferða og áhrif brunalosts og sýkinga geta leitt til langrar 

sjúkrahúsdvalar og aðskilnað frá fjölskyldu og vinum. Endurhæfing og lýtaaðgerðir geta tekið 

langan tíma, jafnvel náð yfir ár og áratugi. Dæmi er um að brunaslys hafi mikil áhrif á 

sálfélagslega líðan barna eins og þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun (Lovísa Baldursdóttir 

o.fl., 2010). 
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Verkir 

Þegar einstaklingur verður fyrir brunaáverka fer af stað mjög sársaukafullt ferli 

(Loncar o.fl., 2006). Verkir eru flókið fyrirbæri sem hefur ávallt verið erfitt að skilgreina 

(Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). 

Samkvæmt skilgreiningu bandaríska hjúkrunarfræðingsins Margo McCaffery (1999) er verkur 

það sem einstaklingur segir hann vera og er til staðar þegar hann segir að svo sé, að það sem 

einstaklingurinn segir um sína verki er öruggasta vísbendingin um verkinn. Starfandi 

hjúkrunarfræðingar nota þessa skilgreiningu oftast þegar verið er að meta verki (Lára Borg 

Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Skilgreining Alþjóðasamtaka um verkjafræði er að verkur er 

tilfinningaleg reynsla eða óþægileg skynjun vegna hugsanlegra eða raunverulegra 

vefjaskemmda eða einhvers sem lýsir sér sem slík skemmd (International Association for the 

Study of Pain, 2012).  

Verkjastjórnun. Verkjastjórnun er aðalvandamál brunasjúklinga (Butcher og 

Swales, 2012). Góð verkjastilling er nauðsynleg þar sem brunasár eru með þeim 

sársaukafyllstu sem líkaminn upplifir (La Vonne og Zun, 2012) en eins og með önnur sár geta 

brunasár valdið mismiklum sársauka (Munn, 2008). Nauðsynlegt er að takast á við þetta 

vandamál með hörku (Loncar o.fl., 2006) og hafa verkjastjórnunina vel sýnilega (Gandhi o.fl., 

2010). Sársauki versnar bæði vegna sjálfs brunasársins og vegna meðferðar á því, m.a. við 

umbúðaskiptingu, skurðaðgerðir og sjúkra- og iðjuþjálfun (Loncar o.fl., 2006). Þrátt fyrir að 

framfarir hafi átt sér stað í verkjastillingu er enn erfitt að ná hinni fullkomnu verkjastillingu 

(Reeve o.fl., 2009). 

Yuxiang o.fl. (2012) gerðu eigindlega rannsókn á upplifun einstaklinga með 

brunaáverka á verkjum sem fylgdi brunasárum þeirra á meðan sjúkrahúsdvöl stóð. Tekin voru 

viðtöl við átta einstaklinga með alvarleg brunasár sem voru á brunamiðstöð í norðvesturhluta 

Kína. Þrjú þemu voru skilgreind: Upplifun skjólstæðinga af verkjastjórnun, sjónarmið 
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skjólstæðinga af verkjameðferð og væntingar skjólstæðinga af verkjameðferð. Niðurstöður 

benda til að skjólstæðingar upplifa stjórnlausan sársauka, bæði líkamlegan og andlegan, sem 

hringir viðvörunarbjöllum um að bæta þurfi vitund heilbrigðisstarfsmanna um vandann og 

efla þverfagleg teymi fyrir meðferð einstaklinga með brunaáverka svo að ná megi öruggum 

og árangursríkum aðferðum við verkjameðferð.  

Hægt er að gefa til kynna að það sé samspil á milli tilfinningalegra og sálfræðilegra 

þátta og þá lífeðlisfræðilegrar skynjunar af verkjum. Svörun einstaklings við verk getur verið 

mjög breytileg milli einstaklinga og hjá sama einstaklingnum á öðrum tímum. Vegna þess er 

sá sem finnur til, sá aðili sem best getur skilgreint sinn verk (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 

2010). Samt sem áður eiga hjúkrunarfræðingar það til að meta verki skjólstæðings út frá eigin 

gildum (Franck og Bruce, 2009). Þessi flókna mynd verkja og hvernig skjólstæðingur greinir 

frá verkjum sínum getur haft áhrif á samskipti milli hans og heilbrigðisstarfsfólksins, hvernig 

það metur verki hans og ákvörðun um verkjameðferð (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010).  

Þar sem verkir eru algengir fylgikvillar sára er mikilvægt að spyrja um þá og 

meðhöndla, þar sem þeir geta haft áhrif á sáragræðslu (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 

Heilbrigðisstarfsmönnum hættir til að vanmeta verki skjólstæðings og þörf hans fyrir 

verkjalyf (Patterson o.fl., 2004). Minnkun óþæginda og góð verkjastjórnun eru meginþættirnir 

í heildarhjúkrun brunasjúklinga (Hollywood og O'Neill, 2014) og hefur góð áhrif á bata 

skjólstæðings. Miklir verkir hafa áhrif á daglegar athafnir og seinkar það bata 

skjólstæðingsins og útskrift hans (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Í verkjameðferð þarf 

að samþætta þekkingu um einstaklinginn og tegund sársauka (Askay o.fl., 2009). 

Verkjastjórnun getur falið í sér mat skjólstæðings á verkjum samkvæmt verkjaskala. 

Verkjalyfjagjöf yrði gefin við hæfi og lyfjagjöfinni haldið stöðugri (Greenfield, 2010).  

Til að tryggja skilvirka verkjastjórnun þarf að skilja reynslu einstaklingsins frekar en 

að viðurkenna einungis sársaukann (Gandhi o.fl., 2010). Þar sem brunasjúklingar gangast 
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undir margar sársaukafullar meðferðir á dag svo að vikum eða mánuðum skiptir er krefjandi 

verkefni að skipuleggja skilvirka verkjalyfjameðferð (Maani o.fl., 2011). Til þess að veita 

markvissa og árangursríka verkjameðferð er mikilvægt að greina tegund og orsök verkja. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa góða þekkingu á verkjum og birtingarmynd þeirra þar sem 

flókið getur verið að meta og greina þá (Looi og Audisio, 2007). Lyfjameðferð ein og sér 

dugar ekki til að taka í burtu allan sársauka hjá brunasjúklingum. Viðbótarmeðferð ásamt 

lyfjameðferð eins og t.d. athyglisdreifing getur því verið gagnleg (La Vonne og Zun, 2012).  

Verkjameðferð brunasjúklinga felur í sér margar aðferðir, þar á meðal lyfjameðferð 

eins og lang- og stuttverkjandi ópíöt, kvíðalyf og einnig aðferðir án lyfja (Askay o.fl., 2009), 

en ópíöt lyfjameðferð leggur grunninn að verkjastjórnuninni. Verkjastillandi lyf virka 

venjulega vel þegar skjólstæðingurinn er í hvíld. Hins vegar þegar skjólstæðingur gengst 

undir sáraumbúðaskiptingu og hreinsun sárabeða reynist lyfjameðferð ein og sér yfirleitt ekki 

fullnægjandi til verkjastjórnunar (Hoffman o.fl., 2004). Meðferð án lyfja getur verið gagnleg 

til að verkjastilla og eru ýmsar meðferðir í boði. Fræðsla er ein af þeim, þar sem góður 

skilningur skjólstæðingsins á meðferð hjálpar til við að minnka verkjaupplifun. Minni hætta 

er á misskilningi og kvíða. Eins má nefna athyglisdreifingu, t.d. að tala, syngja, biðja, lýsa 

ljósmyndum, hlusta á tónlist, horfa á kvikmynd og spila leiki. Það dregur úr skynjun sársauka 

með því að örva forgangsröð skynjunar til heilans. Slökun, dáleiðsla og myndmál geta einnig 

verið gagnleg verkjameðferð (Gandhi o.fl., 2010).  

Blondal og Halldorsdottir (2009) gerðu eigindlega rannsókn til að kanna skilning 

hjúkrunarfræðinga á því að annast skjólstæðinga með verki. Þýði rannsóknarinnar samanstóð 

af 249 hjúkrunarfræðingum með a.m.k. tveggja ára reynslu í hjúkrun. Af þeim voru 20 sem 

fengust til að taka þátt og var 10 manna úrtak valið. Allir þátttakendurnir voru konur og 

meðalaldurinn 41,7 ár. Rannsóknin var gerð á þremur sjúkrahúsum á Íslandi. Niðurstöður 

hennar gáfu til kynna að góð fræðileg þekking hjúkrunarfræðinga á verkjum nægði ekki til 
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þess að gefa fullnægjandi verkjameðferð. Þættir eins og samskipti við lækna, vinnuaðstaða og 

verklag stofnanna gátu haft áhrif. Hjúkrunarfræðingar höfðu þó sterkan hvata til að létta á 

verkjaupplifun skjólstæðinga vegna siðferðilegrar skyldu og persónulegrar reynslu (Blondal 

og Halldorsdottir, 2009). Þörf er á að kanna fleiri þætti sem viðbót við hefðbundna kennslu 

um verki og verkjameðferð. Einnig þarf að tryggja að stöðugt séu í gangi verkferlar sem 

viðhalda árvekni starfsmanna gagnvart nauðsyn góðrar verkjameðferðar (Lára Borg 

Ásmundsdóttir o.fl., 2010). 

Ýmsar vísbendingar eru um að skjólstæðingar fái ekki nægilega fræðslu um verki og 

verkjameðferð við innlögn og búist ekki við árangursríkri verkjameðferð. Margt bendir til 

þess að ávinningur góðrar fræðslu þýði minni verkir fyrir skjólstæðinginn. Þegar 

skjólstæðingur býst við verkjum og fær ekki að vita í hverju heildstæð verkjameðferð felur í 

sér getur það valdið því að hann telji mikla verki óhjákvæmilega og sættir sig hreinlega við þá 

með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir bata. Einnig hefur komið í ljós að skjólstæðingar eru 

tregir til að trufla heilbrigðisstarfsfólk með því að láta vita af verkjum sem getur haft þær 

afleiðingar að meðferðin verði ekki fullnægjandi (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). 

Til að ná árangursríkri verkjastjórnun fyrir skjólstæðing með brunaáverka þarf að huga 

að mörgu. Nauðsynlegt er að hafa þjálfað heilbrigðisstarfsfólk og einstaklingsmiðað inngrip 

fyrir skjólstæðinginn. Áframhaldandi mat á verkjum og vanlíðan er mikilvæg ásamt 

líkamlegri lækningu og breytingum að óskum skjólstæðings. Árangursríkustu meðferðirnar 

fyrir skjólstæðinga með brunaáverka innihalda lyfjameðferð ásamt meðferð án lyfja (Askay 

o.fl., 2009). Verkjastjórnun krefst þverfaglegrar nálgununar og þverfaglegt mat hjálpar til við 

að samþætta lyfjafræðilega og sálfræðilega verkjastillingu til að draga úr líkamlegri og 

tilfinningalegri vanlíðan fjölskyldunnar (Gandhi o.fl., 2010). Til að meðhöndla verki er 

nauðsynlegt að fá upplýsingar um hversu miklir verkirnir eru, hvenær þeir koma og við hvaða 

aðstæður (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Verkjastjórnun þarf að vera til staðar í fyrstu meðferð, í 
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miðri meðferð t.d. á meðan umbúðaskiptingar eru hafðar og eftir útskrift þegar flóknir 

taugaáverkar geta þróast (Gandhi o.fl., 2010). 

Ófullnægjandi verkjastjórnun. Verkur er mikið vandamál eftir brunaáverka og er 

verkjastillingu oft ábótavant (Yuxiang o.fl., 2012). Verkjastjórnun er erfitt viðfangsefni í 

gegnum allt ferli brunasjúklinga (Patterson o.fl., 2004) og getur ófullnægjandi verkjastjórnun 

leitt til margra kvilla (Gandhi o.fl., 2010). Vanmeðhöndlaður verkur getur m.a. leitt til kvíða 

fyrir næstu umbúðaskipti og á endanum leitt til lægri sársaukaþröskuldar (Gandhi o.fl., 2010). 

Skjólstæðingur sem finnur fyrir miklum verk í fyrstu sáraskiptingu er líklegri til að mikla fyrir 

sér verki í næstu skipti (Maani o.fl., 2011).  

Í heimildasamantekt sem Askay og félagar (2009) gerðu um meðferð brunasjúklinga 

kom m.a. fram að sársauki og óþægindi eru helstu ástæður kvíða fyrsta árið eftir útskrift. Það 

getur dregið verulega úr lífsgæðum (Askay o.fl., 2009). Eins og fram hefur komið hafa 

sársauki og streita neikvæð áhrif á gróanda brunasára, en það veldur framleiðslu cortisol sem 

dregur úr ónæmissvörun líkamans. Vasopressin losnar og skerðir flutning súrefnis og 

næringarefna til vefja og dregur úr endurnýjun frumna sem er neikvætt fyrir sáragræðslu. 

Verkur sem svarar illa meðferð getur leitt til aukinnar ónæmisbælingar og næmni fyrir 

sýkingum (Butcher og Swales, 2012) og leitt til lengri sjúkrahúsdvalar (Patterson o.fl., 2004). 

Ein algengasta orsök ófullnægjandi verkjameðferðar er að skjólstæðingur greinir ekki 

frá verknum. Orsakir fyrir því geta verið margar, t.d. vilja skjólstæðingar ekki ónáða 

hjúkrunarfræðinga af hræðslu við að vera álitnir kvartgjarnir, smeykir við aukaverkanir og 

ánetjun lyfja. Mikið álag á hjúkrunarfræðinga, undirmönnun á deildum og skortur á starfsfólki 

getur leitt til þess að skjólstæðingar biðja síður um verkjalyf (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 

2010).  

Áhrif verkja. Brunasár eru því miður sjaldan án verkja (Twycross, Smith og Stinson, 

2011) og getur djúpur sársauki slökkt lífsvilja einstaklings (Yuxiang o.fl., 2012). Langvarandi 
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og bráðir verkir hafa neikvæð áhrif á svefn, lífsgæði og athafnir daglegs lífs (Askay o.fl., 

2009). Verkir geta valdið álagi og streitu sem leiðir til þess að catecholamin, glucagon og 

corticosteroids myndast í miklu magni í líkamanum. Þeir geta haft letjandi áhrif á sáragræðslu 

(Twycross, Smith og Stinson, 2011) og í miklu magni geta verkir haft áhrif á öndun, upptöku 

súrefnis og vökvabúskap. Einnig geta þeir valdið bælingu á ónæmiskerfinu og dregið úr 

næringarinntöku (Gandhi o.fl., 2010). Illa meðhöndlaður verkur er talinn stuðla að langtíma 

taugavandamálum, þar á meðal langvinnum verkjum, ofursársaukanæmi, taugaverkjum og 

náladofa. Slíkur sársauki getur leitt til þunglyndis og sjálfsvígshugsana þegar sjúkrahúsvist er 

lokið (Yuxiang o.fl., 2012). Fullnægjandi verkjastjórnun er því mikilvæg til að koma í veg 

fyrir þessi vandamál (Gandhi o.fl., 2010).  

Verkir vegna brunaáverka valda mikilli streitu og kvíða sem hægir á bata og lengir þá 

sjúkrahúsdvölina (Yuxiang o.fl., 2012). Streita er viðbragð líkamans við áverkum. 

Streituvakar virkja undirstúku-heiladinguls-nýrnahettu (e. hypothalamic–pituitary–adrenal) 

(HPA) taugaslíður og einnig sympatíska taugakerfið. Við streituástand, eins og við 

vefjaskemmdir eða bráðan sársauka, virkjar HPA taugaslíðrið nýrnahettubörkinn til að seyta 

cortisol inn í blóðrásina til að styðja og örva blóðrás og bólguviðbragð (Arafah, 2006). 

Verkjamat og -meðferð 

Til eru margar aðferðir til að meta styrkleika verkja (Askay o.fl., 2009) en gott 

verkjamat er kjarni góðrar verkjameðferðar (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). 

Hagnýtustu matstækin eru þau sem eru auðveldlega túlkuð af skjólstæðingum og 

heilbrigðisstarfsfólki. Margir nota mælitæki sem sýnir kvarða á milli 0 til 10, þar sem 0 er 

enginn sársauki og 10 er mesti hugsanlegi sársauki sem fólk getur ímyndað sér. Mælitækið er 

árangursríkt til að meta styrkleika núverandi og einnig meðaltalsstyrk sársauka (Askay o.fl., 

2009). Meginástæða fyrir ómeðhöndluðum verk er þegar heilbrigðisstarfsfólk túlkar og metur 

upplýsingarnar skakkt. Því er mikilvægt að meta verkinn nákvæmlega til að meta alvarleika 
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hans og stuðla þannig að skilvirkari meðferð (Gandhi o.fl., 2010). Þar sem verkjaupplifun er 

mismunandi þarf verkjastilling að vera einstaklingsbundin. Til að ná því markmiði er 

nauðsynlegt að mæla sársaukann á einfaldan hátt. Ýmsar mælingar eru í boði (Gandhi o.fl., 

2010). Algengustu mælitækin kallast VAS (e. visual analogue scale), NRS (e. numeric rating 

scale) og VRS (e. verbal categorical scale) (Breivik o.fl., 2008). 

Ekki er til nein hlutlæg aðferð til að meta verki þar sem verkur er huglæg reynsla. 

Einfalda kvarða eins og sjónkvarða, tölukvarða og lýsingarorðakvarða er viðeigandi að nota í 

klínískum aðstæðum við það að meta styrk verkja. Þeir eru auðskiljanlegir fyrir skjólstæðinga 

og þreyta þá síður eins og flókin verkjamælitæki. Þessir kvarðar eiga það sameiginlegt að 

veita verknum stig, með tölunum 0-10 eða með stighækkandi myndum eða orðum (Lára Borg 

Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Það er ekki hægt að meta verk barns eftir dýpt eða umfangi 

brunaáverkans eða staðsetningu (Connor-Ballard, 2009). 

Erfitt er að skilgreina verk en verkur er persónuleg og huglæg reynsla og upplifun 

tveggja einstaklinga af verk er ekki sú sama (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). 

Sársaukaupplifun er margþætt og háð líffræðilegum, sálrænum og félagslegum aðstæðum. 

Margt getur aukið sársaukaupplifun eins og þunglyndi og kvíði (Butcher og Swales, 2012). 

Þar sem verkjaupplifun tengist mikið andlegu hliðinni geta óvenju sársaukafull umbúðaskipti 

leitt til þess að skjólstæðingur upplifi næstu umbúðaskiptingar sem mjög slæmar. Æðri 

hugsun skjólstæðings getur stjórnað því hvernig hann upplifir sársauka og getur jafnvel breytt 

magni sársaukans sem berst til heilans. Viðhorf varðandi sársauka, væntingar og upplýsingar 

geta breytt komandi sársaukaupplifun frá verkjaviðtökum (Hoffman o.fl., 2004). Samt sem 

áður er mikilvægt að skilgreina verkjareynslu skjólstæðinga, annars er ómögulegt að skilja 

hana og meðhöndla (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Verkir sem tengjast kvíða ættu að 

vera teknir með í mat á verkjum. Hjúkrunarfræðingar gera sér oft grein fyrir kvíðanum hjá 
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skjólstæðingum áður en sársaukafull meðferð er hafin. Skjólstæðingum gæti reynst erfitt að 

greina á milli verkja og kvíða, þar sem þeir lýsa upplifuninni mjög svipað (Askay o.fl., 2009). 

Lyfjameðferð. Lyfjameðferð fyrir einstaklinga með brunaáverka er fjölbreytt, allt frá 

einföldu parasetamóli til róandi deyfingarlyfja. Oft er sambland af lyfjum nauðsynlegt til að 

meðhöndla bæði undirliggjandi og núverandi sársauka. Hin fullkomna verkjalyfjameðferð 

einstaklinga með brunasár, sérstaklega þegar um er að ræða börn, inniheldur eiginleikana að 

hana sé auðvelt að gefa, hún þolist vel, verkjastillingar verki hratt og aukaverkanir séu litlar. 

Eru ýmsar gjafaleiðir fyrir verkjalyfin, má þar nefna um meltingarveg eða fyrir utan hann eins 

og í vöðva, undir húð eða í æð. Við bráðum verk ættu verkjalyf að vera gefin í æð (Gandhi 

o.fl., 2010). 

Ópíöt. Ópíöt lyf eru aðallyfjameðferð við verkjum hjá einstaklingum með brunaáverka 

(Maani o.fl., 2011) en þau ná oft ekki að útiloka sársaukann (Askay o.fl., 2009). Flestir sem 

gangast undir skiptingu sáraumbúða lýsa alvarlegum og allt upp í versta sársauka sem þeir 

upplifa, þrátt fyrir mikla notkun ópíöt verkjalyfja (Hoffman o.fl., 2004). Ópíöt veita 

verkjastillingu í gegnum mið- og úttaugakerfið (Gandhi o.fl., 2010). 

Þótt notkun ópíöt lyfja sé nauðsynleg, eru þau samt sem áður takmörkuð vegna 

aukaverkana eins og ógleði, kláða, þvagteppu, slævingar, vitrænnar skerðingar (Hoffman o.fl., 

2004), uppkasta og ónæmisbælingar (Maani o.fl., 2011). Notkun þeirra getur einnig leitt til 

skaðlegra aukaverkana, eins og öndunarbælingar sem getur leitt til lungnabólgu. Ópíöt notkun 

getur leitt til minni þarmahreyfingu og þar af leiðandi hægðatregðu (Munn, 2008). Þegar 

skammturinn er aukinn vaxa líkurnar enn frekar á aukaverkunum (Maani o.fl., 2011). 

Margar tegundir eru til af ópíöt lyfjum. Morfín er ein tegundin og er það eitt af því 

algengasta sem er notað hjá brunasjúklingum. Það hefur lægstu fituleysni af öllum ópíöt 

lyfjum, sem skýrir hægan gang til heilans og þannig hæga klíníska verkun. Oxycodone er 

önnur lyfjategund ópíöt lyfja, er með betra aðgengi en morfín og þar með skilvirkara val. 
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Metadone er ópíöt afleiða sem hefur gott aðgengi og langa verkun. Fentanýl er ópíöt afleiða 

og er mjög öflugt verkjalyf. Það getur verið allt að 100 sinnum sterkara en morfín. Fentanýl er 

fituleysanlegt, hefur fljótan verkunartíma og getur virkað í allt um 60 mínútur. Hugsanlegar 

aukaverkanir Fentanýls eru lágur blóðþrýstingur, hægur hjartsláttur, andnauð, vöðvastífleiki 

og öndunarbæling. Remifentaníl er stuttverkandi ópíöt og frekar nýlegt verkjalyf. Það hefur 

þann kost að hafa hraðan verkunartíma og hraða úthreinsun. Alfentaníl er stuttverkandi ópíöt 

þar sem hámarksverkun er innan við mínútu. Kostir og gallar eru við þessi lyf, en þegar 

umbúðaskipting fer fram er nauðsynlegt að hafa verkjalyf sem virkar í stuttan tíma í einu. Því 

getur verið mikilvægt að finna lyf með stuttan verkunartíma (Gandhi o.fl., 2010). 

Aðrar lyfjategundir. Parasetamól er gagnlegt verkjalyf við minniháttar bruna og 

yfirborðsbruna. Lyfið virkar bæði sem miðlægt og útlægt verkjalyf og veitir verkjastillingu 

ásamt því að vera hitalækkandi. NSAID bólgueyðandi gigtarlyf hafa verkjastillandi og 

bólgueyðandi eiginleika og eru því stundum notuð í lyfjameðferð einstaklinga með 

brunaskaða. Gabapentín hefur verið notað fyrir brunasjúklinga, m.a. til að minnka 

ofursársaukanæmi. Komið hefur í ljós að Gabapentín er gagnlegt til að stjórna taugaverkjum í 

kjölfar brunasárs (Gandhi o.fl., 2010) en í rannsókn sem Gray, Williams og Cramond (2008) 

gerðu á notkun Gabapentíns ásamt hefðbundinni lyfjameðferð við brunasárum kom í ljós að 

með notkun lyfsins minnkar upplifun skjólstæðingsins á taugaverkjum. Lyfið þoldist vel og 

var án alvarlegra aukaverkana (Gray o.fl., 2008). Gabapentín hefur reynst árangursríkt við 

stjórn á kláða hjá börnum (Gandhi o.fl., 2010). 

Ketamín er sterkt verkjalyf (Gandhi o.fl., 2010) sem er notað í litlum skömmtum í 

verkjalyfjameðferð brunasjúklinga. Oft er aukið við ketamínskammtinn frekar en ópíöt til að 

minnka líkur á aukaverkunum. Ketamín hamlar taugaboðum og dregur þannig úr 

sársaukamerkjum til heilans og veldur minni sársauka (Maani o.fl., 2011). Virknin er bæði í 

mið- og úttaugakerfinu, en sálfræðilegir eiginleikar þess hafa takmörkuð áhrif (Gandhi o.fl., 
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2010). Talið hefur verið að Lídókaín skili góðum árangri við meðhöndlun taugaverkja þegar 

taugaskemmdir hafa orðið. Einn af kostum lyfsins er að það hefur ekki eins miklar 

aukaverkanir og ópíöt lyfin (Munn, 2008). Í grein Munn (2008) á áhrif notkunar Lídókaíns til 

að létta á verkjaupplifun brunasjúklinga segir að engin almennileg rannsókn hefur verið gerð 

á efninu. 

Notkun kvíðalyfja eins og Benzodíazepíns samfara verkjalyfjum er algeng meðferð á 

mörgum stofnunum. Ótti og spenna leiða til þess að einstaklingar hafa minna þol fyrir 

sársauka. Benzodíazepín lyf hafa góða virkni fyrir þá skjólstæðinga sem eru með mjög mikinn 

kvíða, ótta og óbærilegan sársauka. Ef mikill kvíði kvelur einstakling verður 

sársaukaupplifunin mun meiri og því er mikilvægt að vinna á kvíðanum. Midazolam og 

Lorazepam eru hentug benzodíazepín lyf fyrir þennan hóp af skjólstæðingum (Alencar de 

Castro o.fl., 2013). 

Við brunaáverka getur svefn raskast og þá kunna þunglyndis- og krampastillandi lyf 

að vera gagnleg til að bæta svefnmunstur. Þunglyndislyf virðast auka verkun ópíöt lyfja en 

krampastillandi lyf eru gagnleg í meðhöndlun á drifkerfisverk í kjölfar bruna. Amitriptylín er 

þríhringlaga þunglyndislyf sem hamlar sársaukaleiðni um mænu. Þegar það er gefið í litlum 

skömmtum getur það haft stjórn á taugaverkum sem eiga til að myndast í kjölfar brunasára. 

Entonoxgas inniheldur níturoxíð og súrefni, blandað til helminga. Það er áhrifaríkt verkjalyf 

sem hægt er að nota við umbúðaskiptingu. Það virkar hratt og skilst einnig hratt út. Lyfið má 

nota eitt og sér eða með öðrum lyfjum (Gandhi o.fl., 2010). 

Athyglisdreifing. Eins og fram hefur komið dugir verkjalyfjameðferð ein og sér ekki 

til að útiloka allan sársauka brunasjúklinga. Viðbótarmeðferð ásamt verkjalyfjagjöf getur 

verið nauðsynleg til að draga enn frekar úr verk brunasjúklinga. Ein leið til viðbótarmeðferðar 

er að beita athyglisdreifingu. Rannsóknir hafa sýnt að nauðsynlegt er að beita 

viðbótarmeðferð eins og athyglisdreifingu, sérstaklega fyrir börn með brunasár (La Vonne og 
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Zun, 2012). Athyglisdreifing er íhlutunarverkfæri þar sem athygli einstaklings er beint 

eitthvert annað. Henni er beint að einhverju skemmtilegu, eins og t.d. teiknimynd, tölvuleik, 

dóti eða leikjum. Athyglisdreifing hjálpar einstaklingnum að auka þol fyrir sársauka þar sem 

heyrn og sjón er beint að öðru en sárinu sjálfu. Skjólstæðingurinn er þá ekki einungis að 

hugsa um sársaukann heldur nær hann að einbeita sér að öðrum þáttum (Jacob, 2011). 

Athyglisdreifing virkar best á börn undir 7 ára aldri (Salvaggio og Zaenglein, 2012). 

Athyglisdreifing hefur mikið notagildi, sérstaklega í barnahjúkrun til að minnka streitu og 

sársaukaupplifun hjá börnum þegar um ýmiss konar meðferðir eru að ræða. Rannsóknir hafa 

gefið til kynna að erfiðara er að dreifa sársaukaupplifuninni hjá börnum með brunasár, því að 

sársaukinn getur verið svo mikill (Landolt, Marti, Widmer og Meuli, 2002). 

Fyrir fullorðna getur sálfræðileg tækni einnig hjálpað til við að draga úr sársauka við 

umbúðaskiptingu brunasára. Meðal þessara aðferða eru dáleiðsla, andlegt myndmál 

(skjólstæðingur ímyndar sér sig vera verkjalausan á suðrænni eyju), andleg áreynsla 

(skjólstæðingur reynir að leysa erfitt stærðfræðidæmi), þátttaka í samtali, nautn tónlistar eða 

kvikmyndar (Hoffman o.fl., 2004). 

Fjölþætt athyglisdreifing. Miller, Rodger, Bucolo, Greer og Kimble (2010) gerðu 

megindlega rannsókn á fjölþættri athyglisdreifingu (e. Multi-modal distraction). Rannsóknin 

var gerð á brunadeild fyrir börn á stórum barnaspítala í Bandaríkjunum. Þátttakendur voru á 

aldrinum 3-10 ára, áttatíu börn tóku þátt og var þeim skipt jafnt í fjóra samanburðarhópa. 

Rannsóknin tók yfir eins árs tímabil, frá júní árið 2007 til júní 2008. Tvenns konar fjölþætt 

athyglisdreifing var prófuð. Annars vegar með multi-modal tæki sem sagði barninu sögu og 

undirbjó það fyrir sáraumbúðaskiptingu, hvaða ferli væri að fara af stað og hvernig það gat 

hjálpað til (hópur 1). Hin aðferðin var sú að nota þetta sama tæki nema með öðruvísi sögu 

sem var leikur og barnið einbeitti sér að því á meðan umbúðaskiptingin fór fram (hópur 2). 

Þetta fjölþætta athyglisdreifingartæki (MMD-tæki) er með snertiskjá og tökkum sem dreifir 
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athygli barnsins á ýmsa vegu. Þessar tvær aðferðir voru bornar saman við venjulega 

athyglisdreifingu, eins og leikföng, sjónvarp og leikur með foreldrum eða starfsfólki (hópur 3) 

og við börn sem notuðu tölvuleik sem athyglisdreifingu á meðan umbúðaskiptingu stóð 

(hópur 4).  

Kom í ljós að þátttakendur sem fengu fjölþætta athyglisdreifingu (hópur 1 og 2) 

upplifðu ekki eins mikinn sársauka við umbúðaskiptingu og samanburðarhóparnir (hópar 3 og 

4)  með venjulega athyglisdreifingu. Af niðurstöðunum má álykta að gagnlegt sé að nota 

athyglisdreifingu með MMD-tækinu til að minnka sársaukaupplifun skjólstæðinga sem eru að 

ganga í gegnum umbúðaskiptingu brunasárs (Miller o.fl., 2010). 

Sýndarveruleiki. Sýndarveruleiki er tölvulíkan sem líkir eftir afmörkuðum sviðum 

veruleikans, hann gefur notandanum þá hugmynd að hann sé staðsettur í allt öðrum heimi en 

hann er í raun. Sýndarveruleiki er blekking þar sem einstaklingar fara í tölvumyndað umhverfi 

(Ólafur Páll Jónsson, 2005). Vísindamenn hafa kannað notkun á sýndarveruleikatækni sem 

öfluga sálfræðilega meðferð við sársaukaupplifun. Verkir krefjast meðvitaðar athygli og 

sýndarveruleiki virkar sem athyglisdreifing frá sársaukanum. Rannsóknir hafa gefið til kynna 

að notkun sýndarveruleika fyrir brunasjúkling dragi úr sársaukanum frá brunasárum (Hoffman 

o.fl., 2004).  

Til að kanna áhrif sýndarveruleika við sáraumbúðaskiptingu einstaklinga með 

brunaáverka gerðu Hoffman og félagar (2004) eigindlega tilviksrannsókn á skjólstæðingi í 

Bandaríkjunum með brunaáverka sem þurfti að endurnýja umbúðir á. Viðkomandi var 40 ára 

karlmaður með 19% brunaáverka á líkamanum. Fram kom að meðferðin minnkaði skynjun 

skjólstæðingsins á sársauka við umbúðaskiptingu. Verkjaupplifun hans minnkaði úr 7 í 2, þar 

sem 10 er mesti mögulegi sársauki og 0 sá allra minnsti, eins og um var getið hér að framan. 

Einnig kom í ljós að minni tími hjá honum fór í að hugsa um sársaukann á milli 

umbúðaskiptinga. Ályktun Hoffmans og félaga er að sýndarveruleiki dragi úr 
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sársaukaupplifun skjólstæðings við sáraumbúðaskiptingu. Með því að veita 

sýndarveruleikanum athygli verður minni athygli eftir fyrir umbúðaskiptinguna.  

Slökun. Inngrip samfara lyfjameðferð er oft nauðsynlegt til að lágmarka 

verkjaupplifun. Hægt er að prófa slökunartækni, eins og öndunaræfingar og tónlist. Einföld 

slökunartækni við öndun er sérstaklega viðeigandi, þar sem hún felur ekki í sér neina áhættu, 

er auðveld í notkun og fljótleg að læra. Það þarf ekki að kaupa búnað og hægt er að byrja 

strax á henni (De Jong og Gamel, 2006). 

Hjúkrunarfræðingar sem eru meðlimir brunaumönnunarteymis stuðla að 

verkjastjórnun með því að nota slökunartækni sem er ein af mest notuðu aðferðunum við 

kvíðastillingu. Samt sem áður er ekki nógu mikið til af upplýsingum um þessar 

slökunaraðferðir fyrir kvíðastillingu brunasjúklinga (Mohammadi Fakhar, Rafii og Jamshidi 

Orak, 2013). 

Mohammadi Fakhar o.fl. (2013) gerðu rannsókn á áhrif kjálkaslökunar á verk og kvíða 

tengt umbúðaskiptingum á einstaklingum með brunasár. Rannsóknin var gerð á 100 

einstaklingum á brunadeild á stórum spítala í Íran. Þeim var skipt í tvo samanburðarhópa og 

fékk rannsóknarhópurinn 20 mínútna kjálkanudd áður en umbúðaskipting hófst. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að eftir inngrip með kjálkaslökun fundu skjólstæðingar mun 

minni kvíða og verkjaupplifun fyrir umbúðaskiptingu miðað við samanburðarhópinn. Ekki 

var marktækur munur á upplifun verkja og kvíða eftir umbúðaskiptinguna. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna að hjúkrunarfræðingar geta minnkað verkjaupplifun og 

kvíða hjá brunasjúklingum með kjálkanuddi.  

Brunasjúklingar hafa sumir hverjir mjög hröð efnaskipti sem getur leitt til margra 

kvilla. Reynt hefur verið að hægja á efnaskiptahraða með lyfja- og skurðmeðferðum en það 

hefur ekki gefið öruggar niðurstöður. Með slökun og myndrænni hugsun (e. visual imagery) 

er hægt að hægja á efnaskiptum líkamans, samkvæmt eigindlegri rannsókn sem Klein og 
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Hoffman (2010) gerðu á tíu einstaklingum með brunaáverka með tilliti til slökunar á 

efnaskiptahraða. Frekari rannsókna er þörf þar sem rýnihópurinn innihélt einungis tíu 

einstaklinga. 

Dáleiðsla. Slökun, athyglisdreifing og hugrænar atferlismeðferðir hafa sýnt sig 

minnka kvíða og sársauka í meðferð brunasjúklinga. Dáleiðsla er breytt ástand á meðvitund. 

Einkenni þess að vera dáleiddur er að vera mjög móttækilegur fyrir tillögum, aukin geta til að 

upplifa sig utan líkamans þar sem er hægt að hafa áhrif og breyta skynjun og upplifun þess 

sem er dáleiddur. Dáleiðsla hefur verið notuð við verkjastjórnun brunasjúklinga í meðferð og 

til þess að ná tökum á kvíða. Taugalífeðlisfræðilegar rannsóknir styðja slíka meðferð (Alencar 

de Castro o.fl., 2013). 

Mismunandi umbúðir. Sjálft brunasárið veldur miklum sársauka, sem getur versnað 

vegna utanaðkomandi þátta eins og umbúðaskiptinga, hreinsunar og skurðaðgerða (Butcher 

og Swales, 2012). Í heimildasamantekt sem Butcher og Swales (2012) gerðu um 

umbúðaskiptingu brunasára kom fram að mikilvægur þáttur í verkjastjórnun er hvernig sárið 

sjálft er meðhöndlað en ekki endilega verkjastjórnunarþátturinn sem slíkur. 

Heilbrigðisstarfsmenn eiga það til að huga ekki nógu vel að umbúðarvali á brunasárum til að 

stjórna verkjum. Rétt valdar umbúðir ættu að minnka sársauka og frekari áverka. Umbúðir 

veita mismikinn sársauka, sérstaklega við umbúðaskiptingar. Með notkun viðloðandi umbúða 

er hætta á að þær taki með sér vef þegar þær eru fjarlægðar og orsaka óþarfa sársauka. 

Umbúðir sem límast umhverfis sárið geta skemmt vefinn og valdið auknum sársauka. Verkur 

getur einnig aukist með örvef og staðbundinni bólgu. Umbúðir gegna mikilvægu hlutverki, 

eins og að vernda sárið fyrir utanaðkomandi áreiti uns það grær. 

Val á viðeigandi umbúðum er nauðsynlegt til að veita gott umhverfi fyrir sáragræðslu 

og að draga úr verkjum, einkum í tilvikum þar sem ör umbúðaskipting er nauðsynleg. Í þeim 

tilvikum sem tíðar umbúðaskiptingar þykja nauðsynlegar er mikilvægt að draga úr sársauka 
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við umbúðaskiptingar þangað til að sárið er gróið (Butcher og Swales, 2012). Fjallað er um 

margar gerðir umbúða í heimildasamantekt Butcher og Swales (2012) en aðallega er fjallað 

um Safetac tækni. Umbúðir með Safetac tækni hafa jákvæð áhrif á gróanda sára og 

verkjaupplifun. Umbúðir eins og vaselíngrisjur geta gróið við sárabotninn og valdið því að 

sárið rifni upp þegar þær eru fjarlægðar og valdið þannig skjólstæðingi miklum sársauka 

(Martin, O ́Sullivan, Regan, McCannan og Kelly, 2010). 

Brunahjúkrunarfræðingar eru sérfræðingar í því að velja réttar umbúðir fyrir 

skjólstæðinginn hverju sinni (Greenfield, 2010) en þar sem sárameðferð er flókin og krefjandi 

getur verið erfitt að velja réttar umbúðir (Williams, 2009). Á slysa- og bráðadeild er algengast 

að nota léttar þrýstingsumbúðir. Vaselín er látið næst sárinu, hreinar grisjur lagðar yfir, því 

næst bómull settur yfir og í lokin er teygjuvafningur vafinn. Þegar brunaáverkinn er á hand- 

eða fótlegg þarf að hafa hátt undir útlim fyrstu daga sökum bjúgmyndunar (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, 2003). 

Mismunandi samsetningar. Verkjastjórnun skjólstæðinga með brunaáverka er afar 

krefjandi og oft þarf margs konar meðferðir og nálgun. Ópíöt lyf eru efst á listanum yfir 

verkjalyf, en þau veita samt sem áður ekki fullkomna verkjastillingu ein og sér. Því þurfa 

margir brunasjúklingar viðbótarmeðferð með lyfjameðferðinni (Askay o.fl., 2009). Vegna 

aukaverkana er ekki alltaf í boði að auka við lyfjameðferð (Hoffman o.fl., 2004). Til að 

umbúðaskiptin valdi sem minnstum sársauka er mælt með verkjalyfjagjöf áður en meðferð er 

hafin. Aðrar aðferðir til að lágmarka verkjaupplifun eru notkun á slökun, tónlist, samstarfi við 

skjólstæðing, upplýsa hann um meðferðina og semja við hann um að taka hlé þegar hann segir 

til (Baldursdóttir og Kristjansdóttir, 2007). 

Í rannsókn sem Maani og félagar (2011) gerðu á notkun ketamíns ásamt 

sýndarveruleika á brunasjúklingum kom í ljós að sú samsetning á verkjameðferð hefur jákvæð 

áhrif á verkjastjórnun þegar þeir gangast undir umbúðaskiptingu. Meðferðin minnkaði ekki 
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aðeins verkinn heldur tjáðu skjólstæðingarnir sig um að nú væri umbúðaskipting nokkuð 

skemmtileg (Maani o.fl., 2011). Einnig hefur komið í ljós að með notkun ketamíns ásamt 

morfíns verður sársaukasvörun minni. Þegar ketamín er notað með morfín dregur það úr þörf 

fyrir stórum morfín skammti, þar af leiðandi verða færri aukaverkanir. Í bráðaáverkum er 

parasetamól í æð ásamt ópíöt lyfjum góð blanda, þar sem það hefur samverkandi áhrif á 

skjólstæðinginn (Gandhi o.fl., 2010). 

Hjúkrun  

Hjúkrun einstaklinga með brunaáverka er krefjandi starf (Wikehult o.fl., 2008) og þar 

gegna hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki við hina flóknu meðferð skjólstæðinganna (Williams, 

2009). Eitt af þeim viðfangsefnum sem allir hjúkrunarfræðingar fást einhvern tíma við á 

sínum starfsferli er sárameðferð, en algengt er að sárameðferð sé alfarið á ábyrgð þeirra, 

sérstaklega þegar um langvinn sár er að ræða (Guðbjörg Pálsdóttir, 2012). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vel meðvitaðir um hinar ýmsu aðferðir sem eru í boði við 

meðhöndlun brunasára og hvað sé best hverju sinni (Greenfield, 2010).  

Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að heildarumönnun 

einstaklinga með brunaáverka. Umönnunin snýr ekki einungis að lækningu sjálfs brunasársins 

heldur einnig að andlegu hliðinni og fjölskyldu skjólstæðinga (Greenfield, 2010). 

Hjúkrunarfræðingar veita stuðning við skjólstæðing og fjölskyldu hans og því er þátttaka 

hjúkrunarfræðings mikilvæg (Williams, 2009). Við umönnunina er markmið 

hjúkrunarfræðinga að veita skjólstæðingsmiðaða nálgun þar sem gott meðferðarsamband er 

lykilatriði í hjúkrun (Greenfield, 2010). Einnig leiðir þátttaka skjólstæðinga í verkjameðferð 

til meiri ánægju hjá þeim og er talið tengjast betri árangri í meðferð (Gordon o.fl., 2010). 

Hjúkrunarfræðingar sjá um flest dagleg störf skjólstæðinga, eins og að fylgjast með 

sáraumbúðum og umbúnaði rúms. Þessar daglegu athafnir valda oft miklum sársauka hjá 

skjólstæðingum með brunasár. Sumir skjólstæðingar sýna alvarleg sálfræðileg viðbrögð í 
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legunni, eins og kvíða, þunglyndi, geðrof og hegðunarvandamál (Wikehult o.fl., 2008). Vegna 

þessara viðbragða er heildarumönnun brunasjúklinga nauðsynleg (Greenfield, 2010). 

Til að tryggja viðeigandi sérhæfða hjúkrun er þekking hjúkrunarfræðinga á meingerð 

og faraldsfræði brunaáverka nauðsynleg. Það krefst þverfaglegrar nálgunar að meðhöndla 

skjólstæðinga með brunaáverka og er það krefjandi starf (Williams, 2009). Kröfurnar, sem 

umönnun skjólstæðinga með brunaáverka krefst, geta falið í sér tæknilega færni og samhygð í 

því augnamiði að veita örugga og góða umönnun. Alvarlegur brunaáverki felur oft í sér langa 

sjúkrahúsdvöl og aðgangur að gjörgæsludeild er nauðsynlegur (Wikehult o.fl., 2008). 

Þverfaglegt teymi hefur fyrir löngu sannað gildi sitt fyrir skjólstæðinga af því tagi sem hér er 

fjallað um, starfsánægju og heilbrigðisþjónustu, sérstaklega þegar tekið er tillit til kostnaðar 

og gæða (Maree, 2009). Góð útkoma við meðferð skjólstæðingsins er háð góðu samstarfi 

milli meðlima teymisins (Greenfield, 2010). Hjúkrunarfræðingur sem er sérfræðingur í bruna 

er í miðju teymisins við hjúkrun skjólstæðinga og hefur umsjón með meðferðinni (Hollywood 

og O'Neill, 2014).  

Hjúkrunarfræðingar sjá oft um upplýsingasöfnun hjá fórnarlömbum brunaáverka. 

Gögnin þurfa að lýsa glögglega orsök brunaáverkans, tíma slyss, hverjir voru nálægir og hvar 

slysið átti sér stað. Einnig þarf að koma fram hvort það sé saga um ofnæmi, nýleg veikindi 

eða sjúkdóma. Þegar um er að ræða börn þurfa hjúkrunarfræðingar að skoða vanþrif og hvort 

saga sé um tíðar komur á slysadeild (Baker o.fl., 2011). 

Wikehult og félagar (2008) gerðu eigindlega rannsókn til að meta neikvæða reynslu 

einstaklinga með brunaáverka á þá hjúkrun sem þeir fengu. Þátttakendur voru valdir af 

handahófi úr hópi einstaklinga með brunaáverka og voru 42 einstaklingar í úrtaki. Þeir voru 

18 ára og eldri, 8 konur og 34 karlar. Þátttakendum var skipt í þrennt og var gagnasöfnun 

mismunandi. Rannsóknarniðurstöður sýndu að lítil tenging var á milli mjög alvarlegra 

brunaáverka og neikvæðrar reynslu. Algengast var að skjólstæðingar sem voru með lítinn 
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áverka fundu fyrir vanmætti við umönnunina. Slík reynsla var tengd við minni ánægju 

skjólstæðinga og sálfræðileg vandamál. Ályktun rannsakenda er að hjúkrun sé mjög mikilvæg 

til að minnka líkur á sálfræðilegum vandamálum og auka þannig ánægju skjólstæðinganna. 

Samantekt 

Einstaklingar með brunaáverka geta upplifað mikinn sársauka og í kjölfar áverkans 

geta fylgt mörg vandamál. Endurhæfing einstaklinganna felur í sér líkamlega og andlega 

vinnu, sem getur verið ævilöng. Meginatriði til að ná árangursríkri meðferð er stöðugt mat á 

verkjum og svörun við meðferð. Markmið hennar snýr að endurheimtingu á fyrra formi, 

virkni og tilfinningu á brenndum hluta húðarinnar og að hindra ör og kreppur. Meðferðin felur 

í sér næringar- og vökvagjöf, verkjamat og verkjastjórnun, sárameðferð og andlega hjúkrun. 

Brunasár geta valdið ýmsum fylgikvillum þegar þau eru ekki meðhöndluð rétt og tímanlega 

eins og t.d. vegna verkja, kvíða, lágs sjálfsálits, depurðar, útlitsáhyggna, kláða og sýkinga. 

Hægt er að fækka tíðni brunaáverka með auknum forvörnum.   

Verkjastjórnun er mikið vandamál því að erfiðlega hefur tekist að verkjastilla 

skjólstæðinga með brunasár. Góð verkjastilling er nauðsynleg vegna sársaukafullrar 

meðferðar á brunasárinu, en gott verkjamat er kjarni góðrar meðferðar. Til að stuðla að 

skilvirkri meðferð þarf að meta verkjaupplifunina alvarlega. Verkjalyf í meðferð einstaklinga 

með brunaáverka eru aðallega ópíöt lyf en notkun þeirra er takmörkuð vegna ýmissa 

aukaverkana sem þau valda. Nauðsynlegt getur verið að nota viðbótarmeðferðir eins og 

athyglisdreifingu, sýndarveruleika, slökun og dáleiðslu samfara verkjalyfjameðferð 

brunasjúklinga, þar sem verkjalyf veita oft lágmarks aflausn.  

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í erfiðri hjúkrun einstaklinga með 

brunaáverka. Umönnunin snýr ekki einungis að hjúkrun sjálfs brunasársins, heldur einnig að 

andlegri hlið skjólstæðingsins og stuðningi við fjölskyldu hans.  
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem verður stuðst við í 

fyrirhugaðri rannsókn og val hennar rökstutt. Farið verður yfir hvernig gagnasöfnun og 

úrvinnsla fer fram og gerð grein fyrir vali á þátttakendum og úrtaki. Fjallað verður um 

siðfræði fyrirhugaðrar rannsóknar. Farið verður yfir mælitæki sem verða notuð og réttmæti og 

áreiðanleika þeirra. Í lok kaflans verður stutt samantekt. Markmið rannsóknarinnar yrði að 

svara rannsóknarspurningunni: Hver er besta mögulega verkjameðferð einstaklinga með 

brunaáverka? 

Rannsóknaraðferð 

Þegar safna þarf vísindalegum upplýsingum er hægt að nota tvær mismunandi 

rannsóknaraðferðir, megindlegar og eigindlegar aðferðir (Adamson, 2005). Í dag er 

megindleg rannsóknaraðferð oftar notuð í vísindalegum rannsóknum í hjúkrunarfræði (Burns 

og Grove, 2009). Fyrirhuguð rannsókn verður byggð á megindlegri aðferðarfræði.  

Megindleg rannsókn byggist á vísindalegri aðferð þar sem veruleikinn er rannsakaður 

hlutlægt með tölfræði og grundvallast á aðferðum raunvísinda og er mælanleg (Field, 2009). 

Aðferðin er formföst með kerfisbundnu ferli og er mest notast við töluleg gögn og 

tölfræðilega úrvinnslu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í megindlegri rannsóknaraðferð er 

gagnasöfnun yfirleitt stöðluð, t.d. með spurningalistum. Þær rannsóknir snúast um magn, þ.e. 

stórt afmarkað hugtak, svo sem verkir. Dregnar eru ályktanir um einstaklinga af upplýsingum 

um fjölda manna (Field, 2009). Rannsökuð eru tengsl á milli mismunandi breyta, t.d. á milli 

aldurs og heilsu (Field, 2009; Ingham-Broomfield, 2014). Hægt er að stjórna breytunni 

(Ingham-Broomfield, 2014) og í lok rannsóknar er alhæft út frá niðurstöðum (Field, 2009). 

Megindleg rannsóknaraðferð hefur þann kost að ná til margra þátttakenda. Hægt er að 

ná fram mikilvægum upplýsingum með megindlegri aðferð, sérstaklega þegar úrtakið er 
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nægilega stórt og vel valið. Það telst til kosta að mögulegt er að bera niðurstöðurnar saman 

við aðrar rannsóknir. Auk þess er hægt að túlka niðurstöður á tölfræðilegan máta, með því að 

sýna fram á samanburð, staðreyndir og samband milli breytna (Adamson, 2005).  

Megindleg rannsóknaraðferð hefur einnig ókosti, því að síður er að hægt að fara djúpt 

í viðfangsefnið og fá góða sýn í heim þátttakenda en með eigindlegri aðferð (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Við notkun á spurningalistum getur svörun verið léleg og dregið úr 

trúverðugleika niðurstaðna. Fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar hafa ákveðna ókosti þar sem 

niðurstöðurnar geta einskorðast við svarmöguleikana (Burns og Grove, 2009). Tengsl við 

þátttakendur eru einnig takmörkuð og rannsakandi gæti mögulega misst af minnihlutahópum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Ákveðið var að byggja fyrirhugaða rannsókn á megindlegri aðferðafræði þar sem 

gögnum verður aflað með spurningalista og niðurstöður túlkaðar á tölfræðilegum hátt. 

Rannsakendur vilja rannsaka stóran hóp og eiga möguleika á að bera niðurstöður saman við 

aðrar rannsóknir.  

Val á þátttakendum og skilyrði fyrir vali á úrtaki 

Mikilvægt er að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar svo það gefi sem besta mynd af 

heildarhópnum sem álykta á um. Úrtak (e. sample) er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem er 

valinn úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (e. population) (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í fyrirhugaðri rannsókn verður úrtakið það sama og 

þýðið. Úrtak rannsóknar verða einstaklingar sem hafa hlotið brunasár og lagst inn á SAk eða 

LSH í a.m.k. einn sólarhring.  

Í fyrirhugaðri rannsókn verða þátttakendur valdir sem uppfylla skilyrði 

rannsóknarinnar. Skilyrði fyrir þátttöku er að vera á aldrinum 12-67 ára, búsettur á Íslandi, 

tala íslensku, hafa vitsmuni til að skilja rannsóknina og svara spurningalistanum. Þessi viðmið 

verða sett fram til að fá sem árangusríkastar niðurstöður fyrir rannsakendur.  
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Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna  

 Við gagnasöfnun verður notaður staðlaður spurningalisti. Mælitækið heitir American 

Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) (fylgiskjal 1) og verður íslensk 

þýðing af honum notuð (Zoëga, Ward og Gunnarsdottir, 2014). Hann var fyrst gefinn út árið 

1991 í þeim tilgangi að bæta verkjameðferð fullorðinna einstaklinga sem voru lagðir inn á 

sjúkrahús. Spurningalistinn inniheldur 13 spurningar um verki og verkjameðferð. Hann mælir 

eftirfarandi sex þætti: Styrkleika verkja, áhrif verkja á starfsemi, svefn og tilfinningar, 

aukaverkanir af meðferð, gagnsemi upplýsinga um verkjameðferð, hæfni til að taka þátt í 

verkjameðferð og verkjameðferð án lyfja (Gordon o.fl., 2010).   

Við úrvinnslu gagna verður notuð 20. útgáfa af tölfræðiforritinu Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) og töflureiknirinn Microsoft Excel. Í rannsókninni verður notuð 

lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Meðaltöl og staðalfrávik verða reiknuð út til að lýsa 

einkennum úrtaksins. Til að kanna fylgni milli breyta verður notaður Pearson-fylgnistuðull og 

t-próf. Við greiningu gagna verður stuðst við lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive study 

design), en þar er verið að lýsa ástandi hóps og eru margar breytur mældar en aðeins einu 

sinni hver. Marktektarmörk verða sett við p<0,05. 

Siðfræði  

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi síður en aðferðarfræðilegar svo að 

hún standi undir nafni. Fjórar höfuðreglur ríkja í siðfræði heilbrigðisgreina og liggja þær 

öllum sérhæfðari siðaboðum til grundvallar. Þessar reglur kveða á um sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Áður en fyrirhuguð rannsókn verður gerð munu rannsakendur fá tilskilin leyfi og 

samþykki. Send verður tilkynning til Persónuverndar vegna rannsóknarinnar. Þátttakendur 

munu fá kynningarbréf um rannsóknina þar sem fram kemur nafn rannsakenda og hver sé 

tilgangurinn, markmiðið og ávinningurinn af rannsókninni ásamt upplýsingum um tíma sem 
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rannsóknin tekur. Í kynningarbréfi verður gert grein fyrir því að þátttakan er frjáls og 

einstaklingar geti dregið sig úr rannsókninni hvenær sem þeim hugnast að gera það. Þeir sem 

munu taka þátt þurfa að skrifa undir upplýst samþykki en verður jafnframt tilkynnt eins og 

vera ber að nafnleyndar og fyllsta trúnaðar verði gætt. Hverjum þátttakenda verður gerð grein 

fyrir að hann megi hafna stökum spurningum. 

Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum rannsóknum 

 Til að meta hvort gögn séu nógu ábyggileg þarf að athuga tvö hugtök, áreiðanleika (e. 

reliability) og réttmæti (e. validity). Rannsóknir byggjast á gagnaöflun og þurfa gögnin að 

vera góð til þess að rannsóknin verði góð. Áreiðanleiki segir til um stöðugleika útkomu frá 

einni mælingu til annarrar, en réttmæti er t.d. mæling á því hvort könnunin er að mæla það 

sem ætlunin var að mæla og hvort það sé mælt rétt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Í megindlegum rannsóknum eru nokkrar aðferðir algengastar til þess að mæla 

áreiðanleika. Hægt er að skoða innri áreiðanleika rannsóknar, endurtaka mælinguna eftir 

tiltölulega stuttan tíma, nota hliðstæðar útgáfur þess og helmingunaráreiðanleika. Einnig er 

hægt að tryggja áreiðanleika milli mismunandi mælenda og er fylgni fundin milli 

niðurstaðnanna. Alpha stuðullinn er sá tölfræðilegi kvarði sem mest er notaður til að mæla 

áreiðanleikann (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti mælinga á megindlegum rannsóknum er grundvallaratriði til þess að 

mælingin geti talist einhvers virði. Hægt er að horfa á réttmæti mælinga út frá ýmsum 

sjónarhornum. Hugsmíðaréttmæti (e. construct validity) snýr að því hvort mæld sé sú hugsmíð 

sem áætlað var að mæla og innra rannsóknarréttmæti (e. internal validity) vísar til þess hvort 

mælingin í fylgibreytunni var undir áhrifum af frumbreytunni. Ytra rannsóknarréttmæti (e. 

external validity) snýst um að hve miklu leyti er hægt að alhæfa á grundvelli niðurstaðna úr 

rannsókn yfir á annað fólk, aðra hópa eða aðrar aðstæður en rannsóknin var gerð við. 
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Yfirborðsréttmæti (e. face validity) fjallar um hvort prófið virðist mæla það sem það á að 

mæla. Samleitniréttmæti (e. convergent validity) vísar til réttmætis mælinga sem eiga að mæla 

það sama. Að lokum er síðan hægt að horfa á réttmæti mælinga út frá aðgreinandi réttmæti (e. 

discriminant validity), en þá er um að ræða réttmæti mælinga sem eiga ekki að mæla það 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Samantekt  

Við fyrirhugaða rannsókn mun megindleg aðferð vera notuð. Þátttakendur verða 

einstaklingar á aldrinum 12-67 ára sem hlotið hafa brunasár og lagst inn á SAk eða LSH í 

a.m.k einn sólarhring. Gagna verður aflað með spurningalistanum APS-POQ-R og við 

gagnagreiningu verður notað tölfræðiforritið SPSS. Farið verður eftir kröfum siðfræðinnar og 

tilskilin leyfi fengin. 
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Kafli IV 

Umræður 

 Í eftirfarandi kafla verður farið yfir fræðilegu umfjöllunina úr kafla tvö og þau atriði 

tekin saman sem rannsakendur telja hafa mest gildi fyrir hjúkrun. Rannsakendur munu einnig 

færa rök fyrir því hvaða gildi fyrirhuguð rannsókn hefur fyrir einstaklinga með brunaáverka. 

Að lokum er stutt samantekt úr kaflanum.  

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar og við lestur heimilda má m.a. draga þær 

ályktanir að verkjastilling einstaklinga með brunaáverka er ekki fullnægjandi. Flestar 

rannsóknir sem rannsakendur lásu um sársaukaupplifun einstaklinga með brunaáverka voru 

megindlegar. Tímasetning gagnasöfnunar var misjöfn, m.a. voru einstaklingar rannsakaðir 

strax á fyrsta sólarhringi eftir brunaáverka en einnig voru rannsóknir sem skoðuðu lengri tíma, 

jafnvel nokkur ár. Flestum rannsóknum ber saman um mikilvægi fullnægjandi 

verkjastillingar. 

Brunaáverkar. Í rannsókn Yuxiang o.fl. (2012) kom m.a. fram að stórir 

brunaáverkar eru meðal sársaukafyllstu áverka sem einstaklingur getur upplifað og telja 

rannsakendur að góð verkjastilling sé þess vegna nauðsynleg. Verkjastilling einstaklinga með 

brunaáverka er enn í dag krefjandi verkefni, m.a. vegna skorts á verkfærum, þjálfun fagfólks 

og fjármagni (Shanmugakrishnan o.fl., 2008). Rannsakendur telja að með því að finna lausn á 

þessum vandamálum megi bæta meðferð þeirra sem hlotið hafa brunasár þannig að hún verði 

árangursríkari og stytti legutíma á sjúkrahúsi. Þannig má draga verulega úr kostnaði við 

meðferð og nýta sparnaðinn í að þróa og bæta meðferð einstaklinga með brunaáverka enn 

frekar, en sá kostur er mjög mikilvægur fyrir íslenska heilbrigðiskerfið. Æskilegt væri að efla 

forvarnir við brunaáverkum. Eins og fram kom framar í ritgerðinni er hægt að koma í veg 
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fyrir þá að miklu leyti með forvörnum og fræðslu. Með því að beita forvörnum er hægt að 

koma í veg fyrir það álag sem einstaklingar upplifa af völdum brunaáverka eins og andlega 

vanlíðan eða líkamlega verki.  

Meðferð brunaáverka. Mikilvægt er að meta ástand brunasárs rétt í upphafi 

meðferðar svo að finna megi bestu mögulegu sárameðferðina hverju sinni (Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2013). Þar sem sár geta verið metin grynnri í byrjun en þau í raun eru eða verða, 

telja rannsakendur að ávallt skuli fá ráðgjöf reyndari aðila við fyrsta mat. Gandhi og félagar 

(2010) telja að mikilvægt sé að framkvæma stöðugt mat á verkjum og fá svörun við meðferð, 

sem rannsakendur eru sammála um að sé lykilatriði í árangursríkri meðferð og að geta 

brugðist við ef sár grær illa eða ekki. 

Rannsókn sem Verma o.fl. (2007) gerðu sýnir að hægt er að lækka dánartíðni með því 

að auka framboð af meðferðum fyrir einstaklinga með brunaáverka. Einnig kom fram að hægt 

var að koma í veg fyrir mörg brunaslys í þeirri rannsókn sem gefur aftur til kynna hvað 

forvarnir eru gríðarlega mikilvægar. Forvarnir eru auk þess ódýrari leið en meðferð við 

brunaáverkum. Rannsakendur eru því sammála um að nauðsynlegt er að fræða foreldra, gera 

þeim hugsanlegar hættur í heimahúsum ljósar og hvernig eigi að koma í veg fyrir algeng 

brunaslys. Þannig geta forvarnir minnkað tíðni brunaáverka hjá börnum. Telja rannsakendur 

að bæta þurfi forvarnir einnig meðal fullorðinna einstaklinga, svo að koma megi í veg fyrir 

algeng brunaslys hjá þeim hópi. 

Afleiðing og fylgikvillar brunaáverka. Ómeðhöndlaður verkur getur leitt til 

margra kvilla, eins og kvíða, sýkinga og depurðar (Askay o.fl., 2009). Því telja rannsakendur 

að nauðsynlegt sé að veita fullnægjandi verkjastjórnun til að minnka líkur á þessum kvillum. 

Rannsakendur álykta á þá leið að þegar komið er í veg fyrir verki, megi stytta og auðvelda 

meðferð einstaklinga með brunaáverka og draga úr kostnaði fyrir ríkið. Vítahringur getur 

skapast þegar verkur er ekki nægilega meðhöndlaður. Meiri líkur eru á að einstaklingurinn 
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upplifi þá kvíða og þ.a.l. verður enn erfiðara að verkjastilla einstaklinginn, sérstaklega þar 

sem fram hefur komið að kvíði getur leitt til lægri sársaukaþröskuldar. Í rannsókn Yuxiang 

o.fl. (2012) kom m.a. fram að kvíði getur hægt á bata og lengt þannig sjúkrahúsdvölina. Af 

þeim sökum telja rannsakendur að fullnægjandi verkjastilling sé mikilvæg fyrir íslenska 

heilbrigðiskerfið í allri þeirri umræðu sem á sér stað í þjóðfélaginu um styttingu legutíma á 

sjúkrahúsi. 

Verkir. Margo McCaffery (1999) segir að það sem einstaklingur heldur fram um sína 

verki er öruggasta vísbendingin um verkinn. Skilgreinir hann verki þannig að þeir séu það 

sem einstaklingur segir þá vera og að þeir séu til staðar þegar hann segir að svo sé. Ályktun 

rannsakenda er því sú að hjúkrunarfræðingar þurfi ávallt að hlusta á skjólstæðinginn og meta 

verki hans út frá hans orðum og tilfinningu. Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að hafa góða 

lífeðlisfræðilega þekkingu á verkjum og hegðun þeirra því það getur verið flókið að meta þá 

og greina. 

Verkjamat og –meðferð. Rannsakendur hafa gert sér grein fyrir að verkjameðferð 

snýr ekki eingöngu að réttri lyfjameðferð. Þörf er á öðrum meðferðum samfara lyfjagjöf eins 

og t.d. athyglisdreifingu, slökun og dáleiðslu. Þegar skjólstæðingur gengst undir 

sáraumbúðaskiptingu er sérstaklega mikil þörf á þessum viðbótarmeðferðum. Rannsóknir 

sýna að athyglisdreifing og fjölþætt athyglisdreifing geta minnkað sársaukaupplifun 

skjólstæðings við umbúðaskiptingu og telja rannsakendur að gagnlegt geti verið að nota 

þessar meðferðir fyrir einstaklinga með brunaáverka.  

Slökun er ein af mest notuðu aðferðunum við kvíðastillingu (Mohammadi Fakhar o.fl., 

2013) en rannsakendur telja að rannsaka mætti betur áhrif slökunaraðferða á kvíðastillingu 

einstaklings með brunaáverka. Rannsókn Mohammadi Fakhar o.fl. (2013) sýndi að 

kjálkaslökun hafði jákvæð áhrif á verk og kvíða einstaklinga með brunasár. Af þessari 

rannsókn að dæma telja rannsakendur að það mætti kenna hjúkrunarfræðingum að nota þessa 
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slökunaraðferð á einstaklinga með brunasár til að minnka verki og kvíða. Rannsakendur 

höfðu reynslu af því að verkjalyfjagjöf ein og sér virtist ekki stilla verki nægilega vel þegar 

einstaklingur með brunaáverka gekkst undir sársaukafulla umbúðaskiptingu. Þar hefði verið 

hægt að nota aðra meðferð samhliða lyfjagjöfinni til að veita betri verkjastjórnun.  

Réttar umbúðir á brunasárið skiptir miklu máli til að draga úr verkjum og flýta fyrir 

gróanda (Butcher og Swales, 2012) og telja rannsakendur að kennsla í umbúðum fyrir 

brunasár sé mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinga.  

Hjúkrun. Hjúkrunarfræðingur gegnir mikilvægu hlutverki við hina flóknu meðferð 

einstaklinga með brunaáverka (Williams, 2009). Hlutverk hans er að veita andlegan stuðning, 

bæði fjölskyldu og skjólstæðingi. Heildarumönnun er því nauðsynleg (Greenfield, 2010). 

Rannsakendum finnst að menntun hjúkrunarfræðinga verði að innihalda skilvirka kennslu um 

meðferð einstaklinga með brunaáverka svo að hægt sé að koma til móts við þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að efla heilbrigði, lina þjáningar og bæta 

þannig líðan skjólstæðings (Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Hlutverk þeirra í 

umönnun einstaklinga með brunaáverka er því mjög mikilvægt en einnig krefjandi starf.  

Góð þekking og jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðings er mikilvægt fyrir fullnægjandi 

verkjastórnun (Wang og Tsai, 2010), sem gefur enn frekar til kynna hve mikilvæg góð 

menntun er fyrir hjúkrunarfræðinga. Rannsakendur álykta að jákvætt viðhorf myndist þegar 

hjúkrunarfræðingar eru öruggir í sínu starfi, gott meðferðarsamband þróast og verkjastilling 

verður þ.a.l. fullnægjandi. 

Aukin þátttaka skjólstæðings í eigin verkjameðferð tengist betri árangri (Gordon o.fl., 

2010). Hjúkrunarfræðingar þurfa þess vegna að hvetja einstaklinga með brunaáverka til 

aukinnar þátttöku í þeirri von að meðferðin skili þannig betri árangri. Eins telja rannsakendur 

að hjúkrunarfræðingar þurfa að veita skjólstæðingum skilvirka fræðslu, en reynslan hefur sýnt 

að fræðsla geti þýtt minni verkjaupplifun.  
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Gildi fyrirhugaðrar rannóknar fyrir hjúkrun 

Niðurstöður þessarar fyrirhuguðu rannsóknar geta gefið hjúkrunarfræðingum 

mikilvægar upplýsingar sem munu nýtast í starfi við umönnun skjólstæðinga. Rannsakendur 

telja að nauðsynlegt sé að rannsaka verkjameðferð einstaklinga með brunaáverka þar sem 

meðferð sem er veitt er oft ekki fullnægjandi. Þeir telja að slík rannsókn geti auðveldað 

hjúkrunarfræðingum að veita skilvirka meðferð og eflt þekkingu á eðli brunaverkja. 

Verkjastilling einstaklinga með brunaáverka er talin vera eitt af aðalvandamálum þeirra og 

gæti fyrirhuguð rannsókn haft í för með sér fleiri og margvíslegri úrræði fyrir þá einstaklinga. 

Rannsakendur telja að til þess að hægt sé að bæta verkjastjórnun einstaklinga með 

brunaáverka þurfi vel menntað heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir starfi sínu vel og aukið 

fjármagn. Vonast rannsakendur til þess að fyrirhuguð rannsókn varpi ljósi á mikilvægi góðrar 

verkjameðferðar einstaklinga með brunaáverka og leiði til skilvirkari meðferðar, en mikilvægt 

er að bæta og þróa verkjameðferð einstaklinga með brunaáverka.  

Samantekt 

Eftir lestur á rannsóknum og heimildum hafa rannsakendur komist að þeirri niðurstöðu 

að verkjameðferð einstaklinga með brunaáverka er ekki fullnægjandi. Hjúkrunarfræðingar 

gegna þýðingarmiklu hlutverki í hjúkrun þeirra og er krefjandi verkefni að verkjastilla þá og 

gæti fyrirhuguð rannsókn gefið hjúkrunarfræðingum betri sýn á þær verkjameðferðir sem til 

eru og gefa góða virkni. Til þess að koma til móts við siðareglur hjúkrunarfræðinga verður að 

veita skilvirka verkjameðferð og lina þannig þjáningar skjólstæðings. 
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Lokaorð 

Brunaslys eru algeng og mismiklir áverkar geta hlotist af þeim, allt frá minniháttar- til 

mikilsháttar meiðsla. Sársaukinn sem einstaklingar með brunaáverka upplifa er mikill og 

nauðsynlegt að takmarka þá upplifun eins og kostur er með réttri verkjameðferð. Mikilvægt er 

að spyrja um og meðhöndla verki því að verkir geta haft slæm áhrif á gróandann, daglegar 

athafnir og seinkað bata skjólstæðings. Einstaklingar með brunaáverka geta m.a. þróað með 

sér kvíða, þunglyndi og lágt sjálfsálit vegna breytinga á útliti. Meðferð brunaáverka krefst 

flókinnar blöndu af líkamlegri og andlegri endurhæfingu. Hjúkrunarfræðingar eru þar í 

lykilhlutverki við að hjálpa einstaklingum að komast í gegnum meðferðina og er góð 

samvinna stórt atriði. 

Verkjastilling með lyfjum dugar oft ekki ein og sér og getur viðbótarmeðferð verið 

gagnleg. Athyglisdreifing getur komið að góðum notum til að auka þol einstaklinga fyrir 

sársauka þar sem athygli er beint að öðru en sárinu sjálfu. Einnig eru sýndarveruleiki, 

dáleiðsla og slökun góðar viðbótarmeðferðir samfara verkjalyfjum. Val á viðeigandi 

umbúðum þarf að vanda vel til að veita gott umhverfi fyrir gróanda og draga úr verkjum. 

Hjúkrunarfræðingar sjá aðallega um sárameðferð skjólstæðinga og þurfa þeir að vera 

meðvitaðir um þær aðferðir sem eru í boði og hverjar séu bestar hverju sinni. Umönnun 

einstaklinga með brunaáverka snýr ekki síður að andlegu hliðinni. Gott meðferðarsamband og 

þátttaka skjólstæðings í eigin meðferð er lykilatriði. 

Vinnan við gerð þessarar rannsóknaráætlunar veitti rannsakendum nýja sýn á 

viðfangsefnið og öðluðust þeir lærdómsríka reynslu um verkjameðferð einstaklinga með 

brunaáverka. Fyrirhuguð rannsókn gerði rannsakendum ljóst hversu mikilvægu hlutverki 

hjúkrunarfræðingar gegna í meðferðinni.  
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Viðauki 

Fylgiskjal 1                                         

Spurningalisti frá bandaríska verkjafélaginu um verki og verkjameðferð. 

(American Pain Society Patient Outcome Questionnaire, APS-POQ-R) Revised American 

Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) for quality improvement of pain 

management in hospitalized adults: Preliminary psychometric evaluation (Gordon o.fl, 2010). 

Þýtt með leyfi höfunda.  

 

Spurningalisti um verki og verkjameðferð 

(APS-POQ-R) 

Hér að neðan er spurt um verki sem þú fannst fyrir síðastliðinn sólarhring 

1. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir verstu verkjum sem þú 

fannst fyrir síðastliðinn sólarhring: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Engir 

verkir 

         Verstu 

mögulegu 

verkir 

  

 

2. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir minnstu verkjum sem 

þú fannst fyrir síðastliðinn sólarhring: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Engir 

verkir 

         Verstu 

mögulegu 

verkir 
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3. Hversu oft fannstu fyrir mjög miklum verkjum síðastliðinn sólarhring? Vinsamlegast 

áætlaðu hversu stóran hluta sólarhringsins þú varst með mjög mikla verki og dragðu 

hring um þá tölu sem best lýsir því: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Aldrei 

með mjög 

mikla 

verki 

         Alltaf 

með mjög 

mikla 

verki 

 

 

4. Dragðu hring um þá tölu sem best lýsir því hversu mikið verkirnir hindruðu eða 

komu í veg fyrir að þú gætir framkvæmt eftirtalið síðastliðinn sólarhring:  

a. Hreyfa þig í rúminu, t.d. snúa þér, setjast upp, breyta um stellingu 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hafa engin 

áhrif 

       Koma algerlega í 

veg fyrir 

 

 

b. Athafnir svo sem að ganga, sitja á stól eða standa við vask 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hafa engin 

áhrif 

       Koma algerlega í 

veg fyrir 
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c. Að sofna 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hafa engin 

áhrif 

       Koma algerlega í 

veg fyrir 

 

 

          

d. Að sofa 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hafa engin 

áhrif 

       Koma algerlega í 

veg fyrir 

 

 

 

5. Verkir geta haft áhrif á skap okkar og tilfinningar. Vinsamlegast dragðu hring um þá 

tölu sem lýsir best hversu mikið verkir hafa framkallað eftirfarandi tilfinningar 

síðastliðinn sólarhring: 

a. Kvíða 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls 

ekki 

         Gríðarlega 
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b. Depurð  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls 

ekki 

         Gríðarlega 

 

 

c. Hræðslu 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls 

ekki 

         Gríðarlega 

 

 

d. Hjálparleysi 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls 

ekki 

         Gríðarlega 

 

 

 

6. Hefurðu fengið verkjalyf síðastliðinn sólarhring? 

 

___ Já, ___Nei, ef nei, svaraðu næst spurningu 8. 
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7. Hefur þú fundið fyrir einhverjum af eftirtöldum aukaverkunum sem þú tengir við 

notkun verkjalyfja? Vinsamlegast merktu við ”0” ef svarið er nei; ef já, vinsamlegast 

merktu við þá tölu sem best lýsir hversu alvarlegar aukaverkanirnar hafa verið: 

 

a. Ógleði 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Engin         Mjög mikil 

  

 b. Sljóleiki 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enginn         Mjög mikill 

 

 

c. Kláði 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enginn         Mjög mikill 

 

d. Svimi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enginn         Mjög mikill 
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8. Hversu mikla verkjastillingu fékkstu síðastliðinn sólarhring? Merktu við þá 

prósentutölu sem lýsir því best hversu mikla verkjastillingu þú fékkst af veittri 

meðferð (bæði lyf og aðrar meðferðir):               

       

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Engin 

verkjastilling 

         Alger 

verkjastilling 

 

 

9. Fékkst þú eins mikið tækifæri og þú vildir til að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi 

verkjameðferð á spítalanum?        

   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls 

ekki 

         Mjög 

svo 

  

___ ég vildi ekki taka þátt í ákvarðanatöku varðandi verkjameðferð 

 

 

10. Dragðu hring um þá tölu sem best lýsir því hversu ánægð/ur þú varst með árangurinn 

af verkjameðferðinni sem þú fékkst á spítalanum:     

   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mjög 

ánægð/ur 

         Mjög 

óánægð/ur 
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11. Fékkst þú upplýsingar um hvaða möguleikar í verkjameðferð stæðu þér til boða á 

spítalanum?  

 

___Nei ___Já, ef já, vinsamlegast dragðu hring um þá tölu sem best lýsir 

hversu gagnlegar upplýsingarnar voru: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alls ekki 

gagnlegar 

         Mjög 

gagnlegar 

 

 

12. Notaðir þú einhverjar aðrar aðferðir en lyf til að meðhöndla verkina á spítalanum?  

 

___Nei, ___Já, ef já, merktu við allt sem á við: 

____ kalda bakstra  ____ hugleiðslu ____ djúpöndun 

____ hlusta á tónlist ____ bænir   ____ slökun 

____ hita  ____ að ganga  ____ ímyndun eða sjónsköpun

  

____ nudd   ____ athyglisdreifingu (s.s. að horfa á sjónvarp eða lesa) 

____ annað (vinsamlegast lýstu) ___________________________________  
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13. Hversu oft hvatti hjúkrunarfræðingur eða læknir þig til að nota aðrar aðferðir en lyf á 

spítalanum? 

 

____ aldrei  _____ stundum  _____ oft 


