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Útdráttur 

Eftirfarandi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að undirbúa rannsókn til að kanna viðhorf og 

reynslu hjúkrunarfræðinga af umönnun við lífslok og mikilvægi þess að notast við 

meðferðarferli við umönnun deyjandi sjúklinga. Umönnun við lífslok er stór þáttur í starfi 

hjúkrunarfræðinga og leggja þarf áherslu á persónulega umönnun og vönduð samskipti við 

bæði sjúklinga og aðstandendur. Umhverfi deyjandi sjúklinga er einnig stór þáttur og getur 

notalegt umhverfi aukið gæði meðferðar. Skortur á starfsfólki veldur álagi í starfi sem getur 

valdið streitu meðal hjúkrunarfræðinga og slakri umönnun sjúklinga. Fræðsla til 

hjúkrunarfræðinga virðist ekki vera nægjanleg og er því nauðsynlegt að auka fræðslu til að 

veita markvissari hjúkrun í lífslokameðferð. 

Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst verður við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði. Gagna verður aflað með viðtölum þar sem notast verður við opnar 

spurningar. Viðtöl verða tekin við 10 hjúkrunarfræðinga sem starfað hafa við umönnun við 

lífslok á bráða-, lyflækninga- og öldrunardeildum. Höfundar telja að bæta þurfi þjónustu við 

deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra auk þess sem bæta þarf starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga á þessum vettvangi. Jafnframt þarf að skoða hvernig fræðsla um líknar- og 

lífslokameðferð er skipulögð og framkvæmd í námi hjúkrunarfræðinga hérlendis.  

Lykilhugtök: Hjúkrunarfræðingar, lífslokameðferð, meðferðarferli, umönnun, deyjandi, 

sjúklingar, aðstandendur. 
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Abstract 

The following research proposal is a final thesis for a Bachelor of Science degree in nursing 

at the University of Akureyri. The purpose of the proposed study is to examine the attitudes 

and experiences of nurses in the field of end-of-life care and the importance of using 

guidelines in the care of the terminally ill patients. End-of-life care is a major factor in the 

nursing profession and personal care should be encouraged as well as quality communication 

with both patients and family members. The environment of the terminally ill patients is also 

a major factor, a pleasant environment can improve the quality of care. Lack of staff causes 

stress at work resulting in a stressful working environment among nurses and poorer patient 

care. Education and training in end-of-life care seems to be insufficient and needs to be  

increased to provide a more targeted care during end-of-life treatment. 

A qualitative research method will be used as well as the Vancouver school of 

phenomenology. Data will be gathered through interviews using open questions. Interviews 

will be conducted with 10 nurses, who have experience of working in end of life care in acute 

medical and geriatric wards. The authors believe that improvement is needed in the service to 

dying patients and their families, better working environment is also required in the field. 

There is a need to consider how education in end-of-life care is organized in the nursing 

curriculum in Iceland. 

Keywords: Nurses, end of life treatment, treatment process, care, dying, patients, family 

members, terminally ill.  
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Þakkarorð 

Leiðbeinanda okkar Dr. Elísabetu Hjörleifsdóttur viljum við þakka uppbyggilega 

gagnrýni og góða leiðsögn við gerð þessarar lokaritgerðar og Kristni Geir Friðrikssyni fyrir 

aðstoð við þýðingu útdráttar yfir á ensku. Fjölskyldum okkar þökkum við fyrir þolinmæði og 

stuðning og þá sérstaklega börnum okkar sem oft fengu minni tíma frá okkur en við hefðum 

viljað. Eiginmönnum okkar þökkum við alla þá hvatningu og stuðning sem við höfum fengið 

og að lokum þökkum við hvor annari fyrir samfylgdina í krefjandi og lærdómsríku námi 

síðastliðin fjögur ár.
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1. Kafli-Inngangur 

 
Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófgráðu í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi við verkefnið var Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir. 

Meginmarkmið verkefnisins er að kynna rannsókn sem fyrirhugað er að höfundar framkvæmi 

í framtíðinni þar sem könnuð verða viðhorf og reynsla hjúkrunarfræðinga af lífslokameðferð 

og mikilvægi þess að notast við meðferðarferli við umönnun deyjandi sjúklinga. Tilgangur 

verkefnisins er að leggja fram rannsóknaráætlun þar sem skýrt verður frá bakgrunni, tilgangi 

og markmiðum rannsóknarinnar. Skilgreiningar á hugtökum verða kynntar og einnig hvert 

gildi rannsóknarinnar er bæði fyrir hjúkrun og höfundana sjálfa. Farið verður yfir 

undirbúning rannsóknaráætlunarinnar og takmarkanir hennar auk þess sem skýrt verður frá 

heimildarleit, leitarorðum og samantekt. 

 

Bakgrunnur 

Góð lífslokameðferð verður sífellt mikilvægari í ljósi hækkandi aldurs fólks og 

ólæknandi sjúkdóma, þar á meðal krabbameina. Hópur þessi mun koma til með að lifa og 

deyja með flókin heilsufarsvandamál þar sem oftar en ekki eru fleiri en ein sjúkdómsgreining 

til staðar. Eins og málum er háttað er aðgengi að líknarmeðferð og þar með talið 

lífslokameðferð ekki fullnægjandi á heimsvísu (World Hospice Palliative Care Alliance 

[WHPCA] og World Health Organization [WHO], 2014). Undanfarin ár hefur verið stuðst 

við LCP (Liverpool Care Pathway) meðferðarferlið í lífslokameðferð fyrir deyjandi 

einstaklinga á nokkrum deildum sjúkrahúsa á Íslandi. Innleiðing á ferlinu hérlendis hófst árið 

2006 og er íslensk þýðing á LCP Meðferðarferli fyrir deyjandi (Svandís Íris Hálfdánardóttir, 

Ásta B. Pétursdóttir, Guðrún Dóra Guðmannsdóttir, Kristín Lára Ólafsdóttir og Valgerður 

Sigurðardóttir, 2010).  
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LCP er meðferðarferli sem þróað var í Bretlandi og hefur verið notað víða um heim. Nú er 

svo komið að mælst er til að notkun á meðferðaferlinu verði hætt vegna vankanta og óánægju 

með ferlið (Neuberger o.fl., 2013). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga felst í góðri umönnun við lífslok og þurfa þeir að vera 

undirbúnir til að veita persónumiðaða og góða umönnun (Sherwen, 2014). Vandi getur 

skapast í samskiptum hjúkrunarfræðinga við sjúklinga, aðstandendur og samstarfsfólks í 

umönnun deyjandi og er því mikilvægt að takast á við þær áskoranir sem upp geta komið og 

sem geta valdið streitu og haft neikvæð áhrif á umönnun (Gjerberg, Førde, Pedersen, og 

Bollig, 2010). Skortur á nákvæmum skilgreiningum á lífslokameðferð getur leitt til þess að 

hjúkrunarfræðingar túlka hugtök hver á sinn hátt (Izumi, Nagae, Sakura og Imamura, 2012). 

Komið hefur fram að aðstandendum finnst þeir ekki fá nægilegan stuðning frá 

hjúkrunarfræðingum þegar ástvinir þeirra eru í lífslokameðferð (Gallagher og Krawczyk, 

2013). Fræðsla og menntun í lífslokameðferð er ekki fullnægjandi og er úrbóta verulega þörf 

samkvæmt rannsóknum Ayed, Sayej, Harazneh, Fashafsheh og Eqtait (2015), Mutto, 

Errázquin, Rabhansl og Villar (2010) og Neuberger o.fl. (2013). 

Einstaklingsmiðuð hjúkrun og efling aðstandenda í þátttöku lífslokameðferðar eru 

mikilvægir þættir í framtíðarmeðferðarferli (Venkatasalu, Whiting og Cairnduff, 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna finnst höfundum því áríðandi að kanna stöðu 

þessara mála á Íslandi með það fyrir augum að þróa ferli sem hentar vel fyrir deyjandi 

sjúklinga hér á landi. 

 

Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur og markmið fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna viðhorf og reynslu 

hjúkrunarfræðinga af lífslokameðferð. Markmiðið er að fá fjölbreytta sýn á viðfangsefnið og 

er því ætlunin að ræða við hjúkrunarfræðinga á bráðalegudeildum og öldrunardeildum. 
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Einnig er tilgangurinn að rannsaka hversu mikilvægt það er að hjúkrunarfræðingar og annað 

starfsfólk noti fastmótað meðferðaferli þegar kemur að umönnun deyjandi sjúklinga. Vonast 

er til að niðurstöður rannsóknarinnar gefi vísbendingar um hvort þörf er á því að endurskoða 

og þróa bætt meðferðarferli sem sniðið er að þörfum deyjandi sjúklinga og fjölskyldum 

þeirra. 

 

Gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 

Að veita sem besta hjúkrun til sjúklinga og aðstandenda þeirra í aðdraganda andláts er 

mikilvægur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga (Johansson og Lindahl, 2011) og getur bætt 

líðan hins deyjandi bæði líkamlega og andlega (Casey o.fl., 2011). Aðstandendur finna frekar 

til öryggis þegar vel er hugað að ástvinum þeirra og verða samskiptin auðveldari þegar 

hjúkrunin er markviss (Yancey, 2009). 

Hjúkrunarfræðingurinn gegnir veigamiklu hlutverki í umönnun deyjandi sjúklinga og 

því er áríðandi að skoða þá meðferð sem veitt er og hvort hjúkrunarfræðingum finnist þeir 

veita fullnægjandi þjónustu til þeirra sem deyjandi eru og aðstandenda þeirra. Með því að 

endurskoða þá lífslokameðferð sem veitt er, er hægt að vinna að bættri meðferð sem hefur í 

för með sér aukin gæði í umönnun við lífslok. Með bættu meðferðarferli aukast líkurnar á því 

að góð þjónusta sé veitt við lífslok, þar sem allir þeir þættir þar sem úrbóta hefur verið þörf 

væru skoðaðir ofan í kjölinn með það fyrir augum að veita sem besta þjónustu fyrir sjúklinga 

og aðstandendur þeirra. Höfundar telja notkun meðferðarferlis því mikilvæga fyrir samfellu í 

meðferð auk þess er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og þá sér í lagi nýútskrifaða og 

óreynda hjúkrunarfræðinga að hafa einhverskonar ramma að styðjast við. 
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Gildismat höfunda 

Í námi höfunda í hjúkrunarfæði var fengin góð innsýn í starfsemi hjúkrunar á ýmsum 

sviðum auk þess að starfa á sviði öldrunar á meðan á námi stóð. Reynsla höfunda af 

lífslokameðferð í náminu er misjöfn, oft á tíðum ómarkviss eða þá að ekkert sérstakt 

meðferðaferli var notað við andlát sjúklinga. Umræðan um lífslokameðferð er tekin upp allt 

of seint eða aldrei, bæði hvað varðar sjúklinginn sjálfan og aðstandendur hans. 

Ef ósætti er hjá aðstandendum vegna breytinga á meðferð getur það skapað spennu á 

milli þeirra og hins deyjandi þegar hann hefur sjálfur tekið ákvörðun um meðferð sína 

(Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 2013) og er það í samræmi við 

reynslu höfunda sem urðu varir við þesskonar spennu í klínísku námi og störfum á 

öldrunardeildum. Einnig eru misjafnar áherslur hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna deyjandi 

sjúklingum og gæti það tengst mismikilli kunnáttu, þekkingu og reynslu (Garner, Goodwin, 

McSweeney og Kirchner, 2013). Áherslumismunurinn birtist í ósamræmdri meðferð, 

verkjameðferð getur orðið ómarkviss og vökva og næringargjöf er oft stýrt eftir 

persónulegum mati hvers og eins hjúkrunarfræðings (Venkatasalu o.fl., 2015). Við umönnun 

deyjandi sjúklinga þarf að huga að aðstandendum því þeir eru ekki síður mikilvægir. Með 

ómarkvissu meðferðaferli er hætta á að aðstandendur séu í lausu lofti og skilar það sér oft í 

miklu óöryggi og ósamræmi sem væri hægt að komast hjá (Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren og Söderlund, 2013). 

Að mati höfunda þá getur vandað meðferðarferli sem notað er sem vegvísir í 

lífslokameðferð skilað góðum ævilokum fyrir deyjandi sjúkling, gert ferlið auðveldara fyrir 

aðstandendur ásamt því að stuðla að auknum gæðum hjúkrunar þar sem störfin verða faglegri 

og markvissari. Eftir að hafa stundað nám í hjúkrunarfræði í tæp 4 ár þá finnst höfundum 

þessa verkefnis vanta töluvert upp á fræðslu í því sem tengist lífslokum, klínískt nám því 
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tengt ætti að vera fyrir alla sem nema hjúkrun þar sem umönnun deyjandi er gríðarlega stór 

hluti af starfi hjúkrunarfræðinga. 

 

Skilgreiningar á hugtökum 

Dauði: Andlát , bani, fjörtjón, ævilok (Mörður Árnason, 2002). 

Klínískar leiðbeiningar: Ferli sem eru unnið á kerfisbundinn hátt til að styðja 

heilbrigðisstarfsfólk og almenning til ákvarðanatöku um hvernig veita má sem bestu meðferð, 

eru byggðar á þeirri þekkingu sem er á þeim tíma talin sú besta (Embætti landlæknis, 2012). 

Lífslokameðferð (LLM): Áhersla meðferðar er að draga úr einkennum og þjáningu og 

tryggja að sjúklingur geti dáið með reisn, ekki er beitt endurlífgun, gjörgæsluvistun eða 

öðrum íþyngjandi inngripum (Landspítali, 2009). 

Líknarmeðferð: Líknarmeðferð miðar að því að bæta lífsgæði sjúklinga með lífshættulega 

sjúkdóma og fjölskyldna þeirra, hún snýst um að fyrirbyggja og draga úr líkamlegri, andlegri 

og sálfélagslegri þjáningu (WHO, 2002). 

Umhyggja: Umönnun, umhugsun, bera umhyggju fyrir einhverjum, vera annt um velferð 

einhvers (Mörður Árnason, 2002). 

Siðferði: Tilhneigingar einstaklings eða hóps til að gera það sem er rangt eða rétt (Mörður 

Árnason, 2002). 

Umhverfi: Kringumstæður eða aðstæður manns (Mörður Árnason, 2002). 
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Rannsóknarspurningar 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

 Hver eru viðhorf hjúkrunarfræðinga til lífslokameðferðar? 

 Hver er reynsla hjúkrunarfræðinga af lífslokameðferð? 

 Hverjar eru helstu hindranir í hjúkrun deyjandi sjúklinga? 

 Hversu mikilvægt er að notast við fastmótað meðferðarferli í umönnun deyjandi 

sjúklinga? 

 Er fræðslu og menntun hjúkrunarfræðinga í lífslokameðferð ábótavant? 

 Hversu þýðingarmikið er umhverfið í hjúkrun deyjandi sjúklinga? 

 

Undirbúningur rannsóknaráætlunar 

Í fyrirhugaðri rannsókn er ætlunin að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem 

gagna verður aflað með viðtölum. Samskipti viðmælenda og rannsakenda endurspegla 

samspil hugsana, tilfinninga, skynjunar og hegðunar (Helga Jónsdóttir, 2013). Væntanlegir 

þátttakendur verða hjúkrunarfræðingar sem starfað hafa við umönnun við lífslok og uppfylla 

þannig skilyrði rannsóknarinnar. Hjúkrunarfræðingum sem starfa á Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands (HSU) og Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH) verður boðið að taka þátt að 

fengnum tilskildum leyfum frá viðkomandi stofnunum auk leyfis frá viðkomandi 

vísindasiðanefnd. 

Rannsóknaráætlunin byggir á niðurstöðum rannsókna og fræðilegra heimilda sem 

birst hafa um efnið. Við leit að heimildum kom í ljós að talsvert hefur verið skrifað um 

lífslokameðferð en valdar voru nýlegar heimildir þar sem tekið var mið af því að meðferð 

sem veitt er við lífslok tekur breytingum í áranna rás. Við heimildarleit fundu höfundar ekki 

mikið af nýlegum íslenskum heimildum um reynslu af umönnun við lífslok og því full þörf á 

að skoða viðfangsefnið nánar hérlendis. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar fela í sér vissa þætti sem geta haft áhrif á 

rannsóknarniðurstöður. Helst ber að nefna reynsluleysi höfunda í rannsóknarvinnu sem gæti 

haft áhrif á rannsóknarniðurstöður auk þess sem trúverðugleiki getur orðið minni þar sem 

hann byggist meðal annars á hversu trúverðugan hátt niðurstöðurnar eru settar fram af 

rannsakendum og hversu vel þeir ná að rökstyðja ályktanir og túlkanir sínar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í fyrirbærafræði þarf rannsakandinn að vera 

trúr gögnunum í rannsókninni en þrátt fyrir að hann sökkvi sér í gögnin þarf hann að vera 

heiðarlegur og vakandi varðandi eigin skoðanir og nálgast viðfangsefnið af opnum hug 

(Starks og Trinidad, 2007). 

 

Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir bakgrunn, tilgang og markmið fyrirhugaðrar rannsóknar og 

stutt umfjöllun um viðfangsefnið. Farið var yfir gildi rannsóknar fyrir hjúkrun auk þess sem 

gildi höfunda voru gerð skil. Skilgreiningar á hugtökum voru settar fram ásamt þeim 

rannsóknarspurningum sem áætlað er að nota. Farið var í undirbúning rannsóknar og að 

lokum var rætt um takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar. Höfundar vonast til þess að 

rannsókn þessi varpi ljósi á hvort og þá hvernig má þróa meðferðaferli fyrir deyjandi 

sjúklinga þar sem tekið yrði mið af tillögum sem komið hafa fram um gagnsemi og vankanta 

ferlisins og leiði til úrbóta. 

 

Heimildaleit og leitarorð 

Við heimildaleit fyrir fræðilega umfjöllun notuðust höfundar verkefnisins við 

gagnasöfnin á leitir.is, Chinal, EBSCOhost, PubMed, ProQuest, Google leitarvél 

(scholar.google.com), timarit.is og lsh.is. Að auki var leitað í því efni sem kom upp við leit í 
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gagnasöfnum. Ekki er til mikið efni um viðfangsefnið á íslensku svo mest var stuðst við 

erlendar fræðigreinar og rannsóknir. Aðrar heimildir sem nýttust voru bækur, skýrslur, 

klínískar leiðbeiningar og tengdar greinar. 

Leitarorðin sem notast var við voru: líknandi meðferð, lífslok, lífslokameðferð, 

hjúkrun deyjandi, siðferði og dauði. Pallative care, end-of-life, end-of-life care, nurses 

knowledges, LCP, Liverpool Care Pathway, ethics, death and dying. 
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2. Kafli-Fræðileg samantekt 

 
Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á líknar- og lífslokameðferð. Í ljósi 

fyrri rannsókna á efninu eru viðhorf og reynsla hjúkrunarfræðinga af því að hjúkra deyjandi 

sjúklingum til umfjöllunar, ásamt mikilvægi þess að notast við fastmótað meðferðarferli í 

lífslokameðferð. Einnig verður skoðað hvort menntun og fræðsla hjúkrunarfræðinga og 

hjúkrunarnema sé fullnægjandi varðandi lífslokameðferð og jafnframt verður fjallað um gildi 

siðferðis í hjúkrun deyjandi sjúklinga. Fjallað verður um kosti og galla LCP meðferðarferlis 

sem notast er við hér á landi. Notalegt umhverfi getur verið stór þáttur í vellíðan og vilja 

höfundar skoða hversu þýðingamikið það er fyrir deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Skoðað verður hver framtíðin er í þróun meðferðarferla fyrir deyjandi sjúklinga. Í lokin 

verður gerð stutt samantekt. 

 

Líknar- og lífslokameðferð 

Allir sjúklingar eiga þann rétt að deyja verkjalausir og fá þá bestu einstaklingsbundnu 

lífslokameðferð sem völ er á til að deyja með reisn. Við fáum aðeins eitt tækifæri til að 

fullnægja þessu fyrir hvern og einn (The Marie Curie Palliative Care Institute, e.d.). 

Líknarmeðferð felst í því að bæta lífsgæði sjúklinga með lífshættulega sjúkdóma og 

aðstandenda þeirra. Meðferðin snýst um að fyrirbyggja og draga úr andlegri, líkamlegri og 

sálfélagslegri þjáningu. Líknameðferð getur átt við snemma í veikindaferlinu ásamt annarri 

meðferð sem notuð er til að draga úr einkennum en jafnframt lengja líf (WHO, 2002). 

Líknarmeðferð á við hjá sjúklingum með lífsógnandi og/eða ólæknandi sjúkdóma og er óháð 

stigi sjúkdómsins. Þörf fyrir líknarmeðferð eykst í takt við versnandi sjúkdómsástand og því 

þarf að huga að takmörkunum í meðferð sem taka mið af lífsgæðum og velferð sjúklinga 

(Landspítali, 2009).  
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Þörfin fyrir líknarmeðferð hefur aldrei verið meiri og eykst í takt við hækkandi aldur 

fólks í heiminum og fjölgun krabbameinstilfella og annara ólæknandi sjúkdóma. Aukin 

vakning hefur orðið varðandi þörf fyrir líknar- og lífslokameðferð sjúklinga með ýmsa 

króníska sjúkdóma þrátt fyrir að þörfum þeirra fyrir meðferð sé ekki sinnt víðsvegar um 

heiminn (WHPCA og WHO, 2014). 

Meðferðarstig í líknarmeðferð eru eftirfarandi: 

 Full meðferð (FM): Meðferð sem veitt er sjúklingum þegar engin önnur fyrirmæli eða 

skráning er í sjúkraskrá. 

 Full meðferð að endurlífgun með eða án takmarkana (FME): Á við þegar endurlífgun 

er ekki til hagsmuna fyrir sjúkling, tekið er mið af sjúkdómsástandi þegar ákvarðanir 

um aðrar takmarkanir eru teknar, meðal annars að nota ekki öndunarvél eða nýta 

gjörgæsluvistun. 

 Lífslokameðferð (LLM): Komið er á lokastig líknarmeðferðar, sjúklingur er deyjandi, 

greina þarf merki þess að andlát sé yfirvofandi, áhersla eingöngu lögð á að draga úr 

einkennum og þjáningu og tryggja sjúklingi að hann geti dáið með reisn, íþyngjandi 

inngripum á borð við endurlífgun og gjörgæsluvistun ekki beitt (Landspítali, 2009). 

 

Meðferð deyjandi einstaklinga 

Í 3. g ein l g  um  éttindi sjúkling  segi : “ Sjúklingur á rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita. Sjúklingur á rétt á þjónustu sem 

miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. 

Heilb ig isst  fsm  u  sk l leit st vi     kom  á t  ustu s mb ndi milli sín og sjúklings” 

(Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

Í 4. g ein í si   eglum hjúk un  f   ing  segi : „Hjúk un  f   ingu  hefu  s m á  vi  

skjólstæðing og virðir rétt hans til að taka ákvarðanir um eigin meðferð. Hjúkrunarfræðingur 
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skal stuðla að því að skjólstæðingur eða forráðamaður/menn hans geti tekið upplýsta 

ákv   un“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d). 

Í heimildasamantekt Sherwen (2014) var tilgangurinn að kanna áherslur í umönnun 

fullorðinna á síðustu dögum lífsins. Í ljós kom að kringumstæður eru mismunandi hjá þeim 

sem þiggja meðferð og áríðandi er að einstaklingsmiðuðum þörfum hvers og eins sé sinnt. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi í huga að dauðinn er mjög djúp persónuleg og 

félagsleg reynsla og verða sjúklingarnir að fá að halda í reisn sína og virðingu. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga felst í að skila góðri umönnun við lífslok og eru samskipti lykilatriði út frá 

þessu sjónarmiði. Þegar einstaklingar nálgast lífslokin standa þeir oft á tíðum frammi fyrir 

flóknum áskorunum sem geta ógnað þeim andlega, tilfinningalega og sálarlega. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að styðja þá sem standa frammi fyrir þessum 

áskorunum og þurfa þeir að vera undirbúnir til þess að veita persónumiðaða gæðaumönnun 

(Sherwen, 2014). 

Casey og félagar (2011) gerðu rannsókn á meðal 33 starfsmanna með mismikla 

menntun á sex deildum þar sem umönnun deyjandi sjúklinga fór fram. Flestir þátttakendur 

töldu helsta áhersluatriði lífslokameðferðar vera að veita eins mikla gleði og þægindi eins og 

hægt var og fannst öll umræða um dauðann verða til þess að koma hinum deyjandi úr 

jafnvægi. Einnig var lögð áhersla á að veita einstaklingsbundna heildræna umönnun og að 

óskir einstaklingsins væru virtar, jafnframt að það að ræða um dauðann væri ekki auðvelt en 

nauðsynlegur partur af ferlinu. Með því að þekkja skjólstæðinginn fannst þátttakendum þeir 

geta greint á milli eðlilegs hegðunarmynsturs og hegðunar þar sem inngripa var þörf og var 

þar nefnt vanlíðan eða streita af einhverjum orsökum. 

Starfsfólkið fékk mismikinn stuðning frá yfirmanni sínum þegar það tók inn á sig 

erfið tilfelli og í framhaldi fannst því það geta síður stutt við sjúklinga og að vinnuálag væri 
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of mikið. Af því leiddi að forgangsröðunin var ekki eins og skyldi og það sem starfsfólkinu 

fannst mikilvægast var að vera til staðar og veita stuðning fyrir þann deyjandi við lífslok. 

Johansson og Lindahl (2011) gerðu eigindlega rannsókn sem lýsir reynslu 

hjúkrunarfræðinga á umönnun deyjandi sjúklinga sem voru í líknar- og lífslokameðferð á 

almennum deildum tveggja sjúkrahúsa í Svíþjóð. Þátttakendurnir voru átta 

hjúkrunarfræðingar, starfsaldur þeirra var frá 3-32 ár en hjúkrunarfræðingarnir höfðu enga 

sérstaka menntun sem tengdist líknarmeðferð. Á deildum sjúkrahúsanna var bæði sjúklingum 

í líknarmeðferð sinnt og þeim sem voru með læknanlega sjúkdóma. Reynsla 

hjúkrunarfræðinganna gaf til kynna að erfitt getur verið að sinna ólíkum hópum sjúklinga á 

sama tíma (Johansson og Lindahl, 2011). Í Ástralskri rannsókn sem gerð var kom sambærileg 

reynsla í ljós meðal hjúkrunarfræðinga sem sinntu bæði deyjandi og alvarlega veikum 

sjúklingum (Bloomer, Endacott, O´Connor og Cross, 2013). 

Hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt í rannsókn Johansson og Lindahl (2011) lýstu 

bæði ánægju og óánægju í starfi, auk þess sem þeir höfðu sterka þörf fyrir að gera sitt besta 

sem var ekki alltaf auðvelt. Þeir líktu þessu við að það væri eins og að fara fram og til baka á 

milli tveggja heima þegar þeir lögðu sig fram við að mæta ólíkum þörfum mismunandi 

sjúklinga. Til að komast í gegnum daginn fannst hjúkrunarfræðingunum mikilvægt að halda 

ákveðinni fjarlægð til þess að verða ekki of náin sjúklingum og fjölskyldum þeirra. 

Að annast deyjandi sjúklinga gat vakið upp hugsanir um eigin dauða, þátttakendur 

urðu meðvitaðri um lífið og hversu berskjaldað það er. Oftast var leyfilegt að ræða þessar 

tilfinningar en oft vissu hjúkrunarfræðingarnir ekki hvernig átti að takast á við þær.  

Flestir hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni tjáðu þörfina fyrir aðskilda deild fyrir 

meðferð deyjandi sjúklinga þar sem þörfum þeirra væri betur mætt, og nefndu að umönnun 

deyjandi sjúklinga væri meira tilfinningalega krefjandi en hjúkrun annarra sjúklinga á 

deildinni. Augljóst var að þrátt fyrir mikið álag oft á tíðum voru hjúkrunarfræðingarnir 



 13 

staðráðnir í því að veita sjúklingum bestu mögulegu umönnun þrátt fyrir starfsaðstæður og 

vildu vera til staðar til endaloka. Jafnframt kom fram í rannsókninni að þörf væri á að auka 

þekkingu í lífslokameðferð auk verklagsfyrirkomulags þar sem kæmi fram hvernig ætti að 

bregðast við mismunandi aðstæðum til að veita sem besta hjúkrun (Johansson og Lindahl, 

2011). 

Þrátt fyrir háa dánartíðni á gjörgæslu hefur reynsla hjúkrunarfæðinga af 

lífslokameðferð í því umhverfi lítið verið skoðuð. Í eigindlegri rannsókn Efstathiou og 

Walker (2014) var tilgangurinn að rannsaka reynslu gjörgæsluhjúkrunarfræðinga af 

lífslokameðferð eftir að ákvörðun hafði verið tekin um að draga úr eða hætta fyrri meðferð. 

Þátttakendurnir voru 13 hjúkrunarfræðingar og þar af voru fimm sem höfðu fengið þjálfun í 

lífslokameðferð. Flestir hjúkrunarfræðingarnir nefndu líkamlega umönnun og 

einkennameðferð í tengslum við að deyja með reisn var þar vísað til böðunar sjúklinga, 

þrýstingssvæðaumönnunar og umsjónar með verkjastillandi og róandi lyfjagjöfum. Þeir lögðu 

áherslu á mikilvægi þess að annast fjölskyldu hins deyjandi og þótti hjúkrunarfræðingunum 

það jafn mikilvægt. Umönnun fjölskyldunnar fólst í innilegum samskiptum, hlustun, koma 

upplýsingum áleiðis og veita huggun. Nærvera aðstandenda var talin afar áríðandi í 

lífslokaferlinu og fannst hjúkrunarfræðingunum mikilvægt að víkja ekki frá sjúklingum í 

fjarveru aðstandenda. Að auki kom fram að flókin gjörgæsluhjúkrun og óljósar leiðbeiningar 

um lífslokameðferð skapaði óvissu um hvað best væri að gera. Óvissa varðandi 

ákvörðunarferlið og nálgun við að hætta meðferð virtist valda óöryggi auk þess gáfu 

niðurstöður til kynna að samskiptaleysi milli hjúkrunarfræðinga og lækna virtist vera vandi. 

Áður en ákvörðun um að hætta meðferð var tekin var umönnun sjúklinga mikilvægust, en 

eftir að lífslokameðferð var hafin var tilhneiging til að setja aðstandendur í aðalhlutverkið og 

skapaði þetta óvissu í starfi hjúkrunarfræðinga rannsóknarinnar (Efstathiou og Walker, 2014). 
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Í rannsókn Garner o.fl. (2013) var tilgangurinn að rannsaka skynjun 

yfirhjúkrunarfræðinga á þeirri lífslokameðferð sem veitt var á deildum sjúkrahúsa. Gögnum 

var safnað frá 10 yfirhjúkrunarfræðingum í Arkansas, af þessum 10 voru 9 

hjúkrunarfræðingar með mastersgráðu í hjúkrun. Þær nefndu skort á samskiptum lækna við 

sjúklinga vera ríkjandi hvað varðaði flókið læknisfræðilegt ástand. Þetta samskiptaleysi hafði 

í för með sér að umræður um heilsu og batahorfur sjúklingsins voru ekki nægilega skýrar. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu að góð samskipti myndi efla sjúklinga í því að ræða möguleika á 

meðferðarúrræðum og hjálpa til við að taka erfiðar meðferðarákvarðanir. Þeirra álit var að 

heilbrigðisstarfsmenn fengju ekki viðeigandi þjálfun í að eiga samræður við skjólstæðinga 

um erfið viðfangsefni. Þátttakendurnir bentu líka á að það að fresta umræðunni eða koma 

henni yfir á annan starfsmann væri algengt meðal heilbrigðisstarfsmanna. 

Bloomer o.fl. (2013) gerðu rannsókn á tveimur deildum á sjúkrahúsi í Melbourne í 

Ástralíu og voru þátttakendur 25 hjúkrunarfræðingar. Deildirnar voru valdar vegna þess að 

þær höfðu hæstu dánartíðni fyrir utan líknar- og gjörgæsludeildir samkvæmt ástralskri 

heilbrigðisþjónustu. Tilgangur rannsóknarinnar var rannsaka hæfileika hjúkrunarfræðinga til 

að bera kennsl á og bregðast við yfirvofandi dauða sjúklinga sinna og skilja hvaða áhrif þeir 

hafa á ákvarðanir um lífslokameðferð. Í rannsókninni kom greinilega fram að það að koma 

auga á að sjúklingur væri deyjandi reyndist erfitt, hjúkrunarfræðingarnir áttu í erfiðleikum 

með að greina á milli verulega veikra og deyjandi sjúklinga. Fram kom að frá því að kennsl 

voru borin á yfirvofandi andlát leið oftast stuttur tími þar til sjúklingurinn lést. Þrátt fyrir 

algengi dauðsfalla á deildinni þá virtust ekki allir hjúkrunarfræðingarnir eiga auðvelt með að 

sinna deyjandi sjúklingum. Hjúkrunarfræðingunum fannst þeir ekki hafa mikil áhrif á 

lífslokameðferð hjá sjúklingunum og þar af leiðandi gerðu þeir litlar tilraunir til að breyta 

áherslum í lífslokameðferðum þar sem þeim fannst það vera læknanna að ákveða. 
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Í rannsókn Mathie o.fl. (2011) á meðal íbúa sex hjúkrunarheimila í Bretlandi var 

sjónum beint að reynslu, væntingum og sýn íbúanna varðandi lífslokameðferð. Tilgangurinn 

var að skoða hvort einhverjir lykilatburðir eða hvort það að búa á hjúkrunarheimili hefði áhrif 

á sýn þeirra. Allt að þrjú viðtöl voru tekin við 63 íbúa hjúkrunarheimila yfir eitt ár. 

Rannsakendur gerðu ráð fyrir því að búseta á hjúkrunarheimili og það að verða vitni að 

veikindum og dauða annara íbúa myndi móta hugmyndir fyrir eigin lífslok og hvetja til 

umræðu um þau. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu það þó ekki til kynna. Tæplega 

helmingur þátttakenda var ekki viss um að það yrði til gagns að skipuleggja fram í tímann, 

dauðinn væri óumflýjanlegur og ekki hægt að stjórna hvenær lífslok yrðu. Sumir þessara 

þátttakenda höfðu ekki valið að flytja á hjúkrunarheimili, sem gæti hafa ýtt undir þá 

tilfinningu að hafa takmarkaða stjórn á framtíðinni. Hluti þátttakendanna höfðu ekki áhyggjur 

af því hvað framtíðin myndi hafa í för með sér og voru sáttir við að dvelja á 

hjúkrunarheimilinu til dauðadags. 

Áhyggjur af aðstandendum og þeirra velferð voru líklegri til að vera mikilvæg atriði 

þegar að kom að því að ræða um lífslok. Þátttakendur sögðust margir hafa rætt við sína 

nánustu aðstandendur,    búi  v  i    „g ng  f á þessu“, og    i  s g ust ekki get  tekið 

svona ákvarðanir einir. Flestir vildu hafa aðstandendur með í umræðunni á meðan öðrum 

fannst þetta vera læknisfræðileg ákvörðun tekin af lækni og starfsfólki hjúkrunarheimilanna. 

Fæstir veltu fyrir sér tímanum fram að andláti, aukinni þörf fyrir stuðning, huggun og 

verkjalyf eða hvænær þyrfti að standa frammi fyrir hvort ætti að byrja, halda áfram eða draga 

úr meðferðum vegna lífsloka (Mathie o.fl., 2011). Af þessu má draga þá ályktun að fæstir 

hina öldruðu hafi velt þessu málefni sérstaklega fyrir sér auk þess sem afar mismunandi 

skoðanir komu fram um málefnið og geta því niðurstöður veitt hjúkrunarfræðingum innsýn í 

viðhorf aldraðra til dauðans. 
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Umhverfi hins deyjandi 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Bloomer o.fl. (2013) þá eiga hjúkrunarfræðingar 

og deyjandi sjúklingar þeirra yfirleitt þá ósk að umönnunin fari fram í einstaklingsherbergjum 

vegna aukinnar þarfar fyrir kyrrð og að vera í einrúmi. Fram kom að hjúkrunarfræðingar 

forgangsröðuðu einstaklingsherbergjunum oftast fyrir deyjandi sjúklinga en oft þurfti að nýta 

herbergin fyrir sjúklinga í einangrun. Þegar einstaklingsherbergi voru ekki í boði fyrir 

deyjandi sjúklinga þá virtist það ýta undir kvíða og áhyggjur hjá hjúkrunarfræðingunum. Hins 

vegar hafði það oft í för með sér skaðleg áhrif fyrir sjúklinginn að vera settur í sérherbergi því 

að í sumum tilfellum tjáðu sjúklingarnir hræðslu ásamt því að fá ekki þá góðu þjónustu sem 

þeir þyrftu og jafnvel gleymdust. 

Hvað varðar umhverfi á gjörgæsludeildum töluðu þátttakendurnir í rannsókn 

Efstathiou og Walker (2014) um hindranir á milli sjúklinga og aðstandenda, snúrur og ýmis 

tækjabúnaður gat hindrað aðgang að sjúklingum og því var oft reynt að skapa notalegra og 

minna tæknilegt umhverfi. Í þessu samhengi hafa Johansson og Lindahl (2011) bent á að  

fallega innréttað rými hefur sýnt sig vera mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga, sérinnréttuð 

herbergi bættu gæði meðferðar, gaf sjúklingum og aðstandendum þeirra tækifæri á því að 

eiga meiri tíma saman í þægilegu umhverfi ásamt því að öryggi og ánægja hjúkrunarfræðinga 

í starfi jókst (Johansson og Lindahl, 2011). 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Slatyer, Pienaar, Williams, Proctor 

og Hewitt (2015) sem gerð var á Áströlsku sjúkrahúsi og voru þátttakendurnir 17 

heilbrigðisstarfsmenn sem unnu á bráðadeild sjúkrahússins. Innan bráðadeildarinnar var 

sérútbúið herbergi fyrir lífslokameðferð sem var kallað Lótusherbergið. Herbergið var málað 

í hlýlegum litum og haft mjög heimilislegt með þægilegum hægindastólum ásamt aðstöðu til 

að útbúa drykki og fleira. Allur búnaður sem tengdist klínískri umönnun hjúkrunarfræðinga 

var ekki hafður í sjónmáli.  Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu starfsfólksins á 
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umönnun deyjandi í þessu sérstaka fjölskylduherbergi. Lótusherbergið gerði líknarmeðferð 

auðveldari innan bráðadeildarinnar og þátttakendur sáu herbergið sem rólegt einkarými innan 

um erilsamt klínískt umhverfi. Herbergið hlífði sjúklingum og aðstandendum þeirra við erli 

deildarinnar ásamt því að hlífa öðrum veikum sjúklingum við ástandi hins deyjandi. 

Þátttakendur lýstu því að það væri óhjákvæmilegt fyrir marga sjúklinga að deyja á sjúkrahúsi 

og var það skoðun þeirra að Lótusherbergið biði upp á valmöguleika fyrir þann hóp sem ekki 

hafði tök á því að deyja heima eða á líknardeild. Lótusherbergið stuðlaði að heildrænni 

meðferð, öryggi og betri samskiptum milli hins deyjandi og aðstandenda hans. Að auki fannst 

heilbrigðisstarfsfólkinu auðveldara að mæta sálfélagslegum þörfum sjúklinga sinna. 

Viðbrögð frá aðstandendum studdu þessi sjónarmið starfsfólksins sem það hafði varðandi 

Lótusherbergið. Það næði sem skapaðist í herberginu var til hagsbóta fyrir sjúklinginn og 

aðstandendur hans sem hafði í för með sér friðsælt andlát og hjálpaði það fjölskyldunni við 

að takast á við ástvinamissinn (Slatyer o.fl., 2015). 

Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í fleiri rannsóknum sem sýna að tengsl eru á 

milli ánægju aðstandenda og þess að sjúklingar deyji í notalegu umhverfi og þar sem þeir 

hafa óskað sér að deyja (Gallager og Krawczyk, 2013; Sadler o.fl., 2014). 

Meirihluti íbúa hjúkrunarheimilis sem tóku þátt í rannsókn Mathie o.fl. (2011) sögðust 

frekar vilja vera áfram á hjúkrunarheimili heldur en fara á sjúkrahús við lífslok, fyrir suma 

var þetta jákvætt val en fyrir aðra var tilhugsunin um að flytja aftur yfirsterkari því að kjósa 

sjúkrahúsdvöl fyrir lífslokameðferð. Ástæður sem oftast voru nefndar fyrir að vera áfram á 

hjúkrunarheimilinu þar til yfir lyki voru þær að þekkja starfsfólkið, jákvætt álit á heimilinu og 

óbeit á sjúkrahúsum. Margir íbúanna sáu sig ekki sem deyjandi og voru sumir ekki 

meðvitaðir um val tengt lífslokameðferð og voru þeir kostir sem buðust oft fremur flóknir. 

Margir sögðust kjósa að fara aftur heim til að deyja eða til aðstandenda en þeir möguleikar 
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voru oftast ekki í boði. Að gefa íbúum á hjúkrunarheimilum val um hvar þeir gætu dáið er oft 

á tíðum of seint og í sumum tilfellum óraunverulegur valkostur (Mathie o.fl., 2011). 

Samkvæmt rannsókn Hunt, Shlomo og Addington-Hall (2014) kom það fram að 

meirihluti þeirra sem höfðu tjáð óskir sínar um hvar þeir vilja deyja völdu heimilið sitt, en 

það kom á óvart að einungis þriðjungur hafði yfir höfuð tjáð einhverjar óskir. Benda höfundar 

á að hvetja þurfi sjúklinga til að ræða óskir sínar varðandi lífslok og eigi það ekki bara við þá 

sem eru deyjandi. Aukin þekking og hvatning til þess að setja fram óskir um staðsetningu 

lífsloka gæti aukið gæði lífslokameðferðar (Hunt o.fl., 2014). 

 

LCP meðferðarferli 

Eins og áður hefur verið getið hófst innleiðing á meðferðarferlinu LCP hér á landi 

árið 2006 og í byrjun var ferlið einungis á líknardeild og krabbameinsdeildum (Svandís Íris 

Hálfdánardóttir o.fl., 2010). Í klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð frá árinu 2009 er 

mælt með notkun meðferðarferlisins, en tekið er fram að unnið sé að endurskoðun 

leiðbeininganna síðan í maí 2015 (Landspítali, 2009). 

LCP kom fyrst fram á 10. áratug síðustu aldar og var það þróað af The Royal 

Liverpool University Hospital og Marie Curie Hospice í Liverpool til að annast deyjandi 

krabbameinssjúklinga. The Marie Curie Palliative Care Institute Liverpool (MCPCIL) hefur 

annast þróun og útbreiðslu LCP síðan þá. Ferlið miðar að því að allir hljóti góða umönnun 

við lok lífs hvar sem þeir eru staddir, á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum eða á eigin 

heimilum (Neuberger, 2013). 

LCP meðferðarferlið er skráningarkerfi sem tekið er til notkunar þegar ljóst er að 

sjúklingurinn er deyjandi. Ýmis fyrirmæli eru innbyggð í ferlið sem byggist á klínískri 

reynslu og þekkingu. Fyrirmæli þessi snúa að einkennameðferð, lyfjafyrirmælum, stöðvun 

óviðeigandi meðferðar, andleg og sálræn umönnun, auk umönnun aðstandenda. Til að 
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meðferðarferlið sé tekið í notkun þurfa tvö af fjórum atriðum að vera til staðar: sjúklingurinn 

er rúmfastur, rænulítill, rétt fær um að dreypa á vökva eða getur ekki kyngt töflum. Áherslan 

er fyrst og fremst vellíðan og er því eitt af markmiðunum að hætta inngripum sem eru 

tilgangslaus, sársaukafull og ónauðsynleg. Inngripin gætu verið lyfja eða vökvagjafir í 

æð og blóðrannsóknir (Svandís Íris Hálfdánardóttir o.fl., 2010). Meðferðarferlið hefur sætt 

mikilli gagnrýni undanfarin ár og árið 2013 kom út skýrsla sem gefin var út af breska 

heilbrigðisráðuneytinu þar sem mælt var með því að allri notkun LCP meðferðarferlisins yrði 

hætt innan viss tíma (Neuberger o.fl., 2013). 

Markmið eigindlegrar rannsóknar Venkatasalu o.fl. (2015) var að rannsaka reynslu 14 

gjörgæslulækna og hjúkrunarfræðinga eftir að hætt var notkun LCP meðferðarferlis á 

deildunum sem þau störfuðu á. Í úrtakinu var jafnt hlutfall karla og kvenna á aldrinum 25-58 

ára og höfðu þau mismikla reynslu af störfum á gjörgæslu. Rannsóknin var framkvæmd á 

þremur gjörgæsludeildum á tveimur stórum sjúkrahúsum í Englandi, sex mánuðum eftir að 

notkun LCP var hætt. Báðar stofnanirnar höfðu notað meðferðarferlið mikið áður en notkun 

þess var hætt í september 2013. 

Niðurstöður sýndu að LCP hafði bæði kosti og ókosti, þátttakendur nefndu að 

samskipti við aðstandendur voru ekki fullnægjandi og meðferðaferlið var ekki nægilega 

sjúklingamiðað. Hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt í rannsókninni fannst ferlið leiða þá frá 

einstaklingsmiðaðri hjúkrunarskipulagningu auk þess að finnast skráningin flókin og 

tímafrek. Kostir meðferðarferlisins voru að það þótti vel uppbyggt og skapaði ramma utan 

um meðferðina, auk þess sem öll inngrip og þær ákvarðanir sem teknar höfðu verið voru 

skráðar í ferlið sem veitti öryggi. Nefndu þátttakendur í því samhengi óvissu og blendnar 

tilfinningar þegar ekkert meðferðarferli var til að styðjast við og skapaði það oft ósamræmi í 

meðferðum, fram kom athugasemd um minni og ómarkvissari samskipti á vaktaskiptum sem 

þótti draga úr gæðum meðferðar. Þeir heilbrigðisstarfsmenn sem voru með meiri reynslu áttu 
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auðveldara með að veita góða lífslokameðferð án þess að hafa meðferðarferlið til viðmiðunar. 

Óreyndir heilbrigðisstarfsmenn og þar á meðal hjúkrunarfræðingar áttu hinsvegar erfiðara 

með að hafa ekkert meðferðarferli til að styðjast við og þurftu því frekar leiðbeiningar og 

stuðning við hjúkrun deyjandi sjúklinga (Venkatasalu o.fl., 2015). 

Í eigindlegri rannsókn Leo o.fl. (2015) sem gerð var á sjúkrahúsdeildum á Ítalíu var 

tilgangurinn að kanna efasemdir gagnvart ítalskri útgáfu LCP (LCP-I) sem höfðu vaknað á 

meðal heilbrigðisstarfsmanna. Viðtal var tekið við sex hjúkrunarfræðinga og fimm lækna sem 

höfðu notað meðferðarferlið undir leiðsögn líknarmeðferðarteymis, þar sem spurt var um álit 

þeirra og efasemdir á meðferðarferlinu. Niðurstöður sýndu að þátttakendur áttu erfitt með að 

setja sig inn í meðferðarferlið í þjálfuninni, auk þess nefndu þeir þörf fyrir meiri stuðning frá 

líknarteyminu á meðan og á eftir að þjálfun lauk. Þátttakendum fannst einnig erfitt að ákveða 

hvenær ætti að hefja lífslokameðferðina og tengdu það við erfiðleika við að koma auga á 

hvenær sjúklingurinn væri deyjandi. Þeir nefndu auk þess erfiðleika í samskiptum við 

deyjandi sjúklinga og að mæta andlegum og tilfinningalegum þörfum þeirra. 

Niðurstöður sýndu einnig að tímaskortur takmarkaði gæði lífslokameðferðar á þeim 

sjúkrahúsum sem tóku þátt, störf tengd lífslokameðferð viku oft fyrir annríki og daglegri 

rútínu. Að lokum nefndu þátttakendur að ekki væri einungis hægt að skella skuldinni á LCP 

varðandi ókosti heldur kom fram að vandann má einnig tengja við skort á menntun og 

mismunandi menningu, þessir vankantar á ferlinu benda til þess að þörf sé þverfaglegri 

nálgun í faglegri þjálfun (Leo o.fl, 2015). 

Tilgangur rannsóknar Dee og Endacott (2011) var að skoða þá þætti sem bæði 

auðvelduðu og hindruðu heilbrigðisstarfsfólk í að átta sig á hvenær sjúklingurinn væri 

deyjandi. Þátttakendur voru 12 hjúkrunarfræðingar og læknar á líknardeild þar sem LCP 

meðferðarferlið hafði verið í notkun í þrjú ár og höfðu þeir allir fengið þjálfun í notkun LCP. 

Í rannsókninni kom fram að kvíði varðandi það að tímasetja upphaf lífslokameðferðarinnar 
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rétt var áberandi, áhyggjur um að auka þjáningar hins deyjandi og aðstandenda hans með því 

að tímasetja meðferðina vitlaust voru augljósar. Þátttakendur ræddu ýmsar aðferðir til að 

styðja við ákvarðanir um lífslok svo sem álit samstarfsfélaga og fjölskyldu, fyrri reynslu auk 

gagnrýni á meðferðarferlinu. Eitt af því sem gagnrýnt var við meðferðarferlið var tregi við að 

nota það vegna þess að það passaði ekki ástandi sjúklingsins. Skilningur á vegferð hins 

deyjandi getur verið mismunandi á milli heilbrigðsstarfsfólks, og geta því mismunandi 

viðbrögð við ástandi hins deyjandi bæði flýtt fyrir og seinkað því að meðferðin sé tekin í 

notkun tímanlega samkvæmt rannsókninni. Að lokum komu fram áhyggjur af þeirri umönnun 

sem veitt var á síðustu dögum lífs sjúklinga, að bæði umhverfi og samskipti þyrftu að vera 

viðeigandi fyrir deyjandi sjúkling (Dee og Endacott, 2011). 

Samkvæmt skýrslu Neuberger o.fl. (2013) kom fram að þrátt fyrir að meðferðarferlið 

væri notað með góðum árangri víða, hafa komið fram fjölmörg dæmi þess að meðferðarferlið 

er oft notað sem afsökun fyrir lélegri umönnun deyjandi sjúklinga. Skýrslan sýndi einnig að 

LCP meðferðarferlið væri oft ekki notað á viðeigandi hátt og að mörg þeirra vandamála sem 

komu fram í skýrslunni virðast tengjast litlum skilningi heilbrigðisstarfsmanna á þeim 

leiðbeiningum sem felast í ferlinu. Samkvæmt höfundum skýrslunnar er meðferðarferlið of 

staðlað til að henta öllum sjúklingum, því þurfi að breyta og sníða það að þörfum 

mismunandi hópa (Neuberger o.fl., 2013). 

 

Vandi í samskiptum hjúkrunarfræðinga 

Tilgangur eigindlegrar rannsóknar Karlsson o.fl. (2013) var að fá dýpri skilning á 

siðferðislegum vandamálum hjúkrunarfræðinga sem sinntu umönnun deyjandi í heimahúsum. 

Viðtöl voru tekin við 10 hjúkrunarfræðinga frá fimm mismunandi heilsugæslustöðvum og 

höfðu þeir allir reynslu af umönnun deyjandi sjúklinga í heimahúsum. Fram kom að 

hjúkrunarfræðingarnir tjáðu óþægilegar tillfinningar þegar þeir fengu ekki stuðning frá sinni 
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heilsugæslu og lækni þegar sjúklingurinn þurfti þjónustu á borð við breytta lyfjagjöf. Það 

kom einnig fram að vandi í umönnun jókst þegar læknirinn sem stjórnaði meðferðinni var 

óreyndur í lífslokameðferð. Þegar ættingjar upplifðu sig hjálpvana í umönnun hafði það 

neikvæð áhrif á hinn veika og gat verið erfitt að snúa þeim áhrifum yfir í jákvæðni, litu 

þátttakendur á þetta sem ákveðna hindrun í meðferð og umönnun sjúklinga. 

Rannsóknin leiddi í ljós að það að sinna deyjandi sjúklingi á hans eigin heimili gat 

valdið vanda þegar sjálfstæði, reisn og heillindi voru ekki virt. Þátttakendur töluðu um skort á 

samvinnu og um ágreining bæði hvað varðaði samstarfsfólk og sjúklinga. Samstarfsfólk 

skildi ekki alltaf þörf aðstandenda til að taka þátt í meðferðinni og fannst 

hjúkrunarfræðingunum þeir missa stjórn á aðstæðum. Í sumum tilfellum höfðu sjúklingarnir 

þörf fyrir meiri stuðning, en aðstandendur voru ekki á sama máli og komu í veg fyrir þá 

umönnun sem til þurfti. 

Nærvera hjúkrunarfræðinga inni á heimilinu olli álagi þegar sjúklingur og 

aðstandendur voru ekki sammála um hversu mikil þörf var fyrir þjónustu þeirra, en á sama 

tíma gat fjarvera þeirra og skortur á umönnun haft sömu áhrif. Þessi skortur á samvinnu olli 

vanda því sjúklingarnir vildu og þörfnuðust faglegrar umönnunar en neikvæð viðhorf 

aðstandenda gagnvart hjúkrunarfræðingunum kom í veg fyrir að umönnunin væri veitt. 

Einnig skapaðist óöryggi þegar um skort á öryggistilfinningu var um að ræða en í því fólst að 

viðhalda öruggum aðstæðum fyrir þann deyjandi. Þegar hinn deyjandi og aðstandendur fundu 

fyrir óöryggi í aðstæðum sínum kom upp togstreita og óöryggi meðal hjúkrunarfræðinganna í 

umönnun. Óskýr markmið og ákvarðanir um umönnun inni á heimilum sjúklinga gerði 

aðstæður mun erfiðari fyrir hjúkrunarfræðinga, auk þess sem skortur á opnum og góðum 

samskiptum við sjúklinga og aðstandendur olli erfiðleikum í hjúkruninni. Af þeim sökum 

fannst hjúkrunarfræðingunum þeir ekki geta sinnt skyldum sínum af ábyrgð gagnvart þeim 

sem þurftu faglega hjálp þeirra (Karlsson o.fl., 2013). 
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Tilgangur heimildarsamantektar Izumi o.fl. (2012) var að skilgreina lífslokameðferð 

frá siðferðislegu sjónarhorni hjúkrunarfræðinga, og þróa hugtak sem felur meira í sér um 

hvað lífslokameðferð snýst og er skiljanlegra hugatak fyrir breiðari hóp fólks sem nýtur 

lífslokameðferðar hjúkrunarfræðinga. Í ljós kom skortur á nákvæmum skilgreiningum um 

hvað felst í lífslokum og lífslokameðferð og þar af leiðandi hefur hver hjúkrunarfræðingur 

túlkað hugtakið á sinn hátt. Takmörkun á hugtökum tengt lífslokameðferð veldur spennu hjá 

hjúkrunarfræðingum í sambandi við það hvað þeir geta eða ættu að gera, og dauðann sem 

lífslok ætti að nálgast á heildrænni hátt í gegnum lífið. 

Höfundar nefndu að markmið hjúkrunarfræðinga sé að veita heildræna umönnun og 

því ættu þeir að geta metið hvenær komið er að lífslokameðferð. Höfundarnir komu auk þess 

f  m me  till gu    skilg einingu lífslok me fe    : “A    sto   pe sónu f  mmi fy i  

yfirvofandi dauða og gera líf hennar eins gott og mögulegt er til dauðadags án tillits til 

l knisf   ileg    g eining  , lík mlegs ást nds e    ldu s.” Í þess  i skilg einingu e  

lífslokum lýst sem tímabili þar sem manneskjan er meðvituð um að endalokin nálgast og er 

ekki læknisfræðilega ákvarðað tímabil. Eitt af einkennum skilgreiningarinnar sem sett var 

fram nær yfir siðferðislegar skyldur hjúkrunarfræðinga, allt frá því að efla heilbrigði og til 

þess að draga úr þjáningu. Þessi skilgreining gerir hjúkrunarfræðinga meðvitaða um 

siðferðislega ábyrgð sína til að sinna deyjandi sjúklingum burtséð frá því á hverskonar deild 

þeir vinna (Izumi o.fl., 2012). 

Rannsókn Gjerberg o.fl. (2010) var gerð til að öðlast víðtækan skilning á því hvernig 

lífslokameðferð er háttað á hjúkrunarheimilum. Þátttakendur voru 664 frá 364 

hjúkrunarheimilum í Noregi. Rætt var við deildarstjóra deilda sem unnu í nánu samstarfi við 

hjúkrunarfræðinga og var tilgangurinn að rannsaka áskoranir eins og þær birtast starfsfólki á 

hjúkrunarheimilum. Sá vandi sem oftast var nefndur var ófullnægjandi umönnun vegna skorts 

á úrræðum, auk þess sem brotið var á sjálfstæði sjúklinga og heiðarleika gagnvart þeim. 
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Siðferðislegar áskoranir tengdar lífslengjandi meðferðum deyjandi voru nefndar auk óþarfa 

sjúkrahúsinnlagnir deyjandi sjúklinga. Skortur á starfsfólki auk samskiptavanda við 

aðstandendur voru líka þættir sem nefndir voru sem áskoranir í umönnun. Undirmönnun var 

til þess að ekki gáfust alltaf tækifæri til að veita deyjandi sjúklingum stöðuga umönnun eins 

og þegar best var á kosið. Höfundar rannsóknarinnar drógu þá ályktun að ef ekki er tekist á 

við þessar áskoranir geta þær haft neikvæð áhrif á gæði umönnunar og geta valdið streitu 

meðal starfsfólks hjúkrunarheimila, aðstandenda og sjúklinga (Gjerberg o.fl., 2010) 

 

Ánægja aðstandenda 

Sjúklingar sem eiga við langvarandi krónísk veikindi að etja og fjölskyldur þeirra 

munu á endanum þurfa að standa frammi fyrir ákvörðunum er varða lífslokameðferð. Í 

m  gum tilfellum e  um „s mkomul g“         á milli sjúklingsins,   st ndend  h ns og 

þess teymis heilbrigðisstarfsfólks sem kemur að umönnun hans og er mikilvægt að val um 

lífslokameðferð sé rædd tímanlega samkvæmt rannsókn Yancey (2009). Þar kom einnig fram 

að oft á tíðum þurfa fjölskyldur að standa frammi fyrir ákvörðunum um flóknar meðferðir 

með takmarkaða þekkingu eða reynslu af dauðanum og stundum er fólk líka að eiga við 

ýmsar tilfinningar sem ekki er búið að vinna úr til dæmis hræðslu og samviskubit. Það getur 

reynst vel að ræða við sjúklingin sjálfan um að hann komi sínum óskum um lífslokameðferð 

skýrt á framfæri við fjölskyldu sína svo hún geti verið fulltrúi hans og komið óskum hans á 

áleiðis þegar sjúklingurinn getur ekki lengur talað fyrir sig sjálfur (Yancey, 2009). Þetta 

samræmist niðurstöðum Gjerberg o.fl. (2010) sem telja að leggja þurfi meiri áherslu á 

samband við aðstandendur alvarlegra veikra sjúklinga þar sem óskir þeirra eru oft teknar 

framar óskum sjúklingsins þegar hann getur ekki tjáð sig og veitt samþykki sjálfur. Með því 

að gefa sér tíma til að sinna aðstandendum, ræða við þá, veita þeim mikilvægar upplýsingar 

og umfram allt að gefa sér tíma til að hlusta á þá, getur gert sameiginlega ákvarðanatöku 
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varðandi sjúklinginn auðveldari þegar hann getur ekki talað fyrir sig sjálfur (Gjerberg o.fl., 

2010). 

Markmið með rannsókn Sadler o.fl. (2014) var að koma auga á hvaða þættir höfðu 

áhrif á ánægju tengda lífslokameðferð hjá aðstandendum nýlátinna sjúklinga. Aðstandendur 

92 sjúklinga sem höfðu látist á sjúkrahúsi í Kanada tóku þátt í rannsókninni. Tæp 70% 

svarenda voru mjög ánægð með gæði þeirrar umönnunar sem ættingjum þeirra var veitt. 

Tæplega helmingur dauðsfallanna átti sér stað á gjörgæsludeild en stór hluti þess hóps hafði 

ekki kosið að deyja þar. Fjölskyldur sjúklinga sem létust á þeim stað sem þeir óskuðu sér 

voru 1.7 sinnum líklegri til að vera ánægðari með gæði þeirrar meðferðar sem þeir fengu en 

þeir sem höfðu ekki val. Nærri helmingur svarenda trúði því að ástvinir þeirra hefðu viljað 

deyja utan sjúkrahúss. Þetta gefur til kynna að veita þarf þessa þjónustu utan sjúkrahúsa, á 

líknarheimilum og heimilum þar sem sjúklingum líður vel. Fram komu þættir sem gætu aukið 

ánægju lífslokameðferðar svo sem aukin samskipti við lækna og að lögð sé áhersla á 

teymisvinnu. Aðrir þættir sem gátu aukið á ánægju voru vissa aðstandenda um að góð 

umönnun væri veitt í þeirra fjarveru og að sjúklingar og aðstandendur hafi þá tilfinningu að á 

þá væri hlustað. 

Í rannsókn Gallagher og Krawczyk (2013) sem gerð var í Kanada var tilgangurinn að 

kanna ánægju aðstandenda með lífslokameðferð ástvina þeirra á hinum ýmsu deildum innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Þar kom meðal annars fram að 30% af 90 þátttakendum fannst þeir 

ekki hafa fengið þann stuðning sem þeir þurftu til að takast á við erfiðar tilfinningar á síðustu 

dögum lífslokameðferðar. Þeim fannst þeir ekki fá nægilegar upplýsingar um breytingar á 

ástandi hins deyjandi, einkennameðferðir og hvað þeim bar að gera eftir andlátið. Helsta 

gagnrýnin sem fram kom var meðal annars að of mikið vinnuálag var á starfsfólki og var það 

talin ástæða lítils stuðnings. Líknarheimili var sá staður þar sem flestum þörfum 
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aðstandendanna var mætt, en dvalarheimili og bráðadeildir veittu minnstan stuðning við 

aðstandendur. 

 

Fræðsla og þekking 

Að veita góða líknarmeðferð við lífslok er þekking sem allir hjúkrunarfræðingar ættu 

að búa yfir eða hafa fengið fræðslu úr sínu grunnnámi í hjúkrunarfræði. Skipulögð fræðsla er 

mikilvæg, einnig ber að vanda þá leið sem farin er til að vekja áhuga hjúkrunarfræðinga á 

þeim þáttum sem snúa að sérhæfðri líknarmeðferð (Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir og Elísabet 

Hjörleifsdóttir, 2013). 

Við notkun meðferðaferlis er mikilvægt að hafa í huga að hjúkrunarfræðingar verða 

fyrst og fremst að beita eigin þekkingu og dómgreind, þegar kemur að því að taka ákvarðanir 

og huga að einstaklingbundnum þörfum hins deyjandi (Svandís Íris Hálfdánardóttir o.fl, 

2010). Undir þetta tekur Yancey (2009) sem segir að þegar kemur að því að taka ákvarðanir 

um lífslok gegna hjúkrunarfræðingar mikilvægu hlutverki sem stuðningsaðilar við sjúklinga 

og fjölskyldur þeirra. Þegar vel er staðið að ákvörðunum getur það haft í för með sér upplifun 

um góð endalok og aðstandendur upplifa minna álag en þeir aðstandendur sem ekki fá 

stuðning. 

Í rannsókn Mutto o.fl. (2010) sem var gerð í Argentínu meðal 680 hjúkrunarnema í 

átta háskólum á fyrsta til fimmta ári. Var tilgangurinn að kanna menntun og fræðslu meðal 

nemandanna varðandi lífslok og viðhorf þeirra til hjúkrunar deyjandi einstaklinga. 

Rannsóknin bendir til að úrbóta í menntun sé þörf og voru nemendur mjög jákvæðir gagnvart 

breytingum í þá átt. Viðhorf gagnvart deyjandi sjúklingum var mjög jákvætt hjá flestum 

þátttakendum rannsóknarinnar. Meirihluti þátttakenda eða um 80% hafði reynslu af umönnun 

deyjandi sjúklinga á móti að aðeins 3% hafi fengið fræðslu um líknarmeðferð. Nánast allir 

eða 97% nemendanna töldu að dauðinn og umönnun deyjandi ætti að vera hluti af náminu, 
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nemendurnir nefndu einnig að menntun varðandi viðfangsefnið hefði verið mjög takmörkuð 

þann tíma sem þeir voru í hjúkrunarfræðinámi. Margir nemendur lýstu tillfinningarlegum 

áhrifum að því að sinna deyjandi sjúklingum, þeir tjáðu tillfinningar eins og depurð, 

varnarleysi, hjálpleysi auk samkenndar gagnvart sjúklingum. Að auki fannst nemendum þeir 

óundirbúnir þegar kom að því að sinna deyjandi sjúklingum. Fyrsta árs nemar virtust finna til 

meiri ánægju heldur en fimmta árs nemar í umönnun, en mögulega gæti skortur á reynslu 

verið ástæðan ásamt því að nemendurnir hafi ekki gert sér grein fyrir hversu krefjandi og 

streitufull umönnun getur verið sökum reynsluleysis. Niðurstöðurnar benda til að úrbóta sé 

verulega þörf í þjálfun nemenda og myndu þeir taka aukinni fræðslu í umönnun deyjandi 

sjúklinga fagnandi (Mutto o.fl., 2010). 

Bailey og Hewison (2014) gerðu rannsókn á meðal 21 þriðja árs hjúkrunarfræðinema í 

Bretlandi til að skoða viðhorf þeirra og tilfinningar gagnvart umönnun við lífslok fyrir og 

eftir að hafa tekið þátt í námskeiði varðandi viðfangsefnið. Á þessu námskeiði unnu 

nemendur í hópum, hver hópur fékk tilfelli sem var byggt á raunverulegum aðstæðum, þar 

sem þeir þurftu takast á við faglegar, klínískar og siðferðislegar áskoranir tengdar lífslokum á 

gjörgæsludeild. Niðurstöður sýndu að nemendur nutu þess að vinna í litlum hópum og gátu 

þannig deilt mismunandi reynslu sinni sín á milli, þeim fannst þessi nálgun skapa öruggt og 

þægilegt námsumhverfi. Að taka þátt í námskeiðinu og geta talað um reynslu sína og deilt 

henni með samnemendum og leiðbeinendum, sýndi þeim fram á að líðan þeirra og 

tilfinningar gagnvart viðfangsefninu væru ekki óeðlilegar. Námskeiðið var áhrifaríkt 

námstækifæri sem bætti viðhorf þátttakenda í umönnun deyjandi. Eftir að hafa tekið þátt í 

námskeiðinu litu þátttakendurnir á að þeir væru betur undirbúnir til að eiga samskipti við 

sjúklinga um að þeir væru deyjandi og við aðstandendur um skyndilegan ástvinamissir 

(Bailey og Hewison, 2014). 
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Rannsókn var gerð á meðal 20 hjúkrunarfræðinema í Háskóla í Taiwan sem tóku þátt í 

námskeiði í umönnun deyjandi sjúklinga. Tilgangurinn var að rannsaka reynslu af því hvernig 

þeir takast á við ímyndun um eigin dauða. Nemendurnir vo u be ni  um „    ímynd  sé     

eiga einungis 30 mínútur eftir ólifað og geta aðeins skrifað eitt bréf; til hvers myndir þú skrifa 

og hvað myndir þú segja? Nánast allir nemendurnir grétu á meðan þeir skrifuðu bréfið yfir 

því að geta ekki lokið við markmið sín í lífinu. Þegar þeir horfðust í augu við dauðann fundu 

þeir að þeir vildu ekki yfirgefa líf sitt og ástvini sína. Þegar þeir hugsuðu um viðbrögð 

fjölskyldu sinnar áttuðu þeir sig á því að dauðinn endar ekki aðeins þeirra eigin líf heldur 

hefur líka áhrif á fjölskylduna. 

Hluti þátttakendanna tjáðu þakklæti fyrir það sem þeir höfðu haft í lífinu og fundu að 

þeir höfðu ekki metið það áður. Á meðan skrifunum stóð áttuðu nemendurnir sig á því að þeir 

vildu sýna sínar bestu hliðar og kalla fram góðar minningar hjá öðrum. Námskeiðið hvatti 

nemendurnar til að horfast í augu við málefni sem þeir vildu oftast ekki tala um og gerðu þeir 

sér grein fyrir því að það að standa frammi fyrir dauðanum getur gerst hvenær sem er á 

lífsleiðinni. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðinemar hafa gagn af námskeiðum sem þessu 

þar sem þeir þurfa að líta inn á við og skoða sjálfan sig. Námskeiðið hvatti þá til að finna 

tilgang lífsins og helga sig hjúkrun (Ying-Chun o.fl., 2011). 

Ayed o.fl. (2015) gerðu rannsókn á meðal 96 hjúkrunarfræðinga í Palestínu meðal 

annars til að kanna þekkingu varðandi líknarmeðferð. Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar 

tegundar sem gerð hefur verið í Palestínu og var gerð til að kanna grunnþekkingu svo hægt 

væri að þróa fræðslu- og námsefni varðandi viðfangsefnið. Í ljós kom að lítil þekking var til 

staðar á meðal palestínskra hjúkrunarfræðinga sem skortir bæði menntun og þjálfun til að 

geta veitt gæðameðferð. Rannsakendur tengdu þekkingarleysið við skort á sérstökum líknar- 

og lífslokameðferðardeildum og litlum upplýsingum um framfarir í meðferðum auk þess sem 

að kennsla varðandi líknarmeðferð var ekki hluti af náminu í hjúkrunarfræði. Palestínskir 
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hjúkrunarfræðingar eru auk þess undir miklu vinnuálagi sökum skorts á hjúkrunarfræðingum 

og hafa því ekki mikin tíma til að auka við þekkingu sína. 

Í rannsókn Garner o.fl. (2013) á hjúkrunarfræðingum voru allir þátttakendur sammála 

því að þörf væri fyrir meiri menntun fyrir alla þá sem veita lífslokameðferð, því við lífslok 

þarfnaðist sjúklingurinn sérstakrar umönnunar. Nefndu þeir í því samhengi að erfitt væri að 

kenna öðrum meðferð um lífslok þar sem engar almennar verklagsreglur væru til sem hægt 

væri að styðjast við. Jafnframt kom fram í rannsókninni þörf fyrir þjálfun og hvatningu 

heilbrigðisstarfsfólk til að beita virkri hlustun gagnvart sjúklingum, hvetja þá til að spyrja 

spurninga og að vera móttækileg þegar sjúklingurinn væri tilbúinn til að ræða 

lífslokameðferð. 

Bekkema o.fl. (2014) gerðu rannsókn til að öðlast innsýn í gæði lífslokameðferðar þar 

sem litið var til fyrri starfsþjálfunar, núverandi þörf fyrir starfsþjálfun og hvort tækifæri 

gáfust til að ráðfæra sig við sérfræðinga. Fjöldi þátttakenda voru 130 hjúkrunarfræðingar og 

félagsfræðingar en meirihlutinn voru hjúkrunarfræðingar. Þátttakendurnir störfuðu allir á 

heimilum fyrir þroskaskerta í Hollandi. Einungis 15% þátttakenda taldi sig hafa fengið 

fullnægjandi þjálfun til að veita góða lífslokameðferð, en 85% taldi sig ekki hafa hlotið 

nægilega þjálfun og 70% fann þörf fyrir viðbótarþjálfun. Þátttakendur höfðu mestan áhuga á 

þjálfun hvað varðaði stuðning við sjúklinga vegna yfirvofandi dauða, þekkingu á 

lífslokameðferð hjá öðrum menningarhópum og reglugerðum vegna líknardráps. 

Meirihluti svarenda fannst þeir geta ráðfært sig við sérfræðinga sem voru þeim innan 

handar. Þessi rannsókn vekur upp spurningar hvort lífslokameðferð fyrir vitsmunaskerta sé 

vel sett innan þjónustu heilbrigðisstarfsfólks sem sérhæfir sig í umönnun vitsmunaskerta 

miðað við skort þeirra á kunnáttu varðandi lífslokameðferð. Í ljósi þess þurfa þjónustuaðilar 

sem sinna þessum hóp að auka þekkingu og sérhæfingu starfsfólksins til að svara þörfum 

sjúklinga fyrir lífslokameðferð. 
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Meðferðarferli framtíðarinnar 

Í framtíðarsýn gjörgæsluhjúkrunarfræðinga og lækna sem tóku þátt í rannsókn 

Venkatasalu o.fl. (2015) á meðferðarferli fyrir deyjandi var bæði talað um meðferðarþáttinn 

og umönnunarþáttinn. Viðmið varðandi lyfjagjafir, hvort eigi að draga úr vökva- og 

næringargjöf, notkun súrefnis og snúningsskema þóttu allt mikilvægir þættir í 

framtíðarmeðferðarferli. Rammi til að styðjast við í samskiptum við aðstandendur deyjandi 

sjúklinga vegna versnun einkenna og hugsanlegra líffæragjafa var meðal annars lagður til. 

Eitt af því sem þátttakendum rannsóknarinnar fannst mikilvægast var að nálgun í 

meðferðarferlinu yrði gerð einstaklingsmiðaðri og þáttur aðstandenda gerður veigameiri. Að 

efla aðstandendur í að taka ákvarðanir, samþykkja og taka þátt í lífslokameðferðum með 

hinum deyjandi var nefnt sem mikilvægur þáttur í framtíðarsýn þátttakenda og eitt af því sem 

þótti vanta í LCP meðferðarferlið. 

Setja þarf markið hátt í að skapa meðferðarferli fyrir umönnun deyjandi sjúklinga sem 

mætir einnig þörfum aðstandenda samkvæmt skýrslu sem gerð var fyrir breska 

heilbrigðisráðuneytið. Góð samvinna myndi leggja grunn að því að skapa og koma til skila 

þekkingu, efla þyrfti þjálfun og leiðsögn, auk þess að gera hágæða umönnun raunverulega en 

ekki hafa aðeins að markmiði. Í skýrslunni kom fram að skoða þyrfti hvort núverandi 

menntun og þjálfun standist varðandi fullnægjandi umönnun deyjandi. Tryggja skal gæði og 

árangur í námi og kennslu og hvetja og auðvelda þróun viðeigandi úrræða auk faglegar 

þróunar. Setja þarf skilyrði byggða á hæfni í umönnun deyjandi sjúklinga og þörf er fyrir 

bætta kunnáttu auk þess sem setja þarf sjúklinginn, ættingja hans og umönnunaraðila í fyrsta 

sæti og koma fram við þá af reisn og virðingu (Neuberger o.fl., 2013). 
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Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir meðferð deyjandi sjúklinga þar sem hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er að veita góða umönnun svo að einstaklingar geti haldið reisn sinni og 

virðingu til dauðadags. Góð samskipti og stuðningur við sjúklinginn eru þættir sem skipta 

mjög miklu máli og hafa ber í huga að hjúkrunarfræðingurinn þarf að annast ólíkan hóp 

sjúklinga. Umhverfi deyjandi sjúklinga skiptir miklu máli og þarf það að vera notalegt, talið 

er að gott umhverfi og næði geti aukið gæði meðferðarinnar. LCP meðferðarferlið er það 

meðferðarferli sem er notað hérlendis og var farið yfir kosti þess og galla. Meðferðarferlið 

hefur marga góða kosti en helstu ókostir þess voru að meðal annars að það var ekki nægilega 

einstaklingsmiðað auk þess sem þáttur aðstandenda þótti ekki fullnægjandi. Ferlið hentaði 

betur fyrir reynda hjúkrunarfræðinga og þótti of flókið í notkun. 

Áskoranir í umönnun deyjandi einstaklinga geta verið margvíslegar og má þar nefna 

brot á sjálfstæði sjúklinga og heiðarleika gagnvart þeim. Skortur á umönnun og ágreiningur 

við aðstandendur getur valdið vanda og mikilvægt er að takast á við hann. Samskipti við 

aðstandendur er stór þáttur í umönnun deyjandi og er stuðningur við þá mjög mikilvægur. 

Fræðsla og þekking hjúkrunarfræðinga og nema er grundvöllur góðrar umönnunar 

einstaklinga og þurfa verklagsreglur að vera skýrar. Meðferðarferli framtíðarinnar þarf að 

vera einstaklingsmiðaðra og þátt aðstandenda þarf að efla. Tryggja þarf árangur og gæði í 

kennslu og viðhalda faglegri þróun. 
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3. Kafli - Aðferðafræði 

 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð verður í fyrirhugaðri 

rannsókn. Fjallað verður um hvernig val þátttakenda, gagnaöflun og úrvinnsla fer fram. Að 

auki verður rætt um siðfræðileg álitamál varðandi rannsóknina og réttmæti og áreiðanleiki 

könnuð. Í lokin verður gerð stutt samantekt. 

 

Rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn ákváðu höfundar að notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

sem byggir á fyrirbærafræðilegri hugmyndafræði (e. phenomenology) til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar var heimspekingurinn Edmund 

Husserl (1859-1938) sem sagði meðal annars að skilja þurfi fyrirbæri sem birtingarhátt 

hlutarins sjálfs (Zahavi, 2003/2008). Helsta markmið fyrirbærafræðinnar er að skilja betur 

flókna mannlega reynslu út frá sýn þeirra sem þekkja vel til, og hentar það því vel tilgangi 

væntanlegrar rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Í eigindlegri aðferð er lögð áhersla á hið persónulega og reynslu þátttakenda þar sem 

reynt er að dýpka skilning á ákveðnu fyrirbæri og skoða heildrænt tengsl innan menningar 

eða kerfis (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Þegar notast er við eigindlega aðferð þarf að hafa 

góðan skilning á rannsóknaraðferðinni og kenningu hennar, til að rannsakandinn geti fundið 

það sem er mikilvægast í gögnunum og sett það fram á trúverðugan hátt (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Notast verður við opin, óstöðluð viðtöl við gagnasöfnunina þar sem í byrjun eru 

spurningar víðar og samræður opnar. Eftir því sem líður á rannsóknina verður myndin af 

fyrirbærinu skýrari vegna þess að samræðurnar þrengjast og eðli þeirra breytist (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem samspil hugsana, hegðunar, 
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skynjana og tilfinninga endurspeglast í samskiptum rannsakenda og viðmælanda. Viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð hentar vel til að skoða reynslu einstaklinga af sjúkdómum, meðferð, 

námi og starfi (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni er ætlunin að styðjast við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði sem er 

ferli sem byggist á sjö meginþáttum, þeir eru: „   ve   ky  ,    íg und ,    kom   ug  á,    

velj ,    túlk ,         s m n og    s nn eyn “. Fe lið er hringferli þar sem ígrundað er í 

hverju þrepi ferlisins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Ástæða þess að Vancouver-skólinn verður fyrir valinu í þessa tilteknu rannsókn er sú 

að með þeirri aðferð er byggð upp heildarmynd af viðfangsefninu sem borin er saman við 

heildarmynd annarra þátttakenda og með því fæst fullmótuð heildarmynd af fyrirbærinu.  

 

Úrtak og þýði 

Gæði eigindlegra rannsókna byggja á gæðum úrtaksins og því er mikilvægt að 

fjöldinn í úrtakinu sé nægjanlegur til að svör við rannsóknarspurningum séu trúverðuleg 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að rannsakendur fái mettun þarf 

úrtakið að vera hæfilega stórt, en mettun felur í sér að ekkert nýtt kemur lengur fram varðandi 

fyrirbærið. Byrjendur í eigindlegum rannsóknum geta þurft stærra úrtak heldur en þeir sem 

reyndari eru til að geta lesið í niðurstöður, en sex viðtöl eru talin hæfilegur fjöldi í 

fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Sandelowski, 1995). Þrátt fyrir að fjölbreyttar niðurstöður 

geti sýnt fram á breidd til að greina kjarna fyrirbærisins, þá geta niðurstöður fárra 

einstaklinga sem hafa reynslu af fyrirbærinu gefið ítarlega frásögn af reynslunni sem nægir til 

að afhjúpa kjarna rannsóknarinnar (Starks og Trinidad, 2007). 

Í fyrirhugaðri rannsókn mun þýðið samanstanda af hjúkrunarfræðingum sem hafa 

starfað við umönnun við lífslok. Skilgreining á þýði eru einstaklingar, atburðir og hlutir sem 

uppfylla þátttökuskilyrði í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Úrtak skilgreinist sem 
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sá hluti þýðisins sem valinn er til rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Rannsakendur 

munu bæði taka viðtöl við hjúkrunarfræðinga með nokkurra ára starfsreynslu sem og 

nýútskrifaða og óreynda hjúkrunarfræðinga. Í úrtakinu verða 10 hjúkrunarfræðingar af 

bráðalegudeildum og öldrunardeildum. Úrtakið er tilgangsúrtak þar eru valdir eru 

þátttakendur sem hafa þekkingu á fyrirbærinu. Úrtak þarf að velja út frá tilgangi og markmiði 

rannsókna og gæta þarf samræmis þarna á milli (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

 

Gagnaöflun 

Notast verður við opinn viðtalsramma við gagnaöflun þar sem viðmælendum verður 

gert kleift að vera að einhverju leyti frjáls í viðtölunum. Viðtöl í Vancouver-skólanum 

einkennast af samræðum sem eru opnar og spurningar víðar, samræðurnar þrengjast eftir því 

sem líður á viðtalið og skýrari mynd fæst af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Samskipti viðmælenda og rannsakenda endurspeglar samspil hugsana, skynjunar, 

hegðunar og tilfinninga. Að vera opinn fyrir hinu óvænta gerir rannsakendum kleift að fanga 

sem flesta fleti viðfangsefnisins (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni er áætlað að hljóðrita viðtöl á upptökutæki sem síðan verða skrifuð 

niður orðrétt og síðar greind í þemu. Skráning allra hljóða sem heyrast á upptökunni eru 

mikilvæg t.d hlátur, hik og þagnir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Hvor rannsakandi mun taka 5 viðtöl við hjúkrunarfræðinga og er áætlaður tími í hvert 

viðtal um það bil ein klukkustund. Leitast verður við að hafa umhvefið notalegt og verður 

það valið í samráði við viðmælendur. Eitt af lykilatriðum góðra viðtala er virk hlustun og er 

nauðsynlegt að sýna hlýju, einlægni og samhygð. Óyrt tjáning er jafn mikilvæg og yrt og hafa 

svipir og raddblær oft meira vægi en sögð orð (Helga Jónsdóttir, 2013). Auk þess þarf að 

varast að vera leiðandi í orðavali því af því getur hlotist útkoma sem ekki á við og er því mælt 



 35 

með notkun hlutlausra orða og setninga (Creswell, 2014). Rannsakendur freistast oft til að 

leysa úr þeim erfiðleikum sem þátttakendur lýsa og í stað þess að hlusta, fylgjast með og 

hljóðrita það sem sagt er fara þeir að gefa ráðleggingar og koma með tillögur að lausnum. 

Þetta er sérstaklega vandamál hjá heilbrigðisstarfsfólki sem hefu  þá tilhneigingu    „hjálp “ 

öðrum (Windle, 2011). 

 

Gagnagreining 

Við greiningu gagnanna er áætlað að styðjast við rannsóknarferli Vancouver-skólans. 

Greining gagna hefst með kóðun (e.coding) þar sem viðtölin eru skoðuð vandlega. Kóðun 

felur í sér að grandskoða texta í gögnunum endurtekið og einblínt er á mikilvæg orð og 

orðasambönd sem skipta máli fyrir rannsóknina. Í kóðuninni felst samanburður gagna og 

flokkun þeirra. Til að átta sig á heildarmyndinni er stuðst við greiningarlíkan þar sem leitast 

er við að koma auga á þau meginhugtök sem lýsa reynslu einstaklingsins og tengslum þeirra 

innbyrðis (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Þegar gagnagreiningu rannsakanda fyrir hvern og einn þátttakenda er lokið þarf að 

samræma niðurstöður til að fá heildarmynd á viðfangsefnið. Lokaúrvinnsla þarf að öllu leiti 

að byggjast á rannsóknargögnum, en túlka þarf merkingu fyrirbærisins sem oft er hulinn í 

byrjun. Sjálfsgagnrýni rannsakandans á eigin túlkun er afar mikilvæg og þarf rannsakandinn 

að geta kollvarpað hugmyndum sínum um megin- og undirþemu og er þetta eitt af því 

mikilvægasta í rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

 

Siðfræði rannsóknar 

Siðferði í rannsóknum krefst aukinnar athygli nú á dögum og þeir siðferðislegu þættir 

sem þarf að gera ráð fyrir geta verið umfangsmikilir og koma þeir síendurtekið fram í 

rannsóknum. Siðferðislegum málefnum þarf að veita athygli í gegnum alla rannsóknina: Í 



 36 

byrjun, í gegnum gagnaöflun, gagnagreiningu og framsetningu rannsóknarniðurstaðna 

(Creswell, 2014). 

Til að standa undir nafni þarf rannsókn að standast siðferðilegar kröfur jafnt á við 

aðferðafræðilegar. Sjálfstæða hagsmuni manna og dýra ber að virða og eiga siðferðisleg 

hugtök við þegar breytni gagnvart þeim er metin. Að vanvirða ákvarðanir sjálfráða 

einstaklinga og að valda þjáningu og mismuna er rangt, og setja þessi grundvallaratriði 

skorður á rannsóknir á mönnum og dýrum. Í siðfræði heilbrigðisvísinda er talað um fjórar 

höfuðreglur sem liggja sérhæfðari siðaboðum til grundvallar en þær eru: 

 jálf   is egl n:  yggi  á vi  ingu fy i  sjálf   i og gildum hve     m nneskju og lei i   f 

sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki í vísindarannsóknum (Sigurður Kristinsson, 

2013). 

 k     is egl n: Heilb ig isst  fsfólki be     fo   st    v ld  sk    en s mkv mt  eglunni 

meg    nnsókni  á heilb ig issvi i ekki fel  í sé  áh ttu fy i  þáttt kendu  og ávinningu  

ve  u     ve   n gu  fy i   éttm ti   nnsókn  inn   ( igu  u    istinsson,    3 . 

 elgj      egl n: H gsmuni  einst kling  ve       ve   of   ávinningi rannsóknarinnar og 

því þarf að velja leiðir sem fórna sem minnstu fyrir þá (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 éttl tis egl n:  i  v l á þáttt kendum þ  f    g t  s nngi ni til    ve nd  þá hóp  sem 

veika stöðu hafa fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Líkt og í öllum rannsóknum þar sem mannlegar hliðar eru skoðaðar þurfa 

rannsakendur að vera vakandi yfir því á hvaða siðferðislega hátt rannsóknin er sett fram. 

Grundvallaratriði er að afleiðingar af niðurstöðum rannsókninnar séu ekki neikvæðar fyrir 

þátttakendur sem taka þátt í rannsókninni. Neikvæðar afleiðingar geta til dæmis falist í því að 

svör þátttakendanna er deilt út fyrir rannsóknarteymið eða hafa neikvæð áhrif á heilsu, 

þjónustu, atvinnu og einkunnir. Rannsakandinn þarf að vera algerlega trúr gögnunum en hann 

þarf að setja fram nákvæmlega það sem kom í ljós við gagnagreiningu. Undirstaða í nálgun 
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við þátttakendur er heiðarleiki og að veita þeim þáttum athygli sem munu hámarka ávinning. 

Rannsakandinn hefur þá ábyrgð gagnvart þátttakendum í rannsókn sinni að hámarka gildi 

niðurstaðna fyrir samfélagið (Fowler, 2014). Fagmennska, varkárni og trúnaður 

rannsakandans gagnvart þátttakendum í rannsóknum eru atriði sem gæta þarf að (Fowler, 

2014; Sigurður Kristinsson, 2013). 

Kynningabréf verður sent þátttakendum til að kynna rannsóknina og óskað eftir 

upplýstu samþykki, þar mun koma fram hvernig farið verður með persónulegar upplýsingar 

og hvernig fyrirhugað er að birta niðurstöður rannsóknarinnar og tekið fram hvernig tryggt 

verði að fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verði gætt. 

 

Réttmæti og áreiðanleiki niðurstaðna 

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum gefur til kynna að rannsakandinn kannar 

nákvæmni niðurstaðna með því að nota ákveðið verklag, á meðan áreiðanleiki eigindlegra 

rannsókna gefur til kynna að nálgun rannsakandans sé í samræmi hjá mismunandi 

rannsakendum og viðfangsefnum (Fowler, 2014). Í viðtölum fæst réttmæti ekki einungis 

tryggt með tæknilegum aðgerðum og þarf rannsakandinn því að sýna þátttakendum sínum trú, 

heiðarleika og nákvæmi og fylgi þeim forsendum sem lagt var upp með í byrjun (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

Morse, Barrett, Mayan, Olson og Spiers (2002) nefna að stöðugt þurfi að hugsa um 

gæði rannsókna og nefna til þess fimm aðferðir 1. Aðferðafræðilegt samræmi: Samræmi þarf 

að vera á milli rannsóknarspuninga og rannsóknaraðferða og þarf oft að breyta hvoru tveggja 

þegar líður á rannsóknina. 2. Vandað úrtak: Að velja góða fulltrúa þýðisins sem hafa 

þekkingu á rannsóknarefninu er forsenda fyrir góðri rannsókn. 3. Jöfn gagnagreining: 

Auðveldara verður að sjá hvaða þekking hefur safnast og hvað þarf að skoða betur. 4. 

Fræðileg hugsun: Bera þarf saman þekkingu sem fram kemur og þá sem fyrir er til að byggja 
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upp frekari þekkingu. 5. Meðvituð hugmyndaþróun: Eigindlegar rannsóknir eru að fara frá 

hinu einstaka yfir í heildarmyndina fyrir aukinn skilning (Morse o.fl., 2002). 

 

Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð til að leita 

svara við rannsóknarspurningum sem settar verða fram. Tilgangurinn með fyrirhugaðri 

rannsókn er að kanna viðhorf, reynslu og mikilvægi þess að nota fastmótað meðferðarferli í 

umönnun við lífslok. Viðtöl verða notuð til gagnaöflunar og stuðst verður við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði við úrvinnslu og greiningu gagna. Notast verður við opnar 

spurningar þar sem viðtölin verða greind, flokkuð og kóðuð. Siðferðislegar kröfur verða 

hafðar að leiðarljósi við vinnslu rannsóknarinnar. 
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4. Kafli-Umræður 

 

 Í eftirfarandi kafla verður farið yfir þá fræðilega umfjöllun sem kom fram í öðrum 

kafla. Helstu atriði sem höfundar telja að hafi gildi fyrir hjúkrun sjúklinga við lífslok verða 

tekin saman. Auk þess verða færð rök fyrir gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun. 

 

                               

Hækkandi aldur fólks auk fjölgunar krabbameinstilfella og annara ólæknandi 

sjúkdóma eykur þörfina fyrir líknar- og lífslokameðferð en þrátt fyrir þetta er þessum þörfum 

ekki mætt víðsvegar um heiminn (WHPCA og WHO, 2014). 

Við heimildaleit kom í ljós að margar rannsóknir hafa verið gerðar um viðfangsefnið 

undanfarin ár (Bloomer o.fl., 2013; Casey o.fl., 2011; Hunt o.fl., 2013; Mathie o.fl., 2011). 

Mikil endurskoðun virðist hafa átt sér stað þar sem að áherslur í lífslokameðferð hafa 

verið skoðaðar og einkum og sér í lagi LCP meðferðarferlið þar sem þátttakendur hafa lýst 

bæði kostum og göllum lífslokameðferðar sem var stuðst við hverju sinni, hvort sem um 

fastmótað ferli var að ræða eða ekki (Leo o.fl., 2015; Venkatasalu o.fl., 2015). 

Góð umönnun við lífslok er eitt af lykilhlutverkum hjúkrunarfræðinga auk góðra 

samskipta við þá sem standa frammi fyrir dauðanum. Hjúkrunarfræðingar þurfa að geta veitt 

persónumiðaða umönnun og hafa getu til að greina á milli eðlilegs hegðunarmunsturs og 

hegðunar þar sem inngripa er þörf (Casey o.fl., 2011; Sherwan, 2014). Slíkt getur reynt erfitt 

þegar vinnuálag er of mikið en eins og fram kom í sumum af þeim rannsóknum sem höfundar 

skoðuðu var það skortur á starfsfólki sem hafði í för með sér meira álag og minni tíma til að 

veita hverjum og einum sjúklingi einstaklingsmiðaða umönnun (Ayed o.fl., 2015; Gjerberg 

o.fl., 2010; Johansson og Lindahl, 2011; Leo o.fl, 2015). 
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Flestir eiga sér þá ósk að geta dáið heima hjá sér umvafðir ástvinum sínum en því 

miður er sá möguleiki sjaldnast í boði og í mörgum tilfellum deyja sjúklingar á bráðadeildum 

og legudeildum og ná því aldrei að komast í notalegt umhverfi sem flestir óska sér (Gallager 

og Krawczyk, 2013; Sadler o.fl., 2014). 

Samkvæmt Hunt o.fl. (2014) er aukin þekking varðandi lífslokameðferðir og hvatning 

til að setja fram óskir um staðsetningu lífsloka talið geta aukið gæði meðferðarinnar. 

Umhverfið virðist skipta máli fyrir alla, það er að segja skjúklinginn, aðstandendur og 

starfsfólkið samkvæmt þeim rannsóknum sem höfundar skoðuðu. Fram kom að 

hjúkrunarfræðingum þótti æskilegast að umönnun væri veitt í einstaklingsherbergjum þar 

sem þörf fyrir kyrrð og ró var mætt, en í þeim tilfellum þar sem einstaklingsrými voru ekki í 

boði ýtti það undir kvíða og áhyggjur þeirra (Bloomer o.fl, 2013). Einstaklingsrými sem eru 

sérsniðin að umönnun við lífslok auka þægindi, ánægju og öryggi hjúkrunarfræðinga 

(Johansson og Lindahl, 2011). Sérinnréttuð rými innan bráðadeilda er ein leið til að skapa 

notalegra andrúmsloft fyrir hinn deyjandi og aðstandendur hans, slíkt rými hlífir þeim fyrir 

áreiti á deildinni og sýnt hefur verið fram á að það næði sem skapaðist í þannig umhverfi 

hafði í för með sér friðsælt andlát og létti fjölskyldunni ferlið. Umhverfið þarf að vera hlýlegt 

og sem minnst tæknilegt þar sem búnaður sem tengist klínískri umönnun er ekki í sjónmáli 

(Efstathiou og Walker, 2014; Slatyer o.fl., 2015). 

Eins og fram hefur komið hefur LCP meðferðarferlið sætt gagnrýni og hafa komið 

fram tilmæli um að hætta notkun þess sumstaðar (Neuberger o.fl., 2013). Niðurstöður hafa 

sýnt fram á að það hefur bæði kosti og galla en helstu kostir meðferðarferlisins hafa verið 

taldir vera að gott þykir að hafa ferlið til að styðjast við og skapar það ramma utan um 

meðferðina auk ítarlegra skráninga (Venkatasalu o.fl., 2015). 

Fram kom að óreyndir hjúkrunarfræðingar þurfa frekar stuðning og leiðbeiningar og 

veitir það þeim öryggi að notast við LCP meðferðarferlið (Venkatasalu o.fl., 2015). Margir 
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ókostir voru nefndir varðandi meðferðarferlið og má þar nefna að ferlið þótti of staðlað til að 

henta öllum sjúklingum, það væri ekki nægilega einstaklingsmiðað og aðstandendur oft á 

tíðum ekki hafðir með í ráðum. Ásamt þessum ókostum þótti ferlið tímafrekt og flókið í 

notkun (Neuberger o.fl., 2013; Venkatasalu o.fl., 2015). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að standa frammi fyrir margvíslegum áskorunum í 

umönnun deyjandi sjúklinga og þurfa þeir oft á tíðum að líta inn á við þegar leita þarf svara 

við þeim spurningum sem upp koma. Óskýr markmið og ákvarðanir við umönnun geta vakið 

upp spurningar og skortur á góðum samskiptum valda oft vanda (Karlsson o.fl., 2013). 

Skortur á nákvæmum skilgreiningum hvað varðar lífslok veldur vanda hjá 

hjúkrunarfræðingum þar sem það getur valdið óvissu um hvað á að gera eða ekki gera (Izumi 

o.fl., 2012). Siðferðislegur vandi getur birst í brotum á sjálfstæði skjólstæðinga og 

óheiðarleika gagnvart þeim, óþarfa lífslengjandi meðferðum, ágreining við aðstandendur og 

undirmönnun sem leiðir af sér ýmsan vanda (Gjerberg o.fl., 2010). Mikilvægt er að takast á 

við þann vanda sem upp kemur í starfi hjúkrunarfræðinga í umönnun deyjandi til að koma í 

veg fyrir slaka umönnun og streitu í starfi. Þegar vel er staðið að ákvörðunum varðandi 

lífslok getur það haft í för með sér upplifun um góð endalok og þeir aðstandendur sem fá 

góðan stuðning upplifa minna álag en þeir aðstandendur sem fá hann ekki (Yancey, 2009). 

Að annast aðstandendur deyjandi sjúklinga er stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga. 

Aðstandendur hafa oft takmarkaða þekkingu á aðstæðum og þurfa standa frammi fyrir 

erfiðum ákvörðunum um meðferð ástvina sinna ásamt því að vera að eiga við sínar eigin 

tilfinningar. Að missa stjórn á aðstæðum sínum er það sem deyjandi sjúklingar óttast mest og 

er því mikilvægt að hvetja þá til að tjá óskir sínar við aðstandendur til þess að hægt sé að 

koma óskum hans á framfæri þegar hann er ekki fær um það lengur (Yancey, 2009). 

Góð og jákvæð samskipti við aðstandendur auðveldar meðferð og eykur ánægju og 

veitir þeim þá tilfinningu að á þá sé hlustað. Of mikið vinnuálag á hjúkrunarfræðingum er 
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talin ein helsta ástæða slakrar þjónustu og lítils stuðnings við aðstandendur (Gallagher og 

Krawczyk, 2013). 

Þekking og fræðsla varðandi lífslokameðferð er ekki nægileg samkvæmt þeim 

rannsóknum sem höfundar skoðuðu en jafnframt kom fram að flestir þátttakendur 

rannsóknanna voru sammála um að auka þyrfti fræðslu og menntun um málefnið (Ayed o.fl., 

2015; Garner o.fl., 2013; Mutto o.fl., 2010). Undir þetta taka Svandís Íris Hálfdánardóttir o.fl. 

(2010) sem segja að þegar komi að því að taka þurfi ákvarðanir þá verði 

hjúkrunarfræðingurinn fyrst og fremst að beita eigin dómgreind og þekkingu. Samræmi var í 

niðurstöðum á því að þekkingarleysi eykur hættuna á að mismunandi skilningur 

heilbrigðisstarfsfólks á ástandi hins deyjandi, bæði seinki og flýti meðferð og að áhyggjur 

starfsfólks voru augljósar hvað þetta varðaði (Bloomer o.fl, 2013; Dee og Endacott, 2011; 

Leo o.fl, 2015). Sýnt var fram á að umönnun deyjandi hafði tilfinningarleg áhrif á starfsfólk 

svo sem depurð, varnarleysi, hjálparleysi og samkennd en eftir námskeið í umönnun deyjandi 

fannst þátttakendum þeir betur undirbúnir til að takast á við þessar tilfinningar og að takast á 

við samskipti við deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra (Bailey og Hewison, 2014). Að 

auki hafa Neuberger o.fl. (2013) ítrekað í skýrslu sem þeir unnu fyrir breska 

heilbrigðisráðaneytið að tryggja þurfi gæði í námi og faglega þróun í umönnun deyjandi og 

að ávallt skuli koma fram við sjúklinga og aðstandendur af virðingu. Í þessu samhengi má sjá 

samræmi í niðurstöðum í rannsóknum Ayed o.fl. (2015) og Mutto o.fl. (2010) á 

hjúkrunarfræðinemum sem benti til þess að um takmarkaða menntun varðandi líflok væri að 

ræða þann tíma sem þeir voru í náminu en þeir myndu gjarnan vilja sjá breytingu á því. 
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Umræður um gildi rannsóknarinnar 

Höfundar vonast til þess að með fyrirhugaðri rannsókn verði meðferðarferli fyrir 

deyjandi tekin til endurskoðunar hér á landi líkt og gert hefur verið víða annarstaðar. 

Markmiðið er fyrst og fremst að bæta þjónustu við deyjandi sjúklinga og aðstandendur þeirra 

auk þess að bæta starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga í umönnun deyjandi. Samkvæmt þeim 

rannsóknum sem skoðaðar voru kom fram að menntun og fræðsla sé verulega ábótavant 

varðandi lífslok, því er aðkallandi að skoða hvernig staðið er að fræðslumálum 

heilbrigðisstarfsfólks hérlendis á þessum mikilvæga og viðamikla þætti í hjúkrun og þá 

sérstaklega fyrir nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema. 
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Lokaorð 

 
Umönnun við lífslok er stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og er fyrirséð að 

öldruðum fer fjölgandi og þar með eykst þörfin fyrir lífslokaumönnun og er því mikilvægt að 

endurskoða þau meðferðarferli sem í boði eru. Leggja þarf áherslu á að veita persónulega 

umönnun og vanda samskipti við aðstandendur. Umhverfi hins deyjandi er stór þáttur í 

meðferðinni og er viðeigandi umhverfi talið geta aukið gæði meðferðar. Takast þarf á við þær 

áskoranir sem upp koma til að forðast slaka umönnun og streitu meðal hjúkrunarfræðinga. 

Skortur á starfsfólki virðist viðvarandi sem veldur álagi í starfi auk þess sem fræðsla til 

hjúkrunarfræðinga virðist ekki nægileg. Með því að auka fræðslu má komast hjá mistökum í 

starfi og veita markvissari hjúkrun í lífslokameðferð. 

Við heimildaleit og lestur rannsókna um viðfangsefnið kom í ljós að fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á Íslandi undanfarin ár en mikið hefur verið rannsakað um viðfangsefnið 

erlendis. Ljóst er að margt má bæta sem viðkemur umönnun við lífslok og hvað varðar 

meðferðarferli deyjandi sjúklinga og því þarf að ramma betur inn verklag varðandi 

lífslokameðferð. Finnst höfundum því mikilvægt að rannsaka notkun meðferðarferlis 

hérlendis með það fyrir augum að bæta til muna þá þjónustu sem er í boði fyrir deyjandi 

sjúklinga og aðstendur þeirra. Höfundar telja að nýútskrifaðir og óreyndir hjúkrunarfræðingar 

þurfi frekari fræðslu varðandi umönnun við lífslok og er það í samræmi við þær niðurstöður 

sem komu fram í þeim rannsóknum sem hér hafa verið teknar til umfjöllunar. Að auki finnst 

höfundum áhyggjuefni hvað skortur á starfsfólki innan heilbrigðisþjónustunar getur dregið úr 

gæðum þeirrar umönnunar sem veitt er við lífslok, og vakti það athygli höfunda hversu 

ítrekað það kom fram í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru. Er það von höfunda að 

niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar verði innlegg í endurskoðun og þróun á meðferðarferli 

fyrir deyjandi sjúklinga þar sem markmiðið væri að auka gæði lífslokameðferðar. 
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