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Útdráttur 

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

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðar rannsóknar er að kanna 

reynslu einstaklinga með hjartabilun af persónumiðaðri nálgun og stuðningi við 

sjálfsumönnun á göngudeild hjartabilunar á Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH). Talið er að 

tilvikum hjartabilana muni fjölga á komandi árum vegna hækkandi aldurs í samfélaginu sem 

og öðrum langvinnum sjúkdómum. Sjálfsumönnun er flókið ferli sem felur í sér 

viðurkenningu einstaklings á einkennum. 

Í rannsókninni verður lögð áhersla á einstaklinga með hjartabilun sem nýta þjónustu 

göngudeildar hjartabilunar á LSH. Persónumiðuð nálgun er hugtak sem ætti að innleiða betur 

í heilbrigðisþjónustunni. Sjúklingarnir eru ólíkir og því þarf að mæta þeim þar sem þeir eru 

staddir hverju sinni. Litið er á þá sem einstaklinga á bak við veikindin þar sem reynsla þeirra 

og óskir eru settar í forgang. Persónumiðuð nálgun leggur áherslu á að sjúklingar taki þátt í 

eigin meðferð því er gagnlegt að efla þá til sjálfsumönnunar. Notast verður við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði í rannsókninni. Gögnum verður aflað með einstaklingsviðtölum við 

sjúklinga með hjartabilun sem nýta þjónustu göngudeildar hjartabilunar á LSH og er áætlað 

að þátttakendur verða alls 20 sjúklingar. 

Höfundar vonast til þess að niðurstöður fyrirhugaðar rannsóknar verði til þess að efla 

hugtakið persónumiðuð nálgun og að heilbrigðisstarfsfólk verði meira vakandi fyrir 

nálguninni til að efla einstaklinga til betri sjálfsumönnunar.  

Lykilhugtök: Hjartabilun, persónumiðuð nálgun, sjálfsumönnun, göngudeild.  
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Abstract 

Individuals are different they need to be cared for according to where they are at in 

their recovery 

This thesis is a final project to the completion of a B.Sc. degree in nursing from the 

University of Akureyri. The aim of the proposed study is to explore the experiences of 

patients with heart failure, from a person centered care approach, and support for self-care in 

the outpatient clinic at Landspítali Hospital (LSH). It is believed that the number of heart 

failure cases will increase in coming years due to increased age in the community, as well as 

an increase in other chronic diseases.  

The study will focus on individuals with heart failure who use outpatient services for 

heart failure at LSH. Person centered care is a concept that must be more carefully put into 

practice in the health care services. Seeing as individuals are different they need to be cared 

for according to where they are at, and the person behind the illness needs to be considered by 

giving their experiences and preferences priority. A person centered care approach 

emphasizes the patient’s active participation in recovery, it is thus useful when motivating 

individuals towards self-care. Self-care is a complex process that involves the recognition of 

individual symptoms, and assessing treatment. We utilized the Vancouver school of 

phenomenology. Data was collected through individual interviews with patients who suffered 

from heart failure and had utilized the services of the outpatient clinic for heart failure and the 

participants were 20 patients. The authors hope that the results of the proposed research will 

strengthen the concept of the person centered care approach to health care, and that it creates 

awareness among health care providers, which in turn may lead to a more attentive approach 

when motivating individuals to better self-care. 

Key words: Heart failure, person- centred care, self care, outpatient clinic.  
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1. kafli - Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2016. Rannsóknaráætlunin miðar að því 

að kanna reynslu sjúklinga með hjartabilun af persónumiðaðri nálgun og stuðningi við 

sjálfsumönnun á göngudeild hjartabilunar á Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH).  

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um bakgrunnsupplýsingar, tilgang rannsóknar, 

rannsóknarspurningar og val á rannsóknaraðferð. Einnig kemur fram gildismat höfunda, gildi 

fyrir hjúkrun, gagnasöfnun og leitarorðum ásamt uppbyggingu rannsóknaráætlunar. 

Bakgrunnsupplýsingar 

Á heimsvísu er langvinn hjartabilun algeng, hjartabilun er flókinn sjúkdómur sem 

kallar á mikla heilbrigðisþjónustu, skerðir lífsgæði og veldur ótímabærum dauðsföllum 

(Davidson, Inglis og Netwton, 2013). Þrátt fyrir aukna þekkingu á mikilvægi sjálfsumönnunar 

hjá einstaklingum með hjartabilun virðist frekar einblínt á hvað veldur hjartabilun en að huga 

að sjálfsumönnun (Spaling, Currie, Strachan, Harkness og Clark, 2015). Íþyngjandi einkenni 

hjartabilunar og lítill ávinningur til betri heilsu geta haft áhrif á hvernig sjúklingar sinna 

sjálfsumönnun. Einstaklingar með hjartabilun ættu að taka þátt í að bæta lífsgæði sín strax frá 

greiningu hjartabilunar með góðri sjálfsumönnun til að minnka líkur á tíðum endurinnlögnum 

á spítala (Heo, Moser, Lennie, Riegel og Chung, 2008). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin World Health Organization (WHO) hefur skilgreint 

heilbrigði sem fullkomna líkamlega, andlega og félagslega velferð, ekki einungis firrð 

sjúkdóma og vanheilinda (WHO, 2006). Að auka lífsgæði ætti að vera eitt af markmiðum 

fyrir einstaklinga með greinda hjartabilun (Chung, Mosor, Lennie og Frazier, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að persónumiðuð nálgun er skilvirk leið til að efla sjúklinga með 

hjartabilun til sjálfsumönnunar og bæta þannig lífsgæði þeirra (Ullin, Malm og Nygårdh, 

2015). Slík nálgun grundvallast á óskum og væntingum þeirra til þátttöku ásamt mati þeirra á 
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eigin þörfum. Mikilvægt er því fyrir meðferðaraðila að setja sig inn í aðstæður, skilja 

áhyggjur, reynslu, þarfir og óskir einstaklinga fyrir eigin meðferð (Thórarinsdóttir og 

Kristjánsson, 2014). Með þessari nálgun sem felur í sér einstaklingshæfða fræðslu, læra 

einstaklingar að taka eftir einkennum hjartabilunar. Það hjálpar þeim að átta sig á þegar 

versnun verður á sjúkdómi og eru líklegri til að annast sig betur og vera vakandi fyrir 

einkennum (Spaling o.fl, 2015). 

Tilgangur rannsóknar er að kanna reynslu sjúklinga af persónumiðaðri nálgun og 

stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeild LSH. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk tileinki 

sér hugtakið persónumiðuð nálgun svo hægt sé að vinna að einstaklingsmiðaðri hjúkrun. 

Gagnlegt er að fá innsýn í líf einstaklings til þess að geta veitt persónumiðaða meðferð og efla 

sjúklinga til sjálfsumönnunar. Það er framtíðarsýn höfunda að persónumiðuð nálgun verði 

meira innleidd í heilbrigðisþjónustu. Starfsfólk göngudeildar hjartabilunar á LSH gæti nýtt sér 

niðurstöður rannsóknar til að efla persónumiðaða nálgun og þjónustu við skjólstæðinga sína. 

Einnig væri hægt að nýta niðurstöður til frekari rannsókna á persónumiðaðri nálgun, 

sjálfsumönnun og fræðsluþörfum einstaklinga með hjartabilun. 

Rannsóknarspurning 

Megin rannsóknarspurningin sem sett var fram.   

Hver er reynsla sjúklinga með hjartabilun af persónumiðaðri nálgun og stuðningi við 

sjálfsumönnun á göngudeild hjartabilunar á LSH? 

Val á rannsóknaraðferð 

Sú aðferð sem stuðst verður við í þessari rannsókn er fyrirbærafræði Vancouver-

skólans sem er eigindleg aðferðafræði og byggist á því hvernig einstaklingar geta upplifað 

hlutina ólíkt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræði felst í því að leitast við að skilja 

hvernig einstaklingar upplifa reynslu sína af því fyrirbæri sem rannsakað er. Við gagnasöfnun 

verður notast við djúpviðtöl (e. in-depth interviewing) sem geta kallað fram djúpan skilning 
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(Patton, 2002). Í rannsókninni verður notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) þar sem 

einstaklingar með persónulega þekkingu á fyrirbærinu eru valdir (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Gildismat höfunda 

Höfundar þessarar rannsóknar hafa allir sinnt einstaklingum með hjartabilun. Mat 

okkar er að einstaklingar með hjartabilun skilji hvorki alvarleika sjúkdómsástands síns 

nægilega vel, né hve mikilvæg sjálfsumönnun þeirra er. Höfundar eru sammála um að fræðsla 

heilbrigðisstarfsfólks sé oft ekki nógu skilvirk og getur verið of flókin fyrir sjúklinginn. Mat 

höfunda er að grunnurinn í góðri sjálfsumönnun sé persónumiðuð nálgun í byrjun meðferðar 

og fræðsla sem byggist á einstaklingshæfðum þörfum sjúklingsins. 

Gildi fyrir hjúkrun 

Einstaklingum með hjartabilun fer fjölgandi vegna hækkandi aldurs þjóðarinnar. Það 

er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um sjúkdóm sinn, heilsu og hvernig þeir geta verið 

þátttakendur í eigin meðferð. Með því að fá sýn á reynslu einstaklinga með hjartabilun af 

persónumiðaðri nálgun og stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeild LSH geta 

hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk bætt þjónustuna fyrir þennan sjúklingahóp. 

 Hjúkrunarfæðingar gegna veigamiklu hlutverki í fræðslu og eftirfylgni sem stuðlar að 

auknum lífsgæðum sjúklinga. Einnig þurfa þeir að hafa góða þekkingu á því hvernig miðla á 

upplýsingum á skýran, einfaldan og hvetjandi máta. Til þess að hjúkrunarfræðingar geti veitt 

persónumiðaða nálgun þurfa þeir að skilja og fá innsýn í upplifun einstaklinga með 

hjartabilun. Höfundar telja að með persónumiðaðri nálgun aukist lífsgæði og þátttaka 

sjúklinga í að efla eigin heilsu. Með niðurstöðum rannsóknar vonast höfundar til að 

vitundarvakning verði meðal heilbrigðisstarfsfólks um mikilvægi persónumiðaðrar nálgunar í 

meðferð. 
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Rannsóknaráætlun 

Í inngangi er fjallað um uppbyggingu rannsóknaráætlunar. Í öðrum kafla er farið yfir 

fræðilega samantekt sem byggð er á rannsóknum. Fjallað er almennt um hjartabilun, 

heildstætt heilsufarsmat, persónumiðaða nálgun og sjálfsumönnun. Auk þess er fjallað um 

þjónustu göngudeildar hjartabilunar á LSH. Í þriðja kafla er tekin fyrir sú aðferðafræði sem 

varð fyrir valinu. Fjórði kafli er umræðukafli sem tekur saman helstu atriði úr fræðilegri 

samantekt. Að lokum er fimmti kafli þar sem lokaorð höfunda koma fram. 

Gagnasöfnun og leitarorð 

Í þessari rannsóknaráætlun var stuðst við heimildaleit úr gagnasöfnum: Chinahl 

(EBSCOhost), Pup Med, Pro Quest, leitir.is, Web of Science, hirsla.is og Google Scholar. 

Leitarorð sem notuð voru við rannsóknaráætlunina: Sjálfsumönnun (e. self care), 

persónumiðuð nálgun (e. person-centred care), hjartabilun (e. heart-failure), sjálfsstjórn (e. 

self-management), einkenni (e. symptoms), hjúkrunarfræðingar (e. nurses) og heildstætt 

heilsufarsmat (e. health assessment). 

Skilgreining meginhugtaka 

Hjartabilun: Hjartabilun er skilgreind sem frávik á uppbyggingu hjartans eða starfræn 

bilun á hjarta sem veldur því að líkamsvefir fá ekki nægjanlegt súrefni. Þættir sem ýta undir 

hjartabilun eru meðal annars kransæðastífla, hár blóðþrýstingur, sykursýki eða offita 

(McMurray o.fl., 2012; Mayo Clinic Staff, e.d.a). 

Persónumiðuð nálgun: Persónumiðuð nálgun felur í sér að mæta einstaklingnum þar 

sem hann er staddur út frá heildrænu sjónarhorni. Einblínt er á hann sem persónu fremur en 

sjúkdóminn (Ulin, Malm og Nygårdh, 2015). Einstaklingur er virkur og ábyrgur þátttakandi í 

sinni eigin meðferð, virðing er borin fyrir honum og jafnræðis er gætt (Sumsion og Law, 

2006; Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2013). 
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Fræðsluþarfir: Hugtakið felur í sér að einstaklingur þarfnast kennslu eða tilsagnar 

(Mörður Árnason, 2002). 

Sjálfsumönnun: Dagleg hegðun einstaklings sem eflir heilsu og vellíðan. Getur komið í 

veg fyrir veikindi, sjúkdóma og minnkað einkenni (Moser og Watkins, 2008). 

Lífsgæði: Hugtakið lífsgæði nær í stórum dráttum yfir það hvernig einstaklingur mælir 

„vellíðan“ úr mörgum þáttum í lífi sínu. Þar spilar t.d. inn í tilfinningaleg viðbrögð 

einstaklinga við atburðum lífs, ánægja og viðbrögð í persónulegum samböndum. Í mörgum 

ritum er talað um lífsgæði sem vellíðan (Theofilou, 2013). 
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2. kafli - Fræðileg umfjöllun 

Hvað er hjartabilun? 

Hjartabilun er skilgreind sem frávik á uppbyggingu hjartans eða starfræn bilun á hjarta 

sem veldur því að líkamsvefir fá ekki nægjanlegt súrefni. Klínískt er hjartabilun skilgreind 

sem heilkenni þar sem sjúklingar eru með einkenni eins og mæði, andþyngsli, vökvasöfnun 

og þreytu (McMurray o.fl., 2012). 

Orsakir hjartabilunar 

Helstu orsakir hjartabilunar eru hjartadrep í kjölfar kransæðastíflu, hjartsláttartruflanir, 

meðfæddir hjartagallar, hjartalokusjúkdómar, hár blóðþrýstingur eða hjartavöðvasjúkdómar. 

Helstu orsakir hjartabilunar hjá yngri einstaklingum eru veirusýkingar í hjarta, meðfæddir 

hjartagallar, af völdum krabbameinslyfjameðferðar og vegna barnsburðar en í þeim tilfellum 

gengur hjartabilun oftast til baka (McMurray o.fl., 2012). 

Algengi og nýgengi 

Algengi hjartabilunar er um það bil 1-2% hjá fullorðnum í hinum vestræna heimi, 

algengið hækkar hins vegar meira en 10% hjá einstaklingum eldri en 70 ára (McMurray o.fl., 

2012). Á hverju ári greinast um það bil 5-10 einstaklingar af hverjum 1000 íbúum með 

hjartabilun á Vesturlöndum en hjartabilun er sjaldgæf hjá einstaklingum undir 50 ára 

(Mosterd og Hoes, 2007). Á Íslandi hefur algengi lítið verið rannsakað en fram kemur í 

lokaritgerð Hauks Einarssonar (2015) að algengi á Íslandi hjá einstaklingum 66-98 ára sé 

3,7% og var það marktækt hærra hjá körlum en konum. Nýgengið mældist 16,5 tilvik af 1000 

manns á ári og var það einnig marktækt hærra hjá körlum en konum. 

Í Bandaríkjunum er talið að 1 af hverjum 5 þrói með sér hjartabilun á ævinni og talið 

er að 1 af hverjum 9 láti lífið árlega vegna hjartabilunar (American Heart Association, 2015a; 

Mozaffarian o.fl., 2015). Talið er að 550.000 séu greindir árlega með hjartabilun í 

Bandaríkjunum (Hinkle og Cheever, 2014). Í Bretlandi eru rúmlega 900.000 einstaklingar 
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með hjartabilun og hækkar algengi og nýgengi með aldrinum. Að meðaltali eru flestir greindir 

um 76 ára en 1 af hverjum 35 einstaklingum eru greindir 65-74 ára. Á aldrinum 75-84 ára er 1 

af hverjum 15 greindir og 1 af hverjum 7 eru greindir eldri en 80 ára. Talið er að algengi muni 

hækka á komandi árum vegna hækkandi aldurs í samfélaginu sem og aukinnar tíðni 

sykursýkis, háþrýstings, offitu og vegna gáttatifs (The National Clinical Guideline Centre, 

2010). 

Áhættuþættir 

Aðaláhættuþættir fyrir hjartabilun eru kransæðasjúkdómar, hár blóðþrýstingur, 

sykursýki, offita, reykingar og hækkaður aldur. Þættir sem draga úr áhættu hjartabilunar eru 

hreyfing, reykleysi, takmörkun á neyslu áfengis og heilbrigt mataræði. Rannsóknir hafa sýnt 

að 10% hjartabilunar tengjast háþrýstingi, 3% sykursýki og 62% er af völdum 

kransæðasjúkdóma. Aukning á algengi sykursýki og offitu leiðir til þess að tíðni á hjartabilun 

eykst (Roger, 2010). Vegna þess er mikilvægt að einstaklingar tileinki sér heilbrigðan lífsstíl 

til að minnka líkur á að þróa með sér hjartasjúkdóma (American Heart Association, 2015a). 

Horfur 

Síðustu áratugi hafa einstaklingar sem greinst hafa með hjartabilun lifað lengur en 

samt sem áður er þetta langvinnur sjúkdómur og lífsógnandi. Hjartabilun leggst oftar á eldra 

fólk og er ein algengasta orsök spítalavistar (Dudas o.fl., 2012). Sjúklingar með hjartabilun 

hafa slæmar batahorfur en allt að 30-40% sjúklinga sem greinast í Bretlandi með hjartabilun 

látast innan árs en eftir það er dánartíðni minni en 10% á ári. Dánartíðni eftir greiningu er um 

50% á fyrstu 4-5 árunum en þá er átt við mjög alvarlega hjartabilun (Yancy o.fl., 2013). 

Lífslíkur hjá yngri sjúklingum og hjá þeim sem hafa ekki önnur heilsufarsvandamál hafa 

aukist á síðustu 10 árum. Talið er að innlagnir á sjúkrahús muni aukast um allt að 50% á 

næstu 25 árum, aðallega vegna hækkandi aldurs. Yngri einstaklingar og þeir sem hafa ekki 
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önnur læknisfræðileg vandamál hafa betri lífshorfur (The National Clinical Guideline Centre, 

2010).  

Greining og einkenni 

Ef grunur er um að einstaklingur sé með hjartabilun þarf hann að fara í margs konar 

rannsóknir. Það eru nokkrir þættir sem þurfa að vera til staðar til að greining hjartabilunar sé 

staðfest. Það er skerðing á slökun eða samdrætti hjartans, auk þess að einstaklingur hafi 

einkenni eins og mæði, andnauð, þreytu eða bjúg (Hinkle og Cheever, 2014). Annað algengt 

einkenni er minnkað þol eða úthaldsleysi við ýmsar athafnir. Einkenni sem ekki eru eins 

algeng eru næturhósti, þyngdaraukning, þyngdartap, minnkuð matarlyst, þunglyndi, yfirlið, 

óáttun, óreglulegur hjartsláttur og uppþemba. Hjartabilun er óalgeng hjá einstaklingum sem 

ekki eru með önnur heilsufarsvandamál (McMurray o.fl., 2012). 

Margir virðast ekki líta á hjartabilun sem langvinnan sjúkdóm, heldur sem 

bráðasjúkdóm. Í rannsókn Spaling o.fl., (2015) kom fram að þátttakendum fannst ekki 

hættulegt að greinast með hjartabilun en þeim fannst hættulegt ástand þegar versnun varð á 

einkennum. 

Við greiningu á hjartabilun eru ofangreind aðaleinkenni metin. Klínísk einkenni eru 

skoðuð eins og þandar hálsbláæðar (e. Jugular venus). Við hlustun getur heyrst lungnabrak 

og/eða truflun á slætti (e. Displaced apex beat), þessi einkenni leiða til truflunar á starfsemi 

hjartans. Greining getur verið erfið þar sem einkenni hjartabilunar eru oft svipuð og einkenni 

annarra sjúkdóma. Flókið getur verið að greina aldraða, einstaklinga með offitu eða 

lungnavandamál. Auk þess getur verið vandasamt að greina einstaklinga með hjartabilun þar 

sem sumir taka þvagræsilyf við bjúg og því sjást þessi einkenni ekki endilega við skoðun. Þar 

af leiðandi er helsta leiðin til að greina hjartabilun að meta fyrri sögu um hjartavandamál og 

skoða ítarlega núverandi heilsufarssögu (McMurray o.fl., 2012). Eftir að 

heilbrigðisstarfsmaður hefur tekið sögu og gert líkamsskoðun þá eru gerðar rannsóknir. Ein af 
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helstu rannsóknum sem einstaklingar með hjartabilun fara í er hjartalínurit en það sýnir 

hjartsláttarhraða, takt og breytingar á riti. Með hjartaómun er hægt að sjá stærð hjartahólfa, 

þykkt hjartaveggja, samdráttargetu hjartaloka o.fl. Doppler tæki er notað til þess að skoða 

blóðflæði. Þegar tekin er röntgenmynd af lungum er hægt að sjá hvort hjartað hafi stækkað 

eða hvort fylling sé í lungnaslagæðum. Teknar eru blóðprufur og gerðar þvagrannsóknir en þá 

er verið að athuga breytingar frá eðlilegum gildum (National Heart, Lung and Blood Institute, 

2015).  

Brain Natriuretic Peptide (BNP) er eitt af þeim hormónum sem eykur útskilnað 

natríum um nýrun. Við greiningu á hjartabilun hefur mæling á BNP verið notuð í 15 ár. BNP 

er meðal annars mælt þegar ekki er til fyrri saga um hjartabilun og óútskýrð mæði er til staðar. 

Auk þess er það notað til að meta horfur og versnandi einkenni þekktrar hjartabilunar 

(Landlæknisembættið, 2008). Í einstökum tilfellum er tekið þrekpróf hjá einstakling til að 

meta samband milli hjartsláttar, hreyfiálags og upptöku súrefnis í líkamanum (Hinkle og 

Cheever, 2014).   

Alþjóðlegt mælitæki á einkennum hjartabilunar New York Heart Accociation – 

Functional Classification (NYHA-FC) er notað til flokkunar á alvarleika hjartabilunar. 

Einkennin eru frá vægum til mjög alvarlegra einkenna og eru flokkuð í fjóra flokka 

hjartabilunar samkvæmt NYHA-FC. 

- Flokkur I: Engin skerðing á þreki og athafnir daglegs lífs leiða ekki til þreytu, mæði eða 

hjartsláttareinkenna. 

- Flokkur II: Væg skerðing á þreki, engin einkenni eins og þreyta, mæði og 

hjartsláttareinkenni koma í hvíld en koma við litla áreynslu. 

- Flokkur III: Mikil skerðing á þreki, engin einkenni í hvíld en koma við litla áreynslu. 

- Flokkur IV: Sjúklingur getur ekkert gert án tilkomu einkenna, einkenni eru oft til staðar í 

hvíld og aukast við minnstu áreynslu (McMurray o.fl., 2012). 
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Eins og sjá má á flokkuninni lýsir hjartabilun sér ekki eins hjá öllum einstaklingum og 

geta þeir verið að flytjast á milli flokka eftir því hvort einkenni minnka eða aukast. 

Samkvæmt því sem kemur fram í flokkuninni geta einstaklingar með hjartabilun verið allt frá 

því að geta lifað tiltölulega eðlilegu lífi, alveg upp í það að þurfa að heyja baráttu á hverjum 

degi fyrir lífi sínu. Það er gagnlegt að vinna eftir flokkunarlista sem þessum, ekki einungis 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að samræma vinnubrögð sín við greiningu og meðferð, heldur 

einnig fyrir þá einstaklinga sem vilja standa sig vel í sjálfsumönnun vegna hjartabilunar þar 

sem þeir geta nýtt sér flokkunina til að fylgjast með framgangi sjúkdóms (Miller-Davis, 

Marden og Leidy, 2006). 

Heildstætt heilsufarsmat hjá einstaklingum með hjartabilun 

Heildstætt heilsufarsmat er lykilatriðið í hjúkrun sem gerir hjúkrunarfræðingum kleift 

að átta sig á ástandi einstaklings og umönnunarþörfum hans (Coombs, Crookes og Curtis, 

2013; Kristín Þórarinsdóttir, 2003). Heilsufarsmat einstaklings með hjartabilun er margþætt. 

Það byggir á að horfa á einstakling heildstætt og fá ítarlega og góða sögu (Colledge, Walker, 

Ralston og Davidson, 2010).  

Ákveðin markmið eru oft sett fram við meðferð á hjartabilun t.d. að bæta 

sjúkdómseinkenni, lífsgæði og minnka sjúkdóms- og dánartíðni. Þannig er hægt að hægja á 

framgangi sjúkdóms og koma í veg fyrir frekari versnun. Meðferð við hjartabilun er fjölþætt 

meðal annars læknisfræðileg meðferð, meðferðarheldni sjúklings og í sumum tilfellum þarf 

skurðaðgerð. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vel upplýstir ásamt því að hafa fengið góða 

fræðslu til að meta heilsufar og framgang sjúkdóms. Öryggi sjúklings skal ávallt vera í 

forgangi en til þess þarf heilbrigðisstarfsfólk að vinna á skilvirkan og áhrifaríkan hátt. 

Upplýsingaflæði milli heilbrigðisstarfsfólks skiptir hér megin máli en það eykur öryggi 

sjúklings og getur komið í veg fyrir mistök (Babb, 2009).  
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Hlutverk hjúkrunarfræðinga hefur breyst með tímanum, þeir koma nú meira inn í 

heilsufarsmat sjúklinga sinna. Þverfagleg teymisvinna er grundvöllur í umönnun sjúklings 

með hjartabilun (Weber og Kelley, 2013). Mat á líkamlegum einkennum er veigamikill þáttur 

heilsufarsmats hjá hjartabiluðum. Í líkamsmati skal leita eftir vísbendingum um ófullnægjandi 

súrefnisinntekt eins og bláma, andþyngsli, mæði og erfiði við öndun. Taka skal blóðþrýsting, 

athuga púls, útflæði hjartans, bjúg og þvagútskilnað (Colledge, Walker, Ralston og Davidson, 

2010). Upplýsingar sem mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn afli sér er saga um 

heilsufarsleg áhyggjuefni einstaklings, persónulegar heilsufarsupplýsingar, fjölskyldusaga og 

lífsstíls- og hollustuhættir (Weber og Kelley, 2013). 

Heildræn sýn á sjúkling endurspeglast í heilsufarslyklunum 13 sem notaðir eru við 

heilsufarsmat í hjúkrun á Íslandi en þeir byggjast á flokkunarkerfi NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association) hjúkrunargreininga. Þeir gefa kerfisbundið yfirlit yfir 

líffræðilega, sálfélagslega og vitræna þætti sem tengjast heilsufari og þeim viðbrögðum sem 

veikindi geta kallað fram hjá einstaklingum. Vísbendingar sem heilsufarslyklarnir gefa eru 

notaðar út frá mati hjúkrunarfræðings eftir því sem við á hverju sinni (Kristín Þórarinsdóttir, 

2003). Í undirköflunum hér á eftir verður tekið mið af heilsufarslyklunum í tengslum við 

sjúklinga með hjartabilun.  

Líkamleg einkenni. Eftir að greining hefur verið staðfest er hægt að skoða út frá 

einkennum hversu alvarlegt ástand sjúklings er og meta árangur meðferðar út frá því 

(Landlæknisembættið, 2008). Fyrsta líkamsskoðun miðast við að meta áhrif minnkaðs útfalls 

hjarta sem hjartabilunin orsakar. Með líkamsskoðun er fylgst með þreytu og kvíða sem gæti 

bent til súrefnisskorts frá lungum. Meðvitund sjúklings er metin m.t.t. minnkaðs 

súrefnisflæðis til heilans. Hraði og dýpt öndunar er metin og athugað er hvort áreynsla 

greinist við öndun í hvíld. Lungu eru hlustuð til þess að meta hvort brak eða hvæs sé til staðar. 

Náið er fylgst með blóðþrýstingi, æðafyllingu, hjartahljóðum og hjartalínurit er tekið m.t.t. 
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hraða og takts. Hjúkrunarfræðingar hafa eftirlit með húðlit og ástandi húðar ásamt því að þeir 

kanna hita og útlæga púlsa. Þá athuga þeir einnig bjúgsöfnun, þvagútskilnað, vökvajafnvægi 

og þyngd (Hinkle og Cheever, 2014). Hér á eftir verður farið yfir sértæk líkamleg einkenni 

hjartabilunar. 

Bjúgur og vökvasöfnun. Vökvajafnvægi getur brenglast hjá sjúklingum með hjartabilun 

og því ber að fylgjast með einkennum eins og bjúg á útlimum (Gulanick og Myers, 2011). 

Bjúgur myndast þegar þrýstingur bláæða verður hár og þvingar vökva út í útæðavefi 

líkamans. Þegar þvagútskilnaður minnkar vegna skertrar nýrnastarfsemi eykst vökvinn í 

líkamanum. Þetta er algengt vandamál hjá sjúklingum með hjartabilun þar sem bjúgur kemur 

oftast fram á fótum. Þegar bjúgur breiðist út færist hann ofar á líkamann og leggst t.d. á 

mjaðmir, bak og ytri kynfæri. Ef vefir líkamans þenjast of mikið getur húðin sprungið og í 

kjölfar þess lekur vökvi út. Vökvasöfnun er oft ástæða óútskýrðar þyngdaraukningar hjá 

sjúklingum með hjartabilun (Haugh og Reid, 2007). 

Vökvaójafnvægi í líkamanum getur haft hættu í för með sér. Það er því 

grundvallaratriði hjá bráðveikum einstaklingum að fylgjast vel með vökvajafnvægi. 

Mismunandi er hvort sjúklingar eigi að vera á vökvatakmörkun og fer það eftir því hvort þeir 

séu að safna á sig vökva (Scales og Pilsworth, 2008). Bjúgur er stigaður frá einum plúsi til 

fjögurra. Til þess að stiga bjúginn er skoðuð sú dæld sem myndast þegar þrýstingur hefur 

verið á húðinni. Þá er mældur sá tími sem það tekur húðina til þess að jafna sig. Nánari 

útskýringar á mynd 1 (Hinkle og Cheever, 2014). Samkvæmt heilsufarslyklum þarf að fylgjast 

með húð. Algeng einkenni sem geta komið fram eru litabreytingar, kláði, útbrot, sár, bólur og 

raki sem er af völdum líkamsvessa (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). 
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Mynd 1. Stigun bjúgs  

Andþyngsli. Eitt af aðaleinkennum hjartabilunar er andþyngsli og er það ein af helstu 

ástæðum þess að fólk leitar sér hjálpar (American Heart Association, 2015b). Andþyngsli 

koma fram þegar aukning verður á súrefnisþörf í líkamanum sem getur bæði verið í hvíld og 

við áreynslu. Þetta orsakast af of háum þrýstingi í lungum sem þrýstir vökva úr 

lungnaháræðum út í lungnablöðrur og hefur þannig áhrif á loftskiptin. Einkenni geta einnig 

komið fram í liggjandi stöðu og er það vegna minni ummáls í brjóstkassa. Því er þessum 

einstaklingum ráðlagt að sofa með hátt undir höfði eða í hálfliggjandi stöðu (Haugh og Reid, 

2007). 

Þreyta og skert athafnaþrek. Algeng einkenni sem hjartabilaðir sjúklingar nefna er 

úthaldsleysi, svefnvandamál sem oft má rekja til sjúkdómsins eða sálfélagslegra vandamála 

(McMurray, 2012). Ástæða þreytu er meðal annars vegna minnkaðs útfalls hjarta sem gerir 

það að verkum að minna blóðflæði verður um vefi líkamans. Skilgreining á útfalli hjartans er 

það magn blóðs sem er dælt frá vinstri slegli inn í ósæðina á mínútu (Haugh og Reid, 2007). 

Einn þriðji hjartabilaðra sjúklinga á í erfiðleikum með öndun í svefni (McMurray, 2012).  

Svefntruflanir. Heilsufarslyklar leggja áherslu á að fylgjast þurfi með svefnvenjum 

einstaklinga svo sem háttatíma, rofnum svefni t.d. vegna salernisferða, venjum fyrir svefn og 

gæðum hans (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). Sjúklingar með hjartabilun þurfa að hafa í huga að 

drekka meiri vökva fyrri hluta dags þar sem margir taka þvagræsilyf vegna bjúgsöfnunar. 
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Þvagræsislyf hefur slík áhrif að einstaklingar losa meira þvag sem getur valdið 

svefntruflunum ef vökvainntekt er mikil á kvöldin (Mayo Clinic Staff, e.d.b). 

Sjálfsbjörg og hreyfing. Rannsókn á sjálfsbjörg hjartabilaðra sem gerð var af Riegel 

og Carlson (2002) fjallaði meðal annars um líkamleg bjargráð sem einstaklingar notuðu. 

Helsta bjargráðið var að nota hagnýta aðlögun sem felur í sér að nota skapandi leiðir til þess 

að breyta umhverfi sínu og á þann hátt aðlagast sjúkdómnum betur. Sem dæmi töldu sumir 

einstaklingar í rannsókninni að öruggara væri að aka en ganga vegna líkamlegs ójafnvægis, en 

þeir sem völdu að ganga notuðu göngugrindur til halds og trausts. Venjubundnar æfingar eru 

góð leið til að auka súrefni í blóði og minnka bólgur. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega 

líðan og getur minnkað þunglyndi og kvíða. American College of Cardiology (ACC) mæla 

með að hreyfing sé ein af meðferðum einstaklinga með hjartabilun (Riegel o.fl., 2009). 

Samkvæmt heilsufarslyklunum er fylgst með sjálfsbjargargetu, hreyfigetu, þjálfun og 

tómstundum (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). Einstaklingar með hjartabilun eru oft aldraðir og 

notast margir við hjálpartæki eins og göngugrindur sér til stuðnings (Spaling o.fl, 2015). 

Hjúkrunarfræðingar leiðbeina sjúklingum með hjartabilun varðandi hvers konar þjálfun getur 

hentað hverjum og einum. Auk þess hvetja þeir sjúklinga til þess að iðka tómstundir (Kristín 

Þórarinsdóttir, 2003). 

Næring og útskilnaður. Helstu áherslur í mataræði fyrir sjúklinga með hjartabilun eru 

að takmarka saltneyslu. Mikið salt stuðlar að vökvasöfnun sem gerir það að verkum að hjartað 

þarf að vinna hraðar og getur það valdið bjúgsöfnun og mæði. Gott er að hafa í huga að flestar 

tilbúnar matvörur eru með viðbættu salti og því er ekki ráðlagt fyrir hjartasjúklinga að salta 

matinn aukalega. Mikilvægt er að takmarka fitu og kólesteról í fæðu þar sem það eru 

áhættuþættir fyrir kransæðasjúkdóma sem geta leitt til hjartabilunar (Mayo Clinic Staff, 

e.d.b).  
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Hjúkrunarfræðingar styðjast við heilsufarslykla til að meta sjúklinga með hjartabilun. 

Einkenni sem fylgjast þarf með í tengslum við næringu eru kyngingarörðugleikar, 

gervitennur, munnhirða, mataróþol, ógleði og meltingarvandamál (Kristín Þórarinsdóttir, 

2003). Sjúklingar með hjartabilun þurfa að leggja áherslu á innihald matar þar sem salt, fitu 

og kólesteról ber að takmarka (Mayo Clinic Staff, e.d.b). Fylgjast þarf með útskilnaði eins og 

magni, tíðni, lykt og lit þvags. Einnig þarf að huga að vandamálum við þvagútskilnað eins og 

tíðum þvaglátum vegna lyfja, óþægindum við þvaglát og næturþvaglátum. Hægðir sjúklinga 

þarf einnig að athuga. Einkenni sem geta komið upp eru hægðatregða, gyllinæð, niðurgangur, 

verkir og óþægindi. Hjúkrunarfræðingar veita einstaklingum fræðslu til að fylgjast með 

einkennum vegna hægða- og þvagvandamála (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). 

Sálræn líðan. Hjartabilun hefur áhrif á sálræna líðan fólks og gott er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að hafa heilsufarslyklana til viðmiðunar þegar verið er að meta sálræna 

líðan (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). Einstaklingar með hjartabilun eru t.d. líklegri að fá 

einkenni kvíða, þunglyndi og andlega vanlíðan (Hinkle og Cheever, 2014). Hér fyrir neðan 

verða tekin fyrir tvö helstu andlegu vandamál sjúklinga með hjartabilun sem eru kvíði og 

þunglyndi. 

Kvíði. Kvíði er neikvæð tilfinning sem kemur fram þegar einstaklingur finnur fyrir 

ógn. Einstaklingar með hjartabilun hafa hærri tíðni kvíðaeinkenna heldur en heilbrigðir 

einstaklingar (Dekker o.fl., 2014). Þeir sem finna fyrir kvíða geta haft einkenni eins og hraðari 

hjartslátt, tíðari öndun og hækkaðan blóðþrýsting. Þetta getur leitt til þess að 

hjartabilunareinkenni verða verri og versnun verður á sjúkdómi (Mayo Clinic Staff, e.d.b). 

Í rannsókn Shen o.fl. (2011) kom fram að kvíði var eitt af algengustu andlegu 

erfiðleikum einstaklinga með hjartabilun. Meira en helmingur þátttakenda sýndu miðlungs til 

alvarleg einkenni kvíða. Ef einstaklingur fékk rétta meðferð og meðhöndlun fann hann fyrir 
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minni kvíða þegar skoðað var yfir 6 mánaða tímabil. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera 

meðvitaðir um kvíða, koma með ráðleggingar og veita stuðning. Þeir fræða sjúkling og 

fjölskyldu hans um leiðir til þess að takast á við kvíðann og forðast streituvaldandi aðstæður 

(Hinkle og Cheever, 2014).  

Í rannsókn Dekker o.fl. (2014) kom fram að einstaklingar með hjartabilun upplifðu 

bæði kvíða og þunglyndi. Meirihluti einstaklinga með þunglyndiseinkenni fundu fyrir miklum 

einkennum kvíða. Meira en helmingur einstaklinga með kvíðaeinkenni voru að auki með 

þunglyndi. Einn af hverjum þremur sjúklingum með hjartabilun utan spítala finna fyrir 

einkennum kvíða og þunglyndis. Yngri einstaklingar eru í meiri hættu á að finna fyrir 

kvíðaeinkennum, einnig þeir sem höfðu þunglyndiseinkenni fyrir. Heilbrigðisstarfsfólk þarf 

að vera meðvitað um að oft eru tengsl á milli þunglyndis og kvíða.  

Ónæg fræðsla til einstaklinga með hjartabilun er talin minnka stjórn þeirra á 

sjúkdómnum og getur jafnvel aukið einkenni eins og streitu og kvíða. Því er fræðsla 

mikilvægur þáttur í meðferð (Dudas o.fl., 2012). 

Þunglyndi. Þunglyndiseinkenni eru tíð sálfræðileg einkenni hjá einstaklingum með 

hjartabilun og 1 af hverjum 5 hjartabilaðra eru greindir með þunglyndi. Sjúklingar með 

hjartabilun sem eru með þunglyndiseinkenni eru í þrefalt meiri hættu á spítalavistun og tvöfalt 

meiri hættu á dauðsfalli. Þunglyndiseinkenni og ófullnægjandi félagslegur stuðningur getur 

spáð fyrir aukinni dánartíðni og versnun á sjúkdómsástandi. Hins vegar er óljóst hvernig 

þunglyndiseinkenni og félagslegur stuðningur hafi áhrif á lífsgæði en niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt að minni félagslegur stuðningur og aukin þunglyndiseinkenni leiða til verri 

lífsgæða. Ef þunglyndiseinkennin eru meðhöndluð og félagslegur stuðningur er aukinn getur 

það bætt lífsgæði (Chung, Lennie og Frazier, 2013). 
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Einstaklingar með hjartabilun finna fyrir vanmætti og geta upplifað sig ráðalausa um 

hvernig þeir eigi að takast á við hlutina eftir greiningu. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera 

meðvitaðir um það og benda þeim á hvað þeir geta gert með því að vera þátttakendur í eigin 

meðferð. Mikilvægt er að þeir fái hvatningu til að takast á við sjúkdóminn ef þeir finna fyrir 

miklum vanmætti því annars getur það aukið líkur á þunglyndi. Því er gagnlegt að skima fyrir 

þunglyndi hjá þessum sjúklingahópi (Hinkle og Cheever, 2014). 

Félagsleg tengsl og kynbundnir þættir. Fylgjast þarf með félagsneti einstaklinga, 

samsetningu fjölskyldna, heimilisaðstæðum, samskiptum milli fjölskyldumeðlima og styrk- 

og veikleikum þar sem hugsanleg hlutverkabreyting gæti orðið á heimilum. Einnig þarf að 

athuga hvort sjúklingar fái heimilisaðstoð, þurfi hvíldarinnlögn eða fari í dagvistun (Kristín 

Þórarinsdóttir, 2003). Sjúkrahúsdvöl sjúklinga með hjartabilun hefur styst og er það vegna 

bættra rannsókna og aðgerða á hjarta. Betri nýting göngudeildar gerir sjúklingum kleift að 

vera heima. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar afli sér upplýsinga um stöðu sjúklings 

eins og stuðningsaðila, heimilisaðstæður og hvort viðkomandi fái fullnægjandi þjónustu 

(Hinkle og Cheever, 2014).  

Sjúklingar með hjartabilun geta fengið fræðslu um kynlíf, þar sem margir halda að þeir 

megi ekki stunda kynlíf vegna álags á hjarta (Anna G. Gunnarsdóttir, Guðrún Valgeirsdóttir, 

Axel F. Sigurðsson, Ingveldur Ingvarsdóttir og Sólrún Jónsdóttir, e.d). Þeir eru oft hræddir um 

að fá annað hjartaáfall og vilja því vita hvernig þeir geta stundað kynlíf. Nauðsynlegt er að 

ræða um þessa hluti við einstakling og maka hans, því það getur hjálpað þeim að takast á við 

kynbundna þætti (Hinkle og Cheever, 2014). Það þarf að gera þeim ljóst að kynlíf er ekki 

slæmt fyrir hjartað en aftur á móti gæti verið að það verði þeim ekki eins auðvelt og áður 

(Anna G. Gunnarsdóttir o.fl., e.d). Það er ólíklegt að einstaklingur sjálfur byrji að tala um 

kynlíf af fyrra bragði (Hinkle og Cheever, 2014). Upplýsa þarf sjúkling um að hann geti leitað 
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sér frekari upplýsinga um kynlíf hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi (Anna G. Gunnarsdóttir 

o.fl., e.d). 

Vitrænt ástand og geta til að meðtaka upplýsingar. Einstaklingar með hjartabilun 

standa frammi fyrir margs konar hindrunum t.d. öðrum sjúkdómum, líkamlegum- og 

vitrænum takmörkunum, heyrn- og sjónskerðingu, þunglyndi, efnahagsvanda og vanþekkingu 

til að sinna sjálfsumönnun (Davidson, Inglis og Newton, 2013). 

Samkvæmt rannsókn Kim, Hwang, Shim og Jeong (2015) kom í ljós að einstaklingar 

með einkenni hjartabilunar voru með verri vitræna getu en þeir sem voru einkennalausir. 

Einnig kom í ljós að því verri sem hjartabilunin var, því minni tíma notuðu einstaklingar til 

sjálfsumönnunar.  

Til að stunda góða sjálfsumönnun er heilsulæsi mikilvæg. Það ákvarðast út frá 

skilningi og getu til að notfæra sér upplýsingar í heilbrigðistengdri ákvarðanatöku auk 

árangursríkri þátttöku í heilbrigðiskerfinu (Speros, 2005). Hugtakið heilsulæsi er tiltölulega 

nýtt og skilgreining WHO á því er að fólk búi yfir þeirri þekkingu, hvatningu og hæfni sem 

þarf til að hafa upp á þeim upplýsingum sem það þarfnast, geti skilið upplýsingar, lagt mat á 

eigin gæði og notfært sér þessar upplýsingar til heilsueflingar (Kickbush, Pelikam, Apfel og 

Tsouros, 2013). Slík hæfni er nauðsynleg til að geta tekið vel upplýstar ákvarðanir varðandi 

eigin heilsu, notið hennar sem best og upplifað vellíðan (Evangelista o.fl., 2010). Í auknum 

mæli er verið að benda á mikilvægi samskipta einstaklinga og heilbrigðisstarfsfólks m.t.t. 

eflingar heilsulæsis sem endurspeglast í betra mati einstaklings á eigin heilsu (Speros, 2005). 

Slæmt heilsulæsi eins og ónæg þekking á almennri heilbrigðisþjónustu getur skert lífsgæði 

sem tengjast heilsu, aukið tíðni innlagna á sjúkrahús og hækkað dánartíðni. Gott heilsulæsi er 

mikilvægt til að einstaklingur geti túlkað upplýsingar um sjúkdóminn og ráðlagða meðferð 

(Evangelista o.fl., 2010). 
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Rannsókn O’Connell o.fl. (2011) leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem hafa lélegt 

heilsulæsi hafa minni þekkingu á hjartabilun en þeir sem eru með gott heilsulæsi. Þeir sem eru 

með lélegt heilsulæsi eru marktækt ólíklegri til að svara spurningum rétt sem lagðar eru fyrir 

þá varðandi sjúkdóminn. Gefur það til kynna að lítið heilsulæsi kunni að takmarka getu 

einstaklinga til að nýta sér nauðsynlegar upplýsingar til að stunda góða sjálfsumönnun 

(O’Connell o.fl., 2011). Þetta á við um öll heilsutengd málefni, t.d. almenna heilsufræði, 

heilsueflingu og þekkingu á þeim þáttum sem geta haft áhrif á eigið líf og heilsufar. Þeir 

einstaklingar sem búa yfir slæmu heilsulæsi hafa minni þekkingu á sjúkdómsástandi sínu. Þeir 

fylgja ekki jafn vel lyfjafyrirmælum, meðferðaráætlun, stunda verri sjálfsumönnun og andleg 

heilsa þeirra er lakari (Evangelista o.fl., 2010). 

Speros (2005) bendir á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk einblíni ekki aðeins á tengsl félagslegra þátta og menntunarstigs 

einstaklinga en það hefur gjarnan verið gert þegar heilsulæsi er kannað. Líta beri frekar til 

hegðunarlegra þátta eins og hvernig þeir fylli út eyðublöð tengd heilsu sinni, hvort þeir mæti í 

bókaða tíma og fylgi fyrirmælum varðandi lyfjatöku og meðferð. 

Samkvæmt heilsufarslyklum þarf að hafa í huga áttun einstaklings og í vissum 

tilfellum er tekið próf sem heitir Mini Mental State Examination (MMSE) og mat á 

meðvitund er metið með skala t.d. Glasgow Coma Scale (GCS). Vitsmunir eru metnir og er þá 

aðallega metin dómgreind, minni og námsgeta. Í tengslum við tjáskipti er metnir 

tungumálaerfiðleikar, þvoglumælgi, málstol og fleira (Kristín Þórarinsdóttir, 2003).  

Aðlögun og bjargráð. Í rannsókn Riegel og Carlson (2002) kom fram að einstaklingar 

notuðu andleg bjargráð eins og að fræðast meira um sjúkdóminn þar sem það auðveldaði þeim 

fyrir að stunda góða sjálfsumönnun. Þær leiðir sem einstaklingar notuðu til að læra um 

hjartabilun og lyfjainntöku voru meðal annars fræðilegur lestur, mat á fyrri reynslu eða 

upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki. Það kom einnig fram að hafa sjálfsstjórn væri bjargráð 
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og var það ein aðalleiðin til að vera vel vakandi fyrir einkennum hjartabilunar. Til að minnka 

líkur endurinnlagnar á spítala fannst þeim hvetjandi að stunda góða sjálfsumönnun. 

Tilfinningalegan stuðning fengu einstaklingar frá fjölskyldu, vinum, hjúkrunarfræðingum, 

læknum, nágrönnum, umönnunaraðilum, kirkjunni og gæludýrum (Riegel og Carlson, 2002). 

Það er mikilvægt fyrir sjúkling að viðhalda heilbrigði og fylgja ráðlagðri meðferð ásamt því 

að gera sér grein fyrir ávinning heilsueflingar (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). 

Woda, Belknap, Haglund, Sebern og Lawrence (2015) nefna einnig að stuðningur frá 

fjölskyldu skipti miklu máli, það að treysta því að fjölskyldan standi með sjúklingi auðveldi 

sjálfsumönnun. En þeir nefna einnig að meiri stuðning þurfi til að viðhalda góðri andlegri 

heilsu í tengslum við þunglyndi, depurð og kvíða. Ef góður stuðningur og traust var til staðar 

töldu einstaklingar að þeir væru betur í stakk búnir til að takast á við vanheilsu sína og auka 

sjálfsumönnun. 

Að styrkja og auka félagslegan stuðning hefur verið talin árangursrík íhlutun til þess 

að bæta lífsgæði hjá hjartabiluðum og einnig til að draga úr dánartíðni og sjúkdómsástandi 

(Chung, Mosor, Lennie og Frazier, 2013). Að treysta á aðra var eitt af bjargráðum samkvæmt 

Riegel og Carlson (2002) þá var læknirinn helsti upplýsingaaðili fyrir einstaklinga og fannst 

flestum auðvelt að ná til hans og tala við hann. Þó voru nokkrir sem voru ekki ánægðir þar 

sem þeim fannst læknirinn oft vera með of stuttan tíma, það náðist illa í hann eða upplýsingar 

voru ekki gagnlegar. Nokkrum einstaklingum fannst læknirinn ekki fylgjast nægilega vel með 

þyngd og þegar hann var spurður um lifnaðarhætti komu oft of flóknar útskýringar eða 

ofgnótt upplýsinga. Síðasta bjargráðið var að nota afneitun, draga úr hlutum eða samþykkja 

þá. Í því sambandi notuðu sumir einstaklingar trúna og töldu að þetta væri vilji Guðs.  

Samkvæmt Auði Ketilsdóttur (munnleg heimild, 29. janúar, 2016) þurfa einstaklingar 

með hjartabilun mikinn stuðning og heldur göngudeild hjartabilunar á LSH vel utan um sinn 

hóp. Aðal bjargráðin að hennar mati eru gott tengslanet, stuðningur, meira aðgengi að 
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sérfræðingum og að þeir geti mætt í virka starfsemi á staði eins og t.d. Reykjalund og 

Hjartaheill. 

Heilsufarslyklarnir leggja áherslu á að fara yfir trú, lífsskoðanir og gildismat sjúklinga. 

Þannig getur hjúkrunarfræðingur fengið hugmynd um það hvernig hann eigi að nálgast 

sjúkling. Líkamleg- og félagsleg líðan er skoðuð og hjúkrunarfræðingar geta bent á bjargráð 

eins og slökun, bakstra, lyf, nudd við verkjum og vísað á stuðningshópa fyrir einstaklinga sem 

eiga erfitt með að taka þátt í félagslífi (Kristín Þórarinsdóttir, 2003).  

Lífsgæði. Að viðhalda góðum lífsgæðum er mikilvægt fyrir þá sem lifa með 

langvinnan sjúkdóm eins og hjartabilun þar sem talið er að einstaklingar með hjartabilun hafi 

skert lífsgæði miðað við heilbrigða einstaklinga. Lífsgæðin endurspegla margvísleg áhrif af 

sjúkdómsástandi og meðferð í daglegu lífi. Einstaklingar með hjartabilun upplifa ýmis 

líkamleg og tilfinningaleg einkenni eins og þunglyndi, kvíða, brjóstverk, mæði, andþyngsli og 

þreytu. Þessi einkenni takmarka daglegt líf þeirra og félagslegar athafnir. Skert lífsgæði 

tengjast tíðari innlögnum á spítala og aukinni dánartíðni. Því er mikilvægt að meta á 

viðeigandi hátt hvort skert lífsgæði hafi áhrif á daglegt líf. Einstaklingar lýsa lífsgæðum á 

mismunandi hátt. Þeirra skilgreining á lífsgæðum endurspeglar þá, þeirra hamingju og 

samband við aðra en einnig hefur hún áhrif á hjartabilunina sjálfa og daglegar athafnir (Heo, 

Lennie, Okoli og Moser, 2009).  

Lífsgæði geta verið skilgreind sem huglægt mat á heilsu. Þau eru einstaklingsbundin, 

fara eftir gildum einstaklings, sjálfsstjórn hans á vandamálinu og það að ná fram 

persónulegum markmiðum og áætlunum. Þess vegna er mikilvægt að mat sé lagt á lífsgæði 

sjúklings (Neily o.fl., 2002). 

Í rannsókn Heo, Lennie, Okoli og Moser (2009) kom fram að skilgreining á lífsgæðum 

einstaklinga með hjartabilun er að geta framkvæmt líkamlegar og félagslegar athafnir, 

viðhaldið hamingju og samböndum við aðra. Einstaklingar vilja geta framkvæmt venjubundin 
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verk og eiga möguleika á að taka þátt í ýmsum athöfnum. Líkamleg einkenni geta minnkað 

lífsgæði, einnig getur jákvætt hugarfar, fjárhagsleg staða, félagslegir- og andlegir þættir haft 

áhrif. Það kom fram hjá þátttakendum að þessir þættir hafa bæði neikvæð og jákvæð áhrif á 

lífsgæði. Þeir nefndu að það væri mikilvægt að halda sér í líkamlegu formi og að viðhalda 

góðu næringarástandi. Það að framkvæma hluti með fjölskyldu og vinum og að hafa tækifæri 

til þess að fara út eykur lífsgæði. 

Betri lífsgæði nást með skipulagðri meðhöndlun á einkennum, meðferð og 

lífsstílsbreytingum þrátt fyrir langvarandi sjúkdómsástand (Kessing, Pelle, Kupper, Szabó og 

Denollet, 2014). Lífsgæði er hlutlægt fyrirbrigði sem margir þættir hafa áhrif á. Sjúklingar 

skilgreina lífsgæði ekki aðeins sem endurspeglun einkenna hjartabilunar og takmörkun á 

þeirra daglega lífi heldur einnig virkni til að freista hamingjunnar og eiga í samskiptum við 

aðra (Heo, Lennie, Okoli og Moser, 2009). 

Persónumiðuð nálgun í meðferð sjúklinga með hjartabilun 

Í persónumiðaðri nálgun er litið á sjúklinginn sem einstakling á bak við veikindin og 

er reynsla hans og óskir settar í forgang. Það felst í hugtakinu að deila valdi, upplýsingum 

milli sjúklings og heilbrigðisstarfsfólks (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). 

Margir einstaklingar með hjartabilun upplifa óvissu varðandi meðferð og einkenni sem 

fylgja sjúkdómnum. Persónumiðuð nálgun leggur áherslu á þátttöku sjúklings í meðferð sinni. 

Það hefur verið sýnt fram á að einstaklingsmiðuð umönnun eykur jákvæð áhrif á endapunkta 

eins og t.d. lengd spítaladvalar og daglegt líf sjúklings með hjartabilun (Dudas o.fl., 2012).  

Persónumiðuð nálgun inniheldur ýmsa þætti sem auka lífsgæði. Þeir þættir sem 

tengjast bættum lífsgæðum eru sjálfsumönnun, líkamlegt og andlegt ástand, að halda virðingu 

sinni, almenn óvissa varðandi sjúkdóminn og framtíðina, heilbrigðiskostnað, meðferð og 

heilbrigðiskerfið. Rannsóknir hafa sýnt kosti þess að nota persónumiðaða nálgun við hjúkrun 
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einstaklinga með hjartabilun, þar sem aukin lífsgæði bæta klínískt ástand (Ulin, Malm og 

Nygårdh, 2015). 

Samkvæmt Leplege o.fl. (2007) lýsa neðangreindir meginþættir (a-d) persónumiðaðri nálgun  

a) Persónumiðuð nálgun þýðir að taka tillit til sérkenna einstaklingsins og líta á hann 

heildrænt. 

Þessi skilgreining tekur mið af því að hver einstaklingur er einstakur, ólíkur öðrum og 

að meðhöndlun verði að byggjast á sérkennum hvers fyrir sig með heildrænni nálgun 

(Leplege o.fl., 2007; Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). Nálgunin leggur bæði áherslu á 

einstaklinginn og umönnun hans (Ekman o.fl., 2011). Hún tekur einnig mið af því að tekið sé 

tillit til þess að aðstæður og þarfir geta breyst á meðferðartímabilinu. Það kallar á 

sveigjanleika og stöðugt endurmat á meðferðinni, gagnstætt því að halda sig stíft við fyrirfram 

ákveðna meðferðaráætlun (Leplege o.fl., 2007). 

Annar þáttur í þessari skilgreiningu er að sjúkdómur hefur áhrif á líf og sjálfsmynd 

einstaklings. Þannig á að horfa á sjúkdóminn frá sjónarhorni sjúklings, til að koma auga á 

einstaklingsbundnar þarfir og áhyggjur sem geta verið mjög ólíkar (Leplege o.fl., 2007). 

 Persónumiðuð nálgun gefur til kynna mikilvægi þess að þekkja einstaklinginn á bak 

við sjúkdóminn. Það er því áskorun fyrir heilbrigðisstarfsmenn að taka á móti einstaklingum 

með mismunandi lífsskoðanir á þann hátt að það auki traust. Það þarf að taka tillit til 

huglægrar upplifunar einstaklings, sögu hans, tilfinninga, reynslu en ekki einungis að einblína 

á hlutlæga þætti. Einstaklingar með sama sjúkdóm geta brugðist mismunandi við sömu 

meðferð. Mikilvægt er að horfa á heildræna umhverfisþætti sem geta haft áhrif á meðferðina, 

meðferðarheldni og útkomu. Hver og einn hefur mismunandi heilsufarssögu, fjölskyldu- og 

félagsnet ásamt aðgengi að öðru stuðningsneti. Menning, trú, menntun, starf og efnahagur 

geta haft áhrif. Þessa þætti þarf að meta og taka tillit til við ákvörðun og framkvæmd 



Að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur  
 

24 

meðferðar, þar að auki þarf að skoða styrkleika og veikleika viðkomandi (Leplege o.fl., 2007; 

Ekman o.fl., 2011).  

b) Persónumiðuð nálgun tekur mið af daglegum og hversdagslegum hindrunum í lífi 

einstaklings. 

Þessi skilgreining leggur áherslu á athafnir daglegs lífs og að sníða meðferð að því 

markmiði að yfirstíga hindranir og erfiðleika. Leiðbeina þarf einstaklingi til að geta verið 

þátttakandi í samfélaginu og þannig aukið lífsgæði hans með góðri fræðslu. Persónumiðuð 

nálgun beinist að því að skilgreina þarfir einstaklings og hindranir í umhverfi hans þannig að 

umhverfið aðlagist honum en ekki öfugt (Leplege o.fl., 2007). Það er mikilvægt að sjá 

sjúklinginn sem einstakling með sjúkdóm fremur en sjúkdóminn sjálfan (Ekman o.fl., 2011). 

c) Persónumiðuð nálgun lítur á einstaklinginn sem sérfræðing: Þátttaka og vald til að 

taka ákvarðanir (valdefling). 

Nauðsynlegt er að einstaklingur taki ákvarðanir í sinni eigin meðferð. Persónumiðuð 

nálgun samkvæmt þessari skilgreiningu er að fræða um ástandið, mögulegar meðferðir og að 

virkja hann í að velja meðferð (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). Meðferðin verður að 

byggjast á hvað hentar best fyrir hans félagslegu stöðu, heimilis- og fjölskylduaðstæður, 

atvinnu, menntun og fjárhag. Markmiðið er að bæta getu hans, svo hann verði virkur 

þátttakandi í að skilgreina sínar eigin þarfir, markmið, útkomu meðferðar og forgangsröðun 

(Leplege o.fl., 2007). Að skrifa niður eigin væntingar, óskir, trú og gildi um þátttöku í 

umönnun og ákvarðanatöku gefur sjúklingi tækifæri til að taka þátt í sinni eigin meðferð. 

Skráning á slíkum upplýsingum telst vera jafn nauðsynleg og niðurstöður úr öðrum 

rannsóknum (Ekman o.fl., 2011). Þannig verður hann sérfræðingur um sína hagi og færastur 

til að meta sinn ávinning af meðferðinni (Leplege o.fl., 2007). 
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d)Persónumiðuð nálgun þýðir að virða einstaklinginn ,,á bak við“ sjúkdóminn. 

Þessi skilgreining hefur það að leiðarljósi að koma eigi fram við sjúklinga eins og alla 

aðra einstaklinga, með virðingu og reisn óháð því hvaða sjúkdóm þeir eru með. Ekki skal 

koma fram við þá með meðaumkun, lítillæti og ekki líta á þá sem byrði á samfélaginu. Það á 

frekar að einblína á styrk einstaklingsins en veikleika hans. Nálgunin á að vera frá jákvæðu 

sjónarhorni þar sem einblínt er á hvað hann getur gert (Leplege o.fl., 2007). Fullyrt er að 

sjúklingar séu einstaklingar sem ætti ekki einungis að dæma vegna sjúkdóms heldur einnig 

taka tillit til þeirra hugarheims, umhverfis, styrkleika, framtíðaráforma og réttinda. 

Persónumiðuð nálgun þýðir að við horfum burt frá hinu hefðbundna skipulagi sem sjúklingar 

eru flokkaðir í og horfum í stað þess á einstaklinginn þar sem hann tekur virkan þátt í 

umönnun og ákvarðanatöku (Ekman o.fl., 2011). 

Samkvæmt Thórarinsdóttir og Kristjánsson (2014) byggist persónumiðuð nálgun og 

þátttaka í þremur stigum, tengslastigi, fræðslustigi og aðgerðastigi sem hvert um sig  

felur í sér tvo til þrjá áfanga. Fjallað verður um þessi þrjú stig hér að neðan með áherslu á 

hlutverk heilbrigðisstarfsfólks innan hvers stigs.  

Tengslastig. Fyrsta stigið af þremur í persónumiðaðri nálgun er myndun og þróun 

tengsla milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns, þar sem sjúklingur skynjar það að vera 

viðurkenndur, virtur sem einstaklingur og upplifir jafnræði. Þegar jákvætt andrúmsloft er 

skynjað auðveldar það aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Einstaklingur finnur fyrir virðingu og 

viðurkenningu og upplifir sig velkominn (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014).  

Sjúklingar þurfa oft að aðlaga sig að heilbrigðiskerfinu í stað þess að heilbrigðiskerfið 

aðlagast þörfum hans, óskum og gildum. Persónumiðuð nálgun er viðamikill þáttur í 

umönnun sjúklinga í dag (Ekman o.fl., 2011). Það að vera sýnd einlæg athygli hvetur 

einstakling til að taka þátt og spyrja spurninga, virk hlustun er skynjuð, hann fær nægan tíma 

og hann er tekinn alvarlega. Hann verður að finna fyrir virðingu og viðurkenningu sem 
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manneskju á jafnræðisgrundvelli. Fyrri reynsla þarf að vera virt og nálgun við einstakling 

verður að vera heildræn, líta þarf til andlegra-, líkamlegra- og félagslegra þátta eins og sjá má 

í heildstæðu heilsufarsmati hér fyrir ofan. Til þess að gott meðferðarsamband myndist sem 

byggt er á trúnaði og trausti þarf sjúklingi að vera sýndur skilningur (Thórarinsdóttir og 

Kristjánsson, 2014).  

Fræðslustig. Annað stigið er fræðslustigið sem felur í sér hvernig unnið er úr 

upplýsingum. Þar fer fram einstaklingsmiðuð fræðsla og sjúklingur öðlast skilning á ástandi 

sínu. Sýnt hefur verið fram á að með góðri eftirfylgni heilbrigðisstarfsfólks fæst mun betri 

meðferðarheldni og inngrip sniðin að þörfum þeirra sem hafa lélegt heilsulæsi og það er talið 

árangursríkt (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). Sá sem er læs á eigin heilbrigði veit 

hvað hefur góð áhrif á heilsuna, hefur meiri þekkingu og getu til að lesa í ýmsa áhrifavalda 

sem á vegi hans verða. Hann getur greint á milli þess sem er hollt og hins sem raskar ró hans 

líkamlega eða andlega (Evangelista o.fl., 2010). Mikilvægt er að skilningur sé á aðstæðum og 

sjúklingur geti spurt þeirra spurninga sem á honum brenna. Upplýsa þarf einstaklinga jafn 

óðum og koma upplýsingum skýrt til skila. Heilbrigðisstarfsfólk svarar spurningum og veitir 

upplýsingar á einstaklingsmiðaðan hátt. Auka þarf þekkingu í gegnum samræður þar sem 

heilbrigðisstarfsfólk fær upplýsingar frá einstaklingi og hann frá heilbrigðisstarfsfólki. Ríkja 

þarf djúpur skilningur, trú á þekkingu og í kjölfarið hefst sameiginleg ákvarðanataka 

(Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). Heilbrigðisstarfsfólk á langt í land með að fylgja 

ábendingum um gagnreynda starfshætti og ráðleggingar (Davidson, Inglis og Newton, 2013). 

Fræðsla hjartabilaðra sjúklinga er nauðsynleg frá greiningu og í gegnum öll stig 

hjartabilunar. Með fræðslu er hægt að fyrirbyggja og aðstoða einstaklinga til þess að lifa 

heilbrigðara lífi. Í fræðslu koma heilbrigðisstarfsmenn miklum upplýsingum til sjúklinga. 

Notaðar eru munnlegar og skriflegar leiðbeiningar, myndbönd, vefsíður og fleira. Þá leggja 

heilbrigðisstarfsmenn til ráð, veita ráðgjöf og leiðbeina í sambandi við sjúkdóma (The Open 
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University, 2012). Fræða þarf einstaklinga á skýran hátt um hjartabilun þar sem ólíklegt er að 

þeir bæti sjálfsumönnun sína ef fræðsla er flókin (Spaling o.fl., 2015). 

Persónumiðuð nálgun hefur skilað betri samskiptum milli einstaklings og 

heilbrigðisstarfsmanns, betri niðurstöðum í sambandi við heilsu og aukinna ánægju sjúklinga. 

Þrátt fyrir kosti persónumiðaðrar nálgunar virðist vera erfitt að aðlaga hana að 

heilbrigðiskerfinu. Umönnun verður oft rútínubundin sem gefur fá tækifæri til þýðingamikils 

sambands milli sjúklings og umönnunaraðila (Ekman o.fl., 2011). 

Heilbrigðisstarfsfólk býr yfir færni og hefur lykilhlutverki að gegna í persónumiðaðri 

nálgun. Það þarf að forgangsraða umönnun og miðla þekkingu sinni. Einn af mikilvægustu 

þáttum í persónumiðaðri nálgun er hvernig samskiptin eru á milli þeirra sem að henni koma 

(McCormack og McCance, 2010). Nálgunin hefur skoðun einstaklings í fyrirrúmi og 

heilbrigðisstarfsmaður lætur hann finna fyrir því að upplifanir, tilfinningar, trú og óskir hans 

séu mikilvægir þættir (Ekman o.fl., 2011). Heilbrigðisstarfsfólk þarf að búa yfir hæfni til að 

eiga samskipti við einstaklinga á mismunandi stigum svo að þeir fái bestu og skilvirkustu 

umönnun sem í boði er (McCormack og MaCance, 2010). Með því að deila reynslu og 

fræðilegum upplýsingum aukast líkur á að ákvörðun verði tekin í sameiningu. Þegar 

einstaklingur veikist er lífi hans ógnað og mikilvægt er að gefa honum tækifæri til að kynna 

sjálfan sig sem manneskju með sjúkdóm. Það þarf að byggja gott samband milli 

heilbrigðisstarfsmanns og einstaklings frá upphafi. Það hvetur hann til að taka virkan þátt og 

að leita lausna (Ekman o.fl., 2011). 

Ýmsar rannsóknir benda til að einstaklingar með fleiri en einn langvinnan sjúkdóm 

séu með lélegri sjálfsumönnun vegna erfiðleika við að forgangsraða og samþætta ýmsar 

leiðbeiningar tengdar fræðslu. Það er mikil áskorun fyrir einstaklinga með hjartabilun að 

minnka salt í mataræði sínu og að þekkja einkenni versnunar. Það hefur sýnt sig að ef þeir fá 

of margar mismunandi leiðbeiningar og fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki skilar það ekki eins 
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góðum árangri og getur stuðlað að lélegri útkomu sjálfsumönnunar (Dickson, Buck og Riegel, 

2011).  

Það getur verið erfitt fyrir einstaklinga sem þurfa að lifa með langvinna sjúkdóma eins 

og hjartabilun að viðhalda sjálfsumönnun sinni. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera meðvitað 

og aðstoða einstaklinga með hjartabilun við að vera þátttakendur í sinni eigin sjálfsumönnun 

til þess að viðhalda lífsgæðum og sjálfstæði. Einnig þurfa þeir að vera meðvitaðir um að 

sjálfsumönnun er ferli sem lærist af reynslu, fræðslu og stuðningi (Spaling o.fl., 2015). 

Það þarf að skima reglulega fyrir þunglyndiseinkennum sem og að huga að félagslegum 

stuðningi (Chung, Mosor, Lennie og Frazier, 2013). Virkja ætti einstaklinga sem hafa reynslu 

af hjartabilun og gæta þess að þeir viti að skilningur þeirra á stjórn og sjálfsumönnun sé 

mikilvægur. Ef þeir læra að taka eftir einkennum hjartabilunar hjálpar það þeim að átta sig á 

því þegar þeir eru að sigla inn í verra ástand og eru þannig líklegri til að annast sjálfa sig betur 

og taka eftir einkennum (Spaling o.fl., 2015).  

Í rannsókn Ahluwalia, Levin, Lorenz og Gordon (2011) tóku 52 einstaklingar eldri en 

62 ára þátt og höfðu þeir allir nýlega verið á spítala vegna hjartabilunar. Þar kom fram að 

einstaklingar með hjartabilun vilja læra um sjúkdóm sinn um leið og þeir greinast. Þeir vilja 

skilja sjúkdóminn og að læknar eigi frumkvæði að því að hefja umræðuna um hjartabilun. 

Sjúklingar lýstu því yfir að þeir höfðu áhyggjur og margar spurningar um framtíðarumönnun. 

Í stað þess að læknar ræddu um það hvernig hugsa eigi vel um sjálfan sig til þess að bæta 

heilsuna, lokuðu þeir á samræðurnar með því að segja t.d. ,,ræðum þetta seinna.“ Á þann máta 

fannst sjúklingum að læknar slitu samræðunum ef til vill vegna tímaskorts eða vegna ónægrar 

þjálfunar í samskiptatækni. Þjálfun í samskiptum ætti að vera leiðarljós fyrir lækna til að 

þekkja einkenni þegar sjúklingar eru opnir fyrir samskiptum og vera með áætlun um að hefja 

umræðu t.d. um sjálfsumönnun eða vísa áfram á aðra heilbrigðisstarfsmenn.  
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Speros (2005) bendir á að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk geti aukið 

skilning sjúklinga sinna með því að nota einfalt orðalag, forðast flókin hugtök, tala hægt og 

notast við myndrænar útskýringar. Auk þess að takmarka magn upplýsinga sem gefnar eru 

samtímis og rifja reglulega upp með sjúklingi það sem áður hefði verið rætt og tryggja 

umhverfi sem byggist á trausti og gagnkvæmri virðingu. 

Samskipti og góð samvinna þverfaglegs teymis inni á spítala gegnir mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að umönnun sjúklinga (Johnson og Monkhouse, 2009). 

Meðferðaráætlun sjúklinga er mjög flókin og mikilvægt er að fjölskyldan í heild sinni 

taki þátt í lífsstílbreytingum að einhverju leyti. Mikið af íhlutunum og leiðbeiningum standa 

til boða fyrir sjúklinga og aðstandendur til þess að stuðla að árangursríkari meðferðaráætlun 

(Hinkle og Cheever, 2014).  

Aðgerðastig. Þriðja stigið er aðgerðastig þar sem brugðist er við heilsufarsvanda með 

aðgerðum. Á fyrsta þrepinu öðlast einstaklingurinn sjálfstraust og tekur ábyrgð eða deilir 

henni. Næsta þrep aðgerðastigsins felur í sér einstaklingsmiðaða og sameiginlega 

ákvarðanatöku milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns þar sem upplýst samþykki er veitt 

eftir að sjúklingur hefur fengið næga fræðslu. Í þessu samhengi þarf þó að hafa í huga óskir 

og þarfir hvers og eins sjúklings, þannig má ná fram virkri sameiginlegri ákvörðunartöku. 

Efsta þrepið felur í sér sjálfsumönnun sem er eftirlit, framkvæmd og stjórnun meðferðar þar 

sem einstaklingur getur haft áhrif á meðferð ef hann óskar þess. Meðferðarheldni byggist á 

því að meðferð sé þegin, einstaklingur sé meðvitaður, þátttakandi í sinni eigin meðferð og að 

búin sé til sameiginleg persónumiðuð áætlun heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings 

(Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). 
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Sjálfsumönnun  

Sjálfsumönnun er skilgreind sem ferli ákvörðunartöku, notað af einstaklingi við val á 

hegðun sem viðheldur lífeðlisfræðilegum stöðugleika og eftirliti með einkennum (Riegel o.fl., 

2009; Davidson, Inglis og Newton, 2013). Þessi skilgreining samræmist þrepunum þremur í 

aðgerðastiginu þar sem einstaklingurinn tekur ábyrgð, ákvarðanir, fylgist með einkennum og 

stjórnar eigin meðferð (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). Í hugtakinu sjálfsumönnun 

felst að viðhalda heilsu í gegnum heilsueflandi venjur t.d. með inntöku lyfja og stundun 

reglubundinnar hreyfingar. Fylgjast með einkennum eins og þyngdaraukningu, mæði og bjúg. 

Sjálfsumönnun er skipt í þrjá þætti, að bæta líðan, varðveita heilsu, viðhalda líkamlegum- og 

tilfinningalegum stöðugleika. Við sjálfsumönnunareftirlit er fylgst með versnun á einkennum 

og þær breytingar sem hafa orðið eru viðurkenndar. Sjálfsumönnunarstjórn felur í sér mat á 

breytingum á líkamlegum- og tilfinningalegum einkennum og það að ákveða hvort þörf sé á 

að bregðast við þeim (Riegel, Jaarsma og Strömberg, 2012). Sjálfsumönnun er því flókið ferli 

sem felur í sér viðurkenningu einstaklings á einkennum og hvernig lagt er mat á meðferð. Það 

sem notað er til að meta sjálfsumönnunargetu einstaklings snýr ekki aðeins að þeim sjálfum 

heldur einnig klínísku- og sálfræðilegu mati ásamt félagslegum og menningarlegum 

aðstæðum. Vegna þess hve hjartabilun er flókin er mikilvægt að sjúklingur hafi góða 

meðferðarheldni. Lyf virka aðeins ef þau eru tekin og vitneskja er um að í hjartabilun er mjög 

mikilvægt að sjúklingur stundi sjálfsumönnun til að bæta meðferð sína (Davidson, Inglis og 

Newton, 2013). Frá sjónarhorni einstaklings með langvarandi hjartabilun er ástandið verulega 

íþyngjandi og þarfnast mikillar sjálfsumönnunar (Kessing o.fl., 2014). 

Gautaborgar persónumiðaða líkanið (Gothenburg person-centred care (gPCC)) tekur 

mið af skipulagðri nálgun í persónumiðaðri hjúkrun þar sem einstaklingur er með í að 

skipuleggja sína eigin meðferð. Að auki er unnið úr upplýsingum þar á meðal styrkleika og 
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markmiðum einstaklings (Ulin, Olsson, Wolf og Ekman, 2015; Thórarinsdóttir og 

Kristjánsson, 2014). 

Samkvæmt Gautaborgarlíkaninu felst stuðningur við sjálfsumönnun í að skoða reynslu 

einstaklings og upplifun hans á veikindum, hvaða afleiðingar einkenni og meðferð hafa og 

hvetja hann til ábyrgðar á eigin heilsu. Til að stuðla að góðri sjálfsumönnun er meðal annars 

stuðst við þrjú atriði sem gott er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að hafa í huga það er góð frásögn 

sjúklings, sem er grunnur að persónumiðaðri áætlun, fylgja henni, meta einkenni og árangur 

meðferðar. Í lokin eru svo allar upplýsingar og staðreyndir teknar saman og búin er til 

einstaklingsmiðuð umönnunaráætlun. Í henni eru einnig áætlaðar rannsóknir, 

meðferðarmarkmið og lengd spítalavistar. Auk þess skiptir hvatning og markmið sjúklings 

miklu máli, hvernig félagslegar aðstæður eru og hvort þörf er á frekari aðstoð fyrir hann eftir 

útskrift af spítala (Dudas o.fl., 2012).  

Þó einstaklingur viti hvað hann á að gera til að fylgja fyrirmælum, þá virðast margir 

ekki nota þá þekkingu í daglegu lífi. Þeir fylgja frekar eigin líðan þegar um versnun á 

hjartabilun er að ræða heldur en læknisfræðilegum ráðleggingum. Þannig læra þeir af eigin 

mistökum og eru þá líklegri til að bæta sjálfsumönnun sína (Spaling o.fl., 2015). 

Hér fyrir neðan verður tekið fyrir hvað felst í sjálfsumönnun sjúklinga með hjartabilun. 

Lyfjataka. Einungis 10% þeirra sem eru með langvinna hjartabilun nota öll þau lyf 

sem þeim hefur verið ávísað (Davidson, Inglis og Newton, 2013). Oft er hægt að tengja lélega 

sjálfsumönnun við versnun sjúkdóms hjá sjúklingi með langvinna hjartabilun en til þess að 

viðhalda heilsu þarf t.d. að passa upp á lyfjatöku og fylgja ráðleggingum frá sérfræðingum 

(Kessing o.fl., 2014). Samkvæmt Spaling o.fl. (2015) sögðu einstaklingar frá því að þeir tóku 

lyf en voru hins vegar ekki vissir um hvort lyfið væri fyrir hjartað, sykursýki, kólesteról eða 

t.d. of háan blóðþrýsting. 
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 Ein helsta meðferðin við hjartabilun er lyfjameðferð og er því mikilvægt að 

einstaklingur hafi trú á sjálfum sér til sjálfsumönnunar því það eykur líkur á að þeir fylgi eftir 

lyfjafyrirmælum (Heo o.fl., 2008). Hér á eftir verður fjallað um algengustu lyfin sem notuð 

eru við hjartabilun. 

ACE-hemlar. ACE-hemlar eru notaðir þegar um háan blóðþrýsting og hjartabilun er 

að ræða. ACE-hemlar víkka slagæðar og við það lækkar blóðþrýstingur og hjartað dælir á 

móti minni þrýstingi (Lyfja, e.d.). 

Betablokkarar. Betablokkarar verka á hjartakveisu og háþrýsting og einnig draga þeir 

úr hjartsláttaróreglu. Þeir lækka blóðþrýsting, minnka samdráttarkraft hjartans og hægja á 

hjartslætti sem leiðir til þess að súrefnisþörf hjartans verður minni (Lyfja, e.d.). 

Digoxin. Er meðal annars notað til að viðhalda eðlilegu blóðflæði um líkamann eftir 

hjartabilun. Lyfið eykur samdráttakraft hjartans og gerir hjartsláttinn hægari og jafnari. Lítill 

munur er á læknanlegum skammti og ofskammti því er mikilvægt að fara reglulega í 

blóðprufur og eftirlit (Lyfjastofnun, 2016). 

Þvagræsilyf. Er notað við bjúg vegna hjartabilunar, nýrnabilunar og lifrarbilunar. 

Lyfin eru notuð við minnkandi dæluvirkni hjartans og við háum blóðþrýstingi. Áhrif þeirra 

gætir á nýru með þeim hætti að þau auka útskilnað á salti og vatni. Þau hafa einnig 

æðaútvíkkandi verkun, einkum á bláæðar. Þar sem kalíum skilst út með lyfinu er nauðsynlegt 

að taka kalíum með og fara reglulega í blóðprufur og eftirlit (Lyfja, e.d.). 
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Eftirlit með einkennum. Mikilvægt er að fagfólk, aðstandendur og einstaklingurinn 

sjálfur þekki og fylgist með helstu einkennum hjartabilunar til að hefta framgang sjúkdómsins 

því einkenni geta haft veruleg áhrif á daglegt líf og lífsgæði (McMurray o.fl., 2012). 

Þeir sem greinst hafa með hjartabilun og nýta sér þjónustu göngudeildar hjartabilunar 

á LSH fá afhent blað með upplýsingum um hjartabilunarstigin ásamt ráðleggingum um 

sjálfsumönnun til að auðvelda þeim að fylgjast með sjúkdómnum (United Hospital, Allina 

Hospital and Clinics, USA., 2011). 

Á upplýsingaefni eru mismunandi litir sem segja til um hvort þörf sé á frekara eftirliti 

(Auður Ketilsdóttir, munnleg heimild, 29. janúar 2016). Þær ráðleggingar sem fram komu eru: 

vigtun daglega helst fyrir morgunmat, skrá niður þyngd og bera saman við fyrri tölur. Lyf 

skulu tekin samkvæmt fyrirmælum. Fylgjast með bjúg á fótum, ökklum, fótleggjum og maga. 

Forðast skal ofreynslu og mikilvægt er að fá næga hvíld. Hjartabilunarstigin eru sýnd í 

grænum, gulum og rauðum litum (United Hospital, Allina Hospital and Clinics, USA., 2011).  

-Græna stigið: Líðan einstaklings á að vera góð og einkennalaus. Þar eru eftirfarandi 

markmið: að vera laus við mæði, bjúg, brjóstverk eða andþyngsli og að þyngjast ekki meira 

en um eitt kg á síðasta sólarhring (United Hospital, Allina Hospital and Clinics, USA., 2011). 

-Gula stigið: Hér hafa einkenni aukist eins og mæði, andþyngsli, útbreiddur bjúgur, þreyta, 

orkuleysi, þurr ertandi hósti, erfiðleikar við að anda þegar lagst er út af, svimi og óróleiki. 

Viðvörun á þessu stigi er ef þyngdaraukning er meira en 1-2 kg á síðasta sólarhring eða 2-3 

kg síðustu vikuna. Á þessu stigi er ráðlagt að hafa samband við göngudeild hjartabilunar 

(United Hospital, Allina Hospital and Clinics, USA., 2011).   

-Rauða stigið: Bráðaástand og skal hafa samband við Neyðarlínu eða fara beint á 

bráðamóttöku. Þá hefur einstaklingur einhver af eftirfarandi einkennum: Erfiðleikar við öndun 
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sem ekki lagast við hvíld, brjóstverkur og óáttun (United Hospital, Allina Hospital and 

Clinics, USA., 2011).   

Mataræði. Í rannsókn á færni einstaklinga með hjartabilun til sjálfsumönnunar, kom 

fram að 42% áttu erfitt með að lesa og skilja innihaldslýsingar á matvælum. Fræðsla frá 

fagfólki er því nauðsynleg til að efla færni til að velja matvörur meðal annars út frá 

saltinnihaldi (Neily o.fl., 2002). Margir vissu t.d. ekki að natríum (sodium) væri salt eða 

áttuðu sig ekki á innihaldi matvæla að öðru leyti (Spaling o.fl., 2015). Það er ekki einungis 

erfitt að breyta lífsstíl sínum í sambandi við lyfjainntöku heldur er einnig krefjandi að breyta 

hegðun sinni þegar þarf að tileinka sér nýjan lífsstíl. Einfaldar breytingar s.s. að takmarka salt 

og auka hreyfingu, geta verið mjög gagnlegar fyrir einstaklinga með hjartabilun (Davidson, 

Inglis og Newton, 2013). 

Nauðsynlegt er fyrir sjúklinga með hjartabilun að takmarka salt þar sem saltið bindur 

vökvann í líkamanum og getur aukið einkenni hjartabilunar (Anna G. Gunnarsdóttir, o.fl., 

e.d.). Samkvæmt leiðbeiningum er talið að takmörkun á saltneyslu eigi að vera undir 2,3 

grömm á dag þar sem of mikil saltneysla leiðir til aukinnar vökvasöfnunar sem veldur frekari 

einkennum hjartabilunar (Beich og Yancy, 2008). Heart Failure Society of America (e.d) 

ráðleggur að takmarka salt í mat við 2-3 grömm á dag fyrir einstaklinga með hjartabilun. Sem 

viðmið er ein teskeið af salti um 2,3 grömm. Einstaklingum með væga hjartabilun er ráðlagt 

að minnka inntöku salts niður í 3 grömm á dag en þeim með miðlungs til alvarlegar 

hjartabilunar um 2 grömm á dag. Til viðmiðunar er ráðlagður dagskammtur hjá heilbrigðum 

einstaklingi 6-7 grömm á dag. 

Vökvainntekt og dagleg vigtun. Einstaklingur þarf að fylgjast með vökvainntekt og 

vigta sig daglega. Margir virðast þó ekki skilja af hverju þeir þurfa að vigta sig, en regluleg 

vigtun getur sagt til um vökvainntekt og bjúgsöfnun. Einnig gera einstaklingar með 

hjartabilun sér almennt ekki grein fyrir því að þeir eiga að leita sér aðstoðar þegar þeir finna 
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fyrir mæði og þreytu. Reynsla af hjartabilun virðist hjálpa einstaklingum að bæta 

sjálfsumönnun þegar fyrri einkenni koma endurtekið fram en neikvæð upplifun af spítaladvöl 

getur seinkað því að þeir sæki sér aðstoð (Spaling o.fl., 2015). Samkvæmt rannsókn Riegel og 

Carlson (2002) fylgjast flestir með þyngd en það var misjafnt hversu oft þeir vigtuðu sig, allt 

frá daglegri vigtun til einu sinni í viku. 

Áfengisneysla og reykingar. Ráðlagt er að neyta áfengis í hófi því mikil viðvarandi 

áfengisneysla getur hækkað blóðþrýsting, aukið líkur á heilablóðföllum ásamt því að geta 

valdið hjartavöðvasjúkdómi sem getur leitt til stækkunar á hjarta og dregið úr samdráttargetu. 

Áfengisneysla í minni skömmtum getur einnig leitt til hjartasjúkdóma ef hún fer saman með 

erfðafræðilegum eða öðrum áhættuþáttum (Klatsky, 2007).  

Heilbrigðisstarfsfólk ráðleggur einstaklingum með hjartabilun að takmarka eða sleppa 

neyslu áfengis því hún getur haft víðtæk áhrif meðal annars á meðferðaheldni (Mayo Clinic 

Staff, e.d.b). Mælt er með því að þeir sem eru með greinda hjartabilun takmarki áfengisneyslu 

sína og miðað er við 1-2 glös af léttvíni á dag. Einstaklingar með hjartabilun sem glíma við 

áfengisvanda ættu ekki að neyta áfengis. Það hefur verið í umræðunni hvort að áfengi sé 

verndandi fyrir hjartað en það hefur slæm áhrif á önnur líffæri eins og lifrina og er 

ávanabindandi (Riegel o.fl., 2009). 

Stærsti áhættuþáttur hjartasjúkdóma eru reykingar því þær hafa mikil áhrif á hjarta og 

æðakerfið, valda skaða á æðum, hækka blóðþrýsting, minnka magn súrefnis í blóði, leiða til 

aukins hjartsláttarhraða og hækka þrýsting í lungnaslagæðum (Mayo Clinic Staff, e.d.b). 

Mikill ávinningur er fyrir einstakling með hjartasjúkdóm að hætta reykingum, en talið er að 

hann sé í 50% minni hættu á að veikjast aftur á fyrsta árinu en sá sem ekki hættir að reykja. 

Talið er að reykingar valdi 11% af öllum dauðsföllum vegna hjarta- og æðasjúkdóma (Prasad, 

Kabir, Dash og Das, 2009).  
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Líkamleg þjálfun og hreyfing. Mikilvægt er fyrir einstakling með hjartabilun að 

stunda reglubundna hreyfingu til að auka þrek og færni í daglegu lífi. Með hreyfingu eykst 

úthald og vöðvastyrkur, einnig getur hún dregið úr einkennum hjartabilunar og lækkað 

blóðþrýsting. Hjartavöðvinn nær að dæla auknu magni af blóði og við það fá vöðvar líkamans 

meira súrefni. Heilbrigðisstarfsfólk hvetur almennt til lágmarks 30 mínútna hreyfingar á dag. 

Sjúklingar með hjartabilun þreytast oft fljótt og er því mikilvægt að þeir hlífi sér til að hafa 

úthald allan daginn eins og með því að taka verkefni dagsins í áföngum og taka góða hvíld inn 

á milli (Anna G. Gunnarsdóttir o.fl., e.d.). 

Gerð var rannsókn sem sýndi fram á mikilvægi hreyfingar fyrir sjúklinga með 

hjartabilun. Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa, annars vegar þá sem fengu þjálfun og 

eftirfylgni í þrjá mánuði og hins vegar þá sem stunduðu litla hreyfingu og fengu ekki 

eftirfylgni. Niðurstöður sýndu að þeir sem fengu þjálfun og eftirfylgni sýndu aukið úthald, 

einkenni sjúkdóms voru minni, sjálfsumönnun þeirra var betri og einstaklingar nutu betri 

lífsgæða (Flynn o.fl., 2009). 

Rannsóknir á persónumiðaðri nálgun og sjálfsumönnun. 

Persónumiðuð hjúkrun felur í sér að sjúklingur er virtur sem einstaklingur og ætti ekki 

að takast á við sjúkdóm sinn einn. Rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif af því að styðjast við 

gPCC líkanið sem lýsir sér í styttri dvöl á spítala, aukinni getu til athafna daglegs lífs, minni 

óvissu varðandi sjúkdóm, meðferð og hjúkrun hjá sjúklingum (Ulin, Olsson, Wolf og Ekman, 

2015).  

Í rannsókn sem Ulin, Olsson, Wolf og Ekman (2015) gerðu á samanburðarhópum kom 

fram, að hjá þeim sem fengu hefðbundna umönnun seinkaði útskrift sem ekki voru gerðar á 

jafn kerfisbundinn hátt og hjá þeim sem fengu persónumiðaða hjúkrun. Líkanið gPCC byrjar 
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með frásögn einstaklings sem inniheldur upplýsingar um daglegt líf hans, einkenni sjúkdóms 

og hvaða einkenni eru í versnandi ástandi. Að auki er unnið úr upplýsingum þar á meðal 

styrkleika og markmiðum einstaklings. Hafa þarf í huga félagslega stöðu og hvort þörf sé fyrir 

aukinn stuðning heima fyrir eftir útskrift. Innan 24-48 klukkustunda frá innlögn ætti að taka 

saman allar upplýsingar og staðreyndir um sjúkling. Skrá niður í persónumiðaða áætlun þar 

sem einnig koma fram áætlaðar rannsóknir, markmið meðferðar og lengd spítalavistar. 

Sjúklingar sem fengu persónumiðaða hjúkrun voru líklegri til að snúa aftur til síns 

hefðbundna lífs og sjúkrahús dvöl þeirra varð styttri. 

Heo o.fl. (2008) rannsökuðu þætti sem tengdust sjálfsumönnunarhegðun hjá 

einstaklingum með hjartabilun. Niðurstöður sýndu að mikill minnihluti einstaklinga með 

hjartabilun sinnir sjálfsumönnun vel. Þeir sem stunduðu betri sjálfsumönnun höfðu gott 

sjálfstraust, góða sjálfsstjórn, vægari einkenni hjartabilunar og meiri þekkingu á sjúkdómi. 

Rannsóknin sýnir veruleg áhrif þátta eins og sjálfstrausts, hæfileikum einstaklings til að átta 

sig á að þeir geti haft stjórn á ástandinu að einhverju leyti og þekkingu á sjálfsumönnun. Það 

kom einnig fram að það er kynjamunur á þáttum sem hafa áhrif á sjálfsumönnun. Aukin 

skynjun á sjúkdómi, meiri sjálfsstjórn og betri þekking tengdust betri sjálfsumönnun hjá 

körlum en hjá konum tengdust aukið sjálfstraust og verra sjúkdómsástand betri 

sjálfsumönnun. Í grunninn höfðu bæði kynin svipaða vitneskju um stigun sjúkdóms líkamlegt, 

andlegt og hegðunartengt ástand. 

Jaarsma o.fl. (2013) gerðu rannsókn á sjálfsumönnun hjá einstaklingum með 

hjartabilun frá 15 löndum. Niðurstöður sýndu að sjálfsumönnun varðandi lyfjainntöku og 

hreyfingu var svipuð milli landa. Mikill munur var í fylgd við þyngdareftirlit, takmörkun á 

saltinntöku og því að fara árlega í flensusprautu. Mismunur var á milli landa hvernig 

sjálfsumönnun var hjá einstaklingum með hjartabilun en hún var almennt fremur léleg óháð 
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löndum og því er þörf á að bæta hana. Það er mikilvægt að huga að menningu þegar verið er 

að kanna frammistöðu í sjálfsumönnun hjá einstaklingum með hjartabilun. 

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera jákvætt fyrir að auka gæðin í fræðslu til þessara 

einstaklinga til að efla þátttöku þeirra til sjálfsumönnunar (Jaarsma o.fl., 2013). Þegar 

sjúklingur og heilbrigðisstarfsmaður eru sammála um markmið meðferðar getur það styrkt 

getu og þátttöku einstaklings til muna (Dudas o.fl., 2012). 

Bæði heilbrigðir og einstaklingar með heilsufarsvanda stunda sjálfsumönnun af 

einhverju tagi á hverjum degi eins og t.d. við val á matvælum og tannburstun (Riegel, Jaarsma 

og Strömberg, 2012). Skortur á sjálfsumönnun hjá hjartabiluðum eykur líkur á aukinni tíðni 

sjúkrahúsinnlagna (Heo o.fl., 2008). Því ættu heilbrigðisstarfsmenn allstaðar í heiminum að 

greina, fræða og styðja einstaklinga með hjartabilun til að taka þátt í sjálfsumönnun (Jaarsma 

o.fl., 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur frá fjölskyldu og vinum skiptir miklu máli og því 

gæti verið gagnlegt að þeir séu til staðar þegar verið er að ráðleggja og fræða um þá þætti sem 

skipta máli í sjálfsumönnun hjartabilaðra (Woda o.fl., 2015).  

Útskriftaráætlun. Útskriftaráætlun er mikilvæg til að brúa bilið milli spítala og 

heimilis. Að veita persónumiðaða umönnun bætir ferli útskriftar til muna þar sem sjúklingur 

er metinn með tilliti til hæfni í að taka þátt og skipuleggja sína eigin meðferð. Eftir spítaladvöl 

þurfa margir einstaklingar tíma til endurhæfingar, sumir eru viðkvæmir og ekki færir um að 

sjá um sig sjálfir. Af þeirri ástæðu þarf að samræma áframhaldandi umönnun og stuðningi 

heima eftir spítalavist. Í dag er lögð aukin áhersla á heimahjúkrun, þess vegna þarf að vanda 

gerð útskriftaráætlunar til að minnka líkur á endurinnlögn (Ulin, Olsson, Wolf og Ekman, 

2015). Útskriftarferlið krefst þverfaglegrar samvinnu þar sem einstaklingar eiga möguleika á 

að taka þátt. Áhrifarík útskriftaráætlun einstaklinga stuðlar að fækkun á endurinnlögnum inn á 

spítala. Þetta sýnir að persónumiðuð nálgun er öflug og árangursrík í meðferð einstaklinga 
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með langvinna sjúkdóma og mun að öllum líkindum vera sýnilegri í framtíðinni (Ulin, Malm 

og Nygårdh, 2015). Heilbrigðiskerfið virðist ekki vera nægjanlega vel undirbúið til að mæta 

þörfum einstaklinga og þarf að koma betur til móts við þá, auk þess að hafa það sem miðlægt 

markmið að huga að umhyggju og meðferð (Ekman o.fl, 2011). 

Nýting og upplifun af göngudeild 

Fjölgað hefur sérhæfðum göngudeildum fyrir einstaklinga með hjartabilun víðsvegar í 

heiminum sem hafa það að markmiði að draga úr einkennum hjartabilunar með því að veita 

lyfjameðferð, ráðgjöf um einkenni, greiningu og meðferð (Anna G. Gunnarsdóttir og Inga S. 

Þráinsdóttir, 2010). Á göngudeild kemur fram mikilvægi þess að einstaklingar læri um 

meðferð sjúkdóma, geti örvað sjálfsstjórn og aukið heilsulæsi. Á Íslandi er starfrækt 

göngudeild hjartabilunar sem staðsett er á LSH við Hringbraut, á fjórðu hæð fyrir framan 

hjartadeild og þar starfa hjúkrunarfræðingar með sérþekkingu í hjúkrun hjartasjúklinga auk 

hjartasérfræðinga. Göngudeildin er í samstarfi við hjartadeild 14-EG, Hjartagátt, 

heilsugæslustöðvar Reykjavíkur, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Heilbrigðisstofnun á 

Selfossi. Þessar stofnanir leita eftir ráðgjöf frá göngudeild hjartabilunar (Auður Ketilsdóttir, 

munnleg heimild, 29. janúar 2016). Á göngudeildina koma sjúklingar sem greinst hafa með 

hjartabilun og þurfa á eftirliti, stuðningi og fræðslu að halda, auk sérhæfðrar lyfjameðferðar 

(Hjartalíf, e.d.). Samkvæmt stefnumótun LSH á að hvetja sjúklinga og styðja þá í að vera 

virkir þátttakendur í sinni meðferð og taka ábyrgð á eigin heilsu. Eitt af markmiðum 

göngudeildar er árangursrík sjúklingafræðsla auk þess að bjóða upp á örugga og faglega 

heilbrigðisþjónustu þar sem sjúklingar og fjölskyldur þeirra eru settir í öndvegi. Gildi LSH 

eru að sýna fagmennsku, jafnræði, virðingu, öryggi og þekkingu. Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

er að styrkja sjúklinga og fjölskyldur þeirra í veikindum. Viðurkenna og virða þá sem 

þátttakendur í meðferðarferlinu alveg frá greiningu, styðja þá með fræðslu, virkri hlustun og 

ráðgjöf (Arna Guðmundsdóttir o.fl., 2008). 
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Við fyrstu komu á göngudeild hjartabilunar er tekin ítarleg upplýsingasöfnun, metin 

fræðsluþörf, gert einkennamat til þess að kortleggja sjúkling og finna út með persónumiðaðri 

nálgun hvaða meðferð hentar best fyrir hvern og einn. Sem dæmi nefnir hjúkrunarfræðingur á 

göngudeild að sumir einstaklingar með hjartabilun vilji ekki vita of mikið um sjúkdóm sinn á 

meðan aðrir vilja fá góða fræðslu. Misjafnt er hvað einstaklingar meðtaka í fræðslu, sumir 

meðtaka lítið í einu og þurfa því oft að fá sömu fræðsluna (Auður Ketilsdóttir, munnleg 

heimild, 29. janúar 2016). Mikilvægt er að einstaklingar fái reglulegt eftirlit og stuðning, sér í 

lagi þegar sjúkdómurinn er kominn á síðari stig, að hjúkrunarfræðingar finni viðeigandi 

meðferðarúrræði og sinni eftirfylgni sjúklinga sinna (Crowder, 2006; Hinkle og Cheever, 

2014). Eitt af helstu hlutverkum hjúkrunarfræðinga er að efla sjálfsumönnun einstaklinga með 

hjartabilun með því að veita fræðslu. Fræðslan fjallar meðal annars um mikilvægi þess að 

borða rétt, inntöku lyfja, daglega hreyfingu og að fylgjast með bjúg og þyngdaraukningu auk 

annarra einkenna (Auður Ketilsdóttir, munnleg heimild, 29. janúar 2016).  

Hjartabilun er ein algengasta orsök innlagna á sjúkrahús hjá 60 ára og eldri og 

endurinnlagnir innan árs eru hjá þriðjungi þeirra. Um 30% endurinnlagna tengist lélegri 

meðferðarheldni (Anna G. Gunnarsdóttir og Inga S. Þráinsdóttir, 2010). Eftir innlagnir á 

sjúkrahús er búið að sýna fram á að göngudeild hjartabilunar eflir einstaklinga sem fengið 

hafa persónumiðaða nálgun. Það hefur reynst jákvætt með tilliti til styttri spítaladvalar, 

aukinnar sjálfsumönnunar, bættra lífslíkna og fækkaðra endurinnlagna (Strömberg o.fl., 2003; 

Ross, Ohlsson, Blomberg og Gustafsson, 2015; Hjartalíf, e.d.). 

Crowder (2006) gerði rannsókn í Bandaríkjunum þar sem tekin voru viðtöl við 15 

sjúklinga á göngudeild fyrir hjartabilaða og komu þar fram helstu ástæður fyrir því að þeir 

nýttu sér þjónustuna. Það var meðal annars vegna jákvæðra áhrifa eins og að upplifa betri 

lífsgæði þrátt fyrir sjúkdóm, verða sterkari einstaklingur og styrkja sjálfsmynd sína. Auk þess 

kom fram að þeim fannst mikilvægt að tilheyra einhverjum ákveðnum hópi eins og að átta sig 
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á því að þeir væru ekki einir með hjartabilun. Þeir lærðu að sætta sig við að lifa með 

sjúkdóminn, fundu tilgang með lífinu, byggðu það upp með því að vinna með einkenni, deila 

reynslu og tilfinningum með öðrum, tilheyra hópi og finna fyrir stuðningi. Einnig kom fram 

mikilvægi þess að fá góða fræðslu í byrjun sjúkdóms til að ná enn betri tökum á honum og að 

lifa góðu lífi þrátt fyrir greiningu. Skilningur á sjúkdómnum jókst eftir fræðslu.  

Einstaklingar þurfa að öðlast reynslu og fá mikinn stuðning til að læra að bregðast við 

einkennum. Á árinu 2014 voru 280 einstaklingar skráðir í þjónustu göngudeildar LSH og 

flestir þeirra komu eftir innlögn á Hjartagátt eða hjartadeild. Misjafnt er hvað einstaklingar 

koma oft, það fer eftir þörfum viðkomandi (Auður Ketilsdóttir, munnleg heimild, 29. janúar 

2016). Í rannsókn Crowder (2006) kom fram að læknar vísuðu einstaklingum á göngudeild 

eftir ítrekaðar innlagnir til að minnka líkur á endurinnlögn, þeim virtist ekki vera bent á þann 

möguleika strax við greiningu. Það sem fékk einstaklinga til að nýta sér þjónustu 

göngudeildar voru ábendingar heilbrigðisstarfsfólks, þeir fóru að eigin frumkvæði vegna ótta, 

vegna fyrri reynslu eða þeir höfðu engin önnur úrræði eða fengu stuðning og hvatningu frá 

fjölskyldu. Þeir einstaklingar sem nýttu sér þjónustu göngudeildar hjartabilunar upplifðu 

mikla ánægju með þjónustuna, voru tilbúnir að aka langar leiðir og settu það ekki fyrir sig 

þótt þeir þyrftu að greiða fyrir þjónustuna.  

Með því að hafa fastan punkt í tilverunni eins og að nýta sér þjónustu göngudeild 

hjartabilunar, veitir það sjúklingi bæði öryggi og gott aðhald t.d. að láta fylgjast með þyngd, 

blóðþrýstingi og blóðprufum (Hjartalíf, e.d.). 

Góð leið til að nýta persónumiðaða nálgun á göngudeildum er meðal annars að láta 

sjúklinga skrifa niður fyrirfram hvað þeir vilja vita um hjartabilun. Þannig verður fræðslan 

skilvirkari og sjúklingar eru líklegri til þess að meðtaka upplýsingar þar sem þeir fá 

upplýsingar eftir þeirra óskum og persónulegum þörfum (Ross, Ohlsson, Blomberg og 

Gustafsson, 2015). 
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3. kafli - Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð verður við 

fyrirhugaða rannsókn og henni gerð skil. Greint verður frá rannsóknarspurningu, vali 

þátttakenda og hvernig gögnin verða greind. Fjallað verður um trúverðugleika og réttmæti 

rannsóknar ásamt siðfræðilegum vangaveltum. Í lokin verður efni kaflans tekið saman. 

Tilgangur rannsóknar er að kanna reynslu sjúklinga með hjartabilun af persónumiðaðri nálgun 

og stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeild hjartabilunar á LSH. 

Rannsóknaraðferð Vancouver-skólans 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður stuðst við rannsóknaraðferðina Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði sem er eigindleg aðferð. Sú aðferð gagnast vel til að rannsaka mannleg 

fyrirbæri meðal annars til að bæta þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Gögnum verður aflað 

með einstaklingsviðtölum, höfundum þótti sú aðferð best til þess fallin að svara þeirri 

spurningu sem rannsökuð verður. Með því að styðjast við eigindlega aðferð þá setjum við 

okkur í spor viðmælanda og reynum að skilja upplifun þeirra af persónumiðaðri nálgun, 

stuðningi við sjálfsumönnun og nýtingu þeirra á þjónustu göngudeildar hjartabilunar LSH. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði hefur það að markmiði að auka skilning okkar á tilteknu 

fyrirbæri og ekki er ætlunin að hafa alhæfingargildi. Kostir eigindlegrar aðferðar er að við 

vitum ekki fyrirfram hverjar uppgötvanirnar verða. Tækifæri gefst til að dýpka skilning meira 

samanborið við megindlegar rannsóknir. Þá er hægt að kanna fyrirbæri í eðlilegu umhverfi og 

í hvaða röð atburðir gerast. Helstu ókostir eru að fá tilfelli fást í hverri rannsókn og því getur 

verið erfitt að sýna fram á réttmæti, áreiðanleika ásamt því að neikvæð hliðaráhrif geta komið 

fram. Einnig er ókostur að rannsakendur geta túlkað niðurstöður á þann hátt sem þeim hentar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði hefur það að markmiði að glöggva sig á hinum 

flókna heimi mannlegrar reynslu út frá sjónarhóli þátttakenda. Með því að fá ,,lánaða“ 
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upplifun og sjá lífið eins og þeir. Mannlega reynslu er ekki hægt að mæla en hún er til staðar 

og við þurfum að reyna skilja hana. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar er þýski 

heimspekingurinn Edmund Husserl en hann vildi vega upp á móti megindlegri hugsun og 

aðferðafræði. Fyrirbærafræði felst í því að einblína og skilja hvernig einstaklingar upplifa 

reynslu sína af því fyrirbæri sem rannsakað er. Að loknum samræðum greinir rannsakandinn 

orðræðuna sem fer fram í viðtalinu og dregur heildstæða mynd af því. Rannsakandinn þarf að 

vera meðvitaður um að einstaklingar hafa mismunandi lífsskoðanir sem mótast af eigin 

reynslu og túlkun þeirra á henni. Hann þarf einnig að hafa í huga mikilvægi þess að sýna 

virðingu, hógværð og hlýju í garð þátttakandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til þess að 

ná að safna slíkum fjölbreytilegum upplýsingum er gott að styðjast við djúpviðtöl sem gefur 

beina reynslu af fyrirbærinu (Patton, 2002).  

Rannsóknarferlið í Vancouver-skólanum er skipt í sjö vitræna meginþætti. Þeir eru, að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Þar 

er litið á niðurstöður sem þekkingarframa og síðar meir mun koma í ljós hversu sannar og 

réttmætar þær eru. Oft er kjarninn í viðtölum eða samræðum við einstaklinga svipaður en þó 

ekki alltaf eins vegna mismunandi upplifunar. Leitast er við að finna þennan kjarna til þess að 

tryggja réttmæti og trúverðugleika rannsókna með því að hafa í huga skekkjur sem geta komið 

fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknarferlið er hægt að setja upp sem hringferli á 

eftirfarandi hátt: 
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Mynd 2: Sjö vitrænir þættir Vancouver-skólans  

Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningin sem sett var fram.  

Hver er reynsla sjúklinga með hjartabilun af persónumiðaðri nálgun og stuðningi við 

sjálfsumönnun á göngudeild hjartabilunar á LSH?  

Þessi spurning var síðan greind niður í þrjár neðangreindar spurningar:  

1. Hver er reynsla sjúklinga af samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk á göngudeildinni? 

2. Hver er reynsla sjúklinga af fræðslu á göngudeildinni? 

3. Hver er reynsla sjúklinga af stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeildinni? 

Val á þátttakendum  

Fyrirhugaðir þátttakendur rannsóknar eru allir 18 ára og eldri sem nýta sér þjónustu 

göngudeildar hjartabilunar á LSH. Tilgangsúrtak verður fyrir valinu (e. purposive sampling) 

og verður úrtakshópur 20 einstaklingar 18 ára og eldri þar af 10 konur og 10 karlar sem öll 

nýta sér þjónustu göngudeildarinnar. Þar sem bæði kyn eru í þýðinu, getum við séð kynjamun 

á sjálfsumönnun og nýtingu á þjónustu göngudeildar. Hjúkrunarfræðingar verða beðnir um að 
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velja 10 kvenkyns þátttakendur og 10 karlkyns þátttakendur af handahófi sem uppfylla 

skilyrði rannsóknar.  

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni verða eftirfarandi: 

1. Að vera með greinda hjartabilun. 

2. Að hafa þegið þjónustu göngudeildar hjartabilunar á LSH. 

3. Að geta tekið þátt í viðtölum og tala íslensku. 

Upplýsingablað um rannsókn verður sent til þátttakenda ásamt upplýstu samþykki til 

þátttöku.  

Gagnasöfnun  

Í rannsókninni verður gagna aflað með djúpviðtölum. Ástæða fyrir að djúpviðtöl verða 

fyrir valinu er hversu veikir þátttakendur rannsóknar geta verið auk þess að fá betri skilning á 

upplifun þeirra.  

Djúpviðtöl (e.in-depth interviewing) geta kallað fram dýpri skilning, einlæga og 

heiðarlega lýsingu á viðhorfum einstaklings og lífsýn. Hér þarf að hafa í huga hvað 

einstaklingur er spurður um og hvort um sé að ræða persónuleg eða opinber málefni (Patton, 

2002). Stuðst verður við viðtalsramma sem gerður verður í tengslum við upplýsingasöfnun og 

þörfum þátttakenda út frá persónumiðaðri nálgun með stuðningi við sjálfsumönnun.  

Í fyrirhugaðri rannsókn verða viðtöl tekin á heimili eða á öðrum stað sem þátttakandi 

velur. Áætlaður viðtalstími er í kringum 1-2 klukkustundir og verða þau öll tekin innan 

þriggja vikna. Með samþykki þátttakenda verða viðtölin hljóð- og vélrituð orðrétt. Stuðst 

verður við viðtalsramma sem þróaður var af Kristínu Þórarinsdóttur og tekur hann mið af 

persónumiðari þátttöku út frá sjónarhóli sjúklinga þar sem áhersla er lögð á upplifun 

þátttakenda.  
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 Við munum taka eitt prufuviðtal við einstakling með hjartabilun sem fengið hefur 

þjónustu á göngudeild hjartabilunar á LSH til að forprófa viðtalsramma og kanna hvort 

spurningar séu nægjanlega skýrar. 

Viðtalsramminn verður eftirfarandi og greindur í þrennt í samræmi við 

undirspurningar megin rannsóknarspurningarinnar. 

1. Hver er reynsla sjúklinga af samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk á göngudeildinni? 

 Hver er reynsla sjúklinga af fræðslu á göngudeildinni? 

 Hver er reynsla sjúklinga af stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeildinni? 

 Hvernig finnst þér viðmót starfsfólks á göngudeildinni? 

 Er leitast við að hlusta á þig?  

 Finnst þér þú fá tækifæri til að koma líðan þinni og óskum á framfæri?  

 Finnst þér þú fá tækifæri til að koma því á framfæri sem brennur mest á þér? 

 Finnst þér komið til móts við líkamlegar þarfir þínar (eins og bjúg, mæði og 

andnauð)?  

 Finnst þér komið til móts við þau andlegu áhrif sem sjúkdómurinn hefur? 

 Hefur fjölskyldan þín komið með þér á göngudeildina? 

 Finnst þér starfsfólk leitast við að setja sig í þín spor? 

2. Hver er reynsla sjúklinga af fræðslu á göngudeildinni?  

 Hvernig finnst þér fræðslan á göngudeildinni vera? 

 Finnst þér þú fá nægar útskýringar? 

 Finnst þér fræðslan miðast við þínar þarfir?  

 Hjálpaði fræðslan þér til að átta þig betur á einkennum sjúkdómsins og meðferð? 

 Fékkst þú tækifæri til að ræða málin?  
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3. Hver er reynsla sjúklinga af stuðningi við sjálfsumönnun á göngudeildinni? 

 Voru möguleg meðferðarúrræði rædd við þig?  

 Fannst þér þú fá eitthvað um meðferðina að segja?  

 Finnst þér komið til móts við líkamlegar þarfir þínar (eins og bjúg, mæði og 

andnauð)?  

 Finnst þér komið til móts við þau andlegu áhrif sem sjúkdómurinn hefur? 

 Hvernig gengur þér að fylgja meðferðinni eftir heima?  

 Hvað fannst þér mest hjálplegt varðandi þjónustu göngudeildarinnar? 
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Gagnagreining 

Tafla 1.  

Þrep 4-9 í rannsóknarferlinu samkvæmt Vancouver-skólanum.  

Þrep 4-9 í rannsóknarferlinu Það sem gert verður í þessari rannsókn 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi orð - 

byrjandi gagnagreining. 

Í fyrsta viðtali byrjar gagnasöfnun og 

greining. Þegar viðtölin hafa verið hljóð- og 

vélrituð, mun úrvinnsla gagna byggjast á 

fyrirbærafræði Vancouver-skólans. 

Þrep 5. Byrjandi greining á þemum. Formleg gagnagreining hefst þegar viðtöl 

voru hljóð- og vélrituð. Viðtölin verða lesin 

yfir ítrekað til að fá mynd af reynslu 

þátttakandans. Að auki verður merkt við þau 

atriði sem tengist efninu og þau kóðuð. 

Þrep 6. Að átta sig á heildarmynd af reynslu 

hvers einstaklings. 

Þeim heitum sem hafa verið kóðuð verður 

raðað í heildarmynd og gert greiningarlíkan. 

Fengin verður heildarmynd af gögnum fyrir 

hvern einstakling og rannsakendur þurfa að 

notast við óhlutbundna hugsanaferla einkum 

rökhugsun, innsæi og hugsæi. 

Þrep 7. Staðfesting á heildarmynd hvers 

einstaklings með honum sjálfum. 

Greiningarlíkan verður borið fyrir hvern 

þátttakanda þannig að hann geti staðfest sína 

sögu. 

Þrep 8. Að átta sig á heildarmyndinni á 

fyrirbærinu sjálfu – megin niðurstöður 

rannsóknar. 

Heildarmynd verður búin til með því að 

setja greiningarlíkan hvers og eins 

þátttakanda saman og heildarmynd þróuð út 

frá þeim öllum. Túlkun og lýsing 

rannsakenda við lokaúrvinnslu verður byggð 

á rannsóknargögnum. Rannsakendur verða 

gagnrýnir á eigin túlkun og verða tilbúnir að 

breyta því hvernig þeir raða upp megin- og 

undirþemu. 

Þrep 9. Að bera saman niðurstöður við 

rannsóknargögn. 

Rannsakendur líta gagnrýnum augum á 

niðurstöður til að kanna tengsl milli 

rannsóknargagna og niðurstaðna. 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð getur 

gefið þær upplýsingar sem erfitt getur verið 

að nálgast með öðrum hætti. Þátttakendur 

eru fáir og reynt verður að dýpka skilning og 

þekkingu á því sem rannsakað er. Aðferð 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði er talin 

vera gagnleg til þess að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum og skilja samhengi 

hvers þátttakanda. 

Byggt á Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 286). 
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Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna 

Til þess að við getum talið gögnin í rannsókninni áreiðanleg, þurfum við að styðjast 

við hugtökin réttmæti og trúverðugleiki. Erfitt og flókið getur verið að meta réttmæti 

eigindlegra rannsókna. Talað er um innra og ytra réttmæti. Þar sem erfitt getur verið að meta 

innra réttmæti í eigindlegum aðferðum er oft frekar stuðst við hugtakið trúverðugleiki sem 

mælikvarða á sannleiksgildi eigindlegra rannsókna. Í ytri réttmæti er frekar notað hugtakið 

yfirfærslugildi sem viðmið, það lýsir hversu gott er að alhæfa um niðurstöður (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til að hægt sé að telja eigindlega rannsókn trausta þá verður trúverðugleiki að vera til 

staðar. Það eru nokkrir þættir sem geta ógnað trúverðugleika og má þar nefna, skort á 

heildarmynd, skekkja í úrtaki, ónæg fjarlægð og ónæg gagnasöfnun eða greining. Talið er að 

rannsóknarniðurstöður séu trúverðugar þegar túlkun á mannlegri reynslu er slík að það megi 

þekkja reynsluna sem sína eigin (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Höfundar þessarar rannsóknar munu leggja sitt að mörkum til að auka trúverðugleika 

með því að beita ekki hlutdrægni og vanda til vals á úrtaki. Fagleg fjarlægð verður höfð milli 

rannsakanda og viðmælanda. Allir höfundar taka þátt í greiningu gagna, ígrunda þau vandlega 

sem gerir það að verkum að minni líkur eru á að einstaklingsbundnar skoðanir komi fram. Það 

sem takmarkar fyrirhugaða rannsókn er fremur lítið úrtak þátttakenda. Úrtakið þarf að vera 

nægjanlega stórt til að uppfylla trúverðugleika og þá er talað um hugtakið mettun. Mettun er 

þegar rannsakandi hættir að heyra eitthvað nýtt varðandi fyrirbærið sem verið er að rannsaka. 

Í fyrirbærafræði er talið nóg að hafa a.m.k. sex þátttakendur til þess að ná mettun, því betri 

mettun því meira endurspeglar úrtakið þýðið. Forspárgildi rannsókna verður einnig 

nákvæmara þegar úrtakið er stærra og mettun ítarlegri. Mikilvægt er að horfa gagnrýnið á 

rannsóknaferlið og sér í lagi á gagnasöfnun, gagnagreiningu og framsetningu á niðurstöðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Siðfræði rannsókna  

Við gerð rannsókna þarf að uppfylla siðfræðilegar kröfur. Í siðfræði heilbrigðisgreina 

eru fjórar höfuðreglur sem rannsóknir styðjast við. Sjálfræðisreglan byggir á virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar (Sigurður Kristinsson, 2013). Til að tryggja það munu 

höfundar fá upplýst samþykki til þátttöku að fengnu leyfi siðanefndar LSH fyrir rannsókninni. 

Skaðleysisreglan segir til um að heilbrigðisstarfsfólk skuli forðast að valda skaða og ekki 

valda áhættu fyrir þátttakanda (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókn verður reynt að 

tryggja að einstaklingar þekkist ekki og þátttaka þeirra muni ekki hafa áhrif á þjónustu á LSH. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og samtölum bæði vélrituðum og hljóðrituðum eytt eftir að 

skráning hefur átt sér stað. Velgjörðarreglan byggir á að láta gott af sér leiða og velja leiðir 

sem minnstu fórna. Réttlætisreglan kveður á sanngirni í dreifingu byrða og gæða auk þess að 

hver og einn fái það sem hann á skilið (Sigurður Kristinsson, 2013). Höfundar munu hafa 

þessar ofangreindu reglur í heiðri og til hliðsjónar við gerð rannsóknar. 

Samantekt  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar verður stuðst við djúpviðtöl og fyrirbærafræði 

Vancouver-skólans notuð til að svara rannsóknarspurningunni. Við val á þátttakendum verður 

notað tilgangsúrtak og munu þátttakendur verða 20 talsins og jafnt kynjahlutfall. Hvert viðtal 

mun standa yfir í 1-2 klukkustundir. Við gagnagreiningu verða viðtölin hljóð- og vélrituð og 

gerð verður samantekt úr viðtölum til að fá betri sýn á viðfangsefninu.  
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4. kafli - Umræður 

 Hér á eftir verður farið yfir helstu viðfangsefni fræðilegrar samantektar úr kafla tvö 

þar sem dregin verða fram aðalatriði og rýnt í þau. Farið verður yfir gildi fyrirhugaðrar 

rannsóknar og hvaða nytsemi hún getur haft. Í lok verður stutt samantekt á efni kaflans. 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Hjartabilun sem er helsta viðfangsefni þessa verkefnis er talið að muni aukast á 

komandi árum vegna hækkandi aldurs í samfélaginu (The National Clinical Guideline Centre, 

2010). Megináhersla var lögð á persónumiðaða nálgun sjúklinga með hjartabilun og 

sjálfsumönnun þeirra. Ef einstaklingur sinnir ekki sjálfsumönnun er bein fylgni við versnandi 

einkenni hjartabilunar, lakari lífsgæði, tíðari endurinnlagnir á sjúkrahús og hækkuð 

dánartíðni. Mikilvægt er fyrir sjúklinga með hjartabilun að taka stöðugt þátt í meðferð og vera 

þátttakendur í ákvörðunartöku. Inngrip með breytanlegum þáttum þarf að persónumiða betur í 

því skyni að bæta sjálfsumönnun eins og með því að auka sjálfstraust sjúklinga, benda á leiðir 

til að hafa meiri sjálfsaga, auka þekkingu á sjúkdómnum og hvað sé hægt að gera til að bæta 

lífsgæði (Woda o.fl., 2015). Lífsgæði endurspeglast oft af því hvernig einstaklingar öðlast 

skilning á breyttu sjúkdómsástandi og jákvæðu hugarfari, þar sem andlegir-, líkamlegir- og 

félagslegir þættir hafa áhrif á lífsgæði (Heo, Lennie, Okoli og Moser, 2009).  

Heilbrigðisstarfsfólk, samfélagið, sjúklingar og stuðningsaðilar þeirra þurfa að fá 

aukinn skilning á því hve flókið það er fyrir þann sem greinist með hjartabilun að sinna þeirri 

sjálfsumönnun sem ráðlögð er til að bæta lífsgæði viðkomandi. Ef skilningur eykst þá er hægt 

að nýta sér hann til þróunar á persónumiðaðri nálgun og auka stuðning til sjálfsumönnunar 

(Woda o.fl., 2015).  

Ef upplifun á góðri sjálfsumönnun hefur jákvæð áhrif á framgang sjúkdómsins er það 

áhrifamesti þátturinn. Einstaklingur sem ekki hefur trú á sjálfum sér er ólíklegri til að sinna 

sjálfsumönnun. Sem dæmi má nefna að fylgja fyrirmælum um lyfjameðferð og þeim 
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ráðleggingum sem mælt hefur verið með varðandi mataræði (Heo o.fl., 2008). Persónumiðuð 

nálgun felur í sér þrjú stig, stigin eru byggð á reynslu sjúklinga, gildum þeirra, væntingum og 

þörfum. Stigin sem um ræðir eru tengslastig, fræðslustig og aðgerðarstig (Thórarinsdóttir og 

Kristjánsson, 2014).  

Heildstætt heilsufarsmat er grundvöllur hjúkrunar og hjúkrunarfræðingar þurfa að 

tileinka sér að nota matið í starfi til að fá betri heildræna sýn á sjúkling. Til stuðnings geta 

þeir nýtt sér heilsufarslyklana 13 í hjúkrun (Kristín Þórarinsdóttir, 2003). Ef einstaklingur fer í 

gegnum heilsufarsmat og fær viðeigandi upplýsingar varðandi lífsstílsþætti ætti hann að geta 

tekið upplýstari ákvarðanir um meðferð sína (Rabarison, Timsina og Mays, 2015).  

Einkenni hjartabilunar geta verið óljós og er það vegna takmarkaðrar þekkingar á eðli 

hjartabilunar, einkennum hennar og sjálfsumönnun sjúklinga. Fræðsla til einstaklings um 

hjartabilun sem er of flókin er ólíkleg til að gagnast honum við sjálfsumönnun. Þekking og 

fræðsla verður helst að vera tengd reynslu við daglegt líf einstaklings og þurfa 

heilbrigðisstarfsmenn að aðlaga hvert inngrip og skipulag að aðstæðum hvers og eins (Spaling 

o.fl., 2015). Mikilvægt er að skilgreina heilsulæsi þannig að hjúkrunarfræðingar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk eigi auðveldara með að meta heilsulæsi sjúklinga sinna. Koma auga á þá 

sem eiga í hættu að misskilja fyrirmæli og ráðleggingar (Speros, 2005). Sjúklingar með 

hjartabilun virðast vita hvaða þættir nýtast til að bæta sjálfsumönnun en það reynist þeim oft 

erfitt að tengja það við daglegt líf sitt (Spaling o.fl., 2015). Fræðsla er mikilvægt 

forvarnarstarf og gegna hjúkrunarfræðingar sem og aðrir heilbrigðisstarfsmenn veigamiklu 

hlutverki í því (The Open University, 2012).  

Ef sjúklingar með hjartabilun eiga við andleg veikindi að stríða eru mun meiri líkur á 

að þeir eigi í erfiðleikum með að fylgja eftir fyrirmælum t.d. ráðlagða meðferð við sjúkdómi 

eins og að velja rétta fæðu og taka inn ávísuð lyf (Woda o.fl., 2015).  
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Mikilvægt er að sjúklingur og hjúkrunarfræðingur útbúi persónumiðaða áætlun í 

sameiningu um meðferð, sem inniheldur þætti til að auka sjálfsumönnun og þess sem bíður 

hans heima til að koma í veg fyrir óþarfa streitu hjá honum og aðstandendum (Ulin, Olsson, 

Wolf og Ekman, 2015).  

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til þess að fræða og upplýsa sjúklinga um 

notkun á göngudeildum hjartabilunar (Crowder, 2006). Með tilkomu göngudeildar auk betri 

fræðslu til sjúklinga með hjartabilun hefur endurinnlögnum á sjúkrahús fækkað. Göngudeild 

sinnir ýmsum þáttum svo sem lyfjagjöfum, eftirliti, fræðslu auk einkennameðferðar (Anna G. 

Gunnarsdóttir og Inga S. Þráinsdóttir, 2010). Leggja þarf áherslu á að hægt sé að læra um 

hjartabilun með bjartsýni, reynslu, endurgjöf og þjálfun. Þá mun lífið með hjartabilun ekki 

verða eins flókið og það lítur út fyrir (Spaling o.fl., 2015). 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Upplifun höfunda er að heilbrigðisþjónusta á Íslandi ætti að stefna að því að innleiða 

betur hugtakið persónumiðaða nálgun í þjónustu sinni. Auka fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks 

til að veita þessa sérhæfðu nálgun.  

Við heimildaöflun kom í ljós hversu mikilvægt það er að heilbrigðisstarfsfólk tileinki 

sér persónumiðaða nálgun til að efla sjúklinga til sjálfsumönnunar. Höfundar telja að það sé 

gert með heildstæðu heilsufarsmati þar sem stuðst er við heilsufarslyklana 13 í hjúkrun.  

Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í fræðslu, eftirfylgni og bæta þannig 

lífsgæði sjúklinga sinna. Því er mikilvægt að þeir fái nægan tíma til þess að ná góðri 

upplýsingasöfnun í byrjun meðferðar. Með góðri sögu teljum við að hægt sé að fá betri innsýn 

í upplifun sjúklinga af líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum þeirra. Með heildrænni 

sýn næst betri árangur í meðferð, meðferðarheldni og leiðir það til betri sjálfsumönnunar. 

Gagnlegt væri að virkja fleiri stéttir innan heilbrigðiskerfisins til notkunar á persónumiðaðri 

nálgun og notkunar á heilsufarslyklunum 13. Samræma fræðslu og verkþætti til að sjúklingar 
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fái ekki mismunandi upplýsingar. Þannig getur náðst betri árangur í meðferðum, mögulega 

minni lyfjainngrip, færri innlagnir, endurinnlagnir og komur á sjúkrahús. 

Höfundum þykir þarft að gera betur grein fyrir hugtakinu persónumiðuð nálgun og 

hvernig það tengist sjálfsumönnun sjúklinga. Til þess þarf að rannsaka betur notkun 

hugtaksins innan heilbrigðiskerfisins, hvernig er hægt að tengja það meira við greiningu og 

meðferð. Að mati rannsakenda mætti innleiða meiri kennslu í heilbrigðisvísindum til að 

samræmi skapist í notkun á nálguninni. 

Samantekt 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar með hjartabilun sem tileinka sér góða 

sjálfsumönnun eru líklegri til að lifa lengur, njóta betri lífsgæða, fækka spítaladvölum og 

lenda síður inni á sjúkrahúsi. Hjúkrunarfræðingar sem nota persónumiðaða nálgun við 

umönnun og fræðslu til sjúklings ná betur til hans á einstaklings grundvelli. Fræðsla er 

mikilvægt forvarnarstarf og ódýr kostur, að auki er það gagnlegt til að fyrirbyggja mögulega 

versnun á sjúkdómsástandi. Fræðslan þarf að vera skýr, hnitmiðuð og upplýsingar frá 

heilbrigðisstarfsfólki þurfa að vera samræmdar, þannig skapast góð teymisvinna og betri 

árangur næst. Heildstætt heilsufarsmat styður við heilsufarslyklana til að fá heildræna sýn á 

einstaklinginn. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar ætti að vekja vitund um mikilvægi þess að nota 

persónumiðaða nálgun þar sem hún hefur sýnt jákvæða heildræna útkomu fyrir sjúkling.  
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5. kafli - Lokaorð 

Við öflun gagna við gerð rannsóknar vaknaði vitund höfunda fyrir mikilvægi þess að 

veita persónumiðaða þjónustu og koma henni inn í stefnumótun heilbrigðisstofnanna á 

Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingar þurfa markvissa fræðslu, kennslu til betri 

sjálfsumönnunar og að mikilvægi þess að virkja stuðningsaðila. Fræða mætti 

heilbrigðisstarfsfólk um ávinning við notkun persónumiðaðrar nálgunar og hvernig hún getur 

leitt til betri sjálfumönnunar sjúklings. Sem verðandi hjúkrunarfræðingar telja höfundar að ef 

heilbrigðisstarfsmaður og sjúklingur eru á jafningjagrundvelli og sammála um markmið 

meðferðar getur það styrkt getu og þátttöku sjúklings í eigin meðferð.  

Eitt af helstu hlutverkum hjúkrunarfræðinga er fræðsla, hún er nauðsynleg alveg frá 

greiningu hjartabilunar og í gegnum allt ferlið. Með góðri fræðslu er hægt að fyrirbyggja og 

aðstoða einstaklinga til að lifa á sem heilbrigðastan hátt og bæta þannig lífsgæði þeirra. 

Fræðslan þarf að vera skýr, skilvirk og persónumiðuð til að ná heildrænni meðferð sjúklings. 

Til að sjúklingur sé líklegri í að stunda sjálfsumönnun þarf heilbrigðisstarfsfólk að aðstoða og 

leiðbeina honum hvernig hann getur verið þátttakandi í sinni eigin meðferð. 

Höfundar fyrirhugaðar rannsóknar vonast til að niðurstöður leiði í ljós að 

heilbrigðisstarfsfólk verði meira meðvitað um ávinning þess að veita persónumiðaða nálgun 

og hvernig það nýtist við að virkja sjúklinga til sjálfsumönnunar. Með því að nota heildstætt 

heilsufarsmat og sjá til þess að öllum þörfum þeirra sé mætt aukast líkur á betri þjónustu við 

sjúkling. Að auki geta niðurstöður rannsóknar gagnast hjúkrunarfræðingum í starfi um hve 

árangursríkt sé að horfa á og meta einstaklinginn í heild sinni. Með niðurstöðum rannsóknar 

vonast höfundar til að vitundarvakning verði á meðal heilbrigðisstarfsfólks um mikilvægi 

persónumiðaðrar nálgunar í meðferð. Auk þess hafa rannsóknir sýnt gagnsemi göngudeildar 

hjartabilunar og telja höfundar að efla mætti þá þjónustu enn frekar. 
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