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Ágrip
Bakgrunnur: Holubringa er aflögun á brjóstkassa sem er algengari meðal drengja en stúlkna. Truflun
getur orðið á starfsemi hjarta og lungna og einstaklingar með holubringu geta upplifað einkenni líkt og
þreytu, verki, þungan hjartslátt og andþyngsli í tengslum við áreynslu. Á unglingsárunum geta einkenni
holubringu versnað og valdið andlegri vanlíðan og haft áhrif á félagslegan þroska. Aflögunina er hægt
að leiðrétta með skurðaðgerð og hér á landi er notast við svokallaða Nuss skurðaðgerð til lagfæringar.
Mikilvægt er að verkjastilla einstaklinga sem undirgangast þessa skurðaðgerð til þess að ná fullum
bata og forðast fylgikvilla.
Tilgangur: Tilgangur þessa verkefnis var að rannsaka fylgni við nýtt verklag varðandi Nuss aðgerðir
sem tekið var upp á Landspítala árið 2016. Í verkefninu voru þar að auki skoðaðir verkir og truflandi
áhrif þeirra eftir leiðréttingu á holubringu.
Aðferð: Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar sem gengust undir leiðréttingu á holubringu frá
nóvember 2016 til loka mars 2017. Þátttakendur svöruðu spurningalista á þremur mismunandi
tímapunktum ásamt því að fylla út verkjadagbók í 10 daga eftir útskrif sjúkrahúsinu. Einnig var
upplýsingum safnað úr sjúkraskrá og lyfjaumsjónarkerfi. Unnið var úr gögnum í Microsoft Excel og
IBM SPSS Statistics software 24.0.
Niðurstöður: Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að nýju verklagi var fylgt í flestum tilvikum.
Þátttakendur upplifðu mikla verki og aukaverkanir af verkjalyfjum fyrsta dag eftir heimkomu sem fóru
dvínandi eftir því sem frá leið frá aðgerð. Verkir höfðu truflandi áhrif á svefn þátttakenda fyrstu 10 daga
eftir útskrift. Ánægja með verkjameðferð var almennt góð fyrsta dag eftir aðgerð en hafði dvínað á 14.
degi eftir aðgerð. Þátttakendur voru með utanbastsdeyfingu á fyrsta degi eftir aðgerð og teljum við það
vera ástæðuna fyrir betri verkjastillingu þann dag en á 14. degi eftir aðgerð.
Ályktanir: Nýju verklagi var að mörgu leyti fylgt þótt á því væru undantekningar. Hafa ber í huga að
stutt er síðan það var tekið upp en nauðsynlegt er að halda áfram að finna leiðir til að bæta notkun
þess. Verkjastilling þátttakenda eftir útskrift var ekki fullnægjandi og aukaverkanir af verkjameðferð
miklar, leita þarf leiða til þess að bæta verkjameðferð og fyrirbyggja aukaverkanir verkjameðferðar.

Lykilorð: Holubringa, verkir, verkjameðferð, aukaverkanir verkjalyfja, legutími
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Abstract
Background: Pectus excavatum is a deformity of the chest which is more common amongst boys
than girls. The functions of the heart and lungs can be disturbed and individuals with pectus
excavatum can experience symptoms like tiredness, pain, heavy heartbeats, and trouble with
breathing when under physical stress. During the teenage years the symptoms of pectus excavatum
can grow worse. They can cause emotional pain and affect their social development. The deformity
can be fixed with a surgical procedure and surgeons in Iceland use the Nuss procedure to fix the
deformity. Pain management is crucial for individuals who undergo this procedure in order for them to
fully recover and avoid side effects.
Purpose: The purpose of this research was to examine how well hospital staff are following new
protocol for postoperative care after the Nuss procedure that were established at the Landspítali in
2016. Additionally, the patients’ pain and pain interference was assessed after the procedure.
Method: Participants in the research were individuals who underwent the Nuss procedure from
November 2016 to the end of March 2017. Participants answered a questionnaire at three different
points in time as well as filling out a pain diary for 10 days after being discharged from the hospital. In
addition, information was gathered from medical records and medicine. The data was processed with
Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics Software 24.0.
Results: The main results of the research are that the new protocol was followed in most cases.
Participants experienced significant pain and side effects of pain management during the first day after
being discharged from the hospital. Pain interfered with the patients’ sleep during the first 10 days
after discharge. Patients were generally satisfied with the pain management on the first day following
the procedure but had dwindled on the fourteenth day after the procedure.
Conclusion: The rate of which hospital staff follow the new protocol is acceptable considering how
recently it was applied but it is necessary to keep searching for ways to improve its usage. Pain
management of patients after discharge was not sufficient and the side effects of pain management
were too great. It is important to find better ways of pain management and to prevent side effects of
pain management.

Keywords: Pectus excavatum, pain, pain management, side effects of pain management, length of
hospital stay
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Þakkir
Við viljum þakka Sigríði Zoëga fyrir frábæra leiðsögn, þolinmæði, góða samvinnu og ómetanlegan
stuðning við gerð þessa verkefnis. Án hennar hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Einnig viljum
við þakka fjölskyldu og vinum fyrir alla þá hvatningu og stuðning sem þau hafa veitt okkur við gerð
þessa verkefnis. Síðast en ekki síst viljum við þakka hvor annarri fyrir samstarfið við gerð þessa
verkefnis og ánægjulegar stundir síðustu ár.

6

Efnisyfirlit
Ágrip ........................................................................................................................................................ 4
Abstract ................................................................................................................................................... 5
Þakkir....................................................................................................................................................... 6
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 7
Myndaskrá ............................................................................................................................................... 8
Töfluskrá .................................................................................................................................................. 8
1 Inngangur ............................................................................................................................................ 9
2 Fræðileg samantekt .......................................................................................................................... 10
2.1 Holubringa ................................................................................................................................10
2.2 Lagfæring á holubringu .............................................................................................................10
2.2.1 Nuss skurðaðgerð ..........................................................................................................10
2.3 Verkir.........................................................................................................................................11
2.3.1 Verkir eftir skurðaðgerð ..................................................................................................12
2.3.2 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í verkjameðferð ..................................................................12
2.3.3 Verkir og fylgikvillar eftir Nuss skurðaðgerð ...................................................................13
3 Aðferðir ............................................................................................................................................. 15
3.1 Rannsóknarsnið og úrtak ..........................................................................................................15
3.2 Verklag við meðferð sjúklinga sem fara í aðgerð vegna holubringu .........................................15
3.3 Mælitæki ...................................................................................................................................18
3.4 Framkvæmd rannsóknar ...........................................................................................................18
3.5 Siðfræði.....................................................................................................................................19
3.6 Úrvinnsla ...................................................................................................................................19
4 Niðurstöður ....................................................................................................................................... 20
4.1 Fylgni við verklag ......................................................................................................................20
4.2 Styrkur verkja eftir aðgerð .........................................................................................................21
4.3 Aukaverkanir verkjameðferðar og svefn ...................................................................................24
4.4 Ánægja og árangur af verkjameðferð .......................................................................................27
5 Umræða ............................................................................................................................................ 29
5.1 Verklag ......................................................................................................................................29
5.2 Verkir og verkjalyf .....................................................................................................................29
5.3 Aukaverkanir verkjameðferðar ..................................................................................................30
5.4 Áhrif verkja á svefn ...................................................................................................................32
5.5 Árangur og ánægja verkjastillingar ...........................................................................................32
5.6 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar .....................................................................................33
6 Ályktanir ............................................................................................................................................ 34
Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 35
Fylgiskjöl ................................................................................................................................................ 40

7

Myndaskrá
Mynd 1: Meðaltal verstu verkja síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu ..................22
Mynd 2: Meðaltal af minnstu verkjum síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu ........22
Mynd 3: Hlutfall sólarhrings sem sjúklingar voru með mikla verki á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 ...........23
Mynd 4: Notkun OxyNorm Dispersa fyrstu 10 daga eftir útskrift. ..........................................................24
Mynd 5: Meðalstyrkur hægðatregðu fyrstu 10 daga eftir útskrift og á 14. degi eftir aðgerð. .................25
Mynd 6: Meðalfjöldi klukkustunda sem þátttakendur sváfu fyrstu 10 dagana eftir útskrift. ....................26
Mynd 7: Meðalstyrkur truflandi áhrifa verkja á svefn fyrstu 10 daga eftir útskrift. ..................................26
Mynd 8: Ánægja með árangur verkjameðferðar síðastliðinn sólarhring fyrsta degi eftir aðgerð ...........27
Mynd 9: Meðalstyrkur hlutfallslegrar verkjastillingar fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð og 14. ................28

Töfluskrá
Tafla 1: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli á fyrsta degi eftir aðgerð. ...............................................................16
Tafla 2: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli á öðrum degi eftir aðgerð. ..............................................................17
Tafla 3: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli við útskrift. ......................................................................................17
Tafla 4: Tímapunktar gagnasöfnunar. ...................................................................................................19
Tafla 5: Fylgni við verklag varðandi utanbastslegg, legutíma og ávísuð lyf við útskrift. ........................21
Tafla 6: Notkun verkjalyfja 10 dögum eftir útskrift. ................................................................................23
Tafla 7: Aukaverkanir í tengslum við notkun verkjalyfja á fyrsta degi eftir aðgerð og á 14. degi ...........24
Tafla 8: Tíðni hægðatregðu á fyrsta, fimmta, 10. degi eftir útskrift og 14. dögum eftir aðgerð. .............25
Tafla 9: Notkun hægðalyfja fyrstu 10 daga eftir útskrift. ........................................................................25

8

1 Inngangur
Eitt af hverjum 300–400 börnum fæðist með holubringu og er hún algengasta aflögun á
brjóstkassa, eða um 90% allra tilvika (Pilegaard, 2015; Brochhausen o.fl., 2012). Ein algengasta
aðferðin til að lagfæra holubringu er svokölluð Nuss aðgerð en henni fylgja miklir verkir sem talið er að
stafi af miklum þrýstingi sem verður á bringubeini og rifjum (Siddiqui, Tse, Paul, Fitzgerald og Teh,
2016). Tekið var upp nýtt verklag á Landspítala árið 2016 við leiðréttingu á holubringu með það að
markmiði að samræma verklag og stytta legutíma eftir aðgerðina (Landspítali, 2016a). Á Íslandi er
holubringa lagfærð með svokallaðri Nuss skurðaðgerð en af óþekktum orsökum fylgja henni miklir
verkir þrátt fyrir minna inngrip miðað við aðrar sambærilegar aðgerðir (Siddiqui o.fl., 2016).
Vegna verkja eftir skurðaðgerð á brjóstholi geta sjúklingar átt erfitt með að hósta og hreinsa lungun
en það eykur hættu á samfalli á lungnablöðrum (Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell og
Polomano, 2008). Ófullnægjandi verkjameðferð á bráðum verkjum getur auk þess valdið því að
verkirnir þróist í langvinna verki. Að auki koma miklir verkir í veg fyrir fullnægjandi bata og hafa áhrif á
upplifun sjúklings af bataferlinu (Joshi og Ogunnaike, 2005).
Verkefni þetta er gæðarannsókn en tilgangur þess var að meta árangur nýs verklags við Nuss
skurðaðgerðir en slík rannsókn hefur ekki verið gerð áður.

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram:
1. Var nýju verklagi í tengslum við NUSS aðgerð fylgt?
2. Hversu mikla verki voru þátttakendur með eftir NUSS aðgerð?
3. Tóku þátttakendur verkjalyf samkvæmt fyrirmælum og var þörf á að nota verkjalyf við
gegnumbrotsverkjum?
4. Fundu þátttakendur fyrir aukaverkunum af verkjameðferðinni?
5. Höfðu verkir áhrif á svefn þátttakenda?
6. Hversu ánægðir voru þátttakendur með verkjastillingu eftir aðgerðina?
7. Hversu vel verkjastilltir voru þátttakendur eftir aðgerðina?

9

2 Fræðileg samantekt
2.1 Holubringa
Aflögun á brjóstkassa, kölluð holubringa, var fyrst lýst á 16. öld af Johann Bauhinus. Síðan þá hefur
aflögunin verið mikið rannsökuð og skurðaðgerðir þróaðar til lagfæringar á fyrirbærinu. Holubringa er
mun algengari meðal drengja en stúlkna og liggur hlutfallið frá 2:1 upp í 9:1. Holubringa getur verið til
staðar við fæðingu en algengara er að aflögunin komi í ljós seinna og ágerist í hröðum vexti á
unglingsárunum þar til að beinin hafa náð fullum þroska (Brochhausen o.fl., 2012).
Ákveðin líkamsbygging virðist hafa sterk tengsl við holubringu þar sem þessir einstaklingar eru
gjarnan grannir, hávaxnir og með framstæðar axlir. Ekki er ljóst hvað veldur holubringu en margar
kenningar hafa skotið upp kollinum og sennilegt er að aflögunin erfist. Líklegast þykir í dag að
holubringa stafi af röskun í þroska sem veldur lífefnafræðilegum veikleika í brjóski á mótum
bringubeins og rifbeina eða að ofvöxtur verði í brjóskinu. Brjóskið getur verið snúið, afmyndað og
samvaxið (Brochhausen o.fl., 2012; Jaroszewski, Notrica, McMahon, Steidley, og Deschamps, 2010).
Við holubringu er bringubeinið innfallið og getur þrýst niður á hjarta og lungu og truflað starfsemi
þeirra. Aðalkvartanir frá einstaklingum með holubringu eru að þreytast fljótt, andþyngsli við áreynslu,
verkur í brjóstkassa og þungur hjartsláttur (Siddiqui o.fl., 2016). Eftir því sem einstaklingar nálgast
unglingsárin, íþróttaiðkun færist í aukana og holubringan eykst upplifa sumir að einkenni sem þeir hafa
verið með alla tíð versni, á meðan aðrir finna ekki fyrir einkennunum fyrr en á þessu tímabili. Líkurnar
á að vera með ófullnægjandi lokun á tvíblöðkuloku (e. mitral valve prolapse) aukast með hækkandi
aldri og hjartsláttartruflanir geta einnig sést á hjartalínuriti (Jaroszewski o.fl., 2010). Líkamsímynd
unglinga er einstaklega brothætt og getur holubringa því haft mikil áhrif á sálrænan og félagslegan
þroska (Jaroszewski o.fl., 2010). Einhverjir eru þó einkennalausir en eftir leiðréttingu á holubringu er
hjartastarfsemi betri, úthald eykst og sjálfsmynd styrkist (Siddiqui o.fl., 2016).

2.2 Lagfæring á holubringu
Árið 1911 kom fyrst fram á sjónarsviðið skurðaðgerð til lagfæringar á holubringu sem var framkvæmd
og lýst af Meyer og í kjölfar hennar þróuðust fleiri aðferðir til leiðréttingar á þessari tilteknu aflögun á
brjóstkassa (Schalamon, Pokall, Windhaber og Hoellwarth, 2006). Einstaklingar undirgangast
aðgerðina vegna líkamlegra einkenna en margir velja að fara í aðgerðina í fegurðarskyni (Grosen,
Pfeiffer-Jensen og Pilegaard, 2010).

2.2.1 Nuss skurðaðgerð
Hér á landi er gerð svokölluð Nuss skurðaðgerð til að lagfæra holubringu. Aðgerðin var fyrst
framkvæmd árið 1987 og var kynnt 11 árum síðar af Nuss og félögum og tekur hún við af Ravitch
skurðaðgerðinni sem áður var notuð til leiðréttingar á holubringu (Nuss, Kelly, Croitoru og Katz, 1998;
Pilegaard, 2015). Ravitch framkvæmdi sína aðgerð fyrst árið 1949. Í þeirri aðgerð er skurður gerður
eftir bringubeini hjá drengjum en hjá stúlkum er skorið undir brjóstin. Allt afmyndað brjósk er fjarlægt
ásamt flagbrjóskinu, bringubeininu lyft upp og það fest með þar til gerðum saumum. Rehbein og
Wernickle þróuðu aðgerð Ravitch 6 árum síðar og notuðu spangir til að rétta bringubeinið almennilega
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af og halda því stöðugu. Sú aðgerðin tekur allt frá 2 klukkustundum upp í 5 klukkustundir, sjúklingur
þarf yfirleitt á blóðgjöf að halda og oft er þörf á brjóstholsdrenum og öðrum sáradrenum. Spangirnar
eru svo fjarlægðar einu ári eftir ísetningu (Brochhausen o.fl., 2012; Ravitch, 1949).
Með Nuss skurðaðgerðinni eru skurðirnir minni en áður, það þarf ekki að fjarlægja brjósk og einnig
er aðgerðin fljótgerðari en Ravitch aðgerðin þar sem hún tekur aðeins um 50 mínútur (Brochhausen
o.fl., 2012; Pilegaard, 2015). Fyrir aðgerðina er spöng, sem ætluð er til að rétta bringubeinið af, mátuð
við sjúkling svo hún falli að vexti hans. Spöngin er beygð með þar til gerðu áhaldi í samræmi við lögun
bringubeinsins og áætlaða réttingu á beininu (Nuss o.fl., 1998). Í verklagi Landspítala um lagfæringu á
holubringu frá árinu 2016 kemur fram að lögð er utanbastsdeyfing í aðgerðinni. Tveir skurðir eru gerðir
á hægri og vinstri hliðar brjóstkassans og löng bogin töng þrædd í gegn undir bringubeinið. Töngin er
notuð til þess að búa til pláss fyrir spöngina og til að draga í gegn bómullarband. Bandið er fest í
spöngina og hún þrædd inn þannig að boginn vísi inn á við í sjúkling með því að toga í bandið.
Spönginni er svo snúið 180° þannig að brjóstkassinn lyftist og hún fest með því að sauma hana við
ystu vöðva brjóstkassans. Ekki er þörf á brjóstholsdreni eða öðrum sáradrenum og sjúklingur þarf
sjaldan á blóðgjöf að halda (Brochhausen o.fl., 2012; Nuss o.fl., 1998).
Fram kemur í grein Nuss (2008) að á ungu fólki sé yfirleitt nóg að nota eina spöng til að lagfæra
holubringuna. En þar sem færst hefur í aukana að gera aðgerðina eftir kynþroskaskeiðið þá gefa tvær
spangir betri útkomu. Spangir er svo fjarlægðar í fyrsta lagi tveimur árum eftir aðgerðina en undanfarin
ár hefur verið mælt með því að spangir séu ekki fjarlægðar fyrr en eftir þrjú ár. Séu spangirnar
fjarlægðar of snemma er hætta á að holubringa myndist aftur (Brochhausen o.fl., 2012; Nuss, 2008).

2.3 Verkir
Samkvæmt Alþjóðasamtökunum um verkjarannsóknir er verkur „óþægileg skynjun og tilfinningaleg
reynsla af völdum raunverulegs eða hugsanlegs vefjaskaða, eða lýst sem slíkum” (International
Association for the Study of Pain, 1994). Werner og Arnér (2000) lýsa sársauka sem huglægri skynjun
og að einstaklingurinn sé sá eini sem getur lagt mat á eiginleika og styrkleika verksins (Marta Kristjana
Pétursdóttir, 2009).
Verkir eru flokkaðir í bráða verki og langvinna verki. Langvinnir verkir eru flokkaðir í langvinna
illkynja verkja, t.d. krabbameinsverki, og langvinna verki sem stafa ekki af illkynja sjúkdómum (Sigríður
Zoëga, 2015). Í bók D’Arcy (2011a) um bráða verki segir að bráðir verkir stafi af hugsanlegum
vefjaskaða eða raunverulegum vefjaskaða og hafa því verndandi tilgang. Bráðir verkir orsakast meðal
annars af áverkum eða skurðaðgerðum og standa yfir í afmarkaðan tíma og svo lengi sem að áverki
er til staðar. Þegar bráðir verkir verða óbærilegir leitar fólk til heilbrigðiskerfisins. Meðferðir við bráðum
verkum getur verið verkjalyf eða aðrar meðferðir, s.s. kaldir bakstrar, teygjubindi, gifs eða fatlar. Kvíði,
sviti, ógleði og uppköst eru fylgikvillar bráðra verkja. Með fullnægjandi verkjastillingu er hægt að
komast hjá þessum fylgikvillum og hugsanlega koma í veg fyrir þróun bráðra verkja yfir í langvinna
verki (D’Arcy, 2011a; D’Arcy 2012).
Langvinnir verkir eru skilgreindir út frá tímalengd en miðað er við að þeir vari í lengri tíma en þrjá til
sex mánuði (Merskey og Bogduk, 1994). Öfugt við bráða verki þjóna langvinnir verkir ekki verndandi
tilgangi, verkur er enn þá til staðar þó vefjaskaði sé ekki lengur til staðar. Langvinnir verkir geta verið
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afleiðing skurðaðgerða, sjúkdóma og meðferða eins og geislameðferða vegna krabbameins. Einnig
geta langvinnir verkir komið til af engri eða óþekktri ástæðu. Langvinnir verkir eru t.d. gigtarverkir,
taugaverkir og mjóbaksverkir. Fylgikvillar langvinnra verkja eru t.d. truflun á svefni, fjarvera frá vinnu,
þunglyndi, skerðing á lífsgæðum og svo mætti lengi telja (D’Arcy, 2011b; Sigríður Zoëga, 2015b).

2.3.1 Verkir eftir skurðaðgerð
Rannsóknir sýna að um 83–90% sjúklinga finna fyrir verkjum eftir skurðaðgerð og er um þriðjungur
þeirra með mikla verki (Lorentzen, Hermansen og Botti, 2012; Zoëga o.fl., 2015). Kynjamunur og
aldursmunur er á styrk og tíðni eftir skurðaðgerðir. Konur eru með meiri verki en karlar eftir aðgerðir og
ungt fólk er með meiri verki en eldra fólk (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir og
Herdís Sveinsdóttir, 2010; Zoëga o.fl., 2015). Í rannsókn sem gerð var árið 2011 á Landspítala höfðu
42% sjúklinga á skurðsviði fundið fyrir miklum verkjum síðasta sólarhringinn. Sjúklingarnir voru með
mikla verki í að meðaltali 24% sólarhringsins (Zoëga o.fl., 2015). Það er algengt að sjúklingar kvíði
verkjum eftir skurðaðgerð. Um 59% sjúklinga sögðu að helsta áhyggjuefni fyrir skurðaðgerðina væru
verkir eftir skurðaðgerð (Kastanias, Denny, Robinson, Sabo og Snaith, 2009). Yfir 50% þátttakenda í
rannsókn Apfelbaum o.fl. (2003) höfðu áhyggjur af verkjum eftir skurðaðgerð, í sumum tilvikum ollu
áhyggjurnar því að sjúklingarnir frestuðu fyrirhugaðri aðgerð. Rannsóknin sýndi einnig að styrkur
verkja væri óásættanlega hár eftir skurðaðgerð og eftir útskrift. Rannsakendur benda á að góð
verkjameðferð getur komið í veg fyrir fylgikvilla vanmeðhöndlaðra verkja og dregið úr áhyggjum af
verkjum eftir skurðaðgerð.
Vanmeðhöndlaðir bráðir verkir geta þróast yfir í langvinna verki með tilheyrandi skerðingu á
lífsgæðum fólks (Joshi og Ogunnaike, 2005). Afleiðingar vanmeðhöndlaðra verkja eftir skurðaðgerð
eru kostnaðarsamar fyrir samfélagið og einstaklinginn, sjúkrahúsdvöl lengist og hætta á líkamlegum
kvillum svo sem blóðtappa og lungnabólgu eykst (Apfelbaum, Chen, Mehta og Gan, 2003). Ónóg
verkjastilling getur þar að auki hægt á bataferli eftir skurðaðgerð (Dunwoody o.fl., 2008). Af öðrum
áhrifum ómeðhöndlaðra bráðaverkja má nefna minnkaða mótstöðu gegn sýkingum, kvíða og aukna
súrefnisþörf (Joshi og Ogunnaike, 2005).

2.3.2 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í verkjameðferð
Eitt af mikilvægustu hlutverkum hjúkrunarfræðinga er að meta verki, veita meðferð við verkjum og
meta áhrif meðferðar á verki og aukaverkanir verkjameðferðar (Vallerand, Musto og Polomano, 2011).
Reglulegt verkjamat er nauðsynlegt til þess að góð verkjastilling náist (Chou o.fl., 2016). Við mat á
verkjum er mat einstaklingsins besti mælikvarðinn á hvort verkur sé til staðar og hversu mikill hann er
(Herr, 2011). Sjúklingar sem eru inniliggjandi á sjúkrastofnun ættu að vera skimaðir reglulega fyrir
verkjum og sé sjúklingur með verki þarf að framkvæma nánara mat (Sigríður Zoëga, 2015a). Við mat á
bráðum verkjum þarf að meta staðsetningu verkja og styrk verkja, einnig er mikilvægt að meta verki í
hreyfingu, hvíld og við djúpöndun (Breivik o.fl., 2008). Algengir verkjamatskvarðar, sem eru notaðir við
mat á verkjum eftir skurðaðgerð, eru tölukvarði (NRS), sjónkvarði (VAS) og orðakvarði. Mikilvægt er að
kenna sjúklingum að nota verkjakvarðann í upphafi meðferðar (Sigríður Zoëga, 2015a).
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Algeng ástæða fyrir ófullnægjandi verkjameðferð er að sjúklingar láta ekki vita af því að þeir séu
með verki (Lynch, 2001). Áríðandi er að fræða sjúklinga um mikilvægi verkjameðferðar en í íslenskri
rannsókn á viðhorfi skurðsjúklinga til verkja var sýnt fram á að aðeins 50% sjúklinga töldu sig hafa
fengið fræðslu um mikilvægi verkjameðferðar. Af þeim fannst 85% fræðslan gagnleg. Í sömu rannsókn
kom í ljós að 12% þátttakenda höfðu ekki fengið upplýsingar um hugsanlega verki eftir aðgerð (Lára
Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010).
Heilbrigðisstarfsmenn ættu að meta fræðsluþarfir sjúklinga og aðstandenda og sníða upplýsingar
sem veittar eru að þeirra þörfum (Chou o.fl., 2016). Fræðsla um verki og verkjameðferð eftir
skurðaðgerð hefur veruleg áhrif á reynslu sjúklings af verkjum eftir skurðaðgerð og góð fræðsla eykur
ánægju sjúklinga. Góð fræðsla fyrir skurðaðgerðir getur auk þess dregið úr kvíða og hræðslu við
skurðaðgerðina sjálfa (Kastanias o.fl., 2009).
Góð verkjastilling er mikilvæg til að stuðla að bata og fyrirbyggja fylgikvilla skurðaðgerða (Joshi og
Ogunnaike, 2005). Til að ná fullnægjandi verkjastillingu með sem fæstum aukaverkunum er mælt með
samþættri verkjameðferð þar sem notast er við lyf með mismunandi verkunarmáta. Rannsóknir sýna
að notkun vægra og bólgueyðandi lyfja samhliða ópíóíðum veita betri verkjastillingu eftir skurðaðgerð
en ópíóíðar einir og sér. Notkun viðbótarmeðferða ásamt verkjalyfjum getur aukið áhrif verkjastillingar
(Chou o.fl., 2016). Dæmi um viðbótarmeðferðir eru slökun, nálastungur, nudd o.fl. (Þóra Jenný
Gunnarsdóttir, Guðrún Elka Róbertsdóttir og Salóme H. Gunnarsdóttir, 2016). Í klínískum
leiðbeiningum Cho og fleiri (2016) kemur fram að velja eigi frekar töflumeðferð fyrir þá sem geta tekið
töflur umfram lyfjagjöf í æð. Einnig kemur fram að fyrsta sólarhring eftir aðgerð ætti að gefa verkjalyf á
föstum tímum þar sem verkir eftir aðgerð eru oft stöðugir í fyrstu. Ýmsar aukaverkanir geta þó fylgt
verkjalyfjum. Algengar aukaverkanir ópíóíða eru hægðatregða, ógleði, uppköst og svefnhöfgi en
lífshættulegar

aukaverkanir

ópíóíða

eru

öndunarbæling

og

dauði

(Benyamin

o.fl.,

2008).

Heilbrigðisstarfsfólk þarf þar af leiðandi að vera vakandi fyrir breytingum á meðvitund og öndunartíðni
sjúklings og leita leiða til að fyrirbyggja hægðatregðu og ógleði (Chou o.fl., 2016). Algengar
aukaverkanir bólgueyðandi verkjalyfja eru ýmis magaóþægindi, höfuðverkur og bjúgsöfnun svo dæmi
séu nefnd. Alvarlegar aukaverkanir eru blæðingar frá meltingarvegi og nýrnabilun (Sérlyfjaskrá,
2016a).

2.3.3 Verkir og fylgikvillar eftir Nuss skurðaðgerð
Af óljósum ástæðum þá upplifa einstaklingar mun meiri verki eftir að hafa gengist undir Nuss
skurðaðgerð miðað þá einstaklinga þar sem Ravitch skurðaðgerðinni er beitt þrátt fyrir að Nuss
aðgerðin feli í sér minna inngrip. Hugsanlegt er að verkirnir stafi af miklu álagi sem verður á
bringubeini og rifjum við það að þrýsta bringubeininu upp með spöng líkt og er gert í Nuss
skurðaðgerðinni en það getur leitt til sprungumyndunar í beinunum (Siddiqui o.fl, 2016).
Sjúklingar sem hafa farið í aðgerð á brjóstholi geta átt erfitt með að hósta vegna verkja og ná ekki
að hreinsa lungun sem skyldi, þeir eru því í hættu á að lungnablöðrur falli saman (Dunwoody o.fl.,
2008). Aðrir snemmkomnir fylgikvillar Nuss skurðaðgerðar eru meðal annars loftbrjóst, lungnabólga,
gollurshúsbólga og rof á hjarta. Algengasti langtímafylgikvilli aðgerðarinnar er tilfærsla á spönginni
(Nuss, 2008).
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Klínískar leiðbeiningar Cho og fleiri (2016) mæla með notkun utanbastsdeyfingar fyrir sjúklinga sem
fara í stórar brjóstholsaðgerðir, þá er mælt með sídreypi eða sjúklingastýrðri verkjastillingu. Verkir geta
aukist þegar utanbastdeyfingin er tekin á meðan verið er að finna hæfilega skammta af verkjalyfjum í
töfluformi. Fullorðnir (18 ára og eldri) sem undirgangast aðgerð vegna holubringu upplifa oft meiri verki
en yngra fólk þar sem bringubeinið verður stífara með aldrinum (Jaroszewski o.fl., 2016). Í rannsókn
Hans K. Pilegaard (2011) voru 52 tilvik sjúklinga 30 ára og eldri sem gengist höfðu undir Nuss aðgerð
skoðuð. Í þeirri rannsókn kom fram að mun meira afl þarf til að rétta bringubein fullorðinna af en barna
og af þessum 52 sjúklingum fengu 35 sjúklingar tvær spangir. Verkjastilling fullorðna getur verið
flóknari og aukin hætta er á að þeir séu illa verkjastilltir og getur það lengt sjúkrahúsvist þeirra
(Jaroszewski o.fl., 2016). Langvinnir verkir er mögulegur fylgikvilli eftir aðgerð á holubringu en þeir
geta stafað af því að spöngin hafi færst til, hún sé of stutt, of löng, rifbein eða bringubein tærast eða
vegna ofnæmisviðbragðs við spönginni sjálfri (Nuss, 2008).
Af þessu má álykta að verkjameðferð eftir skurðaðgerð skiptir sköpum varðandi upplifun
sjúklingsins af sjúkrahúslegu, meðferð og bataferli. Að auki má gera ráð fyrir að fullnægjandi
verkjameðferð sé stór þáttur af því að sjúklingur komist sem fyrst til fyrri heilsu. Tilgangur
rannsóknarinnar var að meta verki sjúklinga sem undirgangast lagfæringu á holubringu, verkjalyfjagjöf
og aukaverkanir verkjalyfja. Einnig var tilgangurinn að meta nýtt verklag Landspítala tengt meðferð og
legutíma þessa sjúklingahóps.
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3 Aðferðir
3.1 Rannsóknarsnið og úrtak
Rannsókn þessi var framsýn, lýsandi, langtímagæðarannsókn. Lýsandi rannsóknarsnið er þegar
rannsakendur leitast við að lýsa, skrá og gera athuganir á því sem lýtur að ákveðnum aðstæðum.
Framsýn rannsókn er rannsókn sem notuð er til þess að prófa tilgátur um áhrifatengsl (Polit og Beck,
2006). Þegar langtímarannsókn er gerð er sami spurningalistinn lagður fyrir oftar en einu sinni (Maltby,
Williams, McGarry og Day, 2010).
Þátttakendur í rannsókninni voru sjúklingar á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild Landspítala.
Gögnum var safnað frá nóvember 2016 til loka mars 2017. Úrtakið var raðfellt (e. consecutive
sampling) þar sem öllum sjúklingum á ákveðnu tímabili var boðin þátttaka. Skilyrði fyrir þátttöku voru
að einstaklingar hefðu farið í aðgerð vegna holubringu, að þeir væru eldri en 18 ára og eldri og hefðu
færni til að svara spurningalistum. Raðfellt úrtak er svipað þægindaúrtaki en ólíkt að því leyti að það
leitast við að fá alla þá sem koma til greina til þátttöku (Student learning center, 2013).

3.2 Verklag við meðferð sjúklinga sem fara í aðgerð vegna holubringu
Haustið 2016 var tekið upp nýtt verklag varðandi lagfæringu á holubringu, samhliða því var sett af stað
átak á Landspítala til þess að stytta biðlista í þessa aðgerð. Með nýju verklagi á að stytta legutíma og
var verkjameðferð í tengslum við aðgerðina breytt til að styðja við verklagið. Tvö gæðaskjöl voru gefin
út í tengslum við verklagið, annars vegar vinnulýsing um meðferð á dag- og legudeild og hins vegar
leiðbeiningar um lyfjafyrirmæli fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára. Auk þess var gefið út skjal með
upplýsingum fyrir sjúklinga.
Í gæðaskjali fyrir legudeild og dagdeild eru skýrar leiðbeiningar um eftirlit eftir aðgerð, verki eftir
aðgerð, skurðsár, útskilnað sjúklings, öndunaræfingar, hreyfingu, áætlaðan legutíma eftir aðgerð,
undirbúning útskriftar og helstu áhættu í og eftir aðgerð. Í nýju gæðaskjali eru sjúklingar með
utanbastsdeyfingu í 48 klukkustundir eftir aðgerð og áætlaður legutími eftir aðgerð eru 3 dagar
(Landspítali, 2016b). Í gæðaskjali um leiðbeinandi lyfjafyrirmæli eru fyrirmæli um lyfjagjöf í aðgerð, eftir
aðgerð og við útskrift sjúklings. Töflur 1, 2 og 3 sýna leiðbeinandi lyfjafyrirmæli eftir aðgerð á
holubringu og við útskrift (Landspítali, 2016a).
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Tafla 1: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli á fyrsta degi eftir aðgerð.
Lyf

Gjafaleið

Styrkleiki

Fjöldi gjafa

BFA-EXCAVATUM-blanda: Bupivacain 1
mg/ml, fentanyl 2 mcg/ml, clondine 0,3
mcg/ml, adrenalin 2 mcg/ml.

Í mænugöng

Eftir þörfum
sjúklings

Fjarlægður á öðrum degi
eftir aðgerð.

Targin*

Um munn

10/5 mg

Að morgni

20/10 mg

Að kvöldi

Celecoxib

Um munn

200 mg

Tvisvar sinnum á sólarhring

Parasetamól

Um munn

1000 mg

Fjórum sinnum á sólarhring

Magnesia medic

Um munn

500 mg

Tvær töflur að kvöldi

Laxoberal

Um munn

10 dropar

Eftir þörfum að kvöldi

Oxynorm Dispersa

Um munn

5 mg

Við gegnumbrotsverkjum

Morfín

Í æð

4–5 mg

Við gegnumbrotsverkjum

Diazepam

Um munn
eða í æð

2–5 mg

Eftir þörfum, mest fjórum
sinnum á sólarhring

(Landspítali, 2016a)
*Ef sjúklingur er undir 60 kg skal ávísa Targin 5 mg, fyrir sjúklinga sem eru 60 kg eða meira skal ávísa
Targin 10 mg.
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Tafla 2: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli á öðrum degi eftir aðgerð.
Lyf

Gjafaleið

Styrkleiki

Fjöldi gjafa

Targin

Um munn

10 mg/ 5 mg

Að morgni

20 mg/ 10 mg

Að kvöldi*

Celecoxib

Um munn

200 mg

Tvisvar sinnum á sólarhring

Parasetamól

Um munn

1000 mg

Fjórum sinnum á sólarhring

Magnesia medic

Um munn

500 mg

Tvær töflur að kvöldi

Laxoberal

Um munn

10 dropar

Eftir þörfum að kvöldi

Oxynorm Dispersa

Um munn

5 mg

Við gegnumbrotsverkjum

Morfín

Í æð

4–5 mg

Við gegnumbrotsverkjum

Diazepam

Um munn

2–5 mg

Eftir þörfum, mest fjórum sinnum á sólarhring

(Landspítali, 2016a)
*Ef sjúklingur hefur ekki útskrifast. Minnka svo skammt í 5 mg eða 10 mg á þriðja degi eftir aðgerð.
Tafla 3: Leiðbeinandi lyfjafyrirmæli við útskrift.
Lyf

Gjafaleið

Styrkleiki

Athugasemdir

Magnesia
medic

Um
munn

500 mg

Tvær töflur að kvöldi

Laxoberal

Um
munn

10 dropar

Eftir þörfum að kvöld

Celecoxib*

Um
munn

200 mg

Parasetamól

Um
munn

1000 mg

Targin

Um
munn

5 mg/ 10
mg

Afgreiða á 14 töflur

Tvisvar sinnum á sólarhring í
sjö daga

Oxynorm
Dispersa

Um
munn

5 mg

Afgreiða á 14 töflur

Við gegnumbrotsverkjum

Ekki skal ávísa fleiri en
20 töflum við útskrift

Fyrirmæli

Tvisvar sinnum á sólarhring, í
10 daga
Fjórum sinnum á sólarhring

(Landspítali, 2016a)
*Eða Íbúfen 400 mg/ 600 mg um munn, þrisvar sinnum á sólarhring í 10 daga.
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3.3 Mælitæki
Spurningalisti sem notaður var í rannsókninni er „Spurningalisti um verki og verkjameðferð”, byggður á
spurningalista Bandaríska verkjafræðifélagsins (e. American Pain Society Patient Outcome
Questionnaire) (Zoëga, Ward og Gunnarsdóttir, 2014). Í spurningalistanum er spurt um verki, truflandi
áhrif þeirra, hvort þátttakandi hafi nýtt sér aðrar aðferðir en lyf og ánægju með verkjastillingu
síðastliðinn sólarhring. Verkir og truflandi áhrif þeirra voru metnir með kvarða frá 0–10. Þátttakendur
voru spurðir um minnstu og verstu verki síðastliðinn sólarhring á kvarðanum 0–10, 0 stendur fyrir
„engir verkir” og 10 stendur fyrir „verstu mögulegu verkir”. Í spurningalistanum er spurt um áhrif verkja
á hreyfingu, öndun og svefn á kvarðanum 0–10 þar sem 0 stendur fyrir „hafa engin áhrif” og 10
stendur fyrir „koma algjörlega í veg fyrir”. Einnig er spurt um áhrif verkja á skap og tilfinningar á
kvarðanum 0–10 þar sem 0 stendur fyrir „alls ekki” og 10 stendur fyrir „gríðarlega”. Því hærra stig sem
þátttakandi merkti við því meiri voru verkirnir eða truflandi áhrif þeirra. Þátttakendur fengu með sér
dagbók sem spannaði 10 daga og byggist hún á spurningalista Bandaríska verkjafræðifélagsins. Þar
er að auki spurt um notkun verkjalyfja og hægðalyfja.
Spurningalistanum var lítillega breytt en spurningar um ákvarðanatöku um meðferð og fræðslu um
verkjameðferð var sleppt og spurningu um hægðatregðu var bætt inn. Leyfi var fengið til þess að nota
spurningalistann í heild sinni og til þess að nota spurningalistann með breytingum í dagbókinni.
Rannsókn á íslensku þýðingu spurningalistans sýndi að listinn er réttmætt og áreiðanlegt mælitæki
á árangur verkjameðferðar (Zoëga o.fl., 2014). Áreiðanleiki segir til um hversu nákvæmt mælitæki er.
Eftir því sem að áreiðanleikinn er meiri því minni líkur eru á villum í niðurstöðum. Réttmæti mælitækis
gefur til kynna hvort mælitækið mæli það sem það á að vera að mæla (Polit og Beck, 2006).

3.4 Framkvæmd rannsóknar
Í þessari rannsókn var sami spurningalistinn lagður fyrir á þremur mismunandi tímapunktum og
sjúklingar voru beðnir um að fylla út verkjadagbók í 10 daga. Auk þess var gögnum aflað úr sjúkraskrá
(Saga) og lyfjaumsjónakerfi (Therapy). Spurningalistinn sem þátttakendur svöruðu sex vikum eftir
aðgerð var ekki notaður í úrvinnslu niðurstaðna. Í töflu 4 má sjá tímapunkta gagnasöfnunar.
Farið var til sjúklinga á fyrsta degi eftir aðgerð og óskað eftir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.
Hjúkrunarfræðingur á legudeild bað sjúkling um leyfi fyrir því að rannsakendur mættu kynna fyrir
honum rannsóknina. Ef sjúklingur samþykkti að taka þátt svaraði hann í kjölfarið fyrsta
spurningalistanum á spítalanum og fékk umslag til að taka með heim sem innihélt tvo spurningalista
og verkjadagbók fyrir 10 daga eftir útskrift. Eftir að þátttakandi útskrifaðist af Landspítala var gögnum
úr sjúkraskrá og lyfjaumsjónarkerfi aflað. Upplýsingar sem fengnar voru úr sjúkraskrá og
lyfjaumsjónarkerfi voru aldur, kyn, legutími, aðgerðardagur, fyrstu þrjár sjúkdómsgreiningar og hvort
ávísuð lyf við útskrift og lyfjanotkun á deild voru í samræmi við nýtt verklag.
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Tafla 4: Tímapunktar gagnasöfnunar.
Fyrsti dagur eftir aðgerð

Spurningalisti um verki og verkjameðferð

Eftir útskrift af spítala

10 daga dagbók um verki og verkjameðferð

14. dagur eftir aðgerð

Spurningalisti um verki og verkjameðferð

Sex vikur eftir aðgerð

Spurningalisti um verki og verkjameðferð

3.5 Siðfræði
Sótt var um leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (nr. 37/2016), framkvæmdastjóra skurðlækningsviðs og
framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.
Ekki var talin vera áhætta af þátttöku í rannsókninni og enginn persónulegur ávinningur var fyrir
þátttakendur. Við upphaf rannsóknar var ekki talið að spurningalisti og dagbók myndu valda
tilfinningalegri vanlíðan hjá þátttakendum þar sem spurningar snerust að mestu um verki og
aukaverkanir verkjameðferðar. Vonast er til þess að ávinningur rannsóknar sé bætt verkjameðferð
sjúklinga sem gangast undir aðgerð á holubringu.
Hjúkrunarfræðingur á legudeild leitaði leyfis hjá viðkomandi skurðsjúklingi fyrir rannsakendur til að
koma og kynna rannsóknina en sjúklingurinn hafði áður fengið sent heim kynningarbréf um
rannsóknina. Rannsakendur kynntu fyrir sjúklingi rannsóknina, hvað fælist í þátttöku, áhættu og
ávinning af rannsókninni og rétt hans til að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er. Ef sjúklingur
samþykkti þátttöku skrifaði hann undir upplýst samþykki.
Spurningalistar voru merktir með rannsóknarnúmeri sem var tengt við kennitölu. Listi með
rannsóknarnúmerum og kennitölum var geymdur á læstri skrifstofu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar.
Dulkóðunarlykli var haldið aðskildum frá öðrum rannsóknargögnum sem var eytt að rannsókn lokinni.
Rafræn gögn voru geymd í tölvu á Landspítala, þeim var einnig eytt að rannsókn lokinni.

3.6 Úrvinnsla
Gagnasöfn notuð til öflunar heimildum voru PubMed, Scopus, Leitir og CINAHL. Notast var við
eftirfarandi leitarorð: pectus excavatum, Nuss procedure, Ravitch procedure, surgical pain, pain, pain
assessment, postoperative pain, chronic pain, acute pain, pain management, viðbótarmeðferð, verkir,
langvinnir verkir og bráðir verkir.
Gögnin voru skráð inn í Microsoft Excel og unnið úr þeim í IBM SPSS Statistics software 24.0 (IBM,
Armonk, NY, U.S.A.). Í fyrstu voru gögn slegin inn í Microsoft Excel í tölvu á Landspítala. Gögnin voru
færð þaðan yfir í tölfræðiforritið SPSS. Í SPSS voru gerðar tíðnitöflur úr gögnunum. Reiknuð voru
meðaltöl og staðalfrávik. Notast var við lýsandi tölfræði og gögn birt í töflum og myndum.
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4 Niðurstöður
Þátttakendur í rannsókninni voru 11 talsins og voru þeir allir karlkyns. Yngsti þátttakandinn var 18 ára
og

sá

elsti

52

ára,

meðalaldurinn

var

24,7

ár

(sf=10,9).

Skoðaðar

voru

fyrstu

þrjár

aðalsjúkdómsgreiningar hjá hverjum þátttakanda fyrir sig og voru átta þátttakendur einungis með
holubringu en þrír með aðrar sjúkdómsgreiningar þar að auki. Þær sjúkdómsgreiningar voru
athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD), astmi, góðkynja æxli á eista, hjartagalli og lýtaaðgerðir á nefi.
Allir þátttakendur svöruðu spurningalista á fyrsta degi eftir aðgerð. Aðeins sex þátttakendur skiluðu 10
daga verkjadagbók og spurningalista 14 dögum eftir aðgerð til rannsakenda.

4.1 Fylgni við verklag
Tafla 5 sýnir hvenær utanbastsleggur var fjarlægður, legutíma þátttakenda og lyf sem þátttakendur
fengu ávísuð við útskrift. Utanbastsleggur var fjarlægður hjá 73% þátttakenda samkvæmt verklagi,
meðaltímalengd utanbastsdeyfingar var 2,5 dagar (sf=1,0). Í 55% tilvika útskrifuðust þátttakendur
samkvæmt verklagi, einn þátttakandi útskrifaðist fyrir áætlaðan legutíma og fjórir eftir áætlaðan
legutíma. Meðallegutími var 3,7 dagar (sf=1,5). Ástæður fyrir seinkun á útskrift voru verkir, loftbrjóst,
truflun á þvaglátum, kvíði og lungnabólga. Verklagi um ávísuð lyf við útskrift var fylgt í 55% (N=11)
tilvika. Frávik frá verklagi tengt ávísuðum lyfjum við útskrift var ávísun á of mörgum töflum af OxNorm
Dispersa, Targin eða Celecoxib. Hluti þátttakenda þurfti að fá ávísað meira af verkjalyfjum vegna
mikilla verkja en það er ekki talið sem frávik frá verklagi.
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Tafla 5: Fylgni við verklag varðandi utanbastslegg, legutíma og ávísuð lyf við útskrift.
(n)

%

2. dagur eftir aðgerð

8

73

3. dagur eftir aðgerð

1

9

4. dagur eftir aðgerð

1

9

5. dagur eftir aðgerð

1

9

2. dagur eftir aðgerð

1

9

3. dagur eftir aðgerð

6

55

4. dagur eftir aðgerð

2

18

5. dagur eftir aðgerð

0

0

6. dagur eftir aðgerð

1

9

7. dagur eftir aðgerð

1

9

Verklagi fylgt

6

55

Verklagi ekki fylgt

5

45

Utanbastsleggur fjarlægður

Legutími

Lyf við útskrift

4.2

Styrkur verkja eftir aðgerð

Mynd 1 sýnir meðaltal af verstu verkjum síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu
daga eftir útskrift og 14 dögum eftir aðgerð. Verstu verkir síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir
aðgerð voru að meðaltali 5,1 (sf=2,6). Á fimmta degi eftir útskrift voru verstu verkir að meðaltali 5,8
(sf=1,7). Verstu verkir á 14. degi eftir aðgerð síðastliðinn sólarhring voru að meðaltali 5,2 (sf=2,5).
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Mynd 1: Meðaltal verstu verkja síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu
dagana eftir útskrift og 14 dögum eftir aðgerð.
Mynd 2 sýnir meðaltal af minnstu verkjum síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu
daga eftir útskrift og 14 dögum eftir aðgerð. Minnstu verkir síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir
aðgerð voru að meðaltali 0,7 (sf=0,8). Minnstu verkir síðastliðinn sólarhring á fimmta degi eftir útskrift
voru að meðaltali 1,8 (sf=1,0) og á 14. degi eftir aðgerð voru minnstu verkir síðastliðinn sólarhring að
meðaltali 1,5 (sf=1,0).
10
9
Styrkur verkja

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.3

2.0

2.0

1.8

1.8

0.7

1.7

1.5

1.7

1.8
1.0

1.5

1. dagur Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Dagur 5 Dagur 6 Dagur 7 Dagur 8 Dagur 9 Dagur 10 14. dagur
eftir
eftir
aðgerð
aðgerð

Tímapunktar

Mynd 2: Meðaltal af minnstu verkjum síðastliðinn sólarhring á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu
dagana eftir útskrift og 14 dögum eftir aðgerð.
Mynd 3 sýnir hlutfall úr sólarhring með mikla verki á fyrsta degi eftir aðgerð, 10 fyrstu daga eftir
útskrift og 14 dögum eftir aðgerð. Hlutfall síðastliðins sólarhrings með mikla verki á fyrsta degi eftir
aðgerð var að meðaltali 24% (sf=12). Hlutfall síðastliðins sólarhrings með mikla verki á fimmta degi
eftir útskrift var að meðaltali 25% (sf=15). Hlutfall síðastliðins sólarhrings með mikla verki á 14. degi
eftir aðgerð var að meðtali 13% (sf=8).
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Mynd 3: Hlutfall sólarhrings sem sjúklingar voru með mikla verki á fyrsta degi eftir aðgerð, 10
fyrstu dagana eftir útskrift og 14 dögum eftir aðgerð.
Tafla 6 sýnir notkun verkjalyfja 10 dögum eftir útskrift. Fyrstu 7 daga eftir útskrift tóku 5 af 6 (83%)
þátttakenda Targin, á níunda og tíunda degi eftir útskrift tók aðeins 1 (17%) þátttakandi Targin. Enginn
þátttakandi fékk fyrirmæli frá lækni um að taka Íbúprófen eftir útskrift og í töflunni sést að enginn tók
Íbúprófen. Allir þátttakendur (100%) tóku Parasetamól 10 dögum eftir útskrift. Á fyrsta, fjórða og sjötta
degi eftir útskrift tóku 5 (83%) þátttakenda OxyNorm Dispersa. Enginn (0%) þátttakandi tók önnur
verkjalyf. Einn þátttakandi (17%) tók ekki Targin.
Tafla 6: Notkun verkjalyfja 10 dögum eftir útskrift.
Dagar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Targin

Tók
lyfið
n (%)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

4
(67)

1
(17)

1
(17)

Celecoxib

Tók
lyfið
n (%)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

4
(67)

3
(50)

Parasetamól

Tók
lyfið
n (%)

6
(100)

6
(100)

6
(100)

6
(100)

6
(100)

5
(83)

6
(100)

6
(100)

6
(100)

6
(100)

OxyNorm
Dispersa

Tók
lyfið
n (%)

5
(83)

4
(67)

4
(67)

5
(83)

4
(67)

5
(83)

4
(67)

4
(67)

3
(50)

3
(50)

Mynd 4 sýnir notkun OxyNorm Dispersa fyrstu 10 daga eftir útskrift. Á fyrsta degi eftir útskrift tóku
þátttakendur að meðaltali 3 töflur (sf=0,9), þátttakendur tóku minnst 2 töflur og mest 4 töflur á fyrsta
degi. Á fimmta degi tóku þátttakendur að meðaltali 2,7 töflur (sf=1,5). Á 10. degi eftir útskrift tóku
þátttakendur að meðaltali 2 töflur (sf=1,4), aðeins tveir þátttakendur tóku OxyNorm Dispersa þann
dag.
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Mynd 4: Notkun OxyNorm Dispersa fyrstu 10 daga eftir útskrift.

4.3 Aukaverkanir verkjameðferðar og svefn
Alls svöruðu 11 þátttakendur spurningalista á fyrsta degi eftir aðgerð en aðeins 6 þátttakendur svöruðu
spurningalista á 14. degi eftir aðgerð. Á fyrsta degi eftir aðgerð fundu 11 (100%) þátttakendur fyrir
kláða sem aukaverkun af notkun verkjalyfja. Til samanburðar fundu 6 (33%) þátttakenda fyrir kláða á
14. degi eftir aðgerð. Þátttakendur mátu hversu miklar aukaverkanir voru af notkun verkjalyfja á
kvarðanum 0–10 þar sem að 0 stóð fyrir „engin” og 10 stóð fyrir „mjög mikil”. Á fyrsta degi eftir aðgerð
var meðalstyrkur kláða 5,1 (sf=2,9). Á 14. degi eftir aðgerð var meðalstyrkur kláða 1,2 (sf=2,0).
Á fyrsta degi eftir aðgerð var meðalstyrkur sljóleika 4,3 (sf=3,2), á 14. degi eftir aðgerð var
meðalstyrkur sljóleika 2,7 (sf=2,8). Á fyrsta degi eftir aðgerð var meðalstyrkur ógleði 2,7 (sf=3,6), á 14.
degi eftir aðgerð var meðalstyrkur ógleði 1 (sf=1,7). Á fyrsta degi eftir aðgerð var meðalstyrkur svima
3,6 (sf=3,4), á 14. degi eftir aðgerð var meðalstyrkur svima 0,5 (sf=0,8). Tafla 7 sýnir fjölda þeirra sem
fundu fyrir aukaverkunum í tengslum við notkun verkjalyfja.
Tafla 7: Aukaverkanir í tengslum við notkun verkjalyfja á fyrsta degi eftir aðgerð og á 14. degi
eftir aðgerð.
Fjöldi á fyrsta degi eftir
aðgerð (N=11)

Fjöldi á 14. degi eftir
aðgerð (N=6)

Kláði

n (%)

11 (100)

2 (33)

Sljóleiki

n (%)

10 (91)

5 (83)

Ógleði

n (%)

7 (64)

2 (33)

Svimi

n (%)

8 (73)

2 (33)

Tafla 8 sýnir tíðni hægðatregðu á fyrsta degi eftir útskrift, á fimmta degi eftir útskrift, á 10. degi eftir
útskrift og á 14. degi eftir aðgerð. Þátttakendur svöruðu spurningu um styrk hægðatregðu tengdri
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notkun verkjalyfja á kvarðanum 0-10 þar sem 0 stóð fyrir „engin” og 10 stóð fyrir „mjög mikil”. Taflan
sýnir þá sem voru með hægðatregðu á styrknum 1–10.
Tafla 8: Tíðni hægðatregðu á fyrsta, fimmta, 10. degi eftir útskrift og 14. dögum eftir aðgerð.

Hægðatregða

n (%)

Fyrsti
dagur eftir
útskrift

Fimmti
dagur eftir
útskrift

10. dagur
eftir útskrift

14. dagur
eftir
aðgerð

5 (83)

4 (67)

4 (67)

5 (83)

Á mynd 5 sést meðalstyrkur hægðatregðu fyrstu 10 dagana eftir útskrift og á 14. degi eftir aðgerð.
Meðalstyrkur hægðatregðu á fyrsta degi eftir útskrift var 5,5 (sf=4,5), minnsti styrkur hægðatregðu
þátttakenda var 0 og mesti styrkur 10. Meðalstyrkur hægðatregðu á 10. degi eftir útskrift var 1,5
(sf=1,4), minnsti styrkur hægðatregðu þátttakenda var 0 og mesti styrkur var 3. Meðalstyrkur
hægðatregðu á 14. degi eftir aðgerð var 4,7 (sf=3,4), minnsti styrkur hægðatregðu þátttakenda var 0
og mesti styrkur var 9.
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Mynd 5: Meðalstyrkur hægðatregðu fyrstu 10 daga eftir útskrift og á 14. degi eftir aðgerð.
Tafla 9 sýnir notkun hægðalyfja fyrstu 10 daga eftir útskrift. Enginn (0%) þátttakenda tók Laxoberal
dropa eða önnur hægðalyf. Aðeins 5 af 6 þátttakenda tóku Magnesia medic. Á fimmta degi eftir útskrift
tóku aðeins 4 (67%) þátttakenda hægðalyf.
Tafla 9: Notkun hægðalyfja fyrstu 10 daga eftir útskrift.
Dagar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Magnesia
medic

n (%)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

5
(83)

4
(67)

4
(67)

4
(67)

4
(67)

4
(67)

4
(67)

Sorbitól

n (%)

2
(33)

2
(33)

2
(33)

1
(17)

0
(0)

1
(17)

1
(17)

1
(17)

1
(17)

1
(17)
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Mynd 6 sýnir meðalfjölda klukkustunda sem þátttakendur sváfu fyrstu 10 dagana eftir útskrift. Á
öðrum degi eftir útskrift sváfu þátttakendur minnst fimm klukkustundir en mest 11 klukkustundir. Á
áttunda degi eftir útskrift sváfu tveir þátttakendur í fjórar klukkustundir en mest svaf þátttakandi í níu
klukkustundir. Fyrstu 10 dagana eftir útskrift sváfu þátttakendur að meðaltali í 6,5 klukkustundir.
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Mynd 6: Meðalfjöldi klukkustunda sem þátttakendur sváfu fyrstu 10 dagana eftir útskrift.
Mynd 7 sýnir meðalstyrk truflandi áhrifa verkja á svefn fyrstu 10 daga eftir útskrift. Þátttakendur
svöruðu spurningu um hversu truflandi áhrif verkir höfðu á svefn á kvarðanum 0–10 þar sem 0 stóð
fyrir „engin áhrif” og 10 stóð fyrir „koma algjörlega í veg fyrir”. Á fyrsta degi eftir úskrift höfðu verkir
truflandi áhrif á alla (100%) þátttakendur sem skiluðu dagbók samanborið við það að á 10. degi eftir
útskrift höfðu verkir truflandi áhrif á svefn hjá fjórum (67%) þátttakenda. Á áttunda degi var styrkur
truflandi áhrifa verkja á svefn minnst 2 og mest 9.
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Mynd 7: Meðalstyrkur truflandi áhrifa verkja á svefn fyrstu 10 daga eftir útskrift.
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Dagur 10

4.4 Ánægja og árangur af verkjameðferð
Alls svöruðu 11 þátttakendur spurningalista á fyrsta degi eftir aðgerð en aðeins 6 þátttakendur svöruðu
spurningalista á 14. degi eftir aðgerð. Mynd 8 segir til um hversu ánægðir þátttakendur voru með
verkjameðferð síðastliðinn sólarhring fyrsta dag eftir aðgerð og 14 dögum eftir aðgerð. Á fyrsta degi
eftir aðgerð var minnsta ánægja með árangur verkjameðferðar 6 og mesta ánægja með verkjameðferð
var 10, þrír (27%) þátttakendur merktu við 10 á kvarðanum eða „mjög ánægð/ur”. Á 14. degi eftir
aðgerð var minnsta ánægja með verkjameðferð 5 og mesta ánægja með verkjastillingu var 10, einn
(17%) þátttakandi var mjög ánægður með verkjameðferðina.
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Mynd 8: Ánægja með árangur verkjameðferðar síðastliðinn sólarhring fyrsta degi eftir aðgerð
og 14. degi eftir aðgerð.
Mynd 9 segir til um hversu mikil verkjastilling fékkst með allri verkjameðferð samanlagt fyrsta
sólarhringinn eftir aðgerð og 14 dögum eftir aðgerð. Þátttakendur merktu við hversu mikla
verkjastillingu þeir fengu á kvarðanum 0–100%. Á fyrsta degi eftir aðgerð var minnsta verkjastilling
sem fékkst 60% og mesta verkjastilling sem fékkst var 90%. Á 14. degi eftir aðgerð var minnsta
verkjastilling sem fékkst 60% og mesta verkjastilling sem fékkst var 80%.
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Mynd 9: Meðalstyrkur hlutfallslegrar verkjastillingar fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð og 14.
dag eftir aðgerð.
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5 Umræða
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og niðurstöður bornar saman við
fræðilegt efni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að utanbastsleggur var í flestum tilvikum
fjarlægður á réttum tíma, rúmlega helmingur þátttakenda útskrifaðist á réttum tíma og réttum lyfjum var
ávísað í flestum tilvikum. Meðaltal verstu verkja þátttakanda var hæst á fyrsta degi eftir útskrift en þeir
voru þá 7,8. Meðaltal minnstu verkja var minnst á fyrsta degi eftir aðgerð en var þá 0,7. Þátttakendur
voru með mikla verki 32% sólarhrings fyrsta degi eftir útskrift. Þátttakendur fylgdu almennt fyrirmælum
um notkun verkjalyfja eftir útskrift fyrir utan einn þátttakanda sem tók ekki Targin. Flestir þátttakendur
fundu fyrir miklum aukaverkunum af verkjalyfjum á fyrsta degi eftir aðgerð en töluvert hafði dregið úr
þeim á 14. degi eftir aðgerð. Þátttakendur voru flestir með hægðatregðu fyrstu dagana eftir aðgerð en
fór þó dvínandi eftir því sem lengra leið frá aðgerð, styrkur hægðatregðu jókst talsvert aftur á 14. degi
eftir aðgerð. Verkir höfðu truflandi áhrif á svefn þátttakenda fyrstu 10 daga eftir útskrift. Athygli vakti að
truflandi áhrif verkja voru mest á áttunda degi eftir útskrift en þá sváfu þátttakendur að meðaltali 5,6
klukkustundir og styrkur truflandi áhrifa verkja á svefn var 5,5. Ánægja með verkjameðferð var almennt
mikil en lækkaði úr 8,5 á fyrsta degi eftir aðgerð í 7,5 á 14. degi eftir aðgerð. Hlutfall verkjastillingar var
hæst á fyrsta degi eftir aðgerð þegar sjúklingar voru enn með utanbastsverkjameðferð.

5.1 Verklag
Þekkt vandamál í heilbrigðisvísindum er að brúa bilið á milli gagnreyndrar þekkingar yfir í klíníska
starfsemi innan spítalans (Burgers o.fl., 2003). Í þessari rannsókn var verklagi fylgt í flestum tilvika.
Aðalundantekningar frá verklagi voru seinkun á útskrift en 45% þátttakenda útskrifuðust ekki
samkvæmt verklagi, ástæður fyrir seinkun voru verkir, loftbrjóst, truflun á þvaglátum, kvíði og
lungnabólga. Þátttakendur fengu í 45% tilvika ávísað of mörgum töflum af OxyNorm Dispersa, Targin
eða Celecoxib. Oft getur reynst vandasamt að innleiða nýtt verklag. Í samantekt Francke o.fl. (2008) er
ein helsta hindrun í innleiðingu nýs verklags sú að starfsfólk hreinlega þekkir ekki eða veit ekki af
verklaginu. Hröð skipti deildarlækna á deildum Landspítala getur hindrað það að hver og einn gefi sér
tíma til þess að kynna sér verklag sem á við hverja deild fyrir sig en það gæti útskýrt frávik við ávísun
lyfja. Þetta á einnig við um aðra heilbrigðisstarfsmenn svo sem hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara og
sjúkraliða. Leiðir til þess að sporna við þessu er að yfirmenn gefi sér tíma til þess að kynna verklag
deildarinnar fyrir starfsfólki og leggja áherslu á að fletta upp í gæðaskjölum Landspítala. Með því að
hafa verklag einfalt, skýrt og aðgengilegt eru auknar líkur á því að starfsfólk fari eftir verklaginu
(Francke, Smit, de Veer og Mistiaen, 2008).

5.2 Verkir og verkjalyf
Meðalstyrkur verstu verkja fyrsta sólarhring eftir aðgerð í þessari rannsókn var 5,1 á kvarðanum 0–10.
Sambærilegar niðurstöður er að finna í rannsókn sem gerð var á Landspítala árið 2011 sem sýna að
meðalstyrkur verstu verkja meðal skurðsjúklinga var 5,3 (Zoëga o.fl., 2015). Einnig má sjá svipaðar
niðurstöður í rannsókn sem gerð var á Landspítala árið 2006 á verkjum skurðsjúklinga en þar var
meðalstyrkur verstu verkja 5,9 (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Rannsókn á bráðum verkjum eftir
brjóstholsskurðaðgerð sýnir að verkjastilling fyrsta sólarhring eftir aðgerð skiptir mestu máli varðandi
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þróun bráðra verkja yfir í langvinna verki (Katz, Jackson, Kavanagh og Sandler, 1996). Af þessu má
álykta að brýnt er að sjúklingar fái fullnægjandi verkjameðferð fyrsta sólarhring eftir aðgerð.
Meðalstyrkur minnstu verkja fyrsta sólarhring eftir aðgerð var 0,7 á kvarðanum 0–10, samanborið
við rannsókn Sigríðar Zoëga o.fl. (2015) þar sem að minnstu verkir skurðsjúklinga voru hærri eða 1,7. Í
þessari rannsókn voru allir þátttakendur með utanbastsdeyfingu á fyrsta degi eftir aðgerð sem gæti
skýrt lágan meðalstyrk minnstu verkja. Mismunandi niðurstöður þessa tveggja rannsókna er einnig
hægt að skýra með því að þátttakendur í rannsókn Sigríðar Zoëga o.fl. voru ekki með
utanbastsdeyfingu og voru þátttakendur ekki spurðir á sama tíma og þátttakendur í okkar rannsókn.
Hlutfall úr sólarhring með mikla verki fyrsta sólarhring eftir aðgerð í þessari rannsókn var 24% af
sólarhringnum en 32% fyrsta dag eftir útskrift. Rannsókn gerð á Ítalíu sýndi að sjúklingar sem fóru í
aðgerð á brjóstholi voru með mikla verki 34% úr sólarhringnum (Constantini, Viterbori og Flego, 2002).
Íslensk rannsókn leiddi í ljós að sjúklingar á skurðdeildum Landspítala höfðu haft mikla verki 24% úr
sólarhringnum (Zoëga o.fl., 2015). Ómeðhöndlaðir bráðir verkir eftir skurðaðgerð geta haft margvísleg
áhrif á sjúklinga, þar á meðal geta bráðir verkir þróast í langvinna verki, seinkun á sáragræðslu,
lengda legu á sjúkrahúsi, skert lífsgæði og minnkaðri hreyfigetu (Joshi og Ogunnaike, 2005). Í grein
Petersen og Arendt-Nielsen (2016) kemur fram að verkir sem teljast miðlungs eða miklir verkir á fyrstu
viku eftir aðgerð eru 3–10 sinnum líklegri til að þróast yfir í langvinna verki. Á fyrsta degi eftir
heimkomu voru verstu verkir síðastliðinn sólarhring að meðaltali 7,8. Verkur frá 7–10 á verkjakvarða
telst sem mikill verkur (Serlin, Mendoza, Nakamura, Edwards og Cleeland, 1995). Samkvæmt verklagi
um lagfæringu á holubringu er sjúklingum ávísað OxyNorm Dispersa við gegnumbrotsverkjum, auk
þess eru þátttakendur á samsettri verkjameðferð í grunninn, ópíóíðum, vægum bólgueyðandi
verkjalyfjum og Parasetamól líkt og verkjastigi Alþjóðaheilbrigðismálastofnun segir til um meðhöndlun
mikilla verkja. (Landspítali, 2016a; Vargas-Schaffer, 2010). Athygli vekur að 83% (n=5) þátttakenda
tóku Targin á fyrsta degi eftir heimkomu, allir þátttakendur (n=6) tóku Parasetamól og 83% (n=5)
þátttakenda tóku OxyNorm Dispersa. Að meðaltali tóku þátttakendur þrjár OxyNorm Dispersa þann
dag. Niðurstöður benda til þess að verkjameðferð á fyrsta degi eftir útskrift sé ófullnægjandi. Eins og
áður hefur komið fram er mikilvægt að sjúklingar séu vel verkjastillir til þess að koma í veg fyrir
margvíslega fylgikvilla ómeðhöndlaðra bráða verkja. Mikilvægt er að endurskoða verkjastillingu
sjúklinga sem undirgangast aðgerð á holubringu eftir útskrift til þess að ná fram fullnægjandi
verkjastillingu.
Þátttakendur drógu úr notkun OxyNorm Dispersa eftir því sem lengra leið frá aðgerð. Fyrirmæli
voru um það að þátttakendur ættu að taka Targin tvisvar á dag í sjö daga en einn (17%) þátttakandi
tók ekki Targin fyrstu sjö dagana eftir heimkomu. Á áttunda degi voru þó ennþá fjórir (67%)
þátttakenda að taka Targin. Þetta gæti skýrst af því að einhverjir þátttakendur fengu ávísað of mörgum
töflum af Targin og aðrir þurftu að fá viðbót vegna mikilla verkja eftir aðgerðina.

5.3 Aukaverkanir verkjameðferðar
Aðeins sex þátttakendur af 11 svöruðu verkjadagbók 10 dögum eftir heimkomu og 14 dögum eftir
aðgerð. Á fyrsta degi eftir aðgerð voru allir (N=11) þátttakenda með kláða en á 14. degi eftir aðgerð
upplifðu tveir af sex (33%) þátttakenda kláða. Mjög algeng aukaverkun af OxyNorm Dispersa er kláði,
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algeng aukaverkun af Celecoxib og Targin er kláði og mjög sjaldgæf aukaverkun af Parasetamól er
kláði (Sérlyfjaskrá, 2016c; Sérlyfjaskrá, 2016d; Sérlyfjaskrá, 2017a; Sérlyfjaskrá, 2017c). Kláði er
aukaverkun af utanbastsdeyfingu en í fræðilegri samantekt Detterbeck (2005) kemur fram að 22%
þeirra sem fá utanbastsdeyfingu upplifa kláða. Kláði þátttakenda í þessari rannsókn er því mun meiri á
fyrsta degi eftir aðgerð miðað við samantekt Detterbeck en þar gæti spilað inn í önnur lyf sem
þátttakendur taka fyrst eftir aðgerð.
Sljóleiki er vel þekkt aukaverkun ópíóíða en í þessari rannsókn upplifðu 10 af 11 (91%) þátttakenda
sljóleika á fyrsta degi eftir aðgerð en fimm af sex (83%) þátttakenda upplifðu sljóleika á 14. degi eftir
aðgerð. Þol getur myndast gegn þessari aukaverkun en hægt er að draga úr og jafnvel koma í veg
fyrir sljóleika af völdum ópíóíða með því að minnka skammta eða skipta um lyf ef þörf er á (Benyamin
o.fl., 2008). Í þessari rannsókn fundu átt af 11 (73%) þátttakenda fyrir svima á fyrsta degi eftir aðgerð.
Rannsókn Chung, Un og Su (1996) sýndi að svimi var tengdur lengd svæfingar og aldri sjúklinga en
eftir því sem sjúklingarnir voru yngri því líklegra var að þeir fengu svima.
Í samantekt frá McNicol og félaga frá 2003 segir að ópíóíðar valda ógleði og uppköstum í 10–40%
tilvika. Ógleði er mjög truflandi aukaverkun og veldur mikilli vanlíðan hjá sjúklingum og ein af
algengustu aukaverkunum ópíóíða (Benyamin o.fl., 2008). Í þessari rannsókn voru sjö af 11(63%)
þátttakenda með ógleði á fyrsta degi eftir aðgerð. Í þessari rannsókn voru því fleiri þátttakendur með
ógleði miðað við þátttakendur í samantekt McNicol og félaga (2003). Ógleði þátttakenda kemur ekki
heim og saman við samantekt Youssef o.fl. (2014) en þar kom í ljós að Morfín veldur meiri ógleði en
Fentanyl en þátttakendur í þessari rannsókn fengu Fentanyl í utanbastslegginn. Aðrir þættir sem valda
ógleði eru meðal annars að því lengri sem skurðaðgerð er því meiri líkur eru á ógleði, konur eru í meiri
hættu á að fá ógleði, einstaklingar sem reykja ekki eru í meiri hættu á að fá ógleði en þeir sem reykja
og ýmis svæfingarlyf geta valdið ógleði (Gan o.fl., 2003). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Gan o.fl.
(2003) felur fyrirbygging á ógleði eftir aðgerð í sér að vera vakandi fyrir þeim sjúklingum sem eru í
áhættu á fá ógleði eftir aðgerð og gefa ógleðistillingu sem fyrirbyggjandi meðferð og við ógleði. Auk
þess er hægt að nýta viðbótarmeðferðir samhliða lyfjameðferð til ógleðistillingar.
Á fyrsta degi eftir útskrift upplifðu fimm af sex (83%) þátttakenda hægðatregðu og mátu styrk
hennar að meðaltali 5,5. Styrkleiki hægðatregðunnar fór dvínandi eftir því sem lengra leið frá aðgerð
og á 10. degi eftir útskrift upplifðu fjórir af sex (67%) þátttakenda hægðatregðu en meðalstyrkur
hægðatregðu var kominn niður í 1,5. Á 14. degi eftir aðgerð upplifðu fimm af sex (83%) þátttakenda
hægðatregðu og mátu styrkleika hennar að meðaltali 4,7. Athygli vekur að flestir þátttakendur tóku inn
Magnesia medic eftir útskrift en fáir þátttakendur tóku inn önnur hægðalyf samhliða því. Hægðatregða
er algeng aukaverkun eftir aðgerð og getur verið bæði alvarleg eða minniháttar. Samspilandi þættir
sem geta orsakað hægðatregðu eru meðal annars minnkuð hreyfing, minnkuð næringarinntekt og
ópíóíðar. Hreyfing eins fljótt og mögulegt er eftir aðgerð, fullnægjandi næringarinntekt og hægðalyf
geta spornað við hægðatregðu (Hinkle og Cheever, 2014). Í grein McNicol o.fl. (2003) kemur fram að
hægðatregða sé ein af þeim aukaverkunum ópíóíða sem einstaklingar mynda ekki þol gegn og er
nánast óumflýjanleg. Einnig kemur fram að mælt sé með notkun hægðalyfja samhliða notkun ópíóíða
sem bæði örva þarmahreyfingar og auka frásog vatns í ristil. Magnesia medic inniheldur
magnesíumoxíð sem bindur vatn í þörmunum og örvar hreyfingar ristilsins með því að auka rúmmál
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þarmainnihalds (Sérlyfjaskrá, 2016b). Laxoberal dropar innihalda natríumpicosúlfat sem örvar slímhúð
ristilsins. Við það aukast þarmahreyfingar, örvun verður á tæmingu þarmanna og uppsöfnun verður á
söltum og vatni í ristli sem leiðir til mýkri hægða (Sérlyfjaskrá, 2017b). Af þessu má álykta að æskilegt
hefði verið fyrir þátttakendur að taka inn bæði Magnesia medic og Laxoberal dropa vegna
hægðatregðu af völdum ópíóíða. Hægðatregða jókst talsvert 14 dögum eftir aðgerð og áhugavert hefði
verið að kanna hvað olli aukinni hægðatregðu og hvort þátttakendur tóku inn hægðalyf á þeim
tímapunkti.

5.4 Áhrif verkja á svefn
Þátttakendur sváfu að meðaltali 6,5 klukkustundir á fyrstu 10 dögum eftir útskrift. Minnsti svefn var
fyrsta dag eftir útskrift en þá sváfu þátttakendur að meðaltali 5,5 klukkustundir en þá var meðalstyrkur
truflandi áhrifa verkja á svefn 5,2. Athygli vekur að á áttunda degi eftir útskrift sváfu þátttakendur að
meðaltali 5,6 klukkustundir en meðalstyrkur truflandi áhrifa verkja á svefn var 5,5. Á sjöunda degi eftir
útskrift voru fyrirmæli um það að hætta að nota Targin, áttundi dagur eftir útskrift hefði því átt að vera
fyrsti dagur án Targin.
Í grein Chouchou o.fl. (2014) segir að eftir skurðaðgerðir kvarti sjúklingar oft undan vandamálum
tengdum svefni. Vandamál tengd svefni eru ósamfelldur svefn, styttri svefn og minni tími í REM-svefn
(draumsvefn). Þættir sem geta skert svefn eru t.d ópíóíðar en þeir trufla REM-svefn og non-REM svefn
(hægbylgjusvefn). Skertur svefn getur aukið verki einstaklings, verkir geta einnig skert svefn. Ekki
hefur enn þá verið hægt að varpa ljósi á afleiðingu og orsök, þar að segja hvort verkir hafa áhrif á
svefn eða hvort svefn hefur áhrif á verki. Fimmtán dögum eftir skurðaðgerð kvartar einn fjórði sjúklinga
undan svefnvandamálum (Chouchou, Khoury, Chauny, Denis,og Lavigne, 2014).
Ráðleggingar um svefn segja að einstaklingar á aldrinum 18–64 ára eigi að sofa sjö til níu
klukkustundir að nóttu, ekki er ráðlagt að sofa í skemmri tíma en sex klukkustundir (Hirshkowitz o.fl.,
2015). Samkvæmt þessum viðmiðum sváfu þátttakendur í þessari rannsókn að meðaltali minna en
æskilegt þykir. Sennilegt er að miklir verkir þátttakenda hafi haft áhrif á svefn þeirra, samanber mikla
verki á fyrsta degi eftir útskrift og lítill svefn sama sólarhring. Enn og aftur sést hversu mikilvægt er að
sjúklingar sem undirgangast aðgerð á holubringu séu vel verkjastilltir eftir útskrift.

5.5 Árangur og ánægja verkjastillingar
Á fyrsta degi eftir aðgerð var ánægja með verkjameðferð að meðaltali 8,5 en á 14. degi er ánægja
með verkjameðferð að meðaltali 7,5. Líklegt er að þessi munur stafi af því að þátttakendur eru ekki
með utanbastsdeyfingu og ekki lengur að taka inn sterk verkjalyf. Þessar niðurstöður samsvara
niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á Landspítala árið 2011. Þar var ánægja með verkjameðferð að
meðaltali 8. Þar kom fram að því meiri verki sem sjúklingar voru með því minni ánægja var með
verkjameðferð og öfugt (Zoëga o.fl., 2014). Betri niðurstöður fengust í rannsókn sem gerð var árið
2010 á Landspítala en þar voru 90% þátttakenda ánægðir eða mjög ánægðir með verkjameðferð sem
þeir fengu á spítalanum (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Gordon (2002) og Boström (1997) telja
að helsta skýring fyrir því hvað sjúklingar eru ánægðir með verkjameðferð vera að þeir þekki ekki hvað
góð verkjameðferð felur í sér (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Rannsókn Beck o.fl. (2010) leiddi í
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ljós fjögur aðalatriði í ánægju með verkjameðferð: fá rétta meðferð, stuðningsnet, vera í samráði við
heilbrigðisstarfsfólk og fá fullnægjandi verkjastillingu.
Fyrsta degi eftir aðgerð var meðalverkjastilling þátttakenda 82%, þar sem 100% er algjör
verkjastilling. Á 14. degi eftir aðgerð var meðalverkjastilling þátttakenda 75%. Nauðsynlegt er að taka
tillit til þess að á fyrsta degi eftir aðgerð voru þátttakendur með utanbastsdeyfingu. Miðað við rannsókn
Zoëga o.fl. (2015) er þetta töluvert betri verkjastilling en þar fékkst eða 67% hjá skurðsjúklingum.

5.6 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar
Styrkleikar rannsóknarinnar eru að spurningalistinn hefur verið prófaður hérlendis áður og telst sem
áreiðanlegt mælitæki. Fjöldi breyta og fjöldi tímapunkta gefur góða mynd af upplifun þátttakenda hvað
varðar verki, verkjameðferð og aukaverkun af verkjameðferð. Af 12 einstaklingum sem gengust undir
leiðréttingu á holubringu frá nóvember 2016 til mars 2017 samþykktu 11 einstaklingar að taka þátt í
rannsókninni. Svarhlutfall á spurningalista fyrsta dag eftir aðgerð var hátt og allir þátttakendur voru
með á ákveðnu tímabili. Einnig er kostur að það tók þátttakendur stuttan tíma að svara hverjum
spurningalista fyrir sig og dagbókinni.
Takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið var lítið og þátttakendur voru einungis karlkyns.
Svörun þátttakenda á dagbók og spurningalista 14. dögum eftir aðgerð var dræm og því fékkst ekki
nægilega góð mynd af verkjaupplifun og verkjameðferð eftir útskrift.
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6 Ályktanir
Fylgni við nýtt verklag var almennt fylgt þótt á því væru nokkrar undantekningar sem er ánægjulegt
miðað við að það er stutt síðan það var tekið í notkun. Það er þó mikilvægt að halda áfram að innleiða
notkun verklagsins með því að hvetja starfsfólk til þess að nýta sér það, halda kynningu á verklaginu
og auka sýnileika þess. Okkur finnst þurfa að leggja áherslu á að ávísað sé réttum fjölda taflna við
útskrift, vafasamt getur verið að ávísa of mikið af sterkum verkjalyfjum. Læknar bera ábyrgð á því
magni verkjalyfja sem þeir ávísa á hvern sjúkling. Bæta þarf verkjastillingu sjúklinga eftir aðgerð á
holubringu en niðurstöður leiddu í ljós að verkjastilling var ekki fullnægjandi fyrstu dagana eftir útskrift.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þátttakendur fundu fyrir umtalsverðum aukaverkunum af
verkjalyfjunum en nauðsynlegt er að finna leiðir til þess að fyrirbyggja þær og draga úr þeim.
Þar sem heildarþýði rannsóknarinnar var lítið er nauðsynlegt að endurtaka rannsóknina með fleiri
þátttakendum til að fá marktækar niðurstöður. Að okkar mati vantaði upplýsingar um ánægju með
verkjastillingu á fleiri tímapunktum. Það sama á við um notkun hægðalyfja en hár styrkur hægðatregðu
á 14. degi eftir aðgerð kom á óvart og áhugavert væri að sjá hvort þátttakendur taka hægðalyf þá eða
hvaða hægðalyf þeir taka.
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Fylgiskjöl

1. Nýtt verklag í tengslum við aðgerð á holubringu
2. Spurningalisti sem var lagður fyrir þátttakendur
3. Dagbók sem þátttakendur svöruðu í 10 daga eftir útskrift af sjúkrahúsi
4. Breytur rannsóknarinnar
5. Samþykki þátttakenda á þátttöku í rannsókninni
6. Samþykki siðanefndar fyrir rannsókninni

40

____ 1. dagur
____ 14. dagur
____ endurkoma hjá lækni (6 vikur)

Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) for quality improvement of pain
management in hospitalized adults: Preliminary psychometric evaluation (Gordon o.fl., 2010). Þýtt með leyfi höfunda.

Dagur frá aðgerð:

Rannsóknanúmer: ________________

Byggður á spurningalista Bandaríska verkjafræðafélagsins
(American Pain Society Patient Outcome Questionnaire, APS-POQ-R)

Spurningalisti um verki og verkjameðferð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Verstu
mögulegu verkir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Verstu
mögulegu verkir

0%
Aldrei með
mikla verki

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1

100%
Alltaf með mjög
mikla verki

3. Hversu oft fannstu fyrir miklum verkjum síðastliðinn sólarhring? Vinsamlegast áætlaðu hversu stóran hluta sólarhringsins þú
varst með mikla verki og dragðu hring um þá tölu sem lýsir því best:

0
Engir
verkir

2. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir minnstu verkjum sem þú fannst fyrir síðastliðinn sólarhring:

0
Engir
verkir

1. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir verstu verkjum sem þú fannst fyrir síðastliðinn sólarhring:

Hér að neðan er spurt um verki sem þú fannst fyrir síðastliðinn sólarhring

Spurningalisti um verki og verkjameðferð (APS-POQ-R)

2

3

4

5

2

3

0
1
Hafa engin áhrif

d. Svefn

0
1
Hafa engin áhrif

2

2

3

3

c. Að þú getir andað djúpt eða hóstað

0
1
Hafa engin áhrif

4

4

4

5

5

5

b. Athafnir svo sem að ganga, sitja á stól eða standa við vask

0
1
Hafa engin áhrif

6

6

6

6

a. Hreyfa þig í rúminu, t.d. snúa þér, setjast upp, breyta um stellingu

7

7

7

7

8

8

8

8

9
10
Koma algerlega í veg fyrir

9
10
Koma algerlega í veg fyrir

9
10
Koma algerlega í veg fyrir

9
10
Koma algerlega í veg fyrir

4. Dragðu hring um þá tölu sem best lýsir því hversu mikið verkirnir hindruðu eða komu í veg fyrir að þú gætir framkvæmt
eftirtalið síðastliðinn sólarhring:

2

1

2

3

0
Alls ekki

1

2

3

b. Hjálparleysi/vanmáttarkennd

0
Alls ekki

a. Kvíða

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10
Gríðarlega

10
Gríðarlega

5. Verkir geta haft áhrif á skap okkar og tilfinningar. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu sem lýsir best hversu mikið verkir
hafa framkallað eftirfarandi tilfinningar síðastliðinn sólarhring:

3

1

1

1

1

0
Engin

1

e. hægðatregða

0
Enginn

d. Svimi

0
Enginn

c. Kláði

0
Enginn

b. Sljóleiki

0
Engin

a. Ógleði

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10
Mjög mikil

10
Mjög mikill

10
Mjög mikill

10
Mjög mikill

10
Mjög mikil

4

6. Hefur þú fundið fyrir einhverjum af eftirtöldum aukaverkunum sem þú tengir við notkun verkjalyfja? Vinsamlegast merktu við
„0” ef svarið er nei; ef já, vinsamlegast merktu við þá tölu sem best lýsir hversu alvarlegar aukaverkanirnar hafa verið:

____ slökun
____ ímyndun eða sjónsköpun

____ bænir
____ að ganga

____ athyglisdreifingu (s.s. að horfa á sjónvarp eða lesa)

____ hlusta á tónlist

____ hita

____ nudd

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%
Linaði verkina algerlega

0
1
Mjög óánægð/ur

2

3

4

5

7

8

Takk fyrir að svara listanum!

6

9
10
Mjög ánægð/ur

9. Dragðu hring um þá tölu sem best lýsir því hversu ánægð/ur þú varst með árangurinn af verkjameðferðinni undanfarinn
sólarhring:

0%
10%
Linaði ekki verkina

5

8. Hversu mikla verkjastillingu fékkstu síðastliðinn sólarhring? Dragðu hring utan um það prósentuhlutfall sem lýsir bestu hversu
mikið öll verkjameðferð samanlagt (lyf og aðrar aðferðir en lyf) linuðu verkina:

____ annað (vinsamlegast lýstu) ___________________________________

____ djúpöndun

____ hugleiðslu

____ kalda bakstra

___Nei, ___Já, ef já, merktu við allt sem á við:

7. Notaðir þú einhverjar aðrar aðferðir en lyf til að meðhöndla verkina undanfarinn sólarhring?

Yfirlit yfir verki og verkjalyfjanotkun í kjölfar aðgerðar vegna holubringu
Dagbók sjúklinga eftir útskrift

Um dagbókina
Tilgangur dagbókarinnar er að fá yfirlit yfir líðan einstaklinga sem farið hafa í aðgerð vegna
holubringu. Dagbókin gefur mikilvægar upplýsingar sem nýta má til að bæta meðferð eftir
aðgerð.
Skráð er í dagbókina fyrstu 10 dagana eftir útskrift. Ekki er gert ráð fyrir að það taki meira en
5 mínútur að fylla dagbókina út. Þér er frjálst að sleppa einstökum spurningum og dögum.
Vel útfyllt dagbók gefur rannsakendum þó betri upplýsingar. Athugaðu að dagbókin er 3
síður.
Bestu þakkir fyrir þátttöku þína.

Rannsóknanúmer: ________________
Dagsetning aðgerðar: ______________

Dagur 1
Hér að neðan er spurt um verki síðastliðinn sólarhring
1. Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir verstu verkjum sem þú
fannst fyrir síðastliðinn sólarhring:
0
Engir
verkir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Verstu
mögulegu
verkir

2. Vinsamlega dragðu hring um þá tölu á kvarðanum sem lýsir minnstu verkjum sem þú
fannst fyrir síðastliðinn sólarhring:

0
Engir
verkir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Verstu
mögulegu
verkir

3. Hversu oft fannstu fyrir miklum verkjum síðastliðinn sólarhring? Vinsamlegast áætlaðu
hversu stóran hluta sólarhrings þú varst með mikla verki og dragðu hring um þá tölu sem
lýsir því best:
0%
Engir
verkir

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Alltaf með
mjög mikla
verki

4. Dragðu hring um þá tölu sem best lýsir því hversu mikið verkirnir hindruðu eða komu í
veg fyrir að þú gast andað djúpt eða hóstað:
0
Hafa engin
áhrif

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
Koma algerlega í veg fyrir
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5. Hversu margar klukkustundir svafst þú síðastliðna nótt?
_________ klukkustundir

6. Dragðu hring um tölu sem best lýsir því hversu mikið verkirnir hindruðu eða komu í veg
fyrir svefn:
0
Hafa engin
áhrif

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
Koma algerlega í veg fyrir

7. Vinsamlegast hakaðu í eitt af eftirfarandi ef að verkir hindruðu eða komu í veg fyrir svefn:
Vegna verkja frá skurðsvæði?
Vegna verkja annar staðar frá?
Annað:__________________

8. Hefur þú fundið fyrir hægðatregðu sem þú tengir við notkun verkjalyfja? Vinsamlegast
merktu við „0” ef svarið er nei; ef já, vinsamlegast merktu við þá tölu sem lýsir best hversu
mikil hægðatregðan hefur verið:
0
Engin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mjög mikil

9. Notaðir þú einhver lyf gegn hægðatregðu síðastliðinn sólarhring? Ef já, vinsamlega merktu
við hvaða lyf þú notaðir:
Magnesia medic
Laxoberaldropa
Sorbitól
Annað, hvað _________________________
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10. Hvaða verkjalyf hefur þú notað síðastliðinn sólarhring?
Targin
Celecoxib (Celebra, Coxabix, Cloxabix)
Íbúprófen (Íbúfen, Ibuxin, Alvofen Express)
Parasetamól (Panodil, Paratabs, Paracetamol ratiopharm, Pinex, Panodil Zapp, Pinex
Smelt)
OxyNorm Dispersa, hversu oft tókstu lyfið? _______________ sinnum
Önnur verkjalyf, hver: ___________________

11. Notaðir þú einhverjar aðrar aðferðir en lyf til að meðhöndla verkina síðastliðinn
sólarhring?
Nei
Já, ef já merktu við all sem á við:
Kalda bakstra
Hlusta á tónlist
Hita
Nudd

Hugleiðslu
Bænir
Að ganga
Athyglisdreifingu (s.s. horfa
á sjónvarp eða lesa)

Djúpöndun
Slökun
Ímyndun
eða sjónsköpun

Annað (vinsamlegast lýstu) ________________________
12. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Spurning á lokadegi dagbókar
13. Hversu gagnleg eða gagnslítil fannst þér símaeftirfylgd hjúkrunarfræðings vera?
Mjög gagnleg
Fremur gagnleg
Hvorki né
Fremur gagnslítil
Alveg gagnslaus
Takk fyrir að gefa þér tíma til að skrá í dagbókina
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BREYTULISTI – AÐGERÐ Á HOLUBRINGU
Breytur úr Sögu
Breyta
Mæling
Aldur
Aldur í árum við innlögn
Kyn
Karl eða kona
Innskrift
Dags
Útskrift
Dags
Seinkun á útskrift (ef seinna en á 2. degi eftir aðgerð)
Ástæða seinkunar
3 aðalsjúkdómsgreiningar
Við útskrift af LSH
Ávísuð verkjalyf við útskrift
Tegund lyfs, styrkur, fyrirmæli og magn
Utanbastsleggur fjarlægður
Dagur eftir aðgerð
Breytur úr Therapy
Tegund utanbastsdeyfingar
NUSS blanda eða hefðbundin
Targin eða Oxycodone
Tegund lyfs, styrkur og fjöldi gjafa á dag
Í samræmi við verklagsreglur já/nei
- ef frávik, þá hvaða?
Celecoxib eða íbúprófen
Tegund lyfs, styrkur og fjöldi gjafa á dag
Í samræmi við verklagsreglur já/nei
- ef frávik, þá hvaða?
Parasetamól
Tegund lyfs, styrkur og fjöldi gjafa á dag
Í samræmi við verklagsreglur já/nei
- ef frávik, þá hvaða?
Stesolid eða önnur róandi lyf
Tegund lyfs, styrkur og fjöldi gjafa á dag
Í samræmi við verklagsreglur já/nei
- ef frávik, þá hvaða?
Önnur verkjalyf
Tegund, magn
Hægðalyf
Tegund lyfs, styrkur og fjöldi gjafa á dag
Í samræmi við verklagsreglur já/nei
- ef frávik, þá hvaða?
Verkir og truflandi áhrif verkja (APS-POQ-R)
-lagður fyrir á 1. og 14 degi eftir aðgerð sem og við endurkomu til skurðlæknis eftir 6 vikur
Breyta
Mæling
Verstu verkir undanfarinn sólarhring
0-10
Minnstu verkir undanfarinn sólarhring
0-10
Hlutfall tíma með mikla verki
0-100%
Truflandi áhrif verkja á
0-10
a) hreyfigetu í rúmi
b) hreyfingu
c) getu til að anda djúpt
d) svefn
Áhrif verkja á andlega líðan
0-10
a) kvíða
b) hjálparleysi/vanmáttarkennd
Aukaverkanir tengdar verkjalyfjanotkun
0-10
a) ógleði
b) sljóleiki
c) kláði
d) svimi
e) hægðatregða
Notkun á öðrum aðferðum en lyfjum undanfarinn
Velur af lista
sólarhring

Verkjastilling undanfarinn sólarhring
Ánægja með árangur verkjameðferðar

0-100%
0-10

Dagbók
- skráð fyrstu 10 dagana eftir útskrift
Breyta
Verstu verkir undanfarinn sólarhring
Minnstu verkir undanfarinn sólarhring
Hlutfall tíma með mikla verki
Truflandi áhrif verkja á
e) getu til að anda djúpt
f) svefn
Aukaverkanir tengdar verkjalyfjanotkun
f) hægðatregða
Tímalengd svefns
Ástæða svefntruflana ef við á
Notkun á öðrum aðferðum en lyfjum undanfarinn
sólarhring
Notkun á verkjalyfjum undanfarinn sólarhring
Notkun á hægðalyfjum undanfarinn sólarhring
Annað sem sjúklingur vill koma á framfæri
Mat á gagnsemi símaeftirfylgdar (einungis merkt við á
lokadegi dagbókarfærlsu)

Mæling
0-10
0-10
0-100%
0-10

0-10
Í klst
Velur af lista
Velur af lista
Velur af lista og skráir tölu ef við á
Velur af lista og skráir tölu ef við á
Frjáls texti
Raðkvarði
(mjög ógagnleg – mjög gagnleg)

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í:
Rannsókn á kvörðum til að meta styrk verkja

Ágæti viðtakandi
Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á líðan sjúklinga sem fara í
aðgerð vegna holubringu.
Ábyrgðarmaður rannsóknar
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sigríður Zoëga, PhD, sérfræðingur í hjúkrun á
Landspítala og lektor við Háskóla Íslands. Hægt er að hafa samband við Sigríði í síma 5431427 eða með tölvupósti á netfangið szoega@landspitali.is Einnig er hægt að senda henni
bréf á Eiríksgötu 19, 101 Reykjavík. Meðrannsakendur eru Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri
á hjarta- og lungaskurðdeild, Bjarni Torfason, yfirlæknir á hjarta- og lungnaskurðdeild, og
Lilja Ásgeirsdóttir og Heiða Steinunn Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingar á hjarta- og
lungaskurðdeild. Rannsóknin er lokaverkefni Maríu Sifjar Ingimarsdóttur og Hildar Birnu
Helgadóttur, nemenda á lokaári í hjúkrunarfræði.
Tilgangur rannsóknarinnar
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna líðan sjúklinga sem fara í aðgerð vegna holubringu.
Ætlunin er að kanna hversu mikla verki sjúklingar hafa eftir aðgerðina, hversu mikil truflandi
áhrif verkirnir hafa, notkun á verkjalyfjum, aukaverkanir meðferðar og hversu lengi þeir
liggja inni á spítalanum eftir aðgerðina.
Þátttakendur
Þátttakendur verða allir þeir einstaklingar sem fara í aðgerð vegna holubringu frá lokum
október eða byrjun nóvember 2016 til loka marsmánuðar 2017. Nöfn þátttakenda verða
fengin hjá innköllunarstjóra hjarta- og lungaskurðdeildar.
Hvað felst í þátttöku
Í þátttöku felst að svara stuttum spurningalista um verki og truflandi áhrif verkja á fjórum
tímapunktum. Daginn eftir aðgerð, 14 dögum eftir aðgerð og loks við endurkomu til
sérfræðings um 6 vikum eftir aðgerð. Einnig munu þátttakendur fylla út dagbók í 10 daga
eftir að heim er komið þar sem skráðar eru upplýsingar um verki, svefn, aukaverkanir
verkjameðferðar og mat á símaeftirfylgd hjúkrunarfræðings. Það tekur um 5 - 10 mínútur að
svara spurningalistanum í hvert sinn og gera má ráð fyrir að útfylling dagbókar taki um 5 –
10 mínútur á dag. Listarnir verða merktir með númeri og því er ekki hægt að rekja svör til

einstakra þátttakenda. Niðurstöður verða skoðaðar og birtar út frá öllum þeim sem taka þátt
í rannsókninni en ekki hverjum einstaklingi fyrir sig.
Áhætta/ávinningur
Ekki er talið að því fylgi áhætta að taka þátt í rannsókninni. Ávinningur af þátttöku felst fyrst
og fremst í því að niðurstöðurnar auka þekkingu og má vonandi nýta til að bæta meðferð
verkja eftir aðgerð á holubringu. Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Ekki er greitt fyrir þátttöku í rannsókninni.
Réttur til að hafna og hætta þátttöku
Þú hefur fullan rétt til að hafna eða hætta þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er og án
nokkurra útskýringa. Hvort sem þú ákveður að taka þátt eða ekki mun það ekki hafa nein
áhrif á meðferð þína eða þjónustu á sjúkrahúsinu. Þér er frjálst að sleppa því að svara
einstökum spurningum ef þú vilt. Hins vegar er mikilvægt fyrir niðurstöður rannsóknarinnar
að þú svarir sem flestum spurningum og hver þátttakandi er mikilvægur.
Rannsóknin hefur hlotið leyfi frá Siðanefnd Landspítala , frá framkvæmdastjóra
skurðlækningasviðs á Landspítala og hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.
Til að samþykkja þátttöku þarftu að skrifa undir tvö eintök af þessu samþykki. Annað
eintakið er fyrir þig en hitt er fyrir rannsakendur.
,,Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er
fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku”.

_______________________________________________________________
Undirskrift þátttakanda
_______________________________________________________________
Undirskrift rannsakanda f.h. ábyrgðarmanns

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta
þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til siðanefndar Landspítala Eirbergi, Eiríksgötu 34,
101 Reykjavík. Sími: 543 7465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is.

Reykjavík, 10.nóvember 2016
JSn/te

Sigríður Zoëga, sérfræðingur í hjúkrun
Skurðlækningasvið
Hb-10E
Varðar erindi 37/2016 „Líðan sjúklinga sem fara í aðgerð vegna holubringu
(NUSS)“.
Ágæta Sigríður
Höfum móttekið svar þitt dagsett 4.nóvember 2016 ásamt fylgigögnum og svarar þetta
athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.
Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr sjúkraskrá
vegna vísindarannsóknarinnar:

___________________________________________________________________________________
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala
Vísinda- og þróunarsviði
Rauðarárstíg 10
105 Reykjavík

Formaður: Jón Snædal
Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir
Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir
Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is

Öllum þeim sem fara í aðgerð vegna holubringu frá nóvember 2016 til marsloka 2017
verður boðin þátttaka í rannsókninni, svo framarlega að þeir hafi náð 18 ára aldri og
séu færir um að svara spurningalistum.

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með
veitt.
Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem
vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin
fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af
birtum greinum um rannsóknina.
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin.

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala,
______________________________________
Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður.
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Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala
Vísinda- og þróunarsviði
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