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Ágrip 

Bakgrunnur: Þriðjungur andláta á Íslandi verða á Landspítalanum. Aðstandendur takast mismunandi 

á við sorg og getur aðdragandi andláts haft áhrif á líðan þeirra eftir missi. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst um hvaða þættir hafa áhrif á líðan aðstandenda fyrir og eftir missi 

ástvinar.  

Tilgangur: Að skoða hvaða þættir tengdir lífslokaferlinu hafa áhrif á líðan aðstandenda fyrir og eftir 

missi. Leitast verður við að fá innsýn í hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga er gagnvart aðstandendum við 

lífslok og hvaða þætti er mikilvægt að hafa í huga. 

Markmið: Að hjúkrunarfræðingar geti hagnýtt þetta fræðilega yfirlit til að styðja betur við aðstandendur 

við missi og koma í veg fyrir langvarandi óheilbrigða sorg.  

Aðferð: Framkvæmd var kerfisbundin leit í gagnasafninu PubMed með samsettum leitarorðum með 

markmið verkefnisins í huga og voru notaðar greinar frá árunum 2006-2017. 

Niðurstöður: Samtals stóðust 15 rannsóknir inntökuskilyrði og sýndu rannsóknirnar fjölmarga þætti 

sem hafa áhrif á líðan aðstandenda fyrir og eftir missi. Niðurstöðum var skipt upp í fjögur þemu sem 

voru áberandi við lestur greinanna. Þemun voru eftirfarandi: Upplýsingaflæði og samskipti 

heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda, þátttaka aðstandenda, umönnun deyjandi sjúklinga og umhverfi 

spítalans. Þegar heilbrigðistarfsfólk tók tillit til þessara áhrifaþátta voru aðstandendurnir ánægðari með 

upplifun sína af lífslokaferlinu og gekk betur að vinna úr sorginni.  

Umræður/ályktun: Heilbrigðisstarfsfólk er óöruggt hvað það varðar að hafa frumkvæði að 

samskiptum og umhyggju gagnvart aðstandendum við lífslok ástvina þeirra. Vísbendingar eru um að 

upplifun aðstandenda af lífslokaferli og umönnun við lífslok ástvinar hafi forspárgildi um afdrif þeirra 

eftir missi og áhrif sorgar á líf þeirra og líðan. Algengasti áhrifaþátturinn samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna var þörf aðstandenda fyrir meiri upplýsingar við lífslok sjúklings og mikilvægi þess að eiga 

skilvirk samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera meðvitaðir um þessa þætti 

við umönnun sjúklinga og aðstandenda þeirra við lífslok.  

 

Lykilorð: Aðstandendur, sorg, lífslokameðferð, líknarmeðferð, tilfinningalegur stuðningur. 
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Abstract 

Background: One third of those who die In Iceland die at Landspítalinn (The National Hospital). 

Relatives deal with sorrow differently and the prelude to the death may affect how they feel after their 

loss. It is important for health care professionals to be well aware of which aspects of this experience 

may affect the relatives´ feelings and wellbeing both before and after the loss of a loved one. 

Purpose: To see which elements connected to the end of life process affect relatives before and after 

the passing of a loved one. To seek an insight into the role of a nurse in connection to end of life care 

and see which aspects of that care are important to keep in mind. 

Goal: That nurses can benefit or use this practical overview to support relatives better when they go 

through a loss of a loved one and prevent a long lasting and unhealthy grief. 

Method: A systematic search was conducted in the database PubMed and was performed on articles 

from 2006-2017 with compound search criteria based on the project's goals. 

Results: In all there were 15 research articles that met the admission criteria and those researches 

showed multiple aspects that affect the wellbeing of relatives both before and after a loss of a loved 

one. Findings were split up into four themes that stood out during the run through of these articles. 

The themes were: Flow of information and health care professionals and relatives´ interaction, the 

care of dying patients, the hospital's environment and relatives´ participation. When health care 

professionals took into consideration these influential factors the relatives felt better about their 

experience of the end of life process and were able to manage their grief better.  

Discussion and conclusion: Health care professionals are not confident in taking the lead in 

communicating and caring for relatives in the end of life process of a loved one. The evidence show 

that the experience of relatives at the end of life treatment and caring for their loved ones at the end of 

life can predict how the loss and grief will affect their life and wellbeing from then on. The most 

common influence according to research was the relatives´ need for more information at the end of life 

of a patient and how important it is to have good and efficient interaction with the health care 

professionals. Nurses have to be aware of these elements when caring for patients and their relatives 

in the end of life treatment.  

Keywords: Relatives, bereavement, end-of-life care, palliative care and emotional support. 
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Þakkir 

Höfundar vilja þakka leiðbeinendum verkefnisins þeim Elfu Þöll Grétarsdóttur og Guðríði Kristínu 

Þórðardóttur fyrir gott samstarf við gerð þessa verkefnis. Elfu Þöll viljum við þakka fyrir góðar 

ábendingar og trausta handleiðslu og Guðríði Kristínu fyrir dyggan stuðning og frábæra leiðsögn. 

Þakkir fá Sigþrúður Harðardóttir fyrir prófarkalestur og Sigrún Berglind Ragnarsdóttir fyrir aðstoð með 

þýðingu. Einnig viljum við þakka hvor annarri fyrir gott samstarf við ritgerðarsmíð. Að lokum viljum við 

þakka fjölskyldum okkar og mökum fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði við gerð þessa verkefnis 

og á meðan námi okkar stóð.  
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1 Inngangur 
Almenn sjúkrahús eru hönnuð og skipulögð með það fyrir augum að veita bráðameðferð til bráðveikra 

sjúklinga en ekki er gert ráð fyrir heildrænni umönnun langveikra sem þurfa tíðar innlagnir, langar legur 

og að lokum lífslokameðferð. Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) deyr þriðjungur landsmanna á 

Landspítalanum. Langtímaspár benda til þess að árið 2030 muni dauði sjúklinga á sjúkrahúsum hafa 

aukist um 20% (Barnes, Brereton, Gardiner, Gott og Ingleton, 2011). Við lífslok sjúklings skortir oft 

næði fyrir hann og aðstandendur hans á sjúkrahúsum. Það er því mikilvægt að skoða hvernig 

aðstandendur upplifa ástvinamissi á sjúkrahúsum og leita leiða til að bæta upplifun aðstandenda af 

lífslokaferlinu. 

Sorgarferli hefst hjá aðstandendum þegar þeir upplifa að dauðinn sé yfirvofandi hjá ástvini þeirra og 

hefur andlegur og tilfinningalegur stuðningur mikil áhrif á úrvinnslu sorgarinnar (Arve, Eriksson og 

Lauri, 2006). Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli þess hvernig aðstandendur eru undirbúnir 

fyrir dauða ástvinar og hve langvarandi sorgarferlið reynist (Gallagher og Krawczyk, 2013). Það skiptir 

því miklu máli fyrir aðstandendur hvernig umönnun deyjandi ástvinar þeirra er á sjúkrahúsinu og að 

þeir viti hvaða hlutverki þeir gegna í ferlinu. Margar rannsóknir hafa sýnt að upplýsingar í tíma ásamt 

góðum samskiptum á milli aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks hjálpi sjúklingnum og aðstandendum 

hans að undirbúa sig í sameiningu fyrir dauðann og styrki þannig samband þeirra (Droger, Janssens, 

van der Heide, van Zuylen og Witkamp, 2016).  

Vonast er til að niðurstöður þessa fræðilega yfirlits komi til með að auka skilning 

heilbrigðisstarfsfólks á líðan aðstandenda við lífslok ástvinar og mikilvægi þess að þeir fái markvissan 

stuðning og umhyggju svo þeir eigi auðveldara með að vinna úr sorginni eftir andlát. Leitast verður við 

að svara rannsóknarspurningunni ,,Hvaða þættir hafa áhrif á líðan aðstandenda deyjandi fullorðinna á 

sjúkrastofnunum fyrir og eftir andlát?” 

1.1 Tilgangur verkefnis 
Tilgangur verkefnisins er að skoða hvaða þættir það eru samkvæmt rannsóknum, sem hafa jákvæð og 

neikvæð áhrif á líðan aðstandenda bæði fyrir og eftir ástvinamissi. Með því að setja í samhengi og 

samþætta það efni sem nú þegar er til verður leitast við að fá innsýn í hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga 

er gagnvart aðstandendum við lífslok ástvina og hvaða þætti er mikilvægt að hafa í huga. 

1.2 Gildi og markmið 
Markmið verkefnisins er að hjúkrunarfræðingar geti nýtt þetta fræðilega yfirlit til að styðja betur við 

aðstandendur við missi og koma í veg fyrir langvarandi óheilbrigða sorg. Gildi verkefnisins fyrir hjúkrun 

er að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á þessu efni til að geta veitt skjólstæðingum sínum betri 

þjónustu og auðvelda hjúkrunarfræðingum að hjálpa aðstandendum í sorgarferlinu. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa í starfi sínu oft að sinna dauðvona sjúklingum á sjúkrastofnunum þar sem 

hlutverk þeirra og aðstæður geta orðið mjög krefjandi. Það er því mikilvægt fyrir þá að gera sér grein 

fyrir hvernig best er að bregðast við þegar aðstandendur missa ástvini sína. Ásamt því þurfa þeir að 
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kunna skil á því hvað þeir geta gert til að auðvelda aðstandendum að takast á við sorgina og úrvinnslu 

hennar í kjölfar missi ástvinar þeirra. 

1.3  Skilgreining hugtaka   
Í þessum kafla verður helstu hugtökum sem fjallað er um í ritgerðinni gerð skil. 

1.3.1  Aðstandandi/ástvinur 
Aðstandendur sjúklings eru ekki aðeins þeir sem eru honum blóðtengdir heldur einnig þeir sem rækja 

skyldur við tiltekna manneskju í gagnkvæmu sambandi (Bragi Skúlason, 2001). Aðstandendur 

deyjandi sjúklings eru áminning um það að sjúklingurinn er ekki aðeins veikur líkami sem krefst 

faglegrar meðferðar heldur er hann einstaklingur sem á sér sögu, fjölskyldu og vini. Aðstandendur 

hjálpa sjúklingi að halda auðkenni sínu sem persónuleika og að hann fái að njóta sín til lífsloka 

(Droger o.fl., 2016).  

1.3.2  Meðferðamarkmið 
Umræður um meðferðarmarkmið vísa til samtals milli heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings með eða án 

aðstandenda um sjúkdómsástand, mögulegan sjúkdómsgang, horfur og meðferðarmöguleika 

(Landspítali, 2009). Meðferðarmarkmið hefur í langan tíma aðeins verið notað sem ákveðið ferli sem 

einskorðast við sérstakar leiðbeiningar um læknismeðferð við lífslok (Bulli, Caswell, Cerv, de Brito, 

Deliens, Dunleawy o.fl., 2016). Núna eru hins vegar meðferðarmarkmið orðin viðurkennd sem tækifæri 

til að hjálpa sjúklingi og fjölskyldu hans að undirbúa sig, á þeirra eigin forsendum, fyrir þær breytingar 

sem lífsógnandi og/eða langvinnur sjúkdómur leiðir til að lokum (Bulli o.fl., 2016; Waldrope og Meeker, 

2012). Mikilvægt er að einstaklingur fái þær upplýsingar sem hann þarf til þess að vita hvaða 

ákvarðanir hann gæti þurft að taka í framtíðinni (National institute on aging, 2014). Einnig er mikilvægt 

að kynna fyrir sjúklingnum snemma í sjúkdómsferlinu þau meðferðarmarkmið sem til eru svo hann geti 

tekið ákvörðun sjálfur á meðan hann er nægilega heilsuhraustur og getur skipulagt sjálfur með hjálp 

fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólks áframhaldandi meðferð (National institute on aging, 2014). Hann 

getur þá kynnt sér og velt fyrir sér þeim möguleikum sem í boði eru í meðferðarmarkmiðunum. Þegar 

hann hefur tekið ákvörðun um meðferðarmarkmið sín lætur hann aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk 

vita (Landspítali, 2009). Þetta auðveldar bæði aðstandendum og sjúklingum í sjúkdómsferlinu svo að 

þeir þurfi ekki að lenda í erfiðri stöðu við ákvarðanatöku um hvernig framhaldið verður þegar 

sjúkdómurinn versnar (Landspítali 2009; National institute on aging, 2014). Þetta eykur einnig 

lífsgæðin og auðveldar umönnun sjúklingsins og aðstandenda (Bulli o.fl., 2016). 

1.3.3  Lífslokameðferð  
Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð á Landspítalanum er lífslokameðferð lokastigið 

af þremur stigum líknarmeðferðar og tekur það við þegar sjúklingur er talinn deyjandi (Landspítali, 

2009). Lífslokameðferð er frábrugðin hinum meðferðarstigunum, sem eru full meðferð og full meðferð 

að endurlífgun, að því leyti að meginmarkmið hennar er að stuðla að sem bestu lífsgæðum sjúklings 

og fjölskyldu hans við lífslok eins og stendur í skilgreiningu um lífslokameðferð hjá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, e.d.). Lífslokameðferð á því við þegar að sjúklingur er 
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deyjandi og þá er áhersla lögð á að draga úr einkennum sjúkdóms, þjáningu sjúklings og tryggja að 

hann geti dáið með reisn. Það er því mikilvægt að veita viðeigandi meðferð og hætta óþarfa inngripum 

og auðvelda þannig sorgarferlið hjá aðstandendum (Brown, 2015). 

1.3.4  Langvinnur sjúkdómur 
Langvinnur sjúkdómur er óafturkallanlegt sjúkdómsástand sem krefst þess að allt umhverfi 

einstaklingsins veiti stuðning og taki þátt í sjálfsumönnun. Langvinnir sjúkdómar eru orsök 65% 

dauðsfalla í heiminum og hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreint langvinna sjúkdóma 

sem helstu ógn heimsbyggðarinnar við félagslega og efnahagslega framþróun á 21. öld. Langvinnir 

sjúkdómar hafa einnig áhrif á heilbrigði, lífsgæði, hagvöxt og leiða til fátæktar. Hjarta- og 

æðasjúkdómar, langvinnir lungnasjúkdómar, krabbamein og sykursýki eru helstu langvinnu 

sjúkdómarnir í heiminum í dag og er talið að helstu orsakir þeirra séu samspil erfða og umhverfis (Karl 

Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). 

1.3.5  Missir 
Missir á sér ekki einungis stað þegar að einhver deyr heldur getur hann verið af ýmsum toga. 

Einstaklingar geta upplifað missi vegna veikinda, vinaslita, skilnaðar eða eftir annað mótlæti í lífinu 

(Sólveig Lára Guðmundsdóttir, 2011). Auk þess að upplifa gífurlegan missi við andlát ástvinar eru 

einstaklingar einnig að syrgja glötuð tækifæri og drauma sem ekki munu rætast (Mayfield, 2014). Í 

umfjöllun um missi í þessari ritgerð er átt við missi náins ættingja/ástvinar vegna andláts hans.  

1.3.6 Sorg 
Sorg er eðlilegt viðbragð við missi og henni fylgja margar tilfinningar (Bragi Skúlason, 2001). Sorginni 

lýkur aldrei en það verður auðveldara að takast á við hana með tímanum. Einstaklingar takast  á við 

sorg með mismunandi hætti og sumir geyma hana innra með sér meðan aðrir tjá hana til dæmis með 

tárum eða orðum. Að syrgja tekur tíma og orku og er ferli til að viðurkenna missinn og aðlagast honum 

(Mayfield, 2014). 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um sorgarviðbrögð og áhrif sorgarinnar á þá sem missa ástvin sinn. 

Fjallað verður almennt um sorgarferlið og sagt frá fimm stigum sorgarinnar ásamt því að fjallað verður 

um á hve ólíkan hátt einstaklingar takast á við missi. Einnig verður fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á 

sorg og líðan aðstandenda. Þá verður sagt frá líknarmeðferð, tilgangi hennar og hvernig aðstandendur 

eru hluti af henni.  

2.1  Sorgarviðbrögð 
Sorgarviðbrögð eru tilfinningaleg líðan sem einstaklingar upplifa eftir að hafa orðið fyrir missi (Sólveig 

Lára Guðmundsdóttir, 2011). Þegar sorgarferlið er skoðað getur verið erfitt að greina hvar það hefst 

en oft er talað um að sorgarferlið byrji þegar einstaklingur greinist með sjúkdóm, verður veikur eða við 

fréttir af andláti (Arve o.fl., 2006). Talað er um að fyrstu viðbrögð við sorg séu áfall og má þá búast við 

doðatilfinningu í kjölfarið. Mikilvægt er að sá sem hefur orðið fyrir áfalli geti opnað sig um tilfinningar 

sínar og finni þá fyrir öryggi og trausti (Bragi Skúlason, 2001). Algengt er að aðstandendur gangi í 

gegnum tvö sorgarferli þegar langt sjúkdómsferli er aðdragandi andláts. Fyrst meðan á 

sjúkdómsferlinu stendur og svo aftur eftir dauðann og geta þessar tilfinningar verið mjög ólíkar 

(Sólveig Lára Guðmundsdóttir, 2011).  

Ýmsir fræðimenn hafa komið fram með kenningar um sorgarferlið og er einna vinsælust kenning 

Kübler-Ross (2005) um fimm stig sorgarinnar sem lýsa algengum sorgarviðbrögðum. Fyrsta stigið er 

afneitun sem felur í sér að syrgjandinn neitar að horfast í augu við missinn. Annað stigið er reiði sem 

verður vegna sársauka og getur hún beinst að hverju og hverjum sem er. Þriðja stigið er sektarkennd 

og er þá ,,hvað ef?” spurningin algeng og jafnvel að kenna sjálfum sér um. Á fjórða stiginu kemur 

þunglyndi og tengist það söknuði og vonleysi og syrgjandinn á erfitt með að sætta sig við að lífið 

heldur áfram. Fimmta stig sorgarferlisins er viðurkenning á því að missirinn sé raunverulegur og þá 

lærir syrgjandinn að lifa með missinum (Kessler og Kübler-Ross, 2005). Það er þó erfitt að ramma 

sorgina inn og það eru ekki allir sem ganga í gegnum þetta ferli. Ferli sorgarvinnunnar felur í sér 

tilraun til að finna tilgang í missinum og hefur stuðningur mikið að segja í sambandi við úrvinnslu 

sorgar. Það er einnig mikilvægt fyrir syrgjendur að vita að sorg þeirra er eðlileg (Bragi Skúlason, 

2001).  

2.2  Áhrif sorgarinnar 
Sorgarviðbrögð eru mismunandi milli einstaklinga og einnig mismunandi eftir eðli missisins. Hvernig 

einstaklingurinn bregst við missi fer eftir afstöðu hans til dauðans sem er mótuð af reynslu, lífsviðhorfi 

og trúarskoðunum. Sumir hugsa um dauðann sem eðlilegt ferli á meðan öðrum finnst dauðinn vera 

eins og óboðinn gestur. Jafnvel þótt dauðinn hafi verið yfirvofandi getur hann valdið aðstandendum 

áfalli (Mayfield, 2014). Áhrif missis getur haft víðtækar afleiðingar og áhrif á einstaklinginn. Eftir missi 

er syrgjandinn dofinn, eirðarlaus og getur misst áhuga á hversdagslegum hlutum eins og eigin útliti og 

heimsfréttum (Bragi Skúlason, 2001). Það er eins og að dofinn sé fyrsta viðbragð náttúrunnar til að 

verja einstaklinginn gegn sársauka og hann varir yfirleitt í þrjá til sex mánuði. Sorgin getur einnig 
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brotist út í líkamlegum einkennum eins og þreytu, einbeitingarskorti, vöðvabólgu og magaverk (Sólveig 

Lára Guðmundsdóttir, 2011). Þegar ástvinur deyr getur það truflað úthald og svefnvenjur og sumum 

finnst þeir vera kraftmeiri fyrstu vikunnar á meðan að aðrir þjást af svefnleysi. Einnig finna sumir 

einstaklingar fyrir stöðugri þörf fyrir að vera að borða á meðan að aðrir hafa enga matarlyst og er það 

gott dæmi um hvað einstaklingar takast á við missi á ólíkan hátt. Missir getur haft mikil áhrif á 

fjölskyldur og valdið ósættum og reiði. Fjölskyldumeðlimir geta farið að fjarlægjast vegna þess að þeir 

takast ekki á við missinn á sama hátt og eru ekki samstíga í sorgarferlinu (Mayfield, 2014). Einhverjum 

fjölskyldumeðlim getur þótt hann eiga rétt á að syrgja meira en öðrum vegna sérstaks sambands við 

þann sem dó, á meðan annar er að passa sig að sig að sýna ekki of miklar tilfinningar og að vera til 

staðar fyrir hina í fjölskyldunni. Hver fjölskyldumeðlimur syrgir því á ólíkan hátt og er einnig munur á 

því hvernig konur og karlar syrgja ástvin. Karlar eru líklegri til að forðast það að sýna tilfinningar sínar 

og að tala um missinn (Gilbert, 1996). Með tímanum breytist þó tjáning sorgarinnar og geta sum áföll 

orðið til þess að einstaklingurinn styrkist (Bragi Skúlason, 2001).  

Það getur verið átakanlega sárt að horfa upp á ástvin sinn við dánarbeðinn. Aðstandendur geta 

upplifað biturleika yfir því sem aldrei varð og vonleysi yfir því að það verði aldrei neitt aftur eins og það 

var (Sólveig Lára Guðmundsdóttir, 2011). Margt starfsfólk í heilbrigðisgeiranum veit ekki hvernig það á 

að haga sér gagnvart sorginni og er það mikilvægt að muna að sorgin er ekki einkamál fjölskyldunnar. 

Heilbrigðisstarfsfólk á það til að hverfa út af sjúkrastofunni vegna þess að það heldur að 

aðstandendurnir þurfi tíma með sjúklingnum, en margir syrgjendur muna eftir því eftir á að það var 

einhver hjá þeim við kveðjustundina sem sýndi þeim umhyggju. Það er því mikilvægt fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að bjóða upp á nærveru og sýna öllum aðstandendum athygli, ásamt því að svara 

spurningum og ræða um missinn (Bragi Skúlason, 2001). Eftir að ástvinur deyr, sem aðstandendur 

hafa verið að sinna í marga mánuði eða jafnvel ár, veit fólk ekki hvað það á að gera við tímann sem 

áður fór í umönnun og við tekur tómarúm. Það getur tekið langan tíma að ná aftur tökum á tilverunni. 

Aðstandendur geta einnig upplifað létti yfir að löngum veikindum sé lokið og að ástvinurinn þjáist ekki 

lengur (Mayfield, 2014). Sorgin á sér sjaldan einhver endalok en flestir jafna sig á missinum eftir 

ákveðinn tíma og halda áfram lífi sínu með því að aðlagast sorginni.  

2.3 Þættir sem hafa áhrif á sorg 
Syrgjandi aðstandendur eru í aukinni hættu á að þróa með sér andlega erfiðleika eftir ástvinamissi. 

Rannsóknir hafa sýnt að andleg heilsa aðstandenda fyrir missi, trú, lífsgæði sjúklings fyrir andlát, 

líknarmeðferð og hvar sjúklingar deyja eru áhrifaþættir á andlega heilsu syrgjanda (Garrido og 

Prigerson, 2014). Einnig hefur verið sýnt fram á að tengsl eru á milli þess hvernig aðstandendur eru 

undirbúnir fyrir dauða ástvinar og langavarandi sorgar (Gallagher og Krawczyk, 2013). Ófullnægjandi 

upplýsingaflæði milli heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda getur valdið óánægju hjá aðstandendum og 

gert úrvinnslu sorgarinnar erfiðari í kjölfarið (Caswell, Harwood, Pollock og Porock, 2015). Minni 

ánægja með samskipti og umönnun við lífslok er einnig tengd við aukinn kvíða meðal aðstandenda 

eftir andlát ástvinar þeirra (Egerland, Gensichen, Guenther, Hartog, Hoyer, Pfeifer o.fl., 2015). Verri 

lífsgæði sjúklings í lífslokaferlinu spáir fyrir um aukna eftirsjá aðstandenda eftir dauða sjúklingsins. 

Þannig getur íhlutun til að bæta lífsgæði sjúklingsins hjálpað aðstandendum að aðlagast sorginni 
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(Garrido og Prigerson, 2014). Til að auka lífsgæði aðstandenda er nauðsynlegt að þekkja þá þætti 

sem hafa áhrif líðan þeirra fyrir og eftir missi (Garrido, Higgins og Prigerson, 2015). Það að minnka 

þjáningu aðstandenda, eiga samtal um meðferðarmarkmið sjúklings og auka gæði umönnunar 

sjúklings við lífslok virðast vera þættir sem hjálpa aðstandendum að upplifa heilbrigðari sorg (Garrido 

og Prigerson, 2014). 

2.4 Líknarmeðferð 
Líknarmeðferð er skilgreind af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) sem:  

Meðferðarnálgun sem bætir lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra andspænis 

lífsógnandi sjúkdómi. Markmið meðferðarinnar er að fyrirbyggja og veita lausn frá verkjum 

og öðrum einkennum, hvort heldur sem þau eru af líkamlegum, andlegum eða trúarlegum 

toga, og til að koma í veg fyrir og lina þjáningu (WHO, e.d.). 

Markmið líknarmeðferðar er hvorki að lengja líf né flýta dauða. Í líknarmeðferð er ekki litið á 

sjúkdóminn sem afmarkaða truflun á starfsemi líkamans, heldur horft til þeirrar þjáningar sem 

sjúkdómurinn veldur og áhrifum hans á fjölskyldu sjúklings (WHO, e.d.). Fjölskyldan tilheyrir þannig 

meðferðareiningunni ásamt sjúklingi og er hvött til þess að taka virkan þátt í umönnun hans. Mikilvægt 

er að hafa góðan stuðning við fjölskylduna til þess að hjálpa henni að komast í gegnum umönnunina í 

sjúkdómsferlinu. Einnig er mikilvægt að hjálpa henni að takast á við missinn, sorgina og sorgarferlið 

fyrir og eftir andlát sjúklingsins þannig að sorgarúrvinnslan verði eins og best er á kosið (Payne, 2010). 

Líknarmeðferð er heildrænt meðferðarferli hjá sjúklingi með langvinna eða lífsógnandi sjúkdóm 

(Landspítali, 2009). Við þessar kringumstæður þarf að taka tillit til allra þátta við umönnun sjúklings og 

aðstandenda og stuðla að sem mestum lífsgæðum þar sem lækning er ekki lengur valkostur 

(Gelfman, Meier og Morrison, 2008; Landspítali, 2009). Þá er líknarmeðferð gagnreynd meðferð en 

ekki eitthvað ákveðið meðferðarstig (Landspítali, 2009). Þegar sjúkdómur fer versnandi fær 

líknarmeðferðin meira vægi og þarf að taka mið af fleiri meðferðartakmörkunum sem stuðla að velferð 

og lífsgæðum sjúklingsins (Landspítali, 2009; Payne, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að líknarmeðferð 

minnkar einkenni sjúklinga, eykur ánægju þeirra og fjölskyldu þeirra, styttir sjúkrahúsdvöl og dregur úr 

kostnaði (Gelfman o.fl., 2008). 

Fræðsla og upplýsingagjöf til aðstandenda skiptir miklu máli í líknar- og lífslokameðferð svo þeir 

geti tekist á við hlutverk sitt í umönnun hins veika. Aðstandendur þurfa að geta brugðist við óvæntum 

atvikum sem mögulega geta komið upp á í sjúkdómsferli sjúklingsins (Arve o.fl., 2006; Bragi Skúlason 

og Sigrún Anna Jónsdóttir, 2011). Upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki þurfa að koma á réttum tíma, 

vera skiljanlegar, hreinskilnar og nauðsyn er að endurmeta reglulega upplýsingarþörf aðstandenda 

(Arve o.fl., 2006; Droger o.fl., 2016). Góð samskipti og traust milli aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólk 

hefur mikla þýðingu svo meðferðarsamband verði eins gott og hægt er (Arve o.fl., 2006). 
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3  Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði fræðilegu samantektarinnar. Sagt verður frá 

leitaraðferð, skilyrðum fyrir notkun heimilda, sjúklingahóp, vettvangi, rannsóknaraðferðum, mati á 

gæðum heimilda og gagnasöfnun. 

3.1  Leitaraðferð 
Leit að heimildum í gagnasöfnum á vefnum var gerð á tímabilinu október 2016 - apríl 2017. Leitað var 

í gagnasafninu PubMed með samsettum leitarorðum með markmið verkefnisins í huga. Leitarorðin 

sem notast var við voru: ,,Relatives, end of life care”, ,,Family caregivers, palliative care” og 

,,Relatives, end of life care, emotional support”. Leit var takmörkuð við síðustu rúmlega 10 ár (2006 - 

apríl 2017), klínískar rannsóknir, rannsóknir á fólki 18 ára og eldra og efni sem gefið var út á ensku. 

Útdrættir voru lesnir og valdar úr þær greinar sem uppfylltu inntöku- og úrtökuskilyrði. Ekki tókst að 

nálgast þrjár greinar með góðu móti og voru þær því útilokaðar. Notast var við EndNote forritið til þess 

að halda utan um heimildirnar.  

Rannsóknarspurningin er: ,,Hvaða þættir hafa áhrif á líðan aðstandenda deyjandi fullorðinna á 

sjúkrahúsi fyrir og eftir andlát?” Hún var ekki sett fram samkvæmt PICOT viðmiðum þar sem að ekki 

var um vel afmarkaða og skilgreinda íhlutun að ræða þegar leit í gagnagrunni hófst. 

3.2 Skilyrði fyrir notkun greina 
Skilyrði fyrir notkun heimilda í samantektinni eru útskýrð hér að neðan. Þau voru sett fram með 

rannsóknarspurningu og tilgang samantektarinnar í huga. 

3.2.1  Sjúklingahópur og vettvangur 
Leit og yfirlestur útdrátta miðaðist að því að finna heimildir sem fjölluðu um aðstandendur deyjandi eða 

látinna. Miðað var við að sjúklingarnir væru eldri en 18 ára og að aðstandendur væru skyldmenni eða 

nánir vinir. Sett voru takmörk um að sjúklingurinn hefði dáið á sjúkrahúsi, líknardeild eða öðrum 

sérhæfðum stofnunum. Ekki voru sett takmörk hvort um væri að ræða bráð eða langvinn veikindi. 

3.2.2 Rannsóknaraðferðir 
Áhersla var lögð á að nota frumrannsóknir, bæði eigindlegar og megindlegar. Notaðar voru allar þær 

greinar sem lýstu rannsóknum sem vörpuðu ljósi á líðan aðstandenda fyrir og eftir missi og hvaða 

þættir höfðu áhrif á sorgarferli þeirra.  

3.2.3  Mat á gæðum heimilda og gagnasöfnun 
Heimildir voru metnar af tveimur rýnum og var styrkur heimilda mismunandi eftir innihaldi og 

aðferðafræði. Til að auðvelda úrvinnslu og samþættingu gagna voru helstu upplýsingar settar upp í 

töflu til að fá betri yfirsýn yfir innihald rannsókna (fylgiskjal 1). Greinar voru flokkaðar eftir höfundum, 

ártali, úrtaki, gerð rannsóknar, markmiðum og helstu niðurstöðum rannsóknar. Í töflu 1 má sjá 

samsetningu leitarorða í gagnabankanum ásamt fjölda leitarniðurstaðna. 
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Tafla 1. Leitarorð og niðurstöður. 
Leitarorð Fjöldi greina 

sem voru 
lesnar 

Fjöldi greina 
sem voru 
valdar 

Relatives, end of life 

care 

91 6 

 

Family caregivers, 

palliative care 

28 7 

Relatives, end of life 

care, emotional support 

18 2 

Samtals 137 15 
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4  Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um samþættar niðurstöður þeirra rannsókna sem notaðar voru til að 

svara rannsóknarspurningu höfunda. Rannsóknirnar sýndu fjölmarga þætti sem hafa áhrif á líðan 

aðstandenda fyrir og eftir lífslok. Kaflanum er skipt upp í fjögur þemu sem lýsa helstu niðurstöðum úr 

þeim greinum sem lesnar voru við gerð þessa yfirlits. Þemun voru eftirfarandi: Upplýsingaflæði og 

samskipti heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda, þátttaka aðstandenda, umönnun deyjandi sjúklinga 

og umhverfi spítalans. Í töflum 2-5 eru niðurstöðurnar flokkaðar í jákvæða og neikvæða áhrifaþætti 

sem fram komu í hverju þema fyrir sig. Þættirnir draga saman það sem kom fram í greinunum að hafði 

áhrif á líðan aðstandenda við lífslok. 

4.1 Leitarniðurstöður 
Sameinuð leit með öllum leitarorðum úr Pubmed gagnasafninu skilaði 137 niðurstöðum út frá 

leitarskilyrðum. Höfundar skiptu rannsóknunum jafnt á milli sín og lásu útdrætti 68 rannsókna hvor. 

Útilokaðar voru rannsóknir sem ekki þóttu svara rannsóknarspurningunni og fjölluðu ekki um lífslok, 

líðan aðstandenda eða lífslokameðferð á stofnun. Eftir útilokunarskilyrði stóðu eftir 15 greinar og má 

sjá niðurstöður heimildaleitar í fylgiskjali 1. 

4.2  Upplýsingaflæði og samskipti heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda  
Alls voru sex rannsóknir sem fjölluðu um mikilvægi samskipta milli heilbrigðisstarfsfólks og 

aðstandenda við lífslok. Rannsóknirnar áttu það sameiginlegt að fjalla um hvað einkennir þessi 

samskipti og bentu á hvað mætti betur fara í þeim. Rannsóknirnar fjölluðu einnig um mikilvægi þess að 

heilbrigðisstarfsfólk gæfi auðskiljanlegar og heildrænar upplýsingar til aðstandenda sjúklings við 

lífslokameðferð. Hreinskilni, viðurkenning og trúnaður heilbrigðisstarfsmanna, ásamt viðeigandi 

tímasetningu og skiljanlegum upplýsingum sem þeir gáfu aðstandendum, skipti miklu máli fyrir 

aðstandendurna svo að þeir gætu undirbúið sig fyrir framhaldið og stutt sjúklinginn í gegnum 

sjúkdómsferlið. 

Í eigindlegri rannsókn Caswell o.fl. (2015) voru metin samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og 

aðstandenda aldraðra við lífslok á háskólasjúkrahúsi í Englandi og upplifun aðstandenda og 

hjúkrunarfræðinga af þeim. Af þeim sem rætt var við sögðu 46% aðstandenda að 

heilbrigðisstarfsmenn hefðu rætt við sig um lífslokameðferð hins deyjandi sjúklings. Skiptar skoðanir 

voru meðal aðstandenda um samband þeirra við heilbrigðisstarfsfólk á spítalanum, en 18% 

aðstandenda sögðu að þeir hefðu átt í mjög góðum samskiptum við starfsfólkið á spítalanum þar sem 

að þeim fannst þeir mynda tengsl við starfsfólkið og að þeir ættu greiðan aðgang að upplýsingum. 

Aftur á móti fannst 27% aðstandenda þeir hafa átt í mjög lélegum samskiptum við starfsfólk spítalans 

þar sem að þeim fannst þeir vera yfirgefnir og ekki fá neinn stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki. Einnig 

nefndu 18% aðstandenda að þeir hafi átt erfitt með að finna starfsfólk til að ræða við og þá sérstaklega 

lækna þar sem þeir voru sjaldan viðstaddir meðan á heimsóknartímum stóð. Aðstandendurnir sem 

rætt var við voru almennt sammála um að þeir ættu erfitt með að skilja það sem að læknarnir sögðu 

við þá og að starfsfólkið ætti lítið frumkvæði að samskiptum. 
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Í samanburðarrannsókn Adrie, Azoulay, Barnes, Barnoud, Bleichner, Bruel o.fl. (2007) voru 

samskipti heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda á gjörgæslu skoðuð og athuguð áhrifin af því að gefa 

aðstandendum deyjandi sjúklinga bækling um lífslokameðferð og sorgarferlið. Rannsóknin var gerð á 

22 gjörgæsludeildum í Frakklandi og fyrir rannsóknina höfðu aðeins þrjár þeirra (14%) stöðluð 

vinnubrögð um hvernig skyldi koma upplýsingum til aðstandenda deyjandi sjúklinga. Aðstandendum 

var skipt í tvo hópa þar sem viðmiðunarhópnum var sinnt eins og aðstandendum var vanalega sinnt á 

hverri gjörgæslu, en tilraunahópurinn fékk sérstakan fund með heilbrigðisstarfsfólki þegar nálgaðist 

lífslok þar sem þeim var úthlutað bæklingi um sorgarferlið. Í báðum hópum fannst 90% aðstandenda 

upplýsingar sem þeir fengu vera skýrar en þó óskuðu 38% aðstandenda í báðum hópum eftir að hafa 

fengið meiri upplýsingar. Í tilraunahópnum fannst 95% aðstandenda þeir geta tjáð tilfinningar sínar við 

heilbrigðisstarfsfólkið en aðeins 75% aðstandenda í viðmiðunarhópnum. Tæplega helmingur (45%) 

aðstandenda í tilraunahópnum voru í áhættu að þróa með sér áfallastreituröskun 90 dögum eftir andlát 

ástvinar samanborið við 69% aðstandenda í viðmiðunarhópnum samkvæmt niðurstöðu spurningalista 

sem að aðstandendur svöruðu. Einnig upplifðu fleiri aðstandendur í viðmiðunarhópnum, eða 56%, 

einkenni þunglyndis eftir missi, á móti 29% aðstandenda í samanburðarhópnum. Almennt fannst 

aðstandendum í tilraunahópnum þeir fá fleiri tækifæri til að ræða tilfinningar sínar og óskir sjúklingsins 

við heilbrigðisstarfsfólk og þeim fannst mjög hjálplegt að fá bækling um sorgarferlið. 

Í áhorfs-hóprannsókn Egerland o.fl. (2015) voru skoðuð samskipti við aðstandendur við lífslok 

sjúklinga á fjórum gjörgæsludeildum í Þýskalandi. Þremur mánuðum eftir andlát ástvinar upplifðu 51% 

aðstandenda einkenni áfallastreituröskunar og 33% þjáðust af kvíðaeinkennum og þunglyndi. 

Aðstandendur voru almennt ánægðir með umönnun og samskipti á deildunum en 30% lýstu því þó að 

það hefði verið hjálplegt að fá að ræða við sálfræðing eða prest. Flestum, eða 87% aðstandenda, 

fannst þeir fá að taka nægjanlegan þátt í ákvörðunum en 13% hefðu viljað fá að taka minni þátt vegna 

þess að þeim fannst það vera of mikil ábyrgð. Minni ánægja með samskipti við heilbrigðisstarfsfólk var 

tengd við aukin kvíða eftir andlát og er þá átt við að aðstandendum fannst þá skorta upplýsingar og að 

fá að taka þátt í ákvörðunum. 

Í eigindlegri rannsókn Gallagher og Krawczyk (2013) var skoðuð ánægja 90 aðstandenda með 

umönnun deyjandi sjúklinga á síðustu 48 klukkustundum lífsins á sjúkrastofnunum í Kanada. Á 

skalanum 0-10 gáfu aðstandendur samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk um veikindin að meðaltali 7,3 í 

einkunn. Af þeim sem rætt var við töldu 87% aðstandenda að heilbrigðisstarfsfólk hlustaði á áhyggjur 

þeirra og voru ánægðir með samskiptin. Flestum fannst samskipti við heilbrigðisstarfsfólk um líkamlegt 

ástand sjúklingsins vera fullnægjandi. Tæplega þriðjungur aðstandenda (30%) fannst þeir ekki fá 

nægjanlegan stuðning frá starfsfólki til að takast á við tilfinningar sínar, en fannst að 

hjúkrunarfræðingar væru besta starfsfólkið til að eiga samskipti við. Upplýsingaflæði milli 

heilbrigðistarfsfólks og aðstandenda var helsta áhyggjuefni aðstandenda þar sem um 57% þeirra 

fannst þeir ekki alltaf vera upplýstir um raunverulegt ástand sjúklingsins, og 30% sögðu að þeir hafi 

fengið minni upplýsingar en þeir höfðu þörf fyrir um ástand hans. Af þeim sem rætt var við fannst 22% 

aðstandenda þeir eiga erfitt með að skilja upplýsingar frá læknum um hvers mætti vænta af 

lífslokameðferðinni. Tæplega helmingur aðstandenda (46%) vildu fá meiri upplýsingar sem tengdust 

dánarferlinu hjá sjúklingnum. Flestir voru ánægðir með upplýsingaflæðið á gjörgæslu (78%) en fæstir 
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á bráðadeildum (38%) af þeim deildum sem rannsóknin náði til. Fjórðungur aðstandenda (23%) hefðu 

viljað fá meiri upplýsingar um lyf og lyfjanotkun sjúklingsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

syrgjandi aðstandendur höfðu óuppfylltar þarfir varðandi upplýsingagjöf um ástand sjúklingsins, 

einkennameðferð og dánarferlið. 

Arve o.fl. (2006) gerðu megindlega rannsókn sem fjallaði um upplifun aðstandenda 

krabbameinssjúklinga í Finnlandi varðandi upplýsingar og tilfinningalegan stuðning sem þeir fengu fyrir 

og eftir missi ástvinar. Í rannsókninni kom fram að þær upplýsingar sem aðstandendurnir fengu voru 

aðallega um hluti tengda starfsemi viðkomandi deildar á sjúkrahúsinu eða veikindum og meðferð 

sjúklingsins. Það skipti máli fyrir aðstandendurna hvernig heilbrigðisstarfsfólkið kom frá sér 

upplýsingum um sjúklinginn, það er að eiga frumkvæðið með að gefa hreinskilnar og auðskiljanlegar 

upplýsingar til aðstandenda. Meirihluta aðstandenda (72%) fannst þeir fá góðar og heiðarlegar 

upplýsingar um sjúkdóm og meðferð sjúklingsins í byrjun greiningar sjúkdómsins, en því lengra sem 

leið frá greiningunni dvínuðu upplýsingarnar sem aðstandendurnir fengu hverju sinni frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Meira en helmingi aðstandenda (59%) fannst helst vanta upplýsingar um hver 

réttur þeirra væri á fjárhagslegum stuðningi vegna veikinda sjúklingsins. Þeir aðstandendur sem voru 

viðstaddir andláts ástvinar síns voru almennt ánægðari með miðlun upplýsinga heilbrigðisstarfsmanna 

en þeir sem ekki voru viðstaddir andlátið. Tilfinningalegur stuðningur heilbrigðisstarfsmanna var meiri 

en stuðningur gagnvart upplýsingagjöf til aðstandanda. Helsti stuðningurinn var viðurkenning frá 

heilbrigðisstarfsmönnum (84%) og að þeir hlustuðu á áhyggjur aðstandenda sjúklingsins (74%). 

Aðstandendur vildu samt sem áður að heilbrigðisstarfsmenn gæfu sér meira tíma í að spyrja um 

ástand aðstandenda og hvernig þeim liði. Í ljós kom í rannsókninni að heilbrigðisstarfsmenn studdu við 

aðstandendur meira fyrir en eftir dauða ástvinar þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

aðstandendum fannst þeir ekki fá nægar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki og fannst að 

hjúkrunarfræðingar mættu oftar eiga frumkvæði að því að veita upplýsingar og tilfinningalegan 

stuðning.  

Í spurningakönnun Droger o.fl. (2016) tóku þátt 451 aðstandandi og fór rannsóknin fram á 

háskólasjúkrahúsi í Hollandi. Svöruðu aðstandendurnir spurningum um þátttöku og reynslu þeirra á 

spítalanum á meðan ástvinur þeirra var á lokastigi lífsins. Reynsla aðstandenda gagnvart upplýsingum 

sem þeir fengu frá heilbrigðisstarfsfólki varðaði skilning, nákvæmni upplýsinga og trúnað. 

Aðstandendur sögðu að þeir þyrftu auðskiljanlegar upplýsingar um ástand sjúklingsins og lífslíkur, til 

þess að geta stutt sjúklinginn í gegnum sjúkdómsferlið og tekið þátt í ákvörðunum þegar þess þyrfti. 

Þeir ætluðust til þess af læknum að þeir útskýrðu ástand sjúklingsins á auðskiljanlegan og réttmætan 

hátt. Aðstandendurnir kvörtuðu yfir því að þeir fengju oft misvísandi upplýsingar frá mismunandi 

heilbrigðisstarfsfólki sem gerði þeim erfiðara fyrir að skilja stöðu þeirra gagnvart sjúklingnum og 

ástandi hans. Aðstandendurnir kvörtuðu einnig yfir því að heilbrigðisstarfsfólk talaði við sjúklinginn án 

viðveru aðstandendanna um mikilvæg málefni og þeir áttu oft erfitt með að ná tali af læknunum sem 

gerði það að verkum að þeir fengu ekki mikilvægar upplýsingar í tæka tíð. Rannsakendur drógu þá 

ályktun að það skipti máli að láta aðstandendur vita og gefa þeim heiðarlegar upplýsingar á réttum 

tíma svo þeir hefðu tíma til að undirbúa sig fyrir yfirvofandi andlát ástvina þeirra. Aðstandendur þurftu 
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einnig upplýsingar um meðferð mála eftir andlát ástvinar þeirra til að fá betri skilning á þeirri 

atburðarrás sem hafði átt sér stað fram að andláti til að eiga auðveldara með að vinna úr sorginni. 

Eins og sjá má í töflu 2 eru margir þættir er varða samskipti og upplýsingar sem hafa áhrif á líðan 

aðstandenda við lífslok. Algengust var þörf aðstandenda fyrir meiri upplýsingar og mikilvægi skilvirkra 

samskipta. 

 

Tafla 2. Upplýsingaflæði og samskipti heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda. 

Jákvæðir áhrifaþættir Neikvæðir áhrifaþættir 

Bæklingur um sorgarferli Aðgengi að starfsfólki brást 

Auðvelt að tjá sig við starfsfólk Erfitt að skilja lækna 

Hreinskilni í upplýsingagjöf Misvísandi upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki 

Fjölskyldufundur Að fá ekki að ræða við prest eða sálfræðing 

Ítarlegar upplýsingar í upphafi 

sjúkdómsferilsins 

Skortur á frumkvæði heilbrigðisstarfsfólks að gefa heildrænar 

og góðar upplýsingar 

Tilfinningalegur stuðningur Þegar það er rætt við sjúkling án aðstandenda 

 Tímasetning á upplýsingum 

 

4.3 Þátttaka aðstandenda 
Alls voru fjórar rannsóknir sem fjölluðu um reynslu aðstandanda af þátttöku þeirra í lífslokameðferð 

ástvina þeirra. Það að fá að vera með í ákvörðunartöku um meðferðarmarkmið sjúklingsins og í 

umönnun hans var mikilvægt fyrir aðstandendur. Þannig fundu þeir ekki fyrir eins miklum vanmætti í 

því erfiða ferli sem lífslokaferlið er. 

Í bæði eigindlegri rannsókn Allan, Clark, Raijmakers, van der Heide og van Zuylen (2013) sem fór 

fram ásérhæfðri líknarþjónustu í Nýja Sjálandi og í tvíblindni samanburðarrannsókn Bruera, Burbach, 

Cohen, de la Rosa og Torres-Vigil (2012) sem fór fram á gjörgæsludeild í suðurríkjum Bandaríkjanna 

voru skoðuð áhrif þess á líðan aðstandenda þegar fæðu- og vökvainntöku um munn, sem og vökvi í 

æð hjá sjúklingi fór smám saman minnkandi þegar lífslok sjúklings nálguðust. Þetta hafði mikil áhrif á 

líðan aðstandenda og þátttöku þeirra í umönnun hans. Aðstandendum og sjúklingnum sjálfum fannst 

það vera bæði verkjastillandi og auka lífsgæði hans þegar sjúklingurinn fékk vökva í æð. Einnig var 

það mikilvægur og jákvæður þáttur, á ýmsa vegu, þegar sjúklingurinn gat borðað og drukkið sjálfur 

það væri gott fyrir líkamann, gæfi honum orku og styrk og einnig sönnun þess að sjúklingurinn væri 

ennþá að berjast fyrir lífi sínu sem var mikilvægt fyrir aðstandendurna (Allan o.fl., 2013; Bruera o.fl., 
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2012). Að sjúklingurinn gæti borðað einhverja fæðu hafði meiri þýðingu fyrir aðstandendurna en 

endilega næringargildi hennar (Allan o.fl., 2013). Aðstandendunum fannst mikil huggun í því að 

sjúklingurinn gæti borðað og drukkið smávegis og jafnvel bara fundið bragð af matnum, þegar lífslokin 

nálguðust þar sem sjúklingurinn var nú þegar búinn að missa mikið af þeirri ánægju sem lífið hafði upp 

á að bjóða. Samveran með sjúklingnum var líka mikilvæg fyrir fjölskylduna sem fannst hún gegna 

mikilvægu hlutverki í umönnun sjúklingsins með því að færa honum góðan mat og næra hann (Allan 

o.fl., 2013; Bruera o.fl., 2012). 

Í spurningakönnun Droger o.fl. (2016) sem var gerð á spítala í Hollandi svaraði 451 aðstandandi 

spurningum um þátttöku og reynslu þeirra á spítalanum á meðan ástvinur þeirra var á síðustu stigum 

lífsins. Í rannsókninni var meðal annars talað um að aðstandendum fyndist mikilvægt að fá 

viðurkenningu frá heilbrigðisstarfsfólki um stöðu þeirra sem umönnunaraðili sjúklingsins og það gæfi 

þeim tækifæri til að taka þátt í ákvörðununum sem gerðar voru um meðferð sjúklingsins. Einnig var 

mikilvægt fyrir aðstandendur að heilbrigðisstarfsfólkið sýndi þeim skilning gagnvart tilfinningum þeirra 

um vanmátt eftir missi ástvinar þeirra. Hjálpaði það þeim verulega að fá að tala við hjúkrunarfræðing 

eftir dauða sjúklingsins þar sem hjúkrunarfræðingurinn sýndi þeim fram á það mikilvæga hlutverk sem 

þeir höfðu fyrir og eftir lífslok sjúklingsins. 

Í eigindlegri rannsókn Kisorio og Langley (2016) var upplifun 17 aðstandenda af lífslokameðferð á 

gjörgæsludeildum í Suður-Afríku skoðuð. Þátttaka aðstandenda gagnvart meðferðarmarkmiðum 

sjúklings var meðal annars skoðuð sem hluti af upplifun aðstandendanna af lífslokameðferð. 

Aðstandendur lýstu því þannig að þeir hefðu alltaf verið látnir vita um hver meðferðarmarkmið 

sjúklingsins væru en fengu yfirleitt ekki að vera með í að taka þátt í ákvörðuninni um þau. Það er mjög 

mikilvægt fyrir aðstandendur að fá að taka þátt í ákvörðun um meðferð því þeir vita best hver skoðun 

sjúklingsins er og þeirra hlutverk er að vera forsvarsmenn sjúklingsins á meðan hann getur ekki 

svarað fyrir sig. Einnig fannst þeim mikilvægt að fá að vera með í umönnun sjúklingsins því þá fyndu 

þeir ekki eins fyrir vanmætti sínu gagnvart aðstæðunum og gætu stutt sjúklinginn og veitt honum 

öryggi með því að hafa einhvern nákominn hjá sér. Allt þetta hjálpaði aðstandendum að öðlast hugarró 

eftir dauða sjúklings þar sem þeir vissu að þeir höfðu gert allt sem í þeirra valdi var til að hjálpa við að 

lina þjáningar sjúklingsins á lokametrunum. 

Það skipti máli fyrir aðstandendur að taka þátt í umönnun og ákvörðunum um meðferðarmarkmið 

sjúklings ásamt fleiri áhrifaþáttum sem höfðu áhrif á afdrif þeirra eftir missi eins og sjá má í töflu í 3. 
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Tafla 3. Þátttaka aðstandenda 

Jákvæðir áhrifaþættir Neikvæðir áhrifaþættir 

Matarlyst sjúklinga Lystarleysi sjúklinga 

Þátttaka aðstandenda í ákvörðun 

um meðferðarmarkmiðum sjúklings 

Að fá ekki að taka þátt í ákvörðun um 

meðferðarmarkmið sjúklings 

Aðstandendur hafi hlutverk Vanmáttur aðstandenda 

Þátttaka í umönnun  

Viðurkenning á stöðu aðstandenda við umönnun sjúklings  

 

4.4 Umönnun deyjandi sjúklinga 
Alls voru sjö rannsóknir sem fjölluðu um umönnun deyjandi sjúklinga og hvað góð umönnun skipti 

aðstandendur miklu máli. Hvernig staðið var að umönnun sjúklinga við lífslok hafði áhrif á hvernig 

aðstandendum gekk að vinna úr sorginni og skiptu þá verkjalyfjanotkun og eiginleikar starfsfólks helst 

máli. 

Í eigindlegri rannsókn Cohen, Funk, Heyland, Stajduhar og Williams (2012) var reynsla 24 

aðstandenda af lífslokameðferð á háskólasjúkrahúsi í Kanada skoðuð. Aðstandendurnir voru almennt 

sammála um að umönnun deyjandi ástvinar hefði áhrif á hvernig þeim gekk að vinna úr sorginni. Einn 

aðstandandi minntist á það að deyjandi faðir hans fékk enga athygli á sjúkrahúsinu. Honum var þvegið 

á morgnana og svo skipti heilbrigðisstarfsfólkið sér nánast ekkert af honum meir. Tveir aðstandendur 

sögðu frá því að skortur á hreinlæti væri þeim mjög minnistætt, ástvinir þeirra fengu smá þvott á 

morgnanna en voru yfirleitt alltaf í sömu fötunum og sjaldan skipt á rúminu. Ein syrgjandi eiginkona 

lýsti því að eiginmaður hennar hafi verið með verki síðustu dagana og lýsti óánægju með 

verkjameðferðina sem að hann fékk. Flestir aðstandendur voru sammála um að eiginleikar einstaka 

starfsmanna skiptu mestu máli fyrir umönnun ástvina þeirra. Það sem að aðstandendurnir fundu að 

umönnuninni á sjúkrahúsi var yfirleitt tengt upplifun þeirra af ákveðnu starfsfólki og skipti þá 

persónuleiki, framkoma, reynsla og hæfni þeirra máli. Fleiri minntust á það að heilbrigðisstarfsfólk væri 

ekki fært um að veita hágæða umönnun vegna skorts á starfsfólki, vinnuálags og plássleysis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir aðstandendur sem voru óánægðir með upplifun sína af 

umönnun ástvinar síns upplifðu erfiðari sorg og neikvæðari tilfinningar heldur en þeir sem voru 

ánægðir með umönnunina.  

Í spurningakönnun Droger o.fl. (2016) var þátttaka og upplifun aðstandenda deyjandi sjúklinga á 

háskólasjúkrahúsi í Hollandi skoðuð. Aðstandendur voru ósammála um gæði umönnunnar ástvina 

þeirra við lífslok. Nokkrir töluðu um að þeim fyndist erfitt að fara frá sjúklingnum vegna þess að þeir 

gætu ekki treyst því að starfsfólkið myndi baða og gefa sjúklingnum að borða. Öðrum fannst þeir skilja 
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sjúklinginn eftir í góðum höndum og að þeir gætu treyst heilbrigðisstarfsfólkinu til að gera það sem það 

ætti að gera. Einhverjir minntust á að verkjastilling sjúklinga væri ekki góð og að deyjandi sjúklingum 

væri oft neitað um verkjalyf vegna þess að þeir væru nýbúnir að fá verkjalyf og fannst aðstandendum 

mjög erfitt að horfa upp á ástvin sinn þjást vegna verkja. 

Samanburðarrannsókn Bruinsma, Rietjens, van der Heide, van der Lee og Vergouwe (2016) 

skoðaði notkun róandi og slævandi lyfja á sjúklinga við lífslok og áhrif þess á aðstandendur. 

Rannsóknin var gerð á krabbameinsdeild í Hollandi og svaraði 241 aðstandandi spurningalista þremur 

mánuðum eftir að ástvinur þeirra lést. Gögn látinna sjúklinga voru skoðuð og 63% þeirra höfðu fengið 

róandi eða slævandi lyf við lífslok. Fimmtungur (20%) aðstandenda sjúklinga sem hafði fengið róandi 

eða slævandi lyf fannst að heilbrigðisstarfsfólk hefði getað gert meira til að hjálpa þeim í gegnum 

sorgina á móti 8% aðstandenda þeirra sem ekki fengu róandi eða slævandi lyf. Höfundar 

rannsóknarinnar drógu af þessum niðurstöðum þá ályktun að aðstandendur sjúklinganna sem fengu 

róandi eða slævandi lyf hefðu þurft meiri upplýsingar um lyfin og verkun þeirra, og meiri tíma með 

heilbrigðisstarfsfólki. Ekki var marktækur munur á stuðningi við aðstandendur eftir andlát, en 6% 

aðstandenda sjúklinga sem fengu róandi og slævandi lyf hefðu viljað fá meiri stuðning eftir andlát 

sjúklings á móti 5% aðstandenda þeirra sem ekki fengu róandi og slævandi lyf. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að það að nota róandi eða slævandi lyf hafði ekki áhrif á líðan aðstandenda 

eftir lífslok þrátt fyrir að aðstandendunum fyndist þá vanta stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki. Kostir 

þess að nota róandi og slævandi lyf voru þeir að aðstandendum fannst sjúklingarnir upplifa meiri 

friðsæld og minni verki, en kvörtuðu á móti yfir því að geta ekki átt í almennilegum samskiptum við 

sjúklingana við lífslok. 

Í eigindlegri rannsókn Kisorio og Langley (2016) var upplifun 17 aðstandenda af lífslokameðferð á 

gjörgæsludeildum í Suður-Afríku skoðuð. Flest allir aðstandendurnir voru ánægðir með umönnun 

ástvinar þeirra og lýstu yfir ánægju sinni með hreinlæti á deildinni. Allir vildu vera vissir um að ástvinur 

þeirra væri verkjalaus og liði vel. Aðstandendurnir töluðu einnig um að eiginleikar hjúkrunarfræðinga 

skiptu máli, sumir veittu þeim nægan andlegan stuðning á meðan að aðrir virtust forðast að ræða við 

þá. 

Gallagher og Krawczyk (2013) rannsökuðu ánægju 90 aðstandenda með umönnun deyjandi 

sjúklinga á síðustu 48 klukkustundum lífsins á sjúkrastofnunum í Kanada. Aðstandendurnir gáfu 

umönnunninni að meðaltali 8,2 í einkunn á skalanum 0-10. Af þeim deildum sem rannsóknin náði til 

voru langflestir (89%) ánægðir með umönnun heima frá líknarþjónustu en fæstir (56%) með umönnun 

á bráðadeildum á sjúkrahúsum. Flestir voru ánægðir með verkjastillingu sjúklinganna samkvæmt 

niðurstöðum þeirra. Mest mældist ánægjan með verkjameðferð á gjögæsludeildum (89%) en lægst á 

líknardeildum (63%). Þá töldu 21% aðstandenda að ástvinur þeirra hafi fengið annaðhvort of mikla eða 

of litla verkjastillingu og töldu það vera vegna misskilnings milli starfsfólks frekar en að það væri 

viljaverk að gefa sjúklingnum of lítið eða of mikið af verkjalyfjum. 

Í samanburðarrannsókn Gelfman o.fl. (2008) var rannsakað hvort líknarmeðferð auki gæði 

umönnunnar við lífslok. Alls svöruðu 149 aðstandendur sjúklinga sem dóu á sjúkrahúsi í New York 

spurningalista um upplifun þeirra af umönnun deyjandi ástvinar. Spurt var um tilfinninga- og trúarlegar 

þarfir og 65% aðstandenda sjúklinga sem ekki fengu líknarmeðferð fannst að þeim þörfum væri ekki 
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sinnt á móti 35% aðstandenda þeirra sem fengu líknarmeðferð. Einnig fannst 68% aðstandenda þeirra 

sem að ekki fengu líknarmeðferð þeir vera öruggir um við hverju væri að búast við andlát sjúklings og 

hvernig þeir ættu að bregðast við á móti 82% aðstandenda þeirra sem fengu líknarmeðferð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að aðstandendur þeirra sem fengu líknarmeðferð voru 

ánægðari með umönnun deyjandi sjúklinga. Líknarmeðferð var talin bæta líðan meðal fjölskyldna við 

lífslok.  

Samanburðarrannsókn Akyar, Azuero, Bakitas, Dionne-Odom, Dragnev, Frost o.fl. (2015) fjallar um 

áhrif þess á aðstandendur að veita deyjandi sjúklingum líknarmeðferð fyrr. Aðstandendum var skipt í 

tvo hópa þar sem ástvinur aðstandenda tilraunahópsins hafði fengið líknarmeðferð snemma eða um 

leið og sjúkdómurinn var kominn á það stig að vera ólæknandi. Ástvinur aðstandenda í 

viðmiðunarhópnum fékk hins vegar líknarmeðferð seint eða þremur mánuðum eftir greiningu 

ólæknandi sjúkdóms. Aðstandendur í tilraunahópnum upplifðu betri lífsgæði, minna þunglyndi og minni 

streitu eftir lífslok heldur en aðstandendur í viðmiðunarhópnum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

því til þess að hefja beri líknarmeðferð sem fyrst fyrir deyjandi sjúklinga til að hámarka ávinning.  

Gæði umönnunar, verkjastilling og að hefja líknarmeðferð fyrr hafði hvað mest áhrif á líðan 

aðstandenda eftir missi ástvinar ásamt fleiri þáttum sem sjá má í töflu 4.  

 

Tafla 4. Umönnun deyjandi sjúklinga. 

Jákvæðir áhrifaþættir Neikvæðir áhrifaþættir 

Gott persónulegt hreinlæti Skortur á persónulegu hreinlæti sjúklings 

Ánægja með verkjastillingu Óánægja með verkjastillingu 

Góðir eiginleikar starfsfólks Slæmir eiginleikar starfsfólks 

Líknarmeðferð Skortur á andlegum stuðningi 

Að hefja líknarmeðferð fyrr    Sjúklingar fengu litla athygli 

 Að hefja líknarmeðferð seint 
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4.5 Umhverfi spítalans  
Fjórar rannsóknir fjölluðu um hvernig umhverfi spítalans getur haft áhrif á það hvernig aðstandendum 

líður við lífslok. Rannsóknirnar leiddu í ljós mikilvægi þess fyrir aðstandendur að fá næði með deyjandi 

sjúklingnum og að sjúklingurinn gæti hvílt sig vel. 

Í eigindlegri rannsókn Cohen o.fl. (2012) var reynsla 24 aðstandenda af lífslokameðferð á 

háskólasjúkrahúsi í Kanada skoðuð. Nokkrir aðstandendur minntust á það að á spítalanum skorti bæði 

hreinlæti og næði fyrir sjúklinginn og aðstandendur hans. Margir töluðu um það að deyjandi ástvinur 

þeirra hefði verið settur á fjölbýli þar sem var lítið pláss og mikill hávaði. Aðstandendur bentu á að 

þetta yrði að laga þar sem það skipti þá miklu máli að fá að vera í næði með deyjandi ástvini sínum. 

Aðstandendur kvörtuðu einnig yfir óhreinum klósettum og vondum mat sem þeim fannst hafa neikvæð 

áhrif á upplifun sína af sjúkrahúsum. 

Í spurningakönnun Droger o.fl. (2016) var þátttaka og upplifun aðstandenda deyjandi sjúklinga á 

háskólasjúkrahúsi í Hollandi skoðuð. Aðstandendurnir töluðu um að það hefði skipt þá miklu máli að 

deyjandi ástvinur þeirra fengi einbýli þar sem að hann gæti hvílt sig vel og að aðstandendur fengju 

tíma með honum í næði. Flest allir aðstandendurnir minntust einnig á hvað það var mikilvægt að hafa 

opinn heimsóknartíma svo að þeir gætu komið hvenær sem þeir vildu. Aðstandendum fannst mjög 

mikilvægt að fá að vera með deyjandi sjúklingnum á nóttunni og að geta komið og farið þegar þeim 

hentaði.  

Eigindleg rannsókn Barnes o.fl. (2011) skoðaði upplifun 24 einstaklinga úr röðum 

heilbrigðisstarfsfólks af aðstæðum og umhverfi deyjandi sjúklinga á bráðasjúkrahúsum í Bretlandi. 

Markmiðið var að bæta þjónustu við aðstandendur. Öllu starfsfólkinu fannst næði og þægindi vera 

lykilatriði í umhverfi deyjandi sjúklinga. Heilbrigðisstarfsfólkið var ósammála um hvers konar 

sjúkrastofa hentaði deyjandi sjúklingnum best. Þeim fannst einbýli veita meira næði og ró fyrir 

sjúklinginn og aðstandendur hans, en bentu á að það gæti einnig verið einangrandi. Starfsfólkið var 

sammála um að þægilegt og heimilislegt umhverfi skipti miklu máli fyrir deyjandi sjúklinga en að á 

bráðasjúkrahúsum sé það yfirleitt ekki raunin, meðal annars vegna strangra reglna um sóttvarnir og 

öryggismál. Heilbrigðisstarfsfólkið talaði einnig um að það væri léleg aðstaða fyrir aðstandendur á 

sjúkrahúsum. Það vildi gjarnan geta boðið aðstandendum upp á rúm og snyrtingar en það væri sjaldan  

í boði á flestum sjúkradeildum.  

Eigindleg lýsandi rannsókn Hewitt, Pienaar, Proctor, Slatyer og Williams (2015) skoðaði upplifun 

aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks af því að nota sérstakt fjölskylduherbergi fyrir deyjandi sjúklinga 

á sjúkrahúsi í Ástralíu. Herbergið bauð upp á að aðstandendur gætu eytt síðustu stundum lífs hins 

deyjandi sjúklings með honum fjarri hávaðanum á bráðadeildum. Allir aðstandendurnir voru mjög 

ánægðir með herbergið og fannst það vera nógu stórt fyrir alla sem að vildu koma í heimsókn og 

fannst herbergið fremur minna á heimili heldur en sjúkrahús. Hjúkrunarfræðingarnir sem að rætt var 

við voru sammála um að þeir væru ánægðir með að geta boðið sjúklingnum upp á gæðastundir með 

aðstandendum sínum við lífslok og að í herberginu fengi sjúklingurinn þá virðingu sem að hann ætti 

skilið. Fjölskylduherbergið bauð upp á góðar aðstæður fyrir sjúklinga sem ekki gátu dáið heima. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að umhverfi deyjandi sjúklinga hefði mikil áhrif á hvernig 

aðstandendum liði við missi, og skipti það þá miklu máli að fá næði og tíma með sjúklingnum. 
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Umhverfi hins deyjandi sjúklings skipti miklu máli að mati aðstandenda, bæði það að hafa næði og 

heimilisilegt umhverfi. Fleiri áhrifaþætti má sjá í töflu 5. 

 
Tafla 5. Umhverfi spítalans. 

Jákvæðir áhrifaþættir Neikvæðir áhrifaþættir 

Næði Hávaði 

Heimilislegt umhverfi Kuldalegt umhverfi 

Opinn heimsóknartími Léleg aðstaða fyrir aðstandendur 

Einbýli Fjölbýli 

Fjölskylduherbergi Plássleysi 
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5  Umræður 
Vísbendingar eru um að upplifun fólks af lífslokaferli og umönnun við lífslok ástvinar hafi forspárgildi 

um afdrif þeirra eftir missi og áhrif sorgar á líf þeirra og líðan (Arve o.fl., 2006; Egerland o.fl., 2015; 

Garrido o.fl., 2015). Tilgangur höfunda með þessari fræðilegu samantekt var að skoða hvaða þættir 

hefðu áhrif á líðan fólks fyrir og eftir missi ástvinar. Markmiðið var að hjúkrunarfræðingar geti stutt 

betur við aðstandendur við missi og haft áhrif á líðan þeirra og afdrif eftir lífslok. Rannsóknirnar sem 

fjallað er um hér að framan vörpuðu ljósi á fjölmarga áhrifaþætti líkt og við mátti búast. Algengasti 

áhrifaþátturinn samkvæmt niðurstöðum rannsókna var þörf aðstandenda fyrir meiri upplýsingar við 

lífslok sjúklings og mikilvægi þess að eiga skilvirk og góð samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Sýnt hefur 

verið fram á að það hvernig samskiptum milli heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda er háttað hefur 

áhrif á andlega líðan aðstandenda ásamt því að aukin samskipti við lífslok minnka streitu hjá 

aðstandendum (Egerland o.fl., 2015). Gegnumgangandi í rannsóknunum var að heilbrigðisstarfsfólk 

var óöruggt við að hafa frumkvæði að samskiptum og umhyggju gagnvart aðstandendum við lífslok 

ástvina þeirra og kom það höfundum á óvart. Heilbrigðisstarfsfólk lýsti því að það að sinna 

aðstandendum væri alltaf að verða stærri hluti af vinnu þeirra og að þeim þætti erfitt að uppfylla þarfir 

þeirra og að ræða við þá um erfiðar ákvarðanir (Engström og Söderberg, 2007). Heilbrigðisstarfsfólk á 

það einnig til að aðlagast aðstæðum mjög og fyrir þeim er dauðinn algengur atburður á meðan að það 

er einstök og erfið reynsla fyrir aðstandendur (Kisorio og Langley, 2016). 

Í eftirfarandi köflum verður farið yfir helstu niðurstöður rannsókna um hvern áhrifaþátt og dregnir 

saman þeir þættir sem skipta máli við hjúkrun sjúklinga við lífslok og aðstandenda þeirra. Áhrifaþættir 

á líðan aðstandenda í lífslokaferlinu virðast hafa verið kannaðir ítarlegar en áhrifaþættir á líðan 

syrgjandi aðstandenda. Fáar rannsóknir fjölluðu um hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á sorgarferli 

aðstandenda og afdrif þeirra eftir missi og var algengara að rannsóknir fjölluðu um áhrif 

líknarmeðferðar eða skoðuðu muninn á áhrifum þess að deyja heima eða á sjúkrastofnun.  

5.1  Upplýsingaflæði og samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og 
aðstandenda 

Skilvirk samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda eru lykilatriði í lífslokameðferð. 

Ófullnægjandi upplýsingaflæði milli heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda getur valdið óánægju hjá 

aðstandendum og gert úrvinnslu sorgarinnar erfiðari í kjölfarið (Caswell o.fl., 2015). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknanna sem skoðaðar voru eru skiptar skoðanir þátttakenda rannsókna um 

samskipti milli heilbrigðisstarfsmanna og aðstandenda. Skýrist það að hluta til af mismunandi 

aðstæðum við gerð rannsóknanna. Í rannsókn Caswell o.fl. (2015) voru aðeins 18% aðstandenda sem 

fannst þeir hafa átt í mjög góðum samskiptum við starfsfólk spítalans, en í rannsókn Gallagher og 

Krawczyk (2013) voru 87% aðstandenda ánægðir með samskiptin. Í rannsókn Gallagher og Krawczyk 

(2013) er hins vegar aðeins verið að skoða upplifun aðstandenda af umönnun sjúklinga á síðustu 48 

klukkustundum lífsins og gæti það útskýrt muninn. 

Þrjár rannsóknir fjölluðu um að aðstandendur ættu erfitt með að skilja upplýsingar frá læknum og 

að finna heilbrigðisstarfsfólk til að ræða við og fannst þeim það vera neikvæður áhrifaþáttur (Caswell 
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o.fl., 2015; Droger, o.fl., 2016; Gallagher og Krawczyk, 2013). Samkvæmt rannsókn Engström og 

Södeberg (2007) fannst hjúkrunarfræðingum það vera skylda sín að útskýra nánar fyrir aðstandendum 

það sem að læknirinn hafði sagt við þá. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að 

aðstandendur treysta læknum oftast betur, en rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingum finnst þeir 

oft þurfa að ýta tölvert á eftir læknunum að eiga samskipti við aðstandendur. Það fellur því í hlut 

hjúkrunarfræðinga að ítreka enn frekar upplýsingar varðandi sjúkdómsástand og meðferð. Niðurstöður 

rannsóknar Gallagher og Krawczyk (2013) eru áhugaverðar að því leyti að þar kemur fram að 

aðstandendum fannst best að ræða við hjúkrunarfræðinga um tilfinningar sínar. Gæti það skýrst af því 

að hjúkrunarfræðingar eru það starfsfólk sem á í hvað mestum samskiptum við sjúklingana og 

aðstandendur allan sólarhringinn og þekkja þeir því þeirra þarfir og líðan vel. Það hefur verið 

sannreynt að sjúklingar og aðstandendur eiga erfitt með að meðtaka upplýsingar sem þeir fá og muna 

ekki allt sem við þá er sagt. Heilbrigðisstarfsfólk á það einnig til að samlagast mjög aðstæðum á 

sjúkrahúsi sem eru mjög framandi og erfiðar fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Það er því mjög 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk gefi sér tíma til að útskýra aðstæður vel fyrir sjúklingum og 

aðstandendum og sérstaklega þegar komið er að lífslokum. Það getur verið gagnlegt að endurtaka 

reglulega það helsta sem að kemur fram varðandi meðferð sjúklinga til að auðvelda sjúklingum og 

aðstandendum að meðtaka upplýsingar hverju sinni (Adrie o.fl., 2007, Caswell o.fl., 2015).  

Í fjórum rannsóknum var fjallað um andlega líðan aðstandenda eftir missi. Rannsóknirnar lýsa 

upplifun fólks af því að fá ekki nægan stuðning eða tækifæri til að ræða tilfinningar sínar við 

heilbrigðisstarfsfólk. Niðurstöður rannsóknar Arve o.fl. (2006) sýndu að aðstandendum fannst þeir fá 

meiri stuðning fyrir dauða ástvinar þeirra heldur en eftir. Þetta styður rannsókn Droger o.fl. (2016) en 

þar kemur fram að aðstandendur hefðu viljað fá meiri upplýsingar eftir lífslok sjúklingsins varðandi það 

sem gerðist á lokastigunum. Það er því nauðsynlegt að kenna heilbrigðisstarfsfólki hvernig á að styðja 

við aðstandendur eftir missi til að hjálpa þeim að vinna úr sorginni og til að þeim finnist þeir ekki vera 

yfirgefin (Gallagher og Krawczyk, 2013). Niðurstöður rannsóknar Egerland o.fl. (2015) benda til þess 

að minni ánægja með samskipti og umönnun sé tengd við aukinn kvíða meðal aðstandenda eftir 

andlát sjúklinga. Þetta styður rannsókn Adrie o.fl. (2006) en þar kemur fram að þegar aðstandendum 

deyjandi sjúklinga er afhentur bæklingur um sorgarferlið við lífslok og haldnir eru með þeim 

fjölskyldufundir þar sem þeir fá svör við spurningum sínum, minnka líkurnar um 24% á að þeir þrói 

með sér áfallastreituröskun 90 dögum eftir andlát. Einnig minnkuðu líkurnar um 27% á því að 

aðstandendur fyndu fyrir einkennum kvíða og þunglyndis eftir missi. Höfundum finnst þessar 

niðurstöður mjög áhugaverðar og mætti heilbrigðisstarfsfólk í meira mæli koma skriflegum 

upplýsingum til aðstandenda deyjandi sjúklinga ásamt því að þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi 

fjölskyldufunda. Fjölskyldufundir skipta sköpum í meðferð hjá sjúklingum og eiga að vera eðlilegur hluti 

í meðferð hans (Adrie o.fl., 2007; Egerland o.fl., 2015). Þeir eru forsenda árangursríkra samskipta milli 

sjúklinga, aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks. Fjölskyldufundir hjálpa til við að koma upplýsingum til 

allra hlutaðeigandi aðila í meðferð sjúklingsins og draga úr kvíða og vanlíðan aðstandenda og 

sjúklings með því að ræða um markmið meðferðar og setja fram raunhæfa áætlun um framhaldið. Þeir 

stuðla að trausti milli sjúklingsins, fjölskyldu hans og heilbrigðisstarfsfólks sem auðveldar 

áframhaldandi samskipti þeirra á milli í gegnum sjúkdómsferlið (Landspítali, 2009). Þegar réttar og 
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heiðarlegar upplýsingar eru gefnar til aðstandenda strax hjálpar það þeim að skilja aðstæður betur og 

undirbúa sig fyrir framhaldið bæði fyrir og eftir missi (Farahani, Gaeeni, Mohammadi og Seyedfatemi, 

2014). 

Þörf aðstandenda fyrir upplýsingar var áberandi við lestur greinanna og voru skiptar skoðanir um 

hve gott upplýsingaflæði var til aðstandenda. Það kemur fram að það sem skipti aðstandendur helst 

máli varðandi upplýsingagjöf var að fá skýrar og heiðarlegar upplýsingar um ástand sjúklings og 

lífslokaferlið tímalega (Arve o.fl., 2006; Droger o.fl., 2016). Áhugavert er að sjá muninn á ánægju 

aðstandenda með upplýsingaflæði eftir deildum en 78% aðstandenda sjúklinga á gjörgæsludeildum 

voru ánægðir með upplýsingar sem að þeir fengu um ástand sjúklinga á móti aðeins 38% 

aðstandenda sjúklinga á bráðadeildum. Höfundar rannsóknarinnar drógu þá ályktun af þessum 

niðurstöðum að þessi munur gæti skýrst af því að starfsfólk á gjörgæsludeildum eru yfirleitt fleira og 

hafa færri sjúklinga í sinni umsjá í einu en starfsfólk á bráðadeild (Gallagher og Krawczyk, 2013).  

Í fjórum rannsóknum kom það skýrt fram að aðstandendum fannst heilbrigðisstarfsfólk ekki vera 

nógu duglegt að eiga frumkvæði að samskiptum. Aðstandendur sáu heilbrigðisstarfsfólk sem mjög 

upptekið fólk sem að þeir vildu ekki trufla og biðu því eftir að fá frá þeim upplýsingar (Arve o.fl., 2006; 

Caswell o.fl., 2015; Droger o.fl., 2016; Gallagher og Krawczyk, 2013). Hindranir heilbrigðisstarfsfólks 

við að veita aðstandendum upplýsingar geta verið fjölbreyttar. Það ætti því að vera eitt af 

forgangsatriðum heilbrigðisstarfsfólks að draga úr þessum hindrunum. Það væri hægt með því að hafa 

frumkvæði við að veita þær upplýsingar sem aðstandendur þarfnast, styðja sjúklinginn og 

aðstandendur hans og hvetja þá til að ræða þessi málefni við hvert annað og heilbrigðisstarfsfólk svo 

þau skilji betur aðstæðurnar sem þau eru komin í (Farahani o.fl., 2014).  

Niðurstöður yfirlitsins leiddu í ljós að marktæk tengsl voru milli samskipta og líðanar aðstandenda. 

Því skilvirkari sem samskipti milli aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks voru, því betri var líðan 

aðstandenda eftir lífslok. Það er því athyglisvert að hjúkrunarfræðingum finnist erfitt að sinna syrgjandi 

aðstandendum (Engström og Söderberg, 2007). Ljóst er að hjúkrunarfræðingar verða að eiga oftar 

frumkvæði að samskiptum við aðstandendur og útskýra fyrir þeim stöðu mála gagnvart 

sjúkdómsástandi sjúklings (Caswell o.fl., 2015). 

5.2  Þátttaka aðstandenda 
Þátttaka aðstandenda í umönnun deyjandi sjúklings getur hjálpað þeim að takast á við yfirvofandi 

missi ástvinar (Arich, Azoulay, Brivet, Brun, Charles, Chevret o.fl., 2003). Aðstandendum finnst 

mikilvægt að hafa hlutverk á þessum erfiða tíma til að geta tekist á við þann vanmátt sem fylgir því að 

horfa á þann sem þeim þykir vænt um berjast við lífsógnandi sjúkdóm (Droger o.fl., 2012; Kisorio og 

Langley, 2016). Aðstandendur vilja að heilbrigðisstarfsfólk sýni þeim virðingu með því að hafa þá með 

í ákvörðun um meðferðarmarkmið og meðferðaráætlun með leyfi sjúklingsins. Eins og fram hefur 

komið er fjölskyldufundur, sem eðlilegur hluti af meðferð sjúklings, gott tækifæri til að ræða málin. Þar 

má fara yfir greiningu, ástand, gang sjúkdóms og meðferðarmöguleika og svara spurningum sem 

styðja við aðstandendur og sjúkling um markmiðssetningu og gerð meðferðaráætlunar hjá sjúklingi 

(Landspítali, 2009). Þetta hjálpar til við að halda árangursríkum samskiptum á milli 
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heilbrigðisstarfsfólks, sjúklings og aðstandenda þar sem er rætt er um hlutverk hvers og eins og miðað 

við hver þátttaka þeirra er í meðferð sjúklingsins í sjúkdómsferlinu. 

Tvær rannsóknir fjölluðu um mikilvægi þess að aðstandendur fái að taka þátt í ákvörðunum og fái 

viðurkenningu frá heilbrigðisstarfsfólki um stöðu þeirra sem umönnunaraðili sjúklingsins. Oft er það 

þannig að aðstandendur eru látnir vita af breytingum á meðferðarmarkmiðum en fá yfirleitt ekki að taka 

þátt í ákvörðunartökunni með heilbrigðisstarfsfólki og sjúklingi sem getur hafið neikvæð áhrif á 

sorgarupplifun aðstandendanna. Það er mjög mikilvægt fyrir aðstandendur að fá að taka þátt í 

ákvörðun um meðferð því þeir vita best hver skoðun sjúklingsins er og þeirra hlutverk er að vera 

forsvarsmenn sjúklingsins á meðan hann getur ekki svarað fyrir sig (Kisorio og Langley, 2016). Einnig 

fannst aðstandendur mikilvægt að fá að vera með í umönnun sjúklingsins því þá fyndu þeir ekki eins 

fyrir vanmætti sínum gagnvart aðstæðunum og gátu stutt sjúklinginn og veitt honum öryggi með því að 

vera til staðar fyrir hann (Droger o.fl., 2012; Kisorio og Langley, 2016). Þetta kemur í veg fyrir eftirsjá, 

aðstandendur vita að þeir voru til staðar á seinustu dögum sjúklingsins og hjálpar það þeim að vinna 

betur úr sorginni. 

Fjölluðu tvær rannsóknir um næringu og vökvameðferð sjúklings í lífslokameðferð og einnig hvaða 

þættir höfðu áhrif á þátttöku aðstandenda við umönnun sjúklingsins. Algeng einkenni sjúklings í 

lífslokameðferð eru magn- og lystarleysi og eru því minnkuð vökva-og fæðuinntaka oft fylgikvilli þess 

(Landspítali, 2009). Lystarleysi sjúklings í lífslokameðferð getur valdið tilfinningalegri vanlíðan hjá 

aðstandendum þar sem þeir finna fyrir vanmætti og sektarkennd (Allan o.fl.,2013; Bruera o.fl., 2012). 

Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að sýna aðstandendum stuðning og skilning gagnvart áhyggjum 

þeirra. Það geta þeir gert með því að upplýsa og fræða aðstandendur um orsakir lystarleysis og 

megrunar við þessar aðstæður og hvernig hægt er að hjálpa með vökva- og fæðugjöf í æð til að bæta 

lífsgæði sjúklingsins (Allan o.fl., 2013; Bruera o.fl., 2012; Landspítali, 2009). Þetta getur hjálpað til við 

að létta á vanmættinum og sektarkenndinni sem aðstandendurnir finna oft fyrir þegar sjúklingurinn 

neitar að borða matinn sem aðstandendur elduðu og færðu honum (Allan o.fl., 2013; Bruera o.fl., 

2012). 

Eitt af markmiðum líknarmeðferðar er að bæta lífsgæði aðstandenda sjúklings með því að styrkja 

aðlögunarhæfni þeirra í gegnum sjúkdómsferli sjúklingsins og sorgina sem fylgir bæði fyrir og eftir 

missi ástvinar þeirra. Því þarf heilbrigðisstarfsfólk að leggja áherslu á það að leyfa aðstandendum að 

vera til staðar í umönnun sjúklings og gefa þeim þannig eitt af aðalhlutverkum í velferð hans. Þetta 

mikilvæga hlutverk aðstandenda sem umönnunaraðila sjúklingsins lætur upplifun þeirra og þarfir 

skipta máli í þessu erfiða ferli sem lífslokameðferð er (Nanna Friðriksdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og 

Sigríður Gunnarsdóttir, 2006).  

 

 

 



33 

5.3 Ummönnun deyjandi sjúklinga 
Þeir sem að hafa mikla reynslu af umönnun deyjandi leggja áherslu á mikilvægi þess að hugsa vel um 

aðstandendur, sem og sjúklinga, við lok lífs þar sem aðstandendur eru oft viðstaddir og taka þátt í 

umönnun sjúklingsins (Bruinsma o.fl., 2016). Samkvæmt niðurstöðunum var upplifun aðstandenda af 

lífslokaferlinu jákvæðari þegar sjúklingar fengu góða umönnun og leið vel. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem áður var vitað, að auka gæði umönnunnar hjálpar aðstandendum að upplifa 

heilbrigðari sorg (Garrido og Prigerson, 2013). Það skipti aðstandendur einnig máli að vera sýnt traust, 

virðingu og samkennd frá heilbrigðisstarfsfólki og höfðu þessir þættir áhrif á sorgarferli þeirra (Droger 

o.fl., 2016; Kisorio og Langley, 2016). 

Í heildina voru fimm rannsóknir sem að sýndu fram á að það skipti aðstandendur miklu máli að 

ástvinur þeirra væri vel verkjastilltur við lífslok og hafði þessi upplifun þeirra áhrif á hvernig 

aðstandendum leið eftir missinn. Í rannsókn Cohen o.fl. (2012) var það aðstandendum minnistætt að 

ástvinur þeirra hafi verið með verki síðustu dagana og hafði það neikvæð áhrif á líðan þeirra eftir 

missi. Þetta styðja niðurstöður rannsókna Droger o.fl. (2016) og Kisorio og Langley (2016). Í rannsókn 

Droger o.fl. (2016) kemur fram að aðstandendur upplifðu að sjúklingur væri illa verkjastilltur og að 

honum væri neitað um verkjalyf vegna þess að hann hafi verið nýbúinn að fá verkjalyf. Aðstandendur 

sem rætt var við í rannsókn Kisorio og Langley (2016) voru sammála en einhverjir töluðu hins vegar 

um að þeim fyndist ástvinur þeirra fá of mikið af verkjalyfjum þannig að erfitt reyndist að ná sambandi 

við hann síðustu dagana. Niðurstöður rannsóknar Bruinsma o.fl. (2016) benda til þess að 

aðstandendur hefðu viljað fá meiri upplýsingar um lyf og verkun þeirra. Þar kemur einnig fram að 

notkun slævandi lyfja við lífslok virtist ekki hafa neikvæð áhrif á sorgarferlið hjá aðstandendum. Þessar 

niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að verkjastilla sjúklinga vel við lok lífs og að veita 

aðstandendum upplýsingar um verkjalyf, áhrif þeirra og aðrar verkjameðferðir. Heilbrigðisstarfsfólk 

þarf einnig að fara varlega í notkun slævandi lyfja og virðist vera fín lína milli þess hvað er of lítil 

lyfjagjöf og hvað er of mikil lyfjagjöf. 

Í tveimur rannsóknum kom fram að eiginleikar starfsfólks skipti aðstandendur máli við umönnun 

sjúklinga. Í rannsókn Kisorio og Langley (2016) kom fram að aðstandendur sáu mikinn mun á 

umönnun sjúklinga eftir því hver var á vakt. Allir aðstandendurnir töluðu einnig um að þeir hefðu viljað 

fá meiri andlegan stuðning og tíma með starfsfólkinu. Þetta styður rannsókn Cohen o.fl. (2012) en þar 

kemur fram að persónuleiki, framkoma, reynsla og hæfni starfsfólks skipti miklu máli varðandi 

umönnun sjúklinga. Aðstandendurnir sýndu því þó skilning að heilbrigðisstarfsfólk væri ekki fært um 

að veita hágæða umönnun vegna manneklu, vinnuálags og plássleysis. Þessar niðurstöður eru 

áhugaverðar og eru höfundar sammála um að enginn sjúklingur ætti að fá verri umönnun við lífslok 

vegna plássleysis eða vinnuálags. Einnig er það mikilvægt að notast við staðlað verklag eins og 

klínískar leiðbeiningar Landspítalans um líknarmeðferð við umönnun deyjandi til að auka gæði og 

samræma vinnubrögð heilbrigðisstarfsfólks. Líknarmeðferð eykur ánægju sjúklinga og aðstandenda 

með umönnun, minnkar verki og önnur einkenni sjúklings og eykur lífsgæði (Gallagher og Krawczyk, 

2013). Tvær rannsóknir sem skoðaðar voru fjölluðu um líknarmeðferð og umönnun sjúklinga. 

Niðurstöður rannsóknar Gelfman o.fl. (2008) sýndu að aðstandendur þeirra sjúklinga sem að fengu 

líknarmeðferð voru 30% ánægðari með umönnun sjúklinga heldur en þeirra sem að ekki fengu 
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líknarmeðferð. Í rannsókn Akyar o.fl. (2015) kom í ljós að aðstandendur þeirra sjúklinga sem fengu 

snemma líknarmeðferð upplifðu betri lífsgæði, minna þunglyndi og minna stress eftir lífslok heldur en 

aðstandendur þeirra sjúklinga sem fá meðferðina seint. Þetta er áhugavert í ljósi þess að deyjandi 

sjúklingar fá líknarmeðferð yfirleitt seint. Það staðfestir rannsókn sem gerð var á líknarmeðferð í Kóreu 

en þar kom í ljós að flestir sjúklingar fengu slíka meðferð innan við 30 dögum fyrir andlát þeirra. Þó 

hafa rannsóknir sýnt að þeir sem fá sérhæfða líknarþjónustu 30 dögum eða fyrr fyrir andlát líði mun 

betur (Choi, Kim, Lee, Lee, Ra, Yang o.fl., 2015). Áhugavert væri að kanna hve löngu fyrir andlát 

sjúklingar fá líknarmeðferð á Íslandi og hvort ekki megi hefja líknarmeðferð fyrr til að auka lífsgæði 

þeirra og aðstandenda enn frekar. 

5.4  Umhverfi spítalans 
Við greiningu rannsókna komu ekki fram tölulegar upplýsingar um áhrif umhverfis á líðan 

aðstandenda. Í niðurstöðum allra rannsóknanna kemur hins vegar fram að það skiptir aðstandendur 

miklu máli að fá að vera í næði með deyjandi ástvini sínum. Fram hefur komið að hávaði og almenn 

starfsemi á sjúkrahúsum hefur neikvæð áhrif á gæði lífslokameðferðar og getur þar af leiðandi leitt til 

óánægju meðal aðstandenda og sjúklinga (Hewitt o.fl., 2015). 

Í þremur rannsóknum er talað um mikilvægi þess að deyjandi sjúklingar fái að vera á einbýli. Í 

rannsókn Droger o.fl. (2016) minnast allir aðstandendur á mikilvægi þess að hafa fengið að vera í 

næði á einbýli með ástvini sínum og að þar geti sjúklingurinn hvílt sig vel. Þetta var jákvæður 

áhrifaþáttur á líðan aðstandenda eftir missi. Niðurstöður rannsóknar Hewitt o.fl. (2015) eru 

áhugaverðar vegna þess að þar var gerð tilraun með að búa til sérstakt fjölskylduherbergi þar sem 

deyjandi sjúklingur lá við lífslok og gat eytt síðustu stundunum með aðstandendum sínum í ró og næði 

og heimilislegu umhverfi. Allir aðstandendurnir töluðu um eftir missinn hvað sú aðstaða hafi verið 

frábær og hvað það hafi verið mikilvægt fyrir þá að fá næði og tíma með sjúklingnum við bestu 

hugsanlegar aðstæður við lífslok. Heilbrigðisstarfsfólkið sem rætt var við í rannsókninni talaði um að 

með því að hafa alla aðstandendur saman í svona herbergi ásamt sjúklingi gæti það veitt þeim betri 

upplýsingar og stuðning til að undirbúa þá fyrir sorgarferlið. Ljóst er að svona fjölskylduherbergi eru 

ekki á hverri legudeild á sjúkrahúsum á Íslandi og er það eitthvað sem vel mætti skoða, sérstaklega á 

deildum þar sem dauðsföll eru algeng. 

Í tveimur rannsóknum kom fram að aðstaða fyrir aðstandendur á sjúkrahúsum skiptir máli. Í 

rannsókn Cohen o.fl. (2012) kom fram að aðstandendum fannst hreinlæti og aðstaða hafa áhrif á 

upplifun sína af lífslokaferlinu. Aðstandendur kvörtuðu yfir óhreinum snyrtingum, plássleysi og vondum 

mat. Áhugavert væri að kanna hvort þessar niðurstöður eigi einnig við um sjúkrahús á Íslandi og 

hvernig aðstandendur upplifa umhverfi sjúkrastofnana hér á landi. 

Það kom höfundum á óvart að það var aðeins ein rannsókn þar sem minnst var á heimsóknartíma. 

Í rannsókn Droger o.fl. (2016) kom fram að aðstandendum fannst mikilvægt að hafa opinn 

heimsóknartíma til að geta komið og farið þegar að þeim hentaði. Höfundar vita til þess að á flestum, 

ef ekki öllum, legudeildum á sjúkrahúsum á Íslandi er það kynnt fyrir aðstandendum að þeir megi 

koma í heimsókn hvenær sem hentar þegar ástvinur þeirra er deyjandi.  
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5.5 Takmarkanir 
Þetta fræðilega yfirlit hefur bæði styrkleika og veikleika eins og önnur verk. Helstu styrkleikar 

ritgerðarinnar eru að heimildaleit fór fram á kerfisbundinn hátt og því er hægt að segja að hún 

endurspegli fræðilegar rannsóknir sem fjalla um þær aðstæður sem aðstandendur deyjandi sjúklinga 

búa við. Rannsóknirnar þurftu að standast ákveðin skilyrði sem koma fram í aðferðafræðikaflanum hér 

að ofan. Notast var við fá fyrirfram ákveðin leitarorð til að gefa sem nákvæmasta mynd af 

viðfangsefninu. Leitin var vel afmörkuð og lögð var áhersla á að notast einungis við frumheimildir. 

Helstu veikleikar ritgerðarinnar eru að lítið efni virðist vera til um hvaða þættir hafa áhrif á 

sorgarferli aðstandenda eftir lífslok ástvina þeirra á sjúkrastofnunum. Einnig er veikleiki hve ólíkur 

bakgrunnur var í hverri rannsókn og að þær voru gerðar í ólíkum löndum og á mismunandi deildum. Í 

sumar rannsóknirnar vantaði meiri upplýsingar um afdrif aðstandenda eftir missi. Þá var einungis 

leitað í einum gagnabanka og aðeins lesnar greinar sem gefnar voru út á ensku. Einnig voru notuð 

takmörkuð leitarorð og aðeins var notast við 15 rannsóknargreinar í niðurstöðukaflanum. 

5.6  Framtíðarsýn 
Af niðurstöðum yfirlitsins er ljóst að frekari rannsókna er þörf á líðan aðstandenda fyrir og eftir lífslok 

og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á sorgarferli þeirra. Engar íslenskar rannsóknir eru til um þetta 

efni og væri áhugavert að taka viðtöl við íslenska syrgjendur og skoða hvernig upplifun þeirra af 

lífslokaferlinu er í samanburði við þær erlendu rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar.  

Höfundar telja að leggja þurfi meiri áherslu á að sinna aðstandendum og þjálfa heilbrigðisstarfsfólk 

betur í samskiptum við aðstandendur og hvernig best sé að veita þeim upplýsingar. Höfundar leggja til 

að gerðar verði leiðbeiningar fyrir allar heilbrigðisstofnanir þar sem fram koma áhrifaþættirnir sem sjást 

í töflum 2-5 og tillögur að því hvernig heilbrigðisstarfsfólk geti sinnt aðstandendum með tilliti til þeirra. 

Setja þarf í stefnu Landspítalans að auka þarf þjónustu við aðstandendur og eftirfylgd syrgjenda þar 

sem deyjandi sjúklingum fjölgar stöðugt og aðstandendur eru orðnir stærri partur af hjúkrun. 

5.7  Gildi fyrir hjúkrun 
Í þessu fræðilega yfirliti varpa höfundar ljósi á margt sem getur haft áhrif á líðan aðstandenda við 

lífslok og sorgarferlið eftir missi. Á sjúkrahúsum er lögð áhersla á þarfir sjúklinga og eiga aðstandendur 

því til að gleymast. Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga ber hjúkrunarfræðingum að sýna 

aðstandendum virðingu og nærgætni, hlusta á og bregðast við athugasemdum og áhyggjum þeirra, 

með hagsmuni sjúklings í fyrirrúmi (Siðareglur félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Það er því 

mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að mæta þörfum aðstandenda og sýna þeim skilning á jafn 

viðkvæmum stundum og lífslok eru. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að eiga í góðum samskiptum við aðstandendur og veita 

deyjandi ástvinum þeirra góða umönnun. Aukin þekking hjúkrunarfræðinga á þörfum aðstandenda og 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á líðan þeirra við lífslok getur auðveldað þeim að hjálpa 

aðstandendum að takast á við sorgina. Þjálfun og fræðsla til hjúkrunarfræðinga um hvernig beri að 

ræða við syrgjandi aðstandendur stuðlar að auknu öryggi og sjálfstrausti þeirra við að sinna 

aðstandendum deyjandi sjúklinga. 
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6 Ályktanir  
Þetta fræðilega yfirlit lýsir ákveðnum áhrifaþáttum, sem komu í ljós við lestur rannsókna, á líðan 

aðstandenda við lífslok ástvinar þeirra. Draga má þær ályktanir af efni þessarar ritgerðar að mikilvægt 

sé að veita aðstandendum upplýsingar um raunverulegt ástand sjúklingsins og leyfa þeim að taka þátt 

í ákvörðunum um meðferðarmarkmið sjúklingsins. Niðurstöður sýndu einnig að marktæk tengsl voru 

milli gæða samskipta og líðanar aðstandenda. Áhugavert var að sjá hvað umhverfi og skipulag 

sjúkrastofnanna hafði mikil áhrif á líðan aðstandenda. 

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að fræða aðstandendur, veita þeim tilfinningalegan stuðning og leiðbeina í 

gegnum lífslokaferlið til þess að auðvelda þeim úrvinnslu sorgarinnar eftir andlát ástvinar. Hægt er að 

nota fræðilega yfirlitið sem verkfæri fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk í lífslokaferlinu. 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að hafa áhrif á líðan aðstandenda og hjálpa þeim að takast 

á við ferli sorgarinnar þar sem að þeir eiga í nánum samskiptum við sjúklinga og aðstandendur þeirra 

á hverjum degi. Hjúkrunarfræðingar og læknar þyrftu að fá meiri þjálfun í samskiptahæfni og hvernig 

skal nálgast aðstandendur þar sem niðurstöður yfirlitsins leiddu í ljós að heilbrigðisstarfsfólki finnst 

erfitt að ræða við aðstandendur um málefni eins og lífslok sjúklinga og virðast ekki vera að mæta 

þessum þörfum.  

Efla þarf rannsóknir á líðan aðstandenda við lífslok þar sem deyjandi sjúklingum fer fjölgandi og 

það er alltaf að verða stærri hluti af starfi heilbrigðisstarfsfólks að sinna aðstandendum. Með auknum 

skilningi á þörfum aðstandenda er betur hægt að koma í veg fyrir óheilbrigða sorg sem gæti leitt til 

þunglyndis og kvíða og minnka þannig kostnað heilbrigðiskerfisins. 
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andlát og er þá átt við að 

aðstandendum fannst 

þeir skorta upplýsingar og 

að fá að taka þátt í 
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Bráðadeild, 

gjörgæsla, 

líknardeild, 

hjúkrunarheimili

og 

líknarþjónusta í 

Kanada 

 

N = 90 

Eigindleg 

rannsókn 

Að athuga ánægju 

aðstandanda með 

umönnun deyjandi 

sjúklinga á síðustu 

48 klukkustundum 

lífsins. 

Aðstandendur gáfu 

umönnuninni að meðaltali 

8,2 í einkunn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu 

að syrgjandi 

aðstandendur höfðu 

óuppfylltar þarfir varðandi 

upplýsingagjöf um ástand 

sjúklingsins, 

einkennameðferð og 

dánarferlið. 
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Sjúkrahús í 

Bandaríkjunum 

 

N = 149 

Spurninga-

könnun 

Að athuga hvort 

að það að fá 

líknarmeðferð auki 

lífsgæði sjúklinga 

og ánægju 

aðstandenda. 

Aðstandendur þeirra 

sjúklinga sem fengu 

líknarmeðferð voru 

ánægðari með umönnun 

og fannst að þörfum 

sínum væri frekar mætt 

heldur en aðstandendur 

þeirra sem ekki fengu 

líknarmeðferð. 
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Sjúkrahús í 

Ástralíu 

 

N = 17 

Eigindleg 

lýsandi 

rannsókn 

Skoðar upplifun 

aðstandenda og 

heilbrigðis-

starfsfólks af því 

að hafa sérstakt 

fjölskylduherbergi 

fyrir deyjandi 

sjúklinga á 

sjúkrahúsi. 

Aðstandendur voru 

ánægðir með herbergið 

og fannst þeir fá næði og 

tíma með sjúklingnum á 

síðustu stundum hans. 

Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær 

að umhverfi deyjandi 

sjúklinga hefur mikil áhrif 

á hvernig aðstandendum 

líður við missi. 
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Gjörgæslur í 

Suður – Afríku 

 

N = 17 

Eigindleg 

lýsandi 

rannsókn 

Skoðað upplifun 

aðstandenda af 

lífslokameðferð á 

gjörgæslu. 

Aðstandendur voru 

ánægðir með umönnun 

sjúklinga en hefðu viljað 

fá meiri andlegan 

stuðning. Þeir hefðu 

einnig viljað fá að taka 

meiri þátt í ákvörðunum 

og umönnun. 

 

 


