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Útdráttur 
Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að skoða 

þjónustu líknar- og lífslokameðferðar á landsbyggðinni. 

Með hækkandi lífaldri koma fleiri til með að þurfa meðferð og umönnun. Stór þáttur í 

starfi hjúkrunarfræðinga er umönnun við lífslok þar sem lögð er áhersla á vönduð samskipti 

og persónulega umönnun við bæði sjúklinga og aðstandendur.  

Í mörgum dreifbýlum og smærri samfélögum er heilbrigðisþjónusta af skornum 

skammti og þurfa sjúklingar oft að leita langt í þjónustu. Í mörgum sveitarfélögum eru engin 

starfandi hjúkrunarheimili né heimahjúkrun og almenn heilbrigðisþjónusta lítil. Þurfa því 

margir að flytjast búferlum til að sækja heilbrigðisþjónustu. Hjúkrunarrými eru oft yfirfull og 

biðlistar langir einnig getur verið erfitt að halda uppi þjónustu þegar mannekla, fagleg 

einangrun og fjármagnsskortur hefur áhrif á gæði þjónustu.  

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst verður 

við fyrirbærafræðilega hugmyndarfræði. Gagna verður aflað með viðtölum þar sem notast 

verður við opnar spurningar. Tekin verða viðtöl við reynda hjúkrunarfræðinga á 

landsbyggðinni sem hafa starfsreynslu í líknar- og lífslokameðferð.  

Höfundar telja að bæta þurfi skipulag og þjónustu líknar- og lífslokameðferðar á 

landsbyggðinni og koma á tengslaneti á milli svæða og byggja upp samstarf sem gerir minni 

stofnunum kleift að tengjast þeim stærri. Einnig viljum við efla fræðilega þekkingu á 

viðfangsefninu til frekari rannsókna.  

 

Lykilorð: Lífslokameðferð, líknarmeðferð, hjúkrun, landsbyggð, dreifbýli, eigindleg 
rannsóknaraðferð.   



	 vi	

Abstract 
 

 The following research proposal is a thesis for B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The purpose of the proposed study is to examine the service provided in palliative- 

and end-of-life care in small communities in rural areas in Iceland.  

 Growth and a considerable increase in the elderly poulation in Iceland will result in  

more patients going to need more treatment and care. End-of-life care is a big part of the 

nursing job where human relations and care for patients and family members are important 

isssues. In many rural areas access to health care is often limited and patients often have to 

travel far to get the service they need. In some of the communities none nursing homes exists 

nor do they provide home care, meaning that often families have to move to get the help they 

need. It can be difficult to provide quality service when shortage of staff, professional 

isolation and sources of finance are limited.  

  A qualitative phenomenological approach will be used. Data will be collected through 

interviews using open questions. Participants will be nurses in rural areas that have experience 

of palliative- and end-of-life care. The authors believe that there is a need for improvement in 

the structure of the service and more network-team cooperation between smaller and larger 

areas and institutions would improve the service a great deal. Also we want to increase 

theoretical knowledge on the subject for further research.  

 

Keywords: End of life care, palliative care, nursing, remote area, rural area, qualitative 
reasearch method.  
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Við viljum byrja á því að þakka Dr. Elísabetu Hjörleifsdóttur fyrir góða leiðsögn og 

uppbyggilega gagnrýni við gerð þessarar lokaritgerðar. Sérstakar þakkir fá viðmælendur 

okkar sem hjálpuðu okkur að öðlast betri skilning á þjónstu líknar- og lífslokameferðar á 

landbyggðinni. Fjölskyldum okkar þökkum við fyrir stuðninginn og þolinmæðina. Að lokum 

þökkum við hvor annarri fyrir samfylgdina stíðastliðin fjögur ár í lærdómsríku og krefjandi 

námi.  
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1. Kafli Inngangur 
Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Í rannsóknaráætlun þessari verður gert grein 

fyrir fyrirhugaðri rannsókn en rannsóknin mun kanna þjónustu líknar- og lífslokameðferðar á 

landsbyggðinni. 

 Til umfjöllunar í þessum kafla verður bakgrunnur viðfangsefnis og rætt verður um 

líknar- og lífslokameðferð í litlum samfélögum út á landi. Dregin verður upp mynd í 

alþjóðlegu ljósi og á Íslandi þar sem skoðaðir verða þrír staðir á landinu en þeir eru 

Egilsstaðir, Höfn í Hornafirði og Vík í Mýrdal, einnig verður fjallað um rannsóknir frá 

Ástralíu, Norður-Ameríku og Evrópu. Þá verður fjallað um tilgang og markmið fyrirhugaðrar 

rannsóknar svo og val á rannsóknaraðferð og hvaða gildi viðfangsefnið hefur fyrir hjúkrun. 

Að lokum verða meginhugtök skilgreind og sagt verður frá gagnasöfnun.  

 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Höfundum lék forvitni á að vita hvernig þjónustu líknar- og lífslokameðferðar er 

háttað á landsbyggðinni þar sem starfsfólk, sjúkrarúm, þekking og aðstaða er oft takmörkuð.  

Segja má að algjör skortur sé á rannsóknum sem beint hafa sjónum að líknar- og 

lífslokameðferð á landsbyggðinni á Íslandi. Því er það mikilvægt að skapa fræðilegan grunn 

svo þróa og efla megi þessa tegund heilbrigðisþjónustu og stuðla að frekari sérhæfingu á 

þessu sviði og um leið styrkja stoðir þeirrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er víða um land. 

Þörfin fyrir góða líknar- og lífslokameðferð mun koma til með að aukast mikið á næstu árum. 

Þjóðir þróuðu ríkjanna eru að eldast og flestir fara á efri ár með margskonar sjúkdómsþyngsli 

af völdum hjartasjúkdóma, krabbameina og annarra langvinna og lífsógnandi sjúkdóma (Lutz, 

2011). Meiri hluti dauðsfalla í heiminum má rekja til langvinnra sjúkdóma. Einkenni 

langvinnra sjúkdóma eru löng og stigvaxandi framvinda og er því vaxandi þörf skjólstæðinga 

fyrir þjónustu. Fjölgun langveikra og aldraða er vanmetinn heilbrigðisvandi (Stjernswärd og 

Gómez-Batiste, 2009; WHO, 2015). Ef mannfjöldaspár ganga eftir verður það eitt af 

þýðingarmestu hlutverkum heilbrigðisstofnanna á landsbyggðinni að annast langveika og 

deyjandi sjúklinga (Hagstofa Íslands, 2013; Byggðastofnun, 2012).  

Sjúkrahús á Íslandi eru rekin í byggðarkjörnum víða um land og hafa hvert um sig 

víðtækt þjónustsvið. Þá er öldrunarþjónusta og heilsugæslan oft rekin samhliða sjúkrahúsum 

og sækja íbúar í sveitarfélögum og nærsveitum grunnheilbrigðisþjónustu sína þangað. Þessi 

grunnheilbrigðisþjónusta hefur oft þurft að þola töluverðan niðurskurð og hefur óvissa skapast 
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um framtíð hennar (Ingimar Einarsson, 2013). Stjórnvöld leggja áherslu á samþjöppun 

klínískrar sérhæfingar í stærri byggðarkjörnum og sjúkraflutninga frá minni sjúkrahúsum til 

þeirra stærri sem gerir landsbyggðinni erfitt fyrir að halda uppi nauðsynlegri þjónustu. 

Fjölbreytni í þjónustu minnkar og heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni verður bæði faglega 

og landfræðilega einangruð (Montour, Bauman, Blythe og Hunsberger, 2009).  

Í Lögum um réttindi sjúklinga (Lög nr. 74/28. maí 1997) kemur skýrt fram að allir eigi 

rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ að veita miðað við ástand 

viðkomandi og horfur á hverjum tíma. Allir eiga því rétt á góðri líknar- lífslokameðferð. 

 

Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 
Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að öðlast innsýn í líknar- og lífslokameðferð í 

litlum samfélögum út á landi. Markmiðið er að fá yfirsýn yfir þá þjónustu sem veitt er og 

varpa ljósi á þá þjónustu sem lagt er upp með að veita. Rannsóknarspurningin er: Hvernig er 

þjónustu í líknar- og lífslokameðferð háttað á landsbyggðinni? 

 

Val á rannsóknaraðferð 
Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni með 

eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research method). Höfundar munu koma til með 

að notast við fyrirbærafræði (e. phenomenology) við gerð rannsóknar. Gagna verður aflað 

með viðtölum þar sem notast verður við ákveðinn viðtalsramma með hálfstöðluðum 

spurningum. Skilyrði fyrir þátttöku er að vera hjúkrunarfræðingur á landsbyggðinni með 

starfsreynslu í líknar- og lífslokameðferð.  

 

Gildi fyrir hjúkrun 
Ein af helstu ástæðum fyrir vali á þessu viðfangsefni er sú að höfundar sem standa að 

þessari rannsóknaráætlun hafa allir starfað á hjúkrunarheimilum út á landi og séð hvernig 

líknar-og lífslokameðferð er háttað. Höfundar hafa því ákveðna framtíðarsýn um hvernig bæta 

megi þessa þjónustu fyrir þá sem þurfa á henni að halda á landsbyggðinni. En hún felur í sér 

meðal annars að landsbyggðarhjúkrun verði viðurkennd sem sjálfstæð starfsgrein þar sem 

störf þeirra geta verið krefjandi og sjúklingahópurinn fjölbreyttur. 

Landsbyggðarhjúkrunarfræðingar búa og starfa í litlum samfélögum og eru félagsleg 

tengsl því oft mikil. Með þessari rannsókn viljum við varpa ljósi á þá líknar- og 
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lífslokameðferð sem veitt er á landsbygðinni hér og nú og að fólk fái innsýn í þjónustu og 

störf hjúkrunarfræðinga. Með bættri þjónustu og meðferð við lífslok gefur það auga leið að 

lífsgæði verða betri og minni röskun á lífi allra sem að málinu koma. Höfundar telja því 

mikilvægt að sjúklingar og fjölskyldur þeirra þurfi ekki að flytjast búferlum á erfiðum tímum. 

Það hljóta allir eiga rétt á því að deyja í sinni heimabyggð.  

 

Skilgreiningar á meginhugtökum  
Lífslokameðferð (e. end of life care): Umönnun sjúklings á síðustu sólarhringunum í hans lífi, 

þegar greining liggur fyrir að sjúklingur sé deyjandi (Ellershaw, Smith, Overill, Walker og 

Aldrige, 2001).  

 

Líknarmeðferð (e. pallative care): Meðferð sem veitt er sjúklingum með langt genginn eða 

ólæknandi sjúkdóm. Meðferðin miðar að því að minnka eða koma í veg fyrir þjáningu og 

stuðla að sem mestum lífsgæðum hjá sjúklingi og fjölskyldu hans (Doyle og Woodruff, 2004). 

 

Meðferðarferli (e. Integrated Care Pathways, ICP): Sértæk meðferðarferli með stöðluðum 

leiðbeiningum sem notað er í meðferð ákveðins sjúklingahóp byggt á ákveðnum markmiðum, 

klínískri tækni og gagnreyndri þekkingu með áherslu á eftirlit, skráningu, mat á frávikum og 

niðurstöðum (Vanhaecht, De Witte og Sermeus, 2007). 

 

Meðferðarferli fyrir deyjandi (Liverpool Care Pathway for the Dying Patient, LCP): 

Þverfaglegt meðferðarferli sem felur í sér staðlaðar leiðbeiningar á dánarferlinu og leggur 

áherslu á að veita sem bestu umönnun við lífslok og auka gæði lífs deyjandi einstaklinga 

(Ellershaw og Murphy, 2011).  

 

Landsbyggð: Sá partur byggðar sem ekki tilheyrir Akureyri eða höfuðborgarsvæðinu 

(Steinunn Jónatansdóttir, 2015).  

 

Dreifbýli: Strjálbýli, auk húsa utan gatna, staðir þar sem færri en 200 einstaklingar búa ( 

Hagstofa Íslands, 1960; Jórunn Íris Sindradóttir og Ómar Harðason, 2012). 
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Gagnasöfnun og leitarorð  
Við heimildarleit við fræðilega umfjöllun notuðust höfundar verkefnis við 

gagnagrunna Cinahl, PubMed, ProQuest, leitir.is, google scholar, EBSCOhost, lsh.is. Ekki er 

til mikið af fræðilegu efni á Íslensku um viðfagsefnið svo stuðst var við erlendar rannsóknir 

og fræðigreinar. Aðrar heimildir sem nýttust voru skýrslur, klínískar leiðbeiningar, bækur og 

tengdar greinar.  

Leitarorðin sem höfundar notuðust við voru: líknandi meðferð, líslokameðferð, lífslok, 

hjúkrun og umönnun deyjandi, meðferðarferli við lífslok, stefnumál, landsbyggðarhjúkrun, 

landsbyggðarhjúkrunarfræðingur. Palliative care, end-of-life care, Liverpool care pathway, 

end-of-life care in rural areas, end- of- life care in remote areas. 
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2. Kafli Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir og fræðileg skrif sem tengjast 

rannsóknarefninu. Allir einstaklingar eiga rétt á góðri heilbrigðisþjónustu en ákveðnar 

hindranir takmarka aðgang að henni, landafræðin er einmitt ein þessa hindrana. Þjónusta og 

gæði lífslokameðferðar getur takmarkast af því hvar á landinu hún fer fram og verður hér 

fjallað um hvaða hindranir geta komið upp og hvernig þjónustu er háttað á litlum stöðum út á 

landi. Hugtakið líknarmeðferð verður skilgreint og saga líknarmeðferðar verður rakin 

stuttlega. Fjallað verður um stefnumótun og áherslur í líknar- og lífslokameðferð á Íslandi. 

Einnig verður fjallað um líknarmeðferð í dreifbýlum í alþjóðlegu ljósi og á landsbyggðum á 

Íslandi. Í lokin verður svo fjallað um umönnun deyjandi og meðferðarferli. 

 

Líknar- og lífslokameðferð   
Hugtakið líknarmeðferð hefur breyst undanfarin ár en hugmyndir um hugtakið hafa 

meðal annars endurspeglast í skilgreiningum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). 

Árið 1990 var hugtakið skilgreint á þann veg að áhersla var á meðferð við lok lífs og lækning 

var ekki lengur kostur sem völ var á. Árið 2002 kom út nýjasta skilgreiningin á hugtakinu þar 

sem segir að líknarmeðferð getur átt við strax frá greiningu hjá einstaklingum með 

lífshættulega sjúkdóma (WHO, 2002).  

Lífslokameðferð er skilgreind sem lokastig á líknarmeðferð og tekur meðferðin mið af 

varðveislu lífsins þar sem litið er á dauðann sem eðlileg þáttaskil. Markmið líknarmeðferðar 

er hvorki að lengja líf einstaklings né flýta fyrir dauða hans, heldur er lögð áhersla á að draga 

úr þeirri þjáningu sem sjúkdómurinn veldur sjúklingnum og hans nánustu aðstandendum 

(WHO, 2002). 

Sérhæfð líknarmeðferð er veitt á forsendum gagnreyndar þekkingar. Hún er veitt af 

heilbrigðisstarfsfólki sem hefur bæði þekkingu og þjálfun í mannlegum samskiptum og sem 

hefur það að markmiði að veita meðferðina á árangursríkan og markvissan hátt af nærgætni 

og tillitsemi. Sérhæfð líknarmeðferð leiðir til betri einkennameðferðar og dregur úr bæði 

verkja- og kvíðaeinkennum (Higginson og Evans, 2010). 

Tilgangur líknarmeðferðar er að bæta lífsgæði einstaklinga með lífshættulega 

sjúkdóma og aðstandenda þeirra en það er gert með því að fyrirbyggja og draga úr líkamlegri, 

andlegri og sálfélagslegri þjáningu. Meðferðin miðar að því að gera andlátið að eðlilegu ferli 

en ekki að flýta eða fresta andláti. Stutt er við einstaklinginn sem er deyjandi í að viðhalda 

eins mikilli virkni og hann treystir sér til fram að því síðasta. Meðferðin styður við 
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aðstandendur í að takast á við veikindin og felur það í sér þvegfaglega teymisvinnu til þess að 

komast til móts við þarfir einstaklingsins sem er deyjandi og aðstandenda hans. 

Líknarmeðferð getur átt við snemma í veikindaferlinu og er markmiðið að auka lífsgæði 

einstaklingsins í öllu sjúkdómsferlinu. Meðferðin getur staðið samhliða annari meðferð sem 

notuð er til þess að draga úr einkennum en jafnframt lengja líf (WHO, 2002). Lögð er áhersla 

á að draga úr einkennum sjúklingsins og þjáningu og tryggja að hann geti dáið með reisn 

(Landspítali, 2009). Áhersla er lögð á að tengja saman umönnun líkamlegra, andlegra, 

félagslegra og sálrænna þátta en það krefst þverfaglegrar teymisvinnu. Líknarmeðferð er 

læknis- og hjúkrunarmeðferð sem hefur það að markmiði að hjálpa sjúklingnum að lifa eins 

innihaldsríku lífi og hægt er fram að andlátinu. Fjölskylda einstaklingsins er hvött til þess að 

taka þátt í umönnunni með virkum hætti og stutt er við hana bæði í sjúkdóms- og 

sorgarferlinu (WHO, 2002). Þeir sem hafa gagn af líknarmeðferð eru einstaklingar með 

sjúkdóm sem er ólæknanlegur, ef sjúkdómurinn fer versnandi eða ef sjúklingurinn er með það 

erfið einkenni sem ekki er hægt að ráða við og láta ekki undan almennri meðferð. Ýmsir 

sjúkdómar tilheyra undir líknarmeðferð en má þá nefna hjartasjúkdóma, krabbamein, 

langvinnir lungnasjúkdómar, fjölveikir aldraðir einstaklingar og einstaklingar með heilabilun 

og ýta þeir allir undir þörfina fyrir líknarmeðferð (Landspítali, 2009). 

Mikilvægur partur í lífslokameðferð er að fagaðilar setji fram meðferðaráætlun sem 

inniheldur mat á aðstæðum og þörfum einstaklingsins svo möguleikt sé að beita viðeigandi 

meðferð við þjáningu sjúklings en þjáning getur orsakast af ýmsum þáttum, það geta verið 

andlegir, sálrænir og félagslegir þættir. Meðferðaráætlunin þarf að taka mið af siðferðilegum 

og menningarlegum þáttum ásamt lagalegum atriðum. Einnig þarf hún að vera bæði 

þverfagleg og heildræn og er henni ætlað að koma til móts við þarfir sjúklingsins og 

aðstandenda hans (WHO, 2002). Það tekur ekki aðeins á meðferðaraðila að annast deyjandi 

sjúklinga heldur er það einnig krefjandi fyrir sjúklinginn sjálfan og aðstandendur hans. Í 

meðferðaráætlun fyrir deyjandi sjúklinga er mikilvægt að það séu teknar upp umræður bæði 

við sjúklinginn sjálfan og fjölskyldu hans sem fyrst en með því þá opnast fyrir umræður um 

horfur sjúklingsins, markmið og óskir hans og aðstandenda við lífslok. Það er mikilvægt að 

leggja áherslu á það sem hægt er að gera fyrir sjúklinginn en ekki það sem ekki er hægt að 

gera. Þegar umönnunaraðilar sinna deyjandi sjúklingi þurfa þeir að vera sammála um 

meðferðaráætlun, ef það er ekki til staðar þá getur það leitt til þess að einstaklingurinn og 

aðstandendur fái misvísandi skilaboð en það getur valdið því að bæði sjúklingurinn og 

aðstandendur hætti að treysta meðferðaraðilum. Meðferðaráætlun er byggð á 
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læknisfræðilegum grunni og tekur hún tillit til gildismats sjúklingsins og þeirra óska sem hann 

hefur (Landspítali, 2009). 

 

Saga líknarmeðferðar 
Umönnun veikra og deyjandi einstaklinga hefur ávalt verið mikilvægur þáttur í sögu 

mannkynsins (Clemens, Jaspers og Klaschik, 2009). Í upphafi var líkninni lítil gaumur gefinn 

og var öll áhersla lögð á lækningu. Líknarmeðferð beindist í fyrstu aðallega að krabbameini 

og öðrum illvígum sjúkdómum. Það var ekki fyrr en á seinni hluta tíunda áratugar síðustu 

aldar sem farið var að horfa á aðra sjúklingahópa og veita líknarmeðferð einhvern áhuga. Í 

dag er lögð áhersla á að veita líknarmeðferð í gegnum allt sjúkdómsferli sjúklings og að 

fyrirbyggja þjáningar í stað þess að meðhöndla þær þegar sjúklingurinn er orðin verulega 

þjáður (Clark, 2007).  

Líknarhugtakið (e. hospice) er hugtak sem rekja má til miðalda og á við um stað þar 

sem líknarmeðferð fór fram. Latneska orðið hospitum, þýðir gistihús, hospes þýðir ókunnugur 

og host þýðir vinsamlegur og má því gróflega þýða hospice hugtakið sem gististað þar sem 

ókunnugir eru velkomnir (Doyle, Hanks, Cherny og Calman, 2005). Gistihúsin voru í upphafi 

ætluð sem hvíldarstaðir fyrir þreytta pílagríma sem voru á leið heim úr trúarferð. Gistihúsin 

urðu síðar að hvíldarstað fyrir veika ferðalanga og griðastaður fyrir dauðvona sjúklinga til að 

deyja á (Perron og Schonwetter, 2001). Mikilvæg þróun varð í umönnun deyjandi í upphafi 

nítjándu aldar þegar líknarheimili voru opnuð fyrir dauðvona sjúklinga. Fyrsta líknarheimilið 

var opnað af Jeanne Garnier í Lyon í Frakklandi árið 1842. Sex önnur líknarheimili voru 

opnuð í kjölfarið og voru það konur sem stóðu að opnun líknarheimilanna og ráku þau 

(Doyle, o.fl., 2005). 

Hingað til hafði verið lögð áhersla á meðferð á einkennum en í byrjun tuttugustu aldar 

fóru læknar og sjúklingar að leita eftir því hvað orsakaði einkennin. Farið var í það að reyna 

útrýma sjúkdómum og voru sjúkrahús víða byggð til þess eins að meðhöndla og uppræta 

sjúkdóma (Doyle, o.fl., 2005). Sjúkrahús á þessum tíma byggðu ekki á hugmyndarfræði líknar 

heldur miðaði öll meðferð að lækningu. Því voru dauðvona sjúklingar ekki velkomnir og þótti 

það ósigur ef ekki var hægt að lækna sjúklinginn. Trúarreglur fóru því að opna staði fyrir 

deyjandi sjúklinga og voru sum þessara staða nefnd líknarheimili (Payne, Seymour og 

Ingleton, 2004). 

Árið 1879 opnuðu írskar nunnur fyrsta líknarheimilið í Dublin og tóku þær við 

sjúklingum sem voru með ólæknandi sjúkdóma á lokastigi og ekki gátu lengur fengið 
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umönnun á heimilum sínum. Nunnurnar horfðu á dauðann sem hluta af ferðalagi lífsins og 

huguðu að andlegum og tilfinningalegum þörfum sjúklinga sinna en gátu hinsvegar ekki linað 

líkamlegar þjáningar þeirra (Perron og Schonwetter, 2001).  

Hospice hugtakið vísar í dag til ákveðinnar hugmyndarfræði (Lutz, 2011). 

Líknarhreyfingin fór um miðja tuttugustu öld að horfa á dauða án þjáningar og þá var farið að 

vinna gegn ómildri meðferð deyjandi sjúklinga (Doyle, o.fl., 2005). Farið var að nota 

hugtakið líknarmeðferð eða palliative care sem á rætur að rekja til hugmyndarfræði líknar. 

Palliative er komið af latneska orðinu pallium sem þýðir yfirhöfn sem umlykur hlut eða 

persónu og er myndræn líking líknarmeðferðar að vernda einstaklinginn gegn þjáningu 

sjúkdóms (Aurora Houese, e.d.).  

Cicely Saunders er frumkvöðull líknarmeðferðar eins og hún þekkist í dag. Hún vann í 

London á St. Josephs Hospice en þar hófust fyrstu rannsóknir um efnið, lagði hún áherslu á að 

bæta einkennameðferð hjá deyjandi sjúklingum og þá sérstaklega verkjameðferð. Var hún 

upphafsmaður þess að verkjalyf væru gefin á sérstökum tímum en ekki beðið eftir því að 

sjúklingurinn fengi verki eða væri orðin mikið verkjaður. Cicely sem var menntaður læknir, 

hjúkrunarfræðingur og félagsráðgjafi lagði mikla áherslu á heildræna nálgun (Lutz, 2011). 

Cicely ásamt fleirum stofnaði fyrsta nútímalega líknarheimilið St. Christiopher´s Hospice árið 

1967 og er það heimili enn starfrækt. Líknarheimilið tók á móti öllum einstaklingum óháð 

sjúkdómsgreiningu, þjóðfélagsstöðu eða trú sem þótti einstakt. Taldi Cicely að miklivægt 

væri að meðhöndla bæði líkamleg og andleg einkenni sem og tilfinningarlega erfiðleika og 

félagsleg vandamál. Hún lagði mikla áherslu á teymisvinnu ýmissa fagstétta og á rannsóknir 

og fræðslu um líknarmeðferð og andlegar, félagslegar og trúarlegar þarfir sjúklinganna og 

fjölskyldna þeirra. Með hennar framlagi varð því til mikil sérfræðiþekking á skömmum tíma 

(Clark, 2007; Perron og Schonwetter, 2001). 

Í Bandaríkjunum vaknaði áhugi margra á umönnun deyjandi sjúklinga með tilkomu 

bókar dr. Elisabeth Kübler- Ross um viðhorf dauðvona sjúklinga til dauðans. Með tilkomu 

bókarinnar, On Death and Dying, varð uppbygging líknarheimila í Bandaríkjunum (Aurora 

House, e.d.). Elisabeth var geðlæknir að mennt og tók hún viðtöl við dauðvona sjúklinga um 

viðbrögð og líðan þeirra við dauðanum en slíkt hafði aldrei verið gert áður. Bókin byggði á 

þessum viðtölum þar sem Elisabeth lýsir þeirri þögn sem umlykur dauðvona sjúklinga og varð 

bókin metsölubók. Lýsti hún í bók sinni fimm stigum sorgarferlis sem dauðvona sjúklingar 

geta gengið í gegnum. Þessi fimm stig eru afneitun, reiði, sáttaleitun, þunglyndi og sátt við 

dauðann. Komu þessi fimm stig fram í viðtölum hennar en var það mismunandi í hvaða röð 

og hvort sjúklingarnir gengu í gegnum öll stigin (Kübler-Ross, 1989). Í New York í 
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Bandaríkjunum var fyrsta líknarráðgjafarteymið stofnað árið 1974. Í framhaldinu opnuðu 

fleiri líknarheimili víðar um Bandaríkin (Clemens o.fl. 2009). Á ýmsum stöðum í Evrópu 

voru stofnaðar heimaþjónustur og líknardeildir eftir árið 1980 (Clark, 2007). 

 

Saga líknarmeðferðar á Íslandi 
Á Íslandi þróaðist líknarmeðferð á fyrri hluta 9. áratug síðustu aldar. Hjúkrunarfélagið 

Líkn var stofnað árið 1915 og var markmið félagsins að gefa fátækum íbúum Reykjavíkur 

kost á ókeypis heimahjúkrun. Hjúkrunarfélagið Líkn var frumkvöðull í að skipuleggja og 

veita hjúkrun í heimahúsum og skipaði því félagið stóran sess í heilbrigðismálum 

Reykjavíkurbúa (María Pétursdóttir, 1969). Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á Landakoti 

gáfu út bækling um dauðahugtakið og hjúkrun deyjandi árið 1985 og svo ári síðar var fyrsta 

opna ráðstefnan um meðferð og sorg dauðvona sjúklinga og var þá hospice hugmyndarfræðin 

kynnt í fyrsta sinn á Íslandi. Krabbameinsfélag Íslands hóf starfsemi heimahlynningar árið 

1987. Heimahlynningin á Akureyri var stofnuð árið 1989 til að mæta auknum kröfum fagfólks 

og sjúklinga með ólæknandi krabbamein. Krafa var gerð um að þessir sjúklingar gætu fengið 

þá þjónustu sem þeir þurftu í heimahúsum. Heimahlynning Akureyrar veitti í fyrsta skipti 

lífslokameðferð í heimahúsi árið 1992 (Heimahlynning, 2011). Hjúkrunarþjónustan Karítas 

var stofnuð árið 1994 og líknarteymi Landsspítalans var stofnað árið 1997. Stofnuð voru 

samtök fagaðila sem kölluðu sig Lífið árið 1998. Samtökin Lífið vildu efla líknandi meðferð á 

Íslandi og hafa samtökin stuðlað að framförum á sviði líknarmeðferðar (Lífið, 2009). Árið 

1999 opnaði Líknardeildin í Kópavogi og árið 2007 bættist þar við göngu-, dag, og fimm daga 

deild (Bryndís Gestsdóttir, 2009).   

 

Stefnumótun og áherslur í líknar og lífslokameðferð á Íslandi 
Líknarþjónusta snertir alla í þjóðfélaginu og vegna þess þarf að vera samstaða í 

heilbrigðisþjónustunni. Þróunin er ekki í takt við vaxandi fjölda sjúklinga sem þurfa á þessari 

þjónustu að halda og er það vegna skorts á framtíðarsýn og stefnumótun í líknarþjónustu 

(Ásdís Þórbjarnardóttir, 2009). Jafnframt hefur velferðarráðuneytið (2010) lagt áherslur á að 

stuðla þarf að betri líknarþjónustu fyrir þá sem læknast ekki og þar er áberandi heimatengd 

þjónusta sem gefur fólki kost að dveljast í heimahúsi sem lengst (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Samkvæmt Vigdís Hallgrímsdóttir (2010) þarf að skilgreina betur hvað fellst í hugtakinu 

grunnþjónusta og endurskoða hvað skal vera í boði í heimabyggð svo að öryggi heimamanna 

sé tryggt. Einn þjóðfélagshópur þarfnast hve mestrar aðstoðar frá heilbrigðiskerfinu og það 
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eru aldraðir. Allar spár benda til þess að þessi hópur verði stærsti hópur langveikra í 

framtíðinni og vegna fjölgun langveikra aldraðra eykst þörfin á heimaþjónustu, 

bráðasjúkrahúsa, þjónustu heilsugæslustöðva og hjúkrunarheimila. En heimahjúkrun er 

grundvallarforsenda fyrir því að aldraðir geti búið í heimahúsi og er þessi þjónusta hagkvæmt 

úrræði miðað við önnur sem bjóðast í heilbrigðiskerfinu þar sem yfirbyggingin er lítil og 

starfsemin sveigjanleg og hægt er að grípa inn í snemma sem getur komið í veg fyrir 

sjúkrahúsinnlagnir og varanlegrar vistunar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). 

Þjónusta sem hjúkrunarheimili bjóða upp á felur meðal annars í sér að viðhalda færni, 

sjálfræði og lífsgæðum heimilismanna og tryggja öryggi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

2015). Velferðarráðuneytið (2016a) skilgreinir hjúkrunarými tvennskonar. Annars vegar rými 

ætluð einstaklingum sem flytjast til langframa og þeim er tryggð búseta ævilangt og hins 

vegar rými sem ætluð eru einstaklingum í hvíldarinnlögn eða endurhæfingu. En einn af 

vaxandi þáttum í þjónustu hjúkrunarheimila á Íslandi er líknarþjónusta. Þegar lífslok nálgast 

er það hlutverk viðkomandi hjúkrunarheimilis að veita líknar- og lífslokameðferð svo 

einstaklingurinn haldi reisn og geti átt friðsælt andlát (Velferðarráðuneytið, 2016a). 

Hjúkrunarfræðingar eru lykilaðilar í þeirri umönnun. Þeir sjá um að skipuleggja, meta, stjórna 

og framkvæma hana, í samstarfi við aðrar starfsstéttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

2015). Skipulag heilbrigðiskerfisins þarf að taka mið af þörfum einstaklingsins, vera 

sveigjanlegt og samhæfa þjónustu sem er í boði betur. Gert er ráð fyrir að aukin þáttaka 

fjölskyldunar í umönnun og meðferð sé hluti af þeirri framtíðarsýn. Íslendingar hafa hingað til 

nýtt sér óhefðbundin úrræði og má ætla að sú þróun haldi áfram (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Í september 2016 var haldið málþing á Akureyri þar sem rædd var þróun og 

framtíðarsýn í líknarþjónustu á Norðurlandi. “Ég vil nefna það strax að þótt yfirskrift 

málþingsins beri með sér að einungis sé til umfjöllunar líknarþjónusta á Norðurlandi, þá er 

hugsunin sú að taka umræðuna aðeins lengra. Þannig er horft til þess að skipuleggja líknandi 

meðferð og lífslokameðferð sem unnt verði að veita á Akureyri en nái einnig til starfssvæða 

heilbrigðisstofnana Norðurlands, Austurlands og Vestfjarða” (Velferðarráðuneytið, 2016b). 

Hér leggur fyrrverandi heilbrigðisráðherra áherslu á mikilvægi þjónstu líknar og 

lífslokameðferðar og að miðstöð sé í þessum málum á landsbyggðinni.  
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Landsbyggðarhjúkrunarfræðingar 
 Segja má að störf hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni séu einstök og kalla á 

sérhæfingu á mörgum sviðum. Landsbyggðin er fjölbreytt og hefur breitt verksvið og felur í 

sér hjúkrun í hand- og lyflækningahjúkrun, líknandi hjúkrun, barnahjúkrun, slysa- og 

bráðahjúkrun, hjúkrun aldraða og geðhjúkrun. Hjúkrunarfræðingar á landsbyggðinni sjá 

einnig um forvarnarstarf, heilsuvernd og ráðgjöf fyrir alla aldurshópa (Stanton og Dunkin, 

2002: Bushy, 2002). Þessi fjölbreytileiki í störfum landsbyggðarhjúkrunarfræðinga stafar af 

litlum starfshópi, ótraustum innviðum og takmörkuðum úrræðum til að mæta þörfum 

skjólstæðinga (Francis og Mills, 2011). Landsbyggðarhjúkrunarfræðingar hafa einstakan 

hæfileika til að færast átakalítið úr einu hlutverki yfir í annað eftir aðstæðum sem er í raun 

einstakt (Rosenthal, 2005).  

 Hlutverk landsbyggðarhjúkrunarfræðinga snúast að mestu leyti um að greina 

vandamál og koma þeim í réttan farveg. Þeir þurfa að hafa góða yfirsýn og geta forgangsraðað 

verkefnum og þurfa þeir einnig að hafa góða stjórn á starfsumhverfi sínu (Sedgwick, Grigg og 

Dersch, 2014). Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa ákveðin persónueinkenni til að geta starfað 

á landsbyggðinni. Þeir þurfa að vera úrræðagóðir, samstarfsfúsir og sveigjanlegir. Þeir þurfa 

einnig að búa yfir góðri samskiptahæfni og miðlað og stýrt verkefnum á farsælan hátt. Þeir 

þurfa að hafa hugrekki, sjálfstraust og þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar (Jones og Ross, 

2003; Stanton og Dunkin, 2002). 

Í rannsókn sem var gerð á hjúkrunarfræðingum í dreifbýli í Ástralíu árið 2010 var 

niðurstaðan sú að hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á landsbyggðinni voru útsettari fyrir 

streitu og tilfinningaþroti en þeir sem störfuðu annarsstaðar. Tilfinningalegt álag, vinnu- álag, 

ófullnægjandi starfsumhverfi, fagleg einangrun og aðrir svæðisbundnir samfélagsþættir virtust 

ráða mestu þar um (Opie o.fl., 2010). En ein ástæða fyrir því er meðal annars að 

hjúkrunarfræðingar þurfa að mæta víðtækum þörfum ólíkra sjúklingahópa á litlu svæði með 

takmörkuð úrræði (Lenthall ofl., 2009). 

Rannsókn var gerð á starfsánægju meðal landsbyggðarhjúkrunarfræðinga þar sem 

tekin voru viðtöl við 87 hjúkrunarfræðinga og níu hjúkrunarstjórnendur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar komu á óvart en þær sýndu að þættir sem taldir eru valda streitu efli einnig til 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga. Voru það þættir eins og aukin ábyrgð, fjölbreytileg verkefni, 

sjáfstæði í starfi, starfa í litlum starfshópum og búa í litlu samfélagi. Niðurstöður sýndu að 

minni frítími, mikið álag, óraunhæfar væntingar samfélags, litíl stuðningur frá stjórnkerfi og 

yfirmönnum og breytingar og óstöðugleiki í stefnum og fjárveitingum til heilbrigðismála 

höfðu mest áhrif á neikvæða starfsánægju hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni (Weymouth 
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o.fl., 2007).  

 Steinunn Jónatansdóttir skrifaði árið 2015 meistararitgerðina „Þú verður að bara að 

bjarga þér sjálfur” en hún rannsakaði störf og hlutverk landsbyggðarhjúkrunarfræðinga. Í 

rannsókninni voru allir viðmælendur kvenkyns hjúkrunarfræðingar á aldrinum 32-63 ára og 

störfuðu þeir í smærri samfélögum með um það bil fimm þúsund íbúa. Allir viðmælendur 

voru sammála um að nándin, sem er stór hluti af landsbyggðarhjúkrun, sé kostur frekar en 

ókostur og að hafa trú á eigin getu sé lykillinn. Rannsóknin leiddi í ljós að víðtæk þekking og 

hæfleikar eru eitt af því sem einkennir landsbyggðarhjúkrunarfræðinga sem vinna sjálfstætt í 

ólíkum aðstæðum þar sem skortur er á úrræðum með fjölbreyttan sjúklingahóp og vöntun á 

faglegum stuðning (Steinunn Jónatansdóttir, 2015).  

 

Líknar- og lífslokameðferðir í dreifbýli - í alþjóðlegu ljósi 
Til að gefa mynd af líknar- og lífslokameðferð í alþjóðlegu ljósi ákváðu höfundar að 

kynna sér rannsóknir sem hafa verið gerðar í Ástralíu, Norður-Ameríku og Evrópu. Ástæða 

fyrir þessu vali er sú að góðar rannsóknir hafa verið gerðar sem gefið hafa góða mynd af því 

sem er og mætti gera betur í líknar- og lífslokameðferðarþjónustu sem Ísland getur tekið til 

fyrirmyndar í uppbyggingu á þjónustu og skipulagi.  

Í samantektarrannsókn Rygh og Hjortdahl (2007) eru kynntar niðurstöður um 

mögulegar leiðir til að bæta heilbrigðisþjónustu í dreifbýlum. Ályktun höfunda greinarinnar 

var sú að nóg er til af fræðigreinum og öðru lesefni sem ætlað er að samþætta og auka 

þverfaglegt starf, bæta samfellu og samræmingu í heilbrigðisþjónustunni en fáar þessara 

greina fjalla um málefni heilbrigðisþjónustu í dreifbýlum.  

 Heilbrigðissstarfsfólk í dreifbýlum og á afskekktum svæðum standa frammi fyrir þeirri 

áskorun að geta veitt heildstæða og samþætta þjónustu. Vaxandi þróun er í skipulagningu á 

heilbrigðisþjónustu í dreifbýlum og er stöðugt verið að reyna tryggja meira fé til 

heilbrigisþjónustunnar í þessum málum. Þau lönd sem voru skoðuðu við gerð þessarar 

fræðilegu umfjöllun voru iðnaðarvædd lönd í Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu.  

	

Ástralía  

Samkvæmt alþjóðlegri rannsókn sem gerð var af The Economist þá er Ástralía í öðru 

sæti í gæðum hvað varðar líknarþjónustu. Rannsóknin var framkvæmd í þeim tilgangi að 

kanna mismun á líknarþjónustu í mismunandi löndum. Samt sem áður eru ekki allir hlutar 

Ástralíu sem hafa jafn mikinn og góðan aðgang að slíkri þjónustu, en í Ástralíu er 
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líknarþjónusta í stóru borgunum meiri heldur en í dreifbýlum og á afskekktum svæðum. Um 

sjö milljónir manna búa utan stórborganna og þeir hafa lægri lífsaldur, greinast með sjúkdóma 

á hærra stigi heldur en annarsstaðar og hafa fleiri heilsufarslega áhættuþætti heldur en fólk í 

stærri borgunum. Dánartíðni eykst á afskekktari svæðum. Ekki eru allir reiðubúnir til þess að 

ferðast að heiman til þess að fá sérhæfða líknarmeðferð og vera þar til endaloka. Margir 

einstaklingar, sérstaklega þeir sem búa í dreifbýli og afskekktum samfélögum vilja eyða 

síðustu vikunum heima hjá sér eða á litlum sjúkrahúsum eða öldrunarstofnunum, nálægt sínu 

fólki, með aðstoð sveitarfélagsins (National Rural Health Alliance, 2012). 

        Fyrir lækna í dreifbýlum og sjúklinga þeirra er mikilvægt að hafa skjótan aðgang að 

ráðgjöf sérfræðinga og að tækjabúnaði til þess að sinna líknarmeðferð. Í dreifbýlum og 

afskekktum svæðum þá getur vandamálið jafnvel verið það að ekki er læknir á svæðinu til 

þess að styðja við líknarmeðferð (National Rural Health Alliance, 2012).  

 

Norður-Ameríka  

Í Bandaríkjunum eru starfandi margar líknardeildir þar sem lífslokameðferð er veitt 

sérstaklega en þær eru einungis ætlaðar langveikum sjúklingum sem læknir hefur staðfest að 

muni deyja innan sex mánuða eða fyrr. Íbúar í dreifbýlum og minni stöðum sem hafa ekki 

stórt sjúkrahús og kannki bara litla heilsugæslu, hafa ekki sama aðgang að fullkomnri líknar- 

eða / og lífslokameðferð. Í skýrslu Stratis Health um dreifbýli í Minnesota ríki kom fram að 

þótt samfélagið hafi ekki allt sem það þarf, læknisfræðilega, þá hafa lítil samfélög oft aðra 

nauðsynlega hluti eins og stuðning samfélagsins, samheild fjölskyldunnar, stórt tengslanet og 

margt fleira sem einkennir lítil samfélög. Við takmarkaða kosti verður fólk sveigjanlegt og 

úrræðagott (Stratis Health, 2016). 

 Á síðustu 10 árum hefur verið mikil og hröð þróun í líknar- og lífslokameðferð í 

heilbrigðiskerfinu í Bandaríkjunum. Líknarteymum og starfssemi þeirra innan veggja 

sjúkrahúsa hefur fjölgað um 148% (Stratis Health, 2016). En þrátt fyrir þennan vöxt þá eru 

samt margar hindranir sem koma í veg fyrir aðgang að viðunandi líknarmeðferð í dreifbýlum í 

Bandaríkjunum (Lynch, 2013). Árið 2015 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum á 

lífslokameðferð hjá krabbameinssjúklingum í dreifbýlum. Þar voru kannaðar helstu hindranir 

sem kæmu í veg fyrir að sjúklingar fengju árangursríka lífslokameðferð. Niðurstöðunum var 

skipt í fjögur þemu. 1) Klofnun á þjónustu, 2) Óljós meðferð, 3) Of mikil eftirspurn miðað við 

framboð, 4) Ófullnægjandi klínísk þekking starfsmanna. Einnig tóku toll ferðalög sjúklinga 

milli staða til að sækja þjónustu (Keim-Malpass, Mitchell, Blackhall, og DeGuzman, 2015). 
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Talið er að allt að 41.6% af öllum dauðsföllum á vegum heilbrigðisskerfisins í Bandaríkjunum 

megi flokka undir líknar- og lífslokameðferð, en samt eru bara 54% af ríkisreknum 

sjúkrahúsum sem bjóða upp á líknar- og lífslokameðferð og þessi sömu sjúkrahús sjá um 47 

milljónir bandaríkjamanna sem eru ekki sjúkratryggðir eða búa í dreifbýli. Aðrar áskoranir 

sem hafa áhrif á aðgengi þjónustu eru meðal annars takmarkað fjármagn, mannekla og 

landafræðilegir þættir. Eins og annarstaðar í heiminum er þörf á hjúkrunarfræðingum með 

sérþekkingu í líknarhjúkrun um öll Bandaríkin enda mjög stórt land. Ein lausn á þessum 

vanda er að veita hjúkrunarfræðingum með sérþekkingu (e. nurse practitioners) sem starfa í 

dreifbýli umboð til stýra og reka eigið líknarteymi í samstarfi við næsta sjúkrahús (Lynch, 

2013). 

 

Þýskaland 

Í Þýskalandi hefur verið auðveldara að stofna göngudeildir líknarmeðferðar í 

þéttbýlum og stærri bæjum þar sem íbúafjöldi er hár, búsetustaðir og mannvirki liggja þétt 

saman og vegalengdir eru stuttar. Uppbygging heilbrigðisþjónustu gengur yfirleitt betur í 

þéttbýlum heldur en í dreifbýlum með tilkomu sérdeilda sjúkrahúsa, sérfræðiþjónustu lækna, 

líknarþjónustu, umönnunaraðila og svo eitthvað sé nefnt.   

Saga þjónustu líknarmeðferðar í Þýskalandi er löng en það var ekki fyrr en árið 2007 

sem sjúklingar fengu rétt líknarmeðferðar skilgreindan í lögum og líknarmeðferð varð 

lögbundin í sjúkratryggingum. Eftir nær tíu ár af sérhæfðri líknarmeðferð á göngudeildum í 

Þýskalandi eru enn nokkur svæði sem ekki fá þessa þjónustu. Þjónustu líknarmeðferðar í 

dreifbýlum átti að tryggja tiltölulega fljótt þar sem stærri sjúkrahúsum og háskólasjúkrahúsum 

í Þýskalandi væri skylt að halda úti göngudeild líknarmeðferðar. En það hefur reynst mjög 

erfitt að skapa og halda úti skilvirkri og góðri heilbrigðisþjónustu í dreifbýlum og smærri 

stöðum hvað þetta varðar. Þjónusta líknarmeðferðar verður að vera aðgengileg öllum 

svæðibundnum sjúkrahúsum en það er oft erfitt á minni svæðum. Taka verður tillit til 

umhverfis og sérstakra aðstæðna sem fylgir dreifbýlum og smærri stöðum og reyna þróa og 

koma á skilvirkri þjónustu til líknarmeðferðar.  

Dánartíðni sjúklinga með illkynja sjúkdóma er hærri á heimilum í dreifbýlum heldur 

en hjá sjúklingum í þéttbýli eða allt að 48-50% hærri. Með því að efla sérhæfða líknarmeðferð 

á heimilum mun dánartíðni á heimilum aukast enn frekar eða um 80% og er það í samræmi 

um óskir meirihluta sjúklinga að fá að deyja heima (Papke og Kluge, 2016). 
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Til að koma á skilvirkri líknarþjónustu í dreifbýlum þarf að koma á samvinnu við 

aðrar nálægar heilbrigðisstofnanir og byggja upp samstarf. Papke og Kluge (2016) lögðu til 

þverfaglegt fjögurra stiga kerfi til að koma á líknarþjónustu í dreifbýlum. Kerfið felur í sér 

tengslanet þar sem sjúklingurinn, fjölskylda hans og sú heilbrigðisþjónusta sem veitt er á hans 

svæði tengist sérhæfðari þjónustu á nálægum svæðum. Sérfræðingur í hjúkrun myndi þá 

fylgja skrefi tvö eftir og koma þeim í samband við sérhæfða þjónustu og búa til brú þar á 

milli. Þriðja skrefið myndi fela í sér að koma sjúklingi í samband við lækna, sérhæfða í 

líknarmeðferð og koma á stað áætlun. Fjóra skrefið felur í sér að tengja aðra nauðsynlega 

þjónustuveitendur eins og lyfjafræðinga, sálfræðinga, umönnunaraðila og fleiri í tengslanet 

sjúklings. Með þessu samstarfi er hægt að auka líkurnar á því að gera sjúklingnum kleift að 

deyja í heima (Papke og Kluge, 2016).  

  Niðurstöður umfjöllunar sýna að hægt er að veita samfellda og samþætta 

heilbrigðisþjónustu í dreifbýlum og á afskekktum svæðum með samvinnu og samstarfi 

mismunandi fagaðila, úthlutun verkefna, sveigjanlegum hlutverkum og með aðlögun 

menningar hvers staðar. Að auki með því að samþætta verkefni og koma á skipulagðri 

umönnun og notast við fjarlækningar er vel hægt að koma á góðri og skilvirkri umönnun og 

þjónustu í dreifbýlum og á afskekktum svæðum. Niðurstöður þessarar umfjöllunar benda 

einnig á skort á rannsóknum á þessu efni og undirstrika þörfina fyrir frekari rannsóknir (Rygh 

og Hjortdahl, 2007).  

 

Landsbyggðin 
Landsbyggð á Íslandi einkennist af fólksfæð og fjarlægð frá þéttbýli. Hún er 

fjölbreytileg og samanstendur af minni byggðarkjörnum og dreifðum sveitum. Í þessu 

samhengi hefur Howie (2008) bent á að hver staður hafi sín menningarlegu og 

umhverfistengdu einkenni, siði og venjur. Ekki hefur náðst sameiginlegur alþjóðlegur 

skilningur á hugtakinu landsbyggð. Mikilvægt er að heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni sé 

ekki aðeins skilgreind út frá landfræðilegum þáttur heldur þarf einnig að horfa á staðbundna 

áhrifaþætti. Árstíðir og veðurfar hafa áhrif á hagkerfi og menningu sérstaklega í litlum 

byggðarkjörnum á landsbyggðinni sem hefur áhrif þjónustu samfélagsins (Gould og Moon, 

2000).    
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Líknar- og lífslokameðferð á landsbyggðinni - á Íslandi 
Áþreifanlegur skortur er á rannsóknum á heilbrigðisþjónustu sem veitt er á 

landsbyggðinni. Aðeins fannst ein rannsókn (Þórunn Pálsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 

2016) sem kemur inná líknar- og lífslokameðferð sem veitt er í dreifbýli á Íslandi. Því geta 

höfundar aðeins stuðst við munnlegar heimildir hvað varðar þetta málefni. Höfundar töluðu 

við þrjá hjúkrunarfræðinga sem halda utan um líknarmeðferð á Egilsstöðum, Höfn og Vík í 

Mýrdal til að gefa lesendum hugmynd af þjónustunni sem er í boði á þessum stöðum. Aðal 

ástæða fyrir vali á þessum stöðum er sú að tveir af þremur höfundum vinna og búa á 

Egilsstöðum og þriðji á Höfn og hafa þeir allir sinnt líknar- og lífslokameðferð á 

hjúkrunarheimilinum á þeim stöðum. Vík í Mýrdal varð fyrir valinu því líknarhjúkrunin þar er 

aðeins öðruvísi en ella því þetta er lítið samfélag með aðeins þrjá hjúkrunarfræðinga. 

 

Egilsstaðir 
Líknar- og lífslokameðferð er veitt á hjúkrunarheimilinu Dyngju. Það getur reynst 

erfitt að veita líknarmeðferð í heimahúsum þegar hjúkrunin er orðin of flókin og 

fyrirferðamikil og þá leggst fólk yfirleitt inn á hjúkrunardeildina. Það koma margir aðfluttir úr 

sveitunum í kring og frá minni stöðum eins og Borgafirði Eyrstra og leggjast inn á 

Dyngju.  Hjúkrunarfræðingar sjá að mestum hluta um líknarmeðferðina en flestir starfsmenn 

koma eitthvað að henni sem og aðrar stéttir eins og læknar, prestar og sálfræðingar. Það er 

ekki stuðst við sérstaka meðferðarferla eins og Liverpool Care Pathway en frekar notuð 

hjúkrunarferlin sem eru til staðar í sögukerfinu og ef þörf er á er haft samband við sérfræðinga 

í líknarmeðferð. Það er eitt herbergi á hjúkrunarheimilinu sem er sérstaklega notað þegar 

lífslok nálgast hjá sjúklingum og er passað að það sé huggulegt og með auka rúm og lazyboy-

stólum fyrir aðstandendur en lögð er áherslu á að fjölskylda fái að taka þátt í ferlinu (Margrét 

Björk Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 13. mars, 2017). 

 

Höfn í Hornafirði 
Líknarhjúkrun er stór hluti af þeirri þjónustu sem er veitt á hjúkrunarheimilinu 

Skjólgarði á Höfn. Þegar heimahjúkrun getur ekki lengur sinnt einkennameðferð þá tekur 

hjúkrunardeildin við. Það leggjast margir inn sem eru ekki í föstu hjúkrunar- eða dvalarrými 

og dveljast á Skjólgarði í lífslokameðferð því margir búa í sveitunum í kring. Það getur komið 
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upp sú staða að ekki er hægt að taka á móti einstaklingi strax en þá er haft samband við 

Landspítalann þar til svigrúm myndast. Það er ekki notast við sérstakt meðferðarferli en það 

er frekar haft til hliðsjónar þegar líknarmeðferð er í gangi. En það er alltaf passað upp á að ró 

og næði sé í kringum þetta ferli fyrir sjúkling og aðstandendur. Allt er gert til að mæta þörfum 

einstaklingsins og fjölskyldu. Boðið er upp á fræðsluefni fyrir aðstandendur og ef þarf þá er 

prestur alltaf nálægur (Ásgerður Gylfadóttir, munnleg heimild, 31. janúar, 2017). 

 

Vík í Mýrdal  
Þegar fólk með banvæna sjúkdóma vill vera heima hjá sér þá er reynt að verða eftir 

þeim óskum. Því hefur aldrei verið hafnað ef fólk vill þiggja lífslokameðferð í heimahúsi. 

Hjúkrunarfræðingur og læknir vinna saman ásamt því að vera í sambandi við líknardeild 

Landspítalans og stuðst er við klínískar leiðbeiningar frá Landspítalanum og reynt að aðlaga 

meðferðina eftir þörfum hvers og eins. Annars er hjúkrunarheimilið Hjallatún sem veitir 

lífslokameðferð. Það koma ekki margir aðfluttir en það hefur gerst að fleiri en einn hafa þurft 

á slíkri meðferð að halda á sama tíma. Það er allt gert til að mæta bæði andlegum og 

líkamlegum þörfum og í svona fámennu héraði þekkja umönnunaraðilar skjólstæðingana vel 

sem gerir hjúkrunina mjög persónulega einnig tekur fjölskyldan stóran þátt í 

lífslokameðferðinni í heimahúsi. Stuðningur eftir andlát fyrir aðstandendur er alltaf í boði 

(Helga Þorbergsdóttir, munnleg heimild, 14. mars, 2017).  

 

Umönnun deyjandi einstaklinga  
Miklar framfarir hafa orðið í læknavísindum og í heilbrigðisþjónustunni á síðustu 

árum og áratugum og hefur því eðli dánarferlis breyst mikið. Nú til dags deyja færri 

skyndidauða vegna sýkinga eða áverka en algengara er að fólk deyi hægar og í kjölfar 

langvinnra sjúkdóma eða í elli. Þetta leiðir til alvarlega veikum og deyjandi sjúklingum 

fjölgar en nauðsynlegt er að heilbrigðisstarfsfólk haldi sér á tánum og tileinki sér það vísindin 

hafa uppá að bjóða á hverjum tíma til þess að mæta þeirri áskorun að tryggja öllum deyjandi 

einstaklingum sem bestu mögulegu umönnun sem völ er á (National Institude of Health, 

2004). Við umönnun deyjandi sjúklinga þarf að huga að mörgu eins og umönnunarþörf, 

þjáningu, virðingu og lífsgæðum sjúklings. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt til að 

að aukin fjárlög skuli vera sett í að efla líknarþjónustu í heiminum á meðan ekki hefur náðst 

betri lækning við þeim fjölmörgum sjúkdómum sem hrjá mannkynið. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur einnig lagt áherslu á að líknarmeðferð verði samþætt 



	 xxvii	

heilbrigðisáætlun allra þjóða. Er markmiðið þeirra að allir langveikir einstaklingar sem þurfa 

á líknarmeðferð að halda geti fengið heildræna og sérhæfða meðferð (WHO, 2002; WHO, 

2015). Langveikum fjölgar hraðar en búist var við vegna hækkandi aldurs og tækniframfara í 

heilbrigðiskerfinu (Young o.fl., 2007). 

  Óttinn við dauðann er mörgu heilbrigðisstarfsfólki óyfirstíganleg hindrun og gerir 

þeim oft erfitt fyrir að annast deyjandi einstaklinga (Doyle, 2003). Mannfólkið hefur ekki enn 

sætt sig við dauðleika sinn, mannfólkið á að vera ódauðlegt og er því misboðið með 

dauðanum (Saunders, 2006). Doyle (2003) segir að horft sé á dauðann sem læknisfræðileg 

mistök en ekki sem viðurkennt ferli og sé bráðaþjónustan metin meira en líknarþjónustan sem 

sé vandamál í heilbrigðisþjónustunni. Fleiri taka undir þetta og segja að heilbrigðiskerfið vera 

aðlagað fyrst og fremst að lækningum og bráðatilfellum (Wagner o.fl., 2001). 

Í 4. grein í siðareglum hjúkrunarfræðinga segir: ,,Hjúkrunarfræðingurinn hefur 

samráð við skjólstæðing og virðir rétt hans til að taka ákvarðanir um eigin meðferð. 

Hjúkrunarfræðingur skal stuðla að því að skjólstæðingur eða forráðamaður/menn hans geti 

tekið upplýsta ákvörðun“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d). Hjúkrunarfræðingar gegna 

mikilvægu hlutverki í umönnun deyjandi einstaklinga og aðstandenda þeirra (Dunn, Otten og 

Stephens, 2005). Hlutverk hjúkrunarfræðings felst í góðri umönnun og þurfa þeir að geta veitt 

persónumiðaða umönnun (Sherwen, 2014). 

Á Íslandi er aðeins ein starfrækt líknardeild og leggjast því deyjandi sjúklingar oft inná 

bráðasjúkrahús sem ætluð eru sjúklingum með bráðasjúkdóma. Hjúkrunarfræðingar þurfa því 

að sinna deyjandi sjúklingum við aðstæður sem ekki eru taldar kjöraðstæður til 

líknarmeðferðar. Í rannsókn Elísabetar Hjörleifsdóttur og Bergþóru Stefánsdóttur (2016) sem 

gerð var á tveimur stærstu sjúkrahúsunum á Íslandi voru könnuð viðhorf og reynsla 

hjúkrunarfræðinga af sérhæfðri lífslokameðferð á bráðalegudeildum. Greind voru 12 viðtöl og 

sýndu niðurstöður að deyjandi sjúklingar á bráðadeildum færu seint á sérhæfða líknarmeðferð 

og að upplýst samþykki sjúklinga varðandi meðferðartakmörkun væri ábótavant.   

Johansson og Lindahl (2011) gerðu eigindlega rannsókn á almennum deildum á 

tveimur sjúkrahúsum í Svíþjóð á reynslu hjúkrunarfræðinga á umönnun deyjandi sjúklinga 

sem voru í líknar- og lífslokameðferð þar. Alls tóku átta hjúkrunarfræðingar þátt og höfðu 

þeir enga sérstaka menntun sem tengdist líknar- eða lífslokameðferð. Á deildunum voru bæði 

sjúklingar í líknarmeðferð og aðrir sjúklingar sem ekki voru deyjandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að hjúkrunarfræðingarnir lýstu því að þeim þótti erfitt að sinna ólíkum 

hópum sjúklinga á sama tíma. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn sem gerð var í 

Ástralíu á reynslu og upplifun hjúkrunarfræðinga sem sinntu bæði deyjandi einstaklingum og 
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öðrum sjúklingum sem ekki voru deyjandi á sömu deild (Bloomer, Endacott, O´Connor og 

Cross, 2013). Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókn Johannsson og Lindahl (2011) sögðu erfitt að 

mæta þörfum ólíkra sjúklinga og lýstu bæði óánægju og ánægju í starfi. Þátttakendur tjáðu 

erfiðleika við að annast deyjandi sjúklinga og töluðu um að þeir væru berskjaldaðri og 

meðvitaðri um lífið. Hugsanir um eigin dauða vöknuðu og vissu hjúkrunarfræðingarnir oft 

ekki hvernig þeir ættu að takast á við allar þessar tilfinningar sem fylgdu því að annast 

deyjandi sjúkling og fjölskyldu hans. Þátttakendur voru sammála um að þeir væru staðráðnir í 

því að veita sjúklingum sínum sem bestu mögulegu umönnun þrátt fyrir mikið álag. Flestir 

þátttakenda töluðu um þörf fyrir aðskilda deild fyrir deyjandi sjúklinga þar sem hægt væri að 

stuðla að betri líknarmeðferð og mæta þörfum þeirra betur (Johansson og Lindahl, 2011). 

Thompson, McClement og Daeninck (2006) gerðu rannsókn á 

bráðalyflækningadeildum tveggja háskólasjúkrahúsa í Kanada. Þátttakendur hennar voru tíu 

hjúkrunarfræðingar og var tilgangurinn að koma skilningi á því ferli að veita hágæða 

lífslokaumönnun. Rannsóknin hafði einnig þann tilgang að koma fram með kenningu sem 

endurspeglaði veruleika þátttakenda af reynslu þeirra við að veita slíka umönnun á 

bráðalyflækningadeildum. Niðurstöður rannsóknar sýndu að helsta vandamál þátttakenda var 

að þeim fannst oft erfitt að veita hágæða lífslokaumönnun vegna þess hversu flókið ferli það 

getur verið sem felur í sér marga þætti. Hjúkrunarfræðingarnir þurftu að huga að þörfum 

sjúklingsins og vera málsvari hans og þurftu þeir einnig að sjá til þess að sjúklingurinn og 

fjölskylda hans fengju einrými og frið sem gat verið erfitt á bráðadeild þar sem annríki ríkti. 

Hjúkrunarfræðingarnir þurftu að forgangsraða verkefnum og hagræða tíma sínum og vera 

sjúklingnum og fjölskyldu hans til staðar. Greindar voru fjórar leiðir til að auðvelda 

hjúkrunarfræðingum lífslokaumönnun. Í fyrsta lagi þarf að ríkja sameiginlegur skilningur á 

milli sjúklingsins, fjölskyldu hans, hjúkrunarfræðings og lækna á því að sjúklingurinn sé 

dauðvona, með því breytist eðli meðferðarinnar. Í öðru lagi þarf að uppfylla líkamlegar þarfir 

sjúklingsins og veita viðeigandi umönnun. Í þriðja lagi þurfa hjúkrunarfræðingarnir að vera til 

staðar fyrir sjúklinga sína og fjölskyldur þeirra. Til þess þurfa þeir að þekkja viðhorf sín til 

dánarferlisins og dauðans og þurfa þeir einnig að vera öruggir með sjálfan sig. Til að öðlast 

slíkt öryggi töldu þeir mikilvægt að hafa góða reynslu og helga sig umönnun deyjandi. Í 

síðasta lagi var það umhverfi bráðadeildarinnar sem þótti ekki kjörið fyrir deyjandi sjúklinga. 

Töldu hjúkrunarfræðingarnir umhverfið hafa mikil áhrif á gæði umönnunar og töluðu um 

skort á einbýlum (Thompson, o. fl., 2006). 

Í þriðju grein laga um réttindi sjúklinga segir: ,,Sjúklingur á rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita. Sjúklingur á rétt á þjónustu sem 
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miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á“ (Lög um 

réttindi sjúklinga nr. 3/1997). Burtséð frá ofangreindum lögum þá er það í höndum 

heilbrigðisstarfsfólks að meta ástand sjúklings hverju sinni eftir bestu þekkingu. Það er oft 

erfið ákvörðun fyrir heilbrigðisstarfsfólk hvort eigi að grípa til líknarmeðferðar þegar fólk er 

orðið mjög veikt. Huga þarf að læknisfræðilegum, lögfræðilegum, siðferðilegum og 

sálfélagslegum sjónarmiðum (Hnikka o.fl., 2002).  

Ekki skal hefja meðferð eða halda meðferð áfram sem felur ekki í sér raunhæfa von 

um líkn eða lækningu. Þá skal einnig stöðva þær meðferðir og rannsóknir sem eru 

sjúklingnum ekki til góða og valda þjáningum. Það er enginn siðferðilegur grunnur fyrir 

inngripi sem felur hvorki í sér líkn eða lækningu (Landspítali, 2009). 

Sjúklingum á Landspítalanum er veitt full meðferð nema um önnur fyrirmæli sé að 

ræða í sjúkraskrá sjúklings. Full meðferð miðar að því að lækna og greina sjúkdóma, bæta 

lífsgæði og draga úr einkennum. Full meðferð felur einnig í sér líknarmeðferð. Það er 

siðferðilega réttmætt að beita fullri meðferð að endurlífgun þegar endurlífgun eða önnur 

meðferð er ekki talin gagnast sjúklingnum. En hafi sjúklingur óskað þess að vera ekki 

endurlífgaður skal virða það (Landspítali, 2009). 

 

Meðferðarferli í umönnun deyjandi einstaklinga 
Meðferðarferli eru notuð um allan heim og til eru mismunandi tegundir af þeim sem 

tengjast heilbrigðisþjónustu. Meðferðarferli eru notuð til að skipuleggja umönnun með því að 

staðla umönnunarferli sem leiðir til minni breytileika í umönnuninni og gagnsæis hvernig 

umönnun er framkvæmd. Þau eru notuð til þess að hjálpa þverfaglegum teymun að skipulegga 

vinnu þeirra (Vanhaecht, De Witte, Panella og Sermeus, 2009). 

Nú til dags er líknarmeðferðar að mestu leyti veitt af aðilum sem hafa ekki 

sérfræðimenntun á sviði líknarmeðferðar og líklegt þykir að það haldi áfram. Þá skiptir máli 

að ósérfræðimenntað fagfólk hafi góðan og aðgang að stuðningi og ráðgjöf sérfræðinga í 

störfum sínum þar sem þeir vinna með deyjandi einstaklingum og að meðferðarferlið hjálpi til 

að auðvelda og móta þá umönnun sem veitt er (Ellershaw og Murphy, 2011). 

Hér á Íslandi eru til klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð sem unnar voru 

af  Líknarráðgjafateymi Landspítalans. Þessar leiðbeiningar eru byggðar á erlendum 

leiðbeiningum um gagnreynda þekkingu. Þeim er ætlað að endurspegla heildræna nálgun við 

gerð meðferðaráætlunar hjá einstaklingum sem eru með lífshættulega eða versnandi langvinna 

sjúkdóma. Í þessum leiðbeiningum segir að greiningin lífslokameðferð eigi við þegar 
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einstaklingur er deyjandi og er þá mælt með að meðferðarferlinu Liverpool Care Pathway sé 

fylgt eftir við lok lífs (Landspítali, 2009). 

  Meðferðarferlið Liverpool Care Pathway (LCP) er eina ferlið á Íslandi sem notað er 

eftir okkar bestu vitund en það hefur verið þýtt á Íslensku sem meðferðarferli fyrir deyjandi 

sjúklinga. Með því að notast við meðferðarferlið er markmiðið að reyna að tryggja deyjandi 

sjúklingum gæði í umönnun og meðferð við lok lífs, ásamt því að tryggja að aðstandendum 

ástvinarins sé sýndur stuðningur bæði fyrir og eftir andlát og stefnt er að því að auka færni og 

þekkingu heilbrigðisstarfsfólks varðandi meðferð og umönnun síðustu dögum lífs (Svandís 

Íris Hálfdánardóttir, Ásta B Pétursdóttir, Guðrún Dóra Guðmannsdóttir, Kristín Lára 

Ólafsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir, 2010). 

Þórunn Pálsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir framkvæmdu rannsókn til að kanna 

hvernig hjúkrunarfræðingar á Íslandi myndu meta eigin færni í lífslokameðferð og viðhorf 

þeirra til notkunar á Meðferðarferlinu LCP. Niðurstöður sýndu fram á  að þátttakendur töldu 

sig hafa bæði færni og sjálfstraust í störfum sínum tengdum lífslokameðferð. Einnig sýndu 

þær að ekki reyndist vera afgerandi ánægja meðal þeirra með notkun meðferðarferlisins en 

þeir sem notuðu meðferðarferlið LCP voru líklegri til að hafa sjálfsöryggi í umönnun og 

höfðu oftar stuðning frá þvegfaglegum hópi frekar en þeir hjúkrunarfræðingar sem ekki 

notuðust við meðferðarferlið (Elísabet Hjörleifsdóttir og Þórunn Pálsdóttir, 2016). 
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3. Kafli Aðferðarfræði 
Höfundar telja að fyrirhuguð rannsókn muni verða góður grunnur og nýtast til frekari 

rannsókna á viðfangsefninu. Mikilvægt er að auka fræðilega vitneskju á þessu sviði þar sem 

skortur er á rannsóknum og þekkingu á þjónstu líknar- og lífslokameðferðar í dreifðum  

landsbyggðum á Íslandi.   

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðarfræði sem notast verður við í fyrirhugaðri 

rannsókn. Greint verður frá vali þátttakenda, gagnaöflun og hvernig úrvinnsla gagna fer fram. 

Einnig verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og að lokum munum við 

draga saman niðurstöður okkar.  

 

Rannsóknaraðferð 
Fyrirhuguð rannsókn mun byggjast á eigindlegri aðferðarfræði (e.qualiative) þar sem 

rannsakendur munu sækjast eftir því að öðlast dýpri innsýn í þjónustu og skipulag 

líknarmeðferðar á landsbyggðinni. Ástæða fyrir vali á eigindlegri rannsókn er sú að höfundar 

vildu fá að innsýn og upplýsingar frá hjúkrunarfræðingum sem starfa út á landi og hvað þeir 

telja vanta upp á í líknarþjónustu í þeirra heimabyggð og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

úrbætur í þessari heilbrigðisþjónustu. Eigindleg rannsóknaraðferð leggur áherslu á reynslu 

þátttakenda og á hið persónulega, því tilgangurinn er að skoða heildræn tengsl innan kerfis 

eða menningar og dýpka skilning á viðkomandi fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í  eigindlegum rannsóknum eru gögn yfirleitt óskipulögð í upphafi því þeim er aflað í gegnum 

samtöl eða hálf opnar spurningar. Þegar gögnum er svo flokkað niður í þemu og greind, þar 

kemur skipulagið fram (Punch, 1998).  

Eigindlegar rannsóknir eru upprunnar úr félagsfræði, hugvísindum og mannfræði og til 

eru margskonar rannsóknaraðferðir innan þeirra (Creswell, 2014). Ein þeirra er fyrirbærafræði 

(e. phenomenology) og munu höfundar notast við hana en markmið hennar er að skilja betur 

flókna mannlega reynslu út frá sýn þeirra sem þekkja vel til (Burns og Grove, 2009). 

Fyrirbærafræðin er kenning sem á rætur að rekja til heimspeki frá 20. öld og segir til um 

mikilvægi þess að hafa upp á þekkingu án fyrirfram ákveðinna sjónarmiða og á sem 

hlutlausastan hátt (Britannica, 2014). En tilgangur fyrirbærafræðilegra rannsókna er að lýsa 

fyrirbærum og reynslu eins og fólk upplifir þær (Burns og Grove, 2009). Þessi 

hugmyndafræði fellur vel að þessari rannsóknarvinnu því áform eru um að veita innsýn inn í 

ákveðna þætti og finna sjónarhorn á raunveruleikann (Sigurlína Davísdóttir, 2013). Ýmsir 

fræðimenn hafa komið með ólíkar hugmyndir um fyrirbærafræðina en eru þeir allir sammála 
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um að það er enginn einn raunveruleiki og upplifanir einstaklinga eru einstakar (Creswell, 

2014; Grove, Burns og Gray, 2013). Helstu fræðimenn fyrirbærafræðinnar eru Husserl (1859-

1938) og Heidegger (1889-1976). Husserl setti meðal annars fram þá kenningu um samband 

milli sjónarhorns mannsins og reynslu hans á fyrirbærinu og taldi hann að meðvitund 

mannsins hefði áhrif á reynslu hans (Polit og Beck, 2012).  

Rannsakendur ætla að leitast eftir því að setja rannsókn sína fram á sem 

trúverðulegastan hátt og finna það mikilvægasta í gögnunum með því að hafa góðan skilning 

á rannsóknaraðferðinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Notast verður við viðtöl við 

gagnasöfnun en til eru nokkar tegundir af viðtölum og leiðum til að spyrja spurninga. Viðtöl 

hafa ólíka styrkleika og veikleika og mismunandi tilgang og fer því eftir tilgangi 

rannsóknarspurningar og rannsóknar hvaða gerð viðtala verður fyrir valinu (Punch, 1998). 

Gott er að nota viðtöl í eigindlegum rannsóknum þegar rannsökuð er reynsla 

einstaklinga  af samskiptum, meðferðum og sjúkdómum. Viðtöl eru góð aðferð til að 

skilgreina aðstæður, meta skilning fólks og túlka raunveruleikann. Jafnframt eru viðtöl ein 

áhrifaríkasta leiðin til að skilja hvert annað (Punch, 1998).    

    

Þýði og úrtak 
Þýði á við um hóp einstaklinga sem standast skilyrði rannsóknar til þáttöku og hæfa 

tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar, úrtak er þeir einstaklingar sem valdir eru úr þýðinu 

til rannsóknar (Creswell, 2014). Í eigindlegum rannsóknum er úrtak yfirleitt lítið (Punch, 

1998). Ekki er til eitt rétt svar þegar ákveðinn er fjöldi þáttakenda í eigindlegri rannsókn en 

Creswell (2014) bendir á að nota má viðmið um 15 þáttakendur til að tryggja sem víðtækasta 

mynd af fyrirbærinu og ná fram mettun upplýsinga. Í áætlaðri rannsókn mun úrtak 

samanstanda af reyndum hjúkrunarfræðingum sem starfa á litlum stöðum út á landi á Íslandi 

og hafa tekið þátt í og stýrt líknar-og lífslokameðferð. Velja þarf úrtak út frá tilgangi og 

markmiði rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Skilyrði fyrir vali í 

úrtak eru að væntanlegir þáttakendur hafi starfað í litlu samfélagi í að minnsta kosti fimm ár 

og haft reynslu af líknar- og lífslokameðferð sem veitt er á landsbyggðinni. 

Gagnasöfnun 
Það fer eftir hverjum og einum bæjarkjarna hve margir hjúkrunarfræðingar starfa á 

hverjum stað en áætlað er að tekin séu að minnsta kosti fimm viðtöl í hverjum landshluta. 

Áður en rannsakendur fara af stað með fyrirhugaða rannsókn verður búið að fara yfir 

fræðilegt efni á viðfangsefninu og auka þekkingu á fyrirbærinu. Notast verður við opinn 
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viðtalsramma sem mun innihalda hálfstaðlaðar spurningar með ítarlegri spurningum til að 

öðlast frekari skilning á viðfangsefninu. Viðtölin verða hljóðrituð og vélrituð orðrétt. Síðar 

verða þau greind niður í þemu. Forðast þarf að vera leiðandi í orðavali og notast skal við 

hlutlaus orð og setningar (Creswell, 2014). Heilbrigðisstarfsfólk tilhneigist til að koma með 

tillögur að lausnum og gefa ráðleggingar í stað þess að hlusta og fylgjast með því sem 

viðmælandinn segir. Því er mikilvægt að hlustandinn sýni hlutleysi og tileinki sér virka 

hlustun (Windle, 2011). 

 

Gagnagreining  
Í byrjun verða viðtölin skoðuð vandlega og síðar greind í þemu. Við gagnagreiningu í 

mun textinn verða flokkaður eftir innihaldi og sameinaður í yfir og undirþemu eftir því hvað 

flokkarnir eiga sameiginlegt (Creswell, 2014; Graneheim og Lundman, 2004). Rannsakendur 

munu grandskoða textann og taka sérstakt tillit til mikilvægra orða og orðasambanda. Stuðst 

verður við greiningarlíkan sem kemur auga á helstu meginhugtök sem lýsa reynslu og 

tengslum einstaklinga. Samræma þarf niðurstöður og fá heildarmynd á viðfangsefnið að 

lokinni gagnagreiningu. Lokaúrvinnsla byggist á rannsóknargögnum og túlkun á merkingu 

fyrirbærisins sem gæfi innsýn í líknar- og lífslokameðferð í viðkomandi bæjarfélagi og 

landsbyggðinni í heild.  

 

Siðfræði rannsóknar 
Þessi málefni snerta ekki aðeins reynslu hjúkrunarfræðinga heldur einnig sjúklinga 

sem þeir hafa annast. Því ber að gæta hagsmuna allra sem eiga í hlut. 

Rannsakendur munu byrja á því að senda bréf til þeirra hjúkrunarfræðinga sem koma til 

greina til þátttöku, þar sem óskað verður eftir upplýstu samþykki þeirra. Í þessu 

kynningarbréfi mun koma fram hvernig áætluð rannsókn mun fara fram og tekið verður fram 

að viðtöl og niðurstöður verða ónafngreindar og gætt verður fyllsta trúnaðar.  

Í siðfræði heilbrigðisvísinda eru fjórar höfuðreglur hafðar til grundvallar. 

Sjálfræðisreglan: byggir á virðingu bæði fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Virða þarf 

sjálfákvörðunarrétt og kröfu um upplýst og óþvingað samþykki. Tilgangur rannsóknarinnar 

þarf að vera skýr fyrir þátttakenda svo hann viti hvaða ávinningur og áhætta fylgir þátttöku 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  
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Skaðræðisreglan: felur í sér að valda ekki ónauðsynlegri áhættu fyrir þátttakendur 

rannsóknarinnar með því að forðast að valda skaða og passa að áhættan sé innan ákveðinna 

marka (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðareglan: kveður á um að hagsmunir einstaklinga lúti ekki ávinningi 

rannsóknarinnar og að velja skuli leiðir sem fórna sem minnstu fyrir þátttakendur (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

Réttmætisreglan: segir til um að vernda þurfi þá hópa sem hafa veika stöðu fyrir 

áhættu og skal gæta sanngirni við val á þátttakendum. Reglan kveður á um að engum skuli 

vera mismunað (Sigurður Kristinsson, 2013).  

 

Réttmæti og áreiðanleiki  
Í eigindlegum rannsóknum gefur réttmæti til kynna að rannsakandi noti ákveðið 

verklag til að kanna nákvæmni á niðurstöðum. Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna sýnir 

nálgun rannsakandans á samræmi milli rannsakanda og viðfangsefnis (Fowler, 

2014).  Mikilvægt er að rannsakendur greini það sem mikilvægt er í gögnunum og setji það 

fram með trúverðulegum hætti. Hafa þarf í huga í eigindlegum rannsóknum þar sem notast er 

við viðtöl að viðhalda þarf opnum huga og forðast hlutdrægni rannsakanda. Rannsakendur 

þurfa að vera meðvitaðir um að viðmælandi þeirra getur blekkt rannsakendur og þurfa því að 

vera vakandi varðandi uppspuna, gleymsku og ýkjur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í áætlaðri 

rannsókn munu rannsakendur hafa réttmæti og áreiðanleika að leiðarljósi við meðferð og 

umfjöllun á greiningu gagna.  

 

Samantekt/niðurstöður 
Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna hvernig þjónusta í líknar- og 

lífslokameðferð er háttað á landsbyggðinni. Til að fá svör við því verður notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð með notkun viðtalsramma sem mun innihald hálfstaðlaðar spurningar. Gögn 

verða greind í yfir og undirþemu samkvæmt innihaldi hverju sinni. Siðferðiskröfum um 

vísindaransóknir á fólki verður fylgt.  
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4. Kafli Umræður 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir og annað efni sem kom fram í kafla tvö. 

Farið verður yfir helstu atriði sem höfundar telja hafa gildi fyrir hjúkrun einstaklinga í líknar- 

og lífslokameðferð og gildi rannsókna í víðara samhengi.   

 

Samantekt úr fræðilegri heimildarsamantekt 
Þjóðir þróuðu ríkjanna eru að eldast og flestir þeir einstaklingar fara að komast á eldri 

ár með aukinni sjúkdómsbyrgði (Lutz, 2011). Meirihluti dauðsfalla í heiminum í dag má rekja 

til langvinnra sjúkdóma og er fjölgun langveikra og aldraða vanmetinn heilbrigðisvandi 

(Stjernswärd og Gómez-Batiste, 2009; WHO, 2015). Ef mannfjöldaspár ganga eftir verður 

það eitt af þýðingarmestu hlutverkum heilbrigðisstofnanna á landsbyggðinni að annast 

langveika og deyjandi sjúklinga (Hagstofa Íslands, 2013; Byggðastofnun, 2012).  

Við heimildarleit kom í ljós að margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu 

viðfangsefni erlendis en eftir bestu vitund höfunda hefur aðeins ein rannsókn komið inn á 

þetta viðfangsefni (Papke og Kluge, 2016; Lynch, 2013; Keim-Malpass, o.fl., 2015; Rygh og 

Hjorddal, 2007).  

Þróun hefur verið bæði á Íslandi og erlendis í líknar- og lífslokameðferðum en þó er 

langt í land varðandi þjónustu í heilbrigðismálum sem veitt er á landsbyggðinni (Ingimar 

Einarsson, 2013; Montour, o.fl., 2009).  

Dæmi um skilvirka líknarþjónustu í dreifbýlum má sjá í umfjöllun Papke og Kluge 

(2016) um samvinnu heilbrigðisstofnanna í Þýskalandi. Samstarfið byggir á tengslaneti þar 

sem sjúklingurinn, fjölskyldan hans og sú heilbrigðisþjónusta sem veitt er á hans svæði tengist 

sérhæfðri þjónustu á nálægum svæðum. Samstarfið felur meðal annars í sér faglærðan 

hjúkrunarfræðing sem kemur á sambandi við sérhæfða þjónustu þar sem búin er til brú á milli 

sjúklings og sérhæfðar þjónustu á nálægum svæðum. Mikilvægt er að tengja aðrar 

nauðsynlega þjónustuveitendur í tengslanet sjúklings og með því er hægt að gera sjúklingnum 

kleift að deyja heima (Papke og Kluge, 2016). Vert er að taka eftir því að hér er það ábyrgð 

hjúkrunafræðingsins að ´byggja brú´ á milli sjúklingsins og sérhæfðrar þjónustu í líknar og- 

lífslokameðferð. Samræmist það niðurstöðum Steinunnar Jónatansdóttur (2015) sem sýndu að 

víðtæk þekking og sjálfstæði er eitt af því sem einkennir hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni 

sem þurfa að takast á við ólíkar aðstæður og fjölbreyttan sjúklingahóp (Steinunn 

Jónatansdóttir, 2015).  
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Eins og kom fram þá ræddu höfundar við þrjá hjúkrunarfræðinga frá Egilsstöðum, 

Höfn í Hornafirði og Vík í Mýrdal. Leiddi það í ljós að Egilsstaðir og Höfn eru að taka á móti 

fólki frá öðrum sveitafélögum í líknar-og lífslokameðferð því það eru ekki lengur 

hjúkrunarheimili í hverju sveitfélagi einnig eru nærliggjandi sveitafélög mjög stór. Þegar 

heimahjúkrunin ræður ekki lengur við einkennameðferðina þá flytjast nær allir inn á 

hjúkrunadeildina en í Vík er valkostur í boði um að fá líknar- og lífslokameðferðarþjónustu 

heima. Ekki er notast við sérstaka meðferðarferla í lífslokaferlinu, en þeir eru frekar hafðir til 

viðmiðunar eftir þörfum til að auka öryggi, gæði og árangur í umönnun sjúklinga (Vanhaecht, 

o.fl., 2009). Þessir staðir eiga þó allir sameiginlegt að hjúkrunin er mjög einstaklingsmiðuð og 

persónuleg og ef hjúkrunin verður of flókin þá er hægt að hafa samband við líknardeildina á 

Landspítalanum (Margrét Björk Sigrjónsdóttir, 13. mars 2017; Ásgerður Gylfadóttir, 

31.janúar 2017; Helga Þorbergsdóttir, 14.mars 2017, munnlegar heimidir).  

Framfarir hafa orðið í læknasvísindum og heilbrigðisþjónustunni og hefur eðli 

dánarferlis breyst, nú til dags deyr fólk hægar og í kjölfar langvinnra sjúkdóma eða vegna 

hrörnunar sem fylgir háum aldri. Leiðir þetta til aukins fjölda alvarlegra veikra og deyjandi 

einstaklinga og þarf heilbrigðisstarfsfólk að tileinka sér það besta sem vísindin hafa upp á að 

bjóða og mæta þeirri áskorun að tryggja öllum deyjandi einstaklingum bestu mögulegu 

ummönnun sem völ er á (National Institude of Health, 2004). 

Liverpool Care Pathway er eftir okkar bestu vitund eina meðferðarferlið sem notast er 

við fyrir deyjandi sjúklinga hér á Íslandi en það ferli felur í sér reglulegt mat á ástandi og 

líðan sjúklings og reynt er að tryggja deyjandi sjúklingum gæði í umönnun og meðferð við 

lífslok (Ellershaw og Murphy, 2011).  

 

Gildi fyrirhugaðar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 
Höfundar vona að fyrirhuguð rannsókn varpi ljósi á að þörf er á því að taka til 

athugunar skipulag og uppbyggingu líknar- og lífslokameðferðar á landsbyggðinni. Með 

bættu skipulag, eins og fram hefur komið í þessu verkefni, væri vel hugsanlegt að álag á 

deildum sjúkrahúsanna yrði minna, færri sjúklingar leituðu þangað eftir líknarmeðferð og 

fleiri deyjandi sjúklingar fengju ósk sína uppfyllta um að deyja í heimabyggð. Auk þess sem 

samstarf milli stofnanna og byggða myndi aukast til muna. En markmiðið er fyrst og fremst 

að setja á fót einhverskonar þjónustu og skýra stefnumótun í sveitarfélögum um breytt 

fyrirkomulag í líknar- og lífslokameðferð. Höfundar telja að Íslensk heilbrigðisyfirvöld gætu 
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haft mikinn ávinning af því að taka starfsemi í Þýskalandi til fyrirmyndar í líknar- og 

lífslokarmálum í dreifbýlum.  
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Lokaorð 
Eins og fram hefur komið hefur verið mikil þróun bæði á Íslandi og erlendis í líknar- 

og lífslokameðferð en þó er langt í land enda hefur þetta ekki verið skoðað og þarfagreint. Í 

litlum samfélögum er þjónustu í líknar og- lífslokameðferð yfirleitt ábótavant og ekki er skýr 

stefna varðandi þetta málefni. Óljóst er hvort starfandi líknarteymi eru úti á landi og engin 

skýr teymisvinna er á milli stofnanna. Hjúkrunarfræðingar hafa frekar verið að stóla á 

óformlegar ráðleggingar frá öðrum hjúkrunarfræðingum. Í mörgum sveitarfélögum eru engin 

starfandi hjúkrunarheimili né heimahjúkrun og er almenn heilbrigðisþjónusta oft af skornum 

skammti. Hjúkrunarrými eru oft yfirfull og biðlistar langir og getur oft verið erfitt að halda 

upp þjónustu þar sem mannekla, fagleg einangrun og skortur á fjármagni hefur áhrif á gæði 

þjónustu. Þurfa því margir sjúklingar oft að flytjast búferlum til að sækja heilbrigðisþjónustu 

sem getur verið bæði torvelt og dýrt. 

 Við gagnasöfnun kom í ljós að lítið er til af fræðilegu efni á viðfangsefninu á Íslandi 

og telja höfundar því mikilvægt að auka fræðilega þekkingu á þessu málefni.  

Höfundum þætti æskilegt að samræma meðferðarferli í líknar- og lífslokameðferð svo 

allir vinni eftir sama verklaginu og samræma þessa þjónustu svo sjúklingar fái sömu 

gæðaþjónustu hvar sem er á landinu. Telja höfundar vera mikla þörf á úrbótum og 

stefnubreytingum á þessu viðfangsefni þar sem heilbrigðisyfirvöld á Íslandi þurfa að leggja á 

borð skýra stefnu og skipulag. Mögulegar lausnir sem höfundar leggja fram er aukið fjármagn 

í líknarþjónustu á landsbyggðinni, viðurkenning á starfi landsbyggðarhjúkrunarfræðinga, efla 

tengslanet og samstarf á milli stofnanna og landshluta og þar að auki tengja saman 

mismunandi fagaðila og þjónustuveitindur en það er hægt meðal annars með fjarþjónustu.  
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