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Ágrip

Inngangur:  Skorpulifur  er  lokastig  margvíslegra  lifrarsjúkdóma.  Sjúklingum  með  skorpulifur  hefur 

fjölgað á síðustu árum á Íslandi. Tilgangur þessarar  blönduðu kerfisbundu fræðilegu úttektar var að 

skoða sjúklinga með skorpulifur m.t.t. einkenna, þjónustu og lífsgæða sem skipt geta máli við hjúkrun 

þessa sjúklingahóps.                                               

Aðferð:  Leitað  var  í  gagnagrunnum  Pub-Med,  CINAHL,  Scopus  og  hvar.is  að  rannsóknum  á 

sjúklingum með skorpulifur sem voru eldri en 18 ára. Leitin miðaðist við rannsóknir á tímabilinu 2006-

2016. Rannsóknirnar þurftu að fjalla um einkenni, þjónustu og lífsgæði skorpulifrarsjúklinga. Útilokaðar 

voru rannsóknir sem fjölluðu um læknisfræðilega greiningu og meðferð. Leitarorð voru:  skorpulifur, 

cirrhosis, cirrhosis og nurs*, cirrhosis og symptoms, cirrhosis og service, cirrhosis og QOL. 

Niðurstöður:  Rannsóknir  sem  uppfylltu  leitarskilyrði  þessarar  úttektar  voru  14  og  voru  frá  sjö 

löndum.  Tólf  voru  megindlegar  og  tvær  eigindlegar.  Helstu  einkenni  sem  sjúklingar  höfðu  voru  

vökvasöfnun í  kviði,  þreyta,  blæðingar,  kláði,  svimi,  lystarleysi  og vöðvakrampar.  Algeng einkenni 

lifrarheilakvilla var breyting á hegðun, einbeitingu, svefnmynstri og að viðbrögð urðu hægari. Jafnframt 

var algengt að sjúklingar höfðu áhyggjur og kvíða og fannst þeir missa stjórn. Fram kom að sjúklingar  

voru  með  margar  endurkomur  og  óundirbúnar  innlagnir  vegna  fylgikvilla.  Alvarleiki  sjúkdómsins, 

fylgikvillar  og flókin meðferð  gaf  vísbendingar  um endurkomur.  Lífsgæði þessa sjúklingahóps voru 

verulega  skert  og  héldust  í  hendur  við  einkennaálag.  Það  var  mikilvægt  fyrir  lífsgæði  þessa 

sjúklingahóps og aðstandenda þeirra að hafa góð samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Verulegt álag var 

á aðstandendur þessara sjúklinga. Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að sjúklingar hafa mikla 

þörf fyrir hjúkrunarþjónustu.  Lítið er um rannsóknir um hlutverk hjúkrunarfræðinga varðandi þennan 

sjúklingahóp. 

Ályktanir: Miðað við þessar niðurstöður hafa sjúklingar með skorpulifur mikla þörf fyrir stuðning og 

eftirlit. Hjúkrunarfræðingar geta gegnt mikilvægu hlutverki í sambandi við að fylgjast með, fræða um 

einkenni,  stuðla að öryggi þessara sjúklinga og fækka endurinnlögnum. Þörf er á rannsóknum um 

hlutverk  hjúkrunarfræðinga  í  sambandi  við  umönnun og skipulagðara  eftirliti  með sjúklingum með 

skorpulifur. 

Lykilorð: Skorpulifur, einkenni, þjónusta, lífsgæði, hjúkrun.
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Abstract

Introduction: Liver cirrhosis is a terminal stage of many liver diseases. Over the last years there has 

been an increase in the number of cases in Iceland. The purpose of this  mixed-method  systematic 

literature review was to explore patients with liver cirrhosis in regard to symptoms, services and quality  

of life (QOL) which are of importance for nursing care of these patients. 

Method: A literature search was done to find studies about patients with liver cirrhosis who were 

older than 18 years by using Pub-Med, CINAHL, Scopus and hvar.is. The search was limited to the 

period 2006-2016. The studies had to be about symptoms, services and QOL of patients with liver 

cirrhosis. Studies about medical diagnosis and treatment were excluded. The search was based on 

the words: cirrhosis, cirrhosis and nurs*, cirrhosis and symptoms, cirrhosis and service, cirrhosis and 

QOL. 

Results: There were 14 studies that fulfilled the selection criteria, from  seven countries. Twelve 

were  quantitative  and  two  qualitative.  The  main  symptoms  of the  patients  were  abdominal  fluid 

(ascites),  tiredness,  bleeding,  itching,  vertigo,  lack  of  appetite  and  muscular  cramps.  Frequent 

symptoms of hepatic encephalopathy were change in behavior, concentration, sleeping pattern  and 

delayed response. It was also common among the patients to be worried and anxious and having 

feelings of loosing control. Results showed that the patients had many re-admissions and unprepared 

admissions because of side effects. The seriousness of the disease, side effects and complicated 

treatments predicted re-admissions. The QOL of these patients were considerably reduced and were 

related to burden of symptoms. It was valuable for the QOL of the patients and their relatives to have 

good communication  with  health  care  professionals.  Considerable  strain  was  experienced  by the 

relatives of these patients. The results of the studies indicate that the patients have great need for 

nursing care. Studies are lacking about the role of nurses in regard to this group of patients. 

Conclusions: According to the results patients with liver cirrhosis have great need for support and 

surveillance. Nurses can play an important role in observing, providing information about symptoms, 

contribute to safety of these patients and reduce readmissions. There is a need for studies about the  

role of nurses in providing nursing care and targeted surveillance of these patients with liver cirrhosis.

Key words: Liver cirrhosis, symptoms, health service, quality of care, nursing
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Þakkir

Leiðbeinandi minn  í 30 eininga meistaraverkefni í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands, var Sóley S. 

Bender  hjúkrunarfræðingur og prófessor,  við  Háskóla Íslands.  Hún fær kærar þakkir  fyrir  að hafa 

liðsinnt mér í þessu verkefni. Hún hefur verið áhugasöm og hvetjandi allan tímann. Á lokasprettinum 

var  hún  betri  en  enginn  og  við  funduðum  reglulega.  Þetta  voru  gagnlegir  fundir,  þar  sem  hún 

gagnrýndi,  kom með tillögur  og hélt  mér  við  efnið.  Nákvæmlega það  sem ég  þurfti  á  að  halda.  

Kennarar  og  samnemendur  í  meistaranáminu  fá  þakkir  fyrir  ánægjuleg  og  fræðandi  kynni. 

Samstarfsfólki speglunardeildar 11D á Landspítala við Hringbraut, þakka ég fyrir jákvæða strauma og 

fyrir að umbera mig þennan tíma. Guðrún Kjartansdóttir, bókasafnsfræðingur á LSH kom til hjálpar á 

ögurstundu á síðustu dögum og á hún þakkir skildar.

   Yfirlestur á texta hefur Jón Torfason sagnfræðingur séð um af stakri snilld og fá hann og hans góða 

kona, Sigríður Kristinsdóttir sjúkraliði, þakkir fyrir stuðning og hvatningu við gerð þessa verkefnis. Ég 

hefði eftir á að hyggja, jafnvel hætt við ef þeirra áhugi og hjálpsemi hefði ekki komið til. 

Um  fræðilegan  yfirlestur  sá  minn  ágæti  samstarfsmaður,  Einar  Stefán  Björnsson  læknir  og 

prófessor um og kann ég honum bestu þakkir fyrir það. Vonandi tekst okkur í sameiningu og með hjálp 

samstarfsfólksins á Landspítala að bæta heilbrigðisþjónustuna við þennan sjúklingahóp á Íslandi.

Fjölskylda mín hefur sýnt þessu brölti  miðaldra konu ágætan skilning.  Móðir  mín á tíræðisaldri  

hvetur mig áfram og synirnir,  Guðmundur Gísli og Sigfús, sýna fáheyrða þolinmæði. Að öllum öðrum 

ólöstuðum í fjölskyldunni þá stendur stuðningur einnar manneskju upp úr í mínum huga. Dóttir mín, 

Valborg Sturludóttir, hefur bjargað mér algerlega, þegar kemur að tölvumálefnum, því þar er hún á 

heimavelli.  Þrátt fyrir að hafa eignast yndislega dóttur 2. maí síðastliðinn, hefur hún aðstoðað mig 

bæði fyrir og eftir fæðinguna við uppsetningu verkefnisins. Mikið er ég fegin að hafa eignast þessa 

stelpu fyrir 29 árum. Ég sendi henni og fjölskyldu hennar hugheilar þakkir fyrir kærleiksríka aðstoð á 

þessum álagstímum í lífi þeirra. Að lokum fær minn ástkæri sambýlismaður, Ásgrímur Guðmundsson 

þakkir fyrir þolinmæðina og góðan mat. Takk fyrir matinn og takk fyrir mig.
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ESAS / Edmonton Symptom Assessment Scale / einkennamatstæki – andleg og líkamleg einkenni 
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West Haven skali / matstæki vegna lifrarheilakvilla (0-4 stig)
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1 Inngangur 

Lifrin er stærsta líffæri líkamans ef húðin er frátalin og hefur fjölmörg hlutverk. Hún er hægra megin í 

kviðarholi, rétt undir rifjaboganum. Þyngd lifrar er u.þ.b. 1,8 kg í körlum en 1,3 kg í konum og hennar 

helsta hlutverk er að vinna næringarefni úr fæðunni, hreinsa eiturefni úr blóðinu, framleiða gall  og  

ýmis efni fyrir líkamann sem m.a. mynda storkuþætti sem eiga þátt í blóðstorknun. Lifrin er eina líffærið 

sem getur vaxið aftur þegar hluti hennar er fjarlægður og þess vegna getur fólk gefið hluta úr lifrinni,  

sér að skaðlausu og verið lifandi líffræragjafi (British Liver Trust, 2017). Skorpulifur er ástand sem 

orsakast af fjölbreyttum ástæðum. Áður en skorpulifur er greind hefur verið aðdragandi, sem er m.a.  

misnotkun  áfengis,  veirusýkingar,  sjálfsofnæmissjúkdómar,  efnaskiptasjúkdómar  í  lifur  (s.s.  Wilson 

sjúkdómur og járnhleðslukvilli/hemochromatosis) eða offita (Sigurjón Ragnar Rögnvaldsson, 2014).

Tíðni  skorpulifrar hefur verið  könnuð á Íslandi  og var  samkvæmt aftursýnni  rannsókn fyrir  árin 

1994-2003,  3,3  tilfelli  á   /  100.000  íbúa  (Gunnarsdóttir,  Olsson,  Ólafsson,  Cariglia,  Westin, 

Thjódleifsson o.fl., 2009), en nýleg rannsókn sýnir að tilfellum fjölgar og vandamálið er vaxandi. Frá 

2010-2013  eru  tölur  talsvert  hærri  eða  meðalnýgengi  um  10,3  tilfelli  /100.000  íbúa.  Er  aukinni 

áfengisneyslu,  offitu og aukningu í  lifrarbólgusmiti  vegna lifrarbólgu C kennt  um  (Sigurjón Ragnar 

Rögnvaldsson, 2014).  Þau Evrópulönd þar sem ALD (e.  alcoholic liver disease) er algengastur eru: 

Finnland, Írland og Bretland  (Cave og Barnardo, 2012).  Algengi krónískra lifrarsjúkdóma (e. chronic 

liver disease, CLD) í heiminum er mismunandi eftir löndum, en í Kína er talið að séu um 300 milljónir, 

29 milljónir í löndum Evrópusambandsins og yfir 8 milljónir í Ástralíu  (Valery, Powell, Moses, Volk, 

McPhail, Clark o.fl., 2015).

Aukin  áfengisneysla  í  Bretlandi  hefur  stuðlað  að  fjölgun  dauðsfalla  vegna  lifrarsjúkdóma. 

Síðastliðinn áratug hefur sjúklingum á aldrinum 35-55 ára sem hafa þróað með sér skorpulifur vegna 

áfengisneyslu  fjölgað fimmfalt (Cave og Barnardo, 2012).  Lifrarsjúkdómar eru í fimmta sæti ástæðu 

dauðsfalla í Bretlandi  (Valery o.fl., 2015).  Horfur sjúklinga með ALD (e.  alcoholic liver disease) eru 

breytilegar og byggjast á hæfileika lifrarinnar til að jafna sig (e. recompensate). Þeir sem ná að hætta 

að drekka áfengi, hafa 75% líkur á að lifa í meira en 10 ár frá því þeir hætta neyslu. Þeir sem falla og 

hefja drykkju að nýju, draga úr lífslíkum sínum og líkurnar á að lifa í 4 ár, hafa verið metnar 40% (Cave 

og Barnardo, 2012). Neysla hjá körlum, sem er að meðaltali meira en 3 drykkir á dag (30 g/ dag) og 

hjá konum meira en 2 drykkir á dag (20 g /dag), telst vera misnotkun áfengis (Sigurður Ólafsson, Óttar 

Már Bergmann  og Einar Stefán Björnsson, 2015). Áhrif misnotkunar áfengis á önnur líffærakerfi en 

lifur eru einnig umtalsverð samkvæmt grein Cave og Barnando frá 2012.
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Sem dæmi eru áhrifin á taugakerfi (skjálfti, gleymni, taugakvilli / neuropathy), 

á blóðkerfið (stór blóðkorn, blóðflögufæð og beinmergsbæling), á hjarta 

(hækkaður blóðþrýstingur, hjartsláttartruflanir og 

hjartavöðvakvilli/cardiomyopathy), á meltingarveginn (vélindabólga, 

magabólga, krabbamein í vélinda og brisbólga), á bein og vöðva (stirðleiki, 

þvagsýrugigt og beingisnun), á innkirtla (lækkaður blóðsykur og offita). 

Félagsleg áhrif koma fram í hærri tíðni sjálfsvíga, umferðaslysa, glæpum og 

heimilisofbeldi (Cave og Barnardo, 2012).

Hægt er að meðhöndla fitulifur, víruslifrarbólgu, ofnæmislifrarbólgu og áfengislifrarbólgu, áður en 

sjúklingurinn fær skorpulifur. Þegar skorpulifur greinist, er það ástand yfirleitt óafturkræft. Greiningin fer 

fram  með  lifrarástungu  eða  myndgreiningarrannsóknum,  auk  blóðrannsókna  s.s.  lifrarprófa  og 

klínískrar  skoðunar  starfshæfni  lifrar  og  einnig  fylgja oft  ýmsir  lífshættulegir  fylgikvillar  (Sigurður 

Ólafsson o.fl., 2015).

Algengustur  fylgikvillar  skorpulifrar  eru:  vökvasöfnun  í  kviði (ascites),  portæðaháþrýstingur 

(portalhypertension),  vannæring,  lifrarheilakvilli  (hepatic  encephalopathy),  sjálfsprottin  sýking  í 

kviðarholsvökva  (spontant  bakterial  peritonitis)  og blæðingar  frá  æðahnútum í  vélinda  eða  maga. 

Einnig  er  hætta  á  lifrar-  og  nýrnaheilkenni  (hepatorenalsyndrome)  og  lungnafylgikvilla  (Sigurður 

Ólafsson o.fl.,  2015).  Þessir  fylgikvillar  eru viðfangsefni  heilbrigðisstarfólks og koma oft án mikillar 

viðvörunar hjá sjúklingum með óstöðugan sjúkdóm.

  Einstakir fylgikvillar skorpulifur geta verið ábending fyrir lifrarígræðslu ef illa gengur að halda þeim 

í skefjum og auðvitað ef um lifrarbilun er að ræða. Eina lækningin við skorpulifur er lifrarígræðsla og 

getur leiðin að ígræðslu verið bæði löng og ströng. Sumir sjúklingarnir eru ekki færir um að fara í  

lifrarígræðslu  vegna  aldurs  eða  annarra  sjúkdóma  og  þurfa  því  að  berjast  við  að  lifa  með 

fylgikvillunum. Aðrir gera sitt besta til að standast skilyrði sem sett eru til að komast á ígræðslulistann 

og auk þess þurfa þeir að bíða, jafnvel mánuðum saman (Derck, Thelen, Cron, Friedman, Gerebics, 

Englesbe o.fl., 2015) eftir að komast í lifrarígræðslu til útlanda. Framboð á líffærum er mun minna en 

eftirspurnin  (Chaney, Werner, og Kipple, 2015).  Meðan beðið er, geta sjúklingarnir þurft að vera  í 

meðferð sem reynir mjög á þá. 
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1.1 Lífssaga

Fyrsta lifrarígræðslan fór fram 1963 og var framkvæmd af bandaríska lækninum Thomas Starzl (1926-

2017), en 10.000 aðgerðir höfðu verið framkvæmdar í Bretlandi árið 2004 (Sample, 2005). Í lok mars 

2016 voru 577 sjúklingar á biðlista eftir lifur í Bretlandi (British Liver Trust).

Þegar við heyrum af frægu fólki sem segir frá veikindum sínum opinberlega, þá vekur það oft meiri  

athygli á sjúkdómnum, en hundruð lærðra greina um sama sjúkdóm. Þannig vakti það heimsathygli á 

sínum  tíma  þegar  George  Best,  einn  af  bestu  knattspyrnumönnum  veraldar  á  síðustu  öld  fór  í  

lifrarígræðslu vegna afleiðinga áfengisneyslu. Hann var kallaður ,,fimmti Bítillinn” og kom upphaflega 

frá Belfast á Norður-Írlandi. Hann fæddist 22. maí 1946 og var valinn fótboltamaður ársins 1968. Hann  

skoraði 179 mörk í 470 leikjum á 11 árum og var markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar 5 ár í 

röð. Hann var ástæða þess að ég fékk áhuga á fótbolta, barn að aldri og hef haldið með Manchester  

United síðan.

Vorið 2002 voru lífslíkur George Best taldar vera aðeins nokkrir mánuðir og fór lifrarígræðsla fram á 

Cromwell spítalanum í London. Hann hafði þá ekki neytt áfengis í eitt ár. Ígræðslan var umdeild og því 

var haldið fram í blöðum að hann hefði ekki hætt að misnotka áfengi. Will Best´s liver last? (Jordan, 

2003)  skrifuðu  blaðamenn  um fyrrum stjörnuleikmann  Manchester  United.  Lyflæknir  hans,  Roger 

Williams varði ákvörðunina um ígræðsluna og sagðist treysta George Best til að lifa án áfengis. Hann  

var settur á Antabus, sem er anti-alkóhól lyf og var sett forðahylki (e. implant) í maga hans sem skipta 

þurfti  út  á  3ja  mánaða fresti.  George  Best  byrjaði  að  drekka  aftur  þrátt  fyrir  þessar  aðgerðir  16  

mánuðum eftir lifrarígræðsluna og lést úr fjölkerfabilun 59 ára gamall, 25. nóvember 2005 á Cromwell  

spítalanum í London. Skurðlæknirinn sem framkvæmdi aðgerðina á George Best, Nigel Heaton sagði í  

viðtali  við  dagblaðið  The Guardian að hann legðist  gegn því  að þeir  sem misnotuðu áfengi  ættu 

möguleika á lifrarígræðslu, þar sem ómögulegt væri að vita hverjir byrjuðu að drekka aftur (Sample, 

2005). Hann taldi að strangari  reglur þyrfi  um hverjir  kæmust á ígræðslulistann. Skorpulifur vegna 

áfengis er hins vegar algeng orsök fyrir lifrarígræðslu m.a. á Norðurlöndunum og er árangur svipaður  

og þeirra sem fá ígræðslu vegna annarra langvinnra lifrarsjúkdóma (Gunnarsdóttir o.fl., 2009).

Blessuð  sé  minning  þessa  fótboltasnillings  sem skemmti  fólki  um allan  heim  með hæfileikum 

sínum, en kunni ekki fótum sínum forráð þegar áfengið var annars vegar.

1.2 Skilgreiningar

Skorpulifur (e. liver cirrhosis)

,,Skorpulifur er  langvinnur kvilli sem yfirleitt er óafturkræfur og einkennist af bandvefsmyndun í lifur  

með  bandvefsstrengjum  og  hnútamyndun.  Skorpulifur  er  lokastig  margvíslegra  lifrarsjúkdóma. 

Skorpulifur  leiðir  til  skertrar  framleiðslugetu  lifrar  t.d.  á  albúmíni  og  storkuþáttum  og  hækkun  á 

portæðaþrýstingi."  (Sigurður Ólafsson o.fl., 2015). Skorpulifur er talin stöðug (e. compensated) þegar 

líkamlegu fylgikvillarnir eru lítt greinanlegir en óstöðug skorpulifur (e. decompensated) hefur eina eða 

fleiri þessara lífeðlisfræðilegu breytinga; portæðaháþrýstingur, skert lifrarstarfsemi, elektrólýtatruflanir 

og  vannæring.  Þessar  lífeðlisfræðilegu  breytingar  birtast  sem  líkamleg  einkenni.  Hér  er  átt  við  

æðahnúta  í  vélinda  og/eða  maga,  vökvasöfnun  í  kviði  (ascites),  lifrarheilakvilli  (hepatic  
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encephalopathy),  gula,  óreglulegur  nætursvefn,  vöðvakrampar,  kláði,  stirðleiki  (impaired  mobility), 

erfiðleikar við öndun (breathlessness), kviðverkir, einkenni frá meltingarvegi, breyting á líkamsímynd 

og bjúgur (Polis og Fernandez, 2015).   

Stöðug skorpulifur (e. compensated cirrhosis)  

Stöðug skorpulifur /  þegar líkamlegu fylgikvillarnir eru lítt greinanlegir

Óstöðug skorpulifur (e. decompensated cirrhosis) 

 Óstöðug skorpulifur v/fylgikvilla /  versnandi skorpulifur -  hefur eina eða fleiri þessara lífeðlisfræðilegu 

breytinga; portæðaháþrýstingur, skert lifrarstarfsemi, elektrólýtatruflanir og vannæring

Lifrarheilakvilli/Lifrarheilkenni (e. hepatic encephalopathy)

Lifrarheilakvilli einkennist af afturkræfri röskun á meðvitund og taugastarfsemi af völdum lifrarbilunar. 

Það er talið tengjast hækkuðu ammóníaki í blóði. 

Járnhleðslukvilli (e. hemochromatosis)

Járnhleðslukvilli (efnaskiptasjúkdómur)

Wison sjúkdómur 

Kopar safnast fyrir í lifur (efnaskiptasjúkdómur)

MELD – stigun alvarleika  skorpulifrar  til  að meta horfur  og þarfar  sjúklings  fyrir lifrarígræðslu. 

Hærra MELD skor þýðir alvarlegri sjúkdómur. (6-40 stig). 

Childs-Pugh – flokkun alvarleika skorpulifrar með blóðprófum og skoðun. Gefin eru stig frá 5-15 

eftir að bílirúbín, albúmín og INR auk mats á vökvasöfnun í kviði og einkenna um lifrarheilakvilla hafa 

verið metin. 

Child A = 5-6 stig  Child B = 6-9 stig  Child C = 10-15 stig    

Lífsgæði (e. quality of life)

Lífsgæði eru  gagnvirk tengsl milli félagslegs og efnislegs umhverfis annars vegar og einstaklingsins 

með sínar sálrænu og líkamlegu forsendur hins vegar (Knudsen, Olsen, Holm, Holst, og Perlt, 1990).

Heilsutengd lífsgæði (e. health-related quality of life) 

Mælingar á heilsutengdum lífsgæðum er tilraun til að mæla áhrif sjúkdóms og meðferðar á sjúklinginn 

(Orr, Homer, Ternent, Newton, McNeil, Hudson o.fl., 2014).

Vanlíðan (e. distress)

„Margþætt  óþægileg  tilfinning  af  sálrænum (hugrænir  þættir,  hegðun og  tilfinningar),  félagslegum, 

og/eða andlegum toga sem getur haft áhrif á getu til að takast á við krabbamein, líkamleg einkenni  

þess og meðferð á árangursríkan hátt.  Vanlíðan getur verið  mismikil  allt  frá því  að einkennast  af  

algengum,  eðlilegum tilfinningum,  s.s.  varnarleysi,  leiða  og  ótta,  yfir  í  vandamál  sem geta  orðið  

hamlandi,  s.s.  þunglyndi,  kvíði,  ofsakvíði,  félagsleg  einangrun  eða  tilvistarkreppa”  (Landspítalinn, 

2013). 

Vannæring (e. malnutrition)

Oftast er hugtakið vannæring notað yfir skort á próteini og orku og þá kallað prótein-orku-vannæring 

(e. protein-energy-malnutrition – PEM) en ekki er óalgengt að einstaklingar sem eru vannærðir skorti  

einnig vítamín og steinefni sem getur haft neikvæðar afleiðingar (Landspítali, 2011). 
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Mælingar á þyngd, þykkt húðar og ummál upphandleggs er borið saman við normalgildi fólks á 

sama aldri og af sama kyni til að ákvarða eðlilegan líkamsþyngdarstuðul (e. BMI – body max index). Ef  

líkamsþyngdarstuðull  er  lægri  en  20  kg/m2  (BMI  =  Þyngd  deilt  með  hæð  í  öðru  veldi)  er  það 

vísbending  um  vannæringu  og  ef  þessi  tala  fer  niður  fyrir  18  kg/m2  er  metið  að  um alvarlega 

undirþyngd sé að ræða og vannæringu samkvæmt næringarmati (Landspítali, 2011). Næringarinntekt, 

blóðrannsóknir (t.d. se. albumín), ásamt  líkamsmælingum (e.  anthropometric) er einnig notað til að 

meta næringarástand lifrarsjúklinga (Cheung, Lee, og Raman, 2012).

1.3 Sjúklingar með skorpulifur

1.3.1 Líkamlegar afleiðingar

Helstu  líkamlegu  afleiðingarnar  af  skorpulifur  eru  vökvasöfnun  í  kviði,  sjálfsprottin  sýking  í 

kviðarholsvökva,  blæðing  frá  æðahnútum  í  vélinda  eða  maga,  lifrarheilkenni  (e.  hepatic 

encephalopathy)  og  nýrnaheilkenni  (e.  hepatorenal  syndrome)  og  lungnafylgikvillar-fleiðruvökvi, 

lungnaháþrýstingur, lifrar- og lungnaheilkenni (e. hepatopulmonary syndrome) (Sigurður Ólafsson o.fl., 

2015). Gerð er grein fyrir flestum þessara afleiðinga í eftirfarandi umfjöllun.

Vökvi safnast fyrir í kviðarholi, einkum vegna portæðaháþrýstings og lágs albúmíns í blóði. Þetta er  

algengasti  fylgikvilli  skorpulifrar  og getur  vökvinn safnast  fyrir  á nokkrum vikum eða skyndilega á 

nokkrum dögum (Lee og Grap, 2008; Sargent, 2006). Um 15% þeirra sem eru með vökvasöfnun í kviði 

hafa  aðrar  undirliggjandi  orsakir  en  lifrarsjúkdóma  s.s.  hjartabilun,  illkynja  mein  í  kviðarholi, 

nýrnaheilkenni og vannæringu (Lee og Grap, 2008).

Bakteríusýking í kviðarholsvökvanum getur leitt til nýrnabilunar og versnandi lifrarbilunar (Sigurður 

Ólafsson og fl, 2015). Ástæður þess að slík sýking er fylgikvilli skorpulifrar geta verið þær að bakteríur 

í meltingarveginum komast í kviðarholsvökva (e. ascites) og þaðan geta þær borist í blóðrás og valdið 

blóðeitrun og losti (Fernández, Navasa, Planas, Montoliu, Monfort, Soriano o.fl., 2007). Mikill árangur 

hefur  orðið  síðustu  (Fernández  o.fl.,  2007) áratugina  í  greiningu,  meðferð  og  fyrirbyggingu 

bakteríusýkingar  í  kviðarholsvökva  (Fernández  o.fl.,  2007).  Þegar  þessum fylgikvilla  var  fyrst  lýst 

nákvæmlega  1964, var dánartíðnin 100%, en hafði lækkað um 90% árið 1999 hjá sjúklingum sem 

fengu meðferð á sjúkrahúsum (Runyon, 2007). Fyrirbyggjandi sýklalyfjameðferð er notuð til að halda 

þessum fylgikvilla í skefjum í dag.

Vannæring hrjáir  þennan sjúklingahóp samkvæmt rannsóknum (Kalaitzakis,  Olsson, Henfridsson, 

Hugosson, Bengtsson, Jalan o.fl., 2007). Landspítali hefur ákveðið að skima fyrir vannæringu sjúklinga 

sem leggjast inn á stofnunina, eins og segir í klínískum leiðbeiningum þeirra: ,,Stefnt er að því að 

skimun  fyrir  vannæringu  verði  rafræn  og  hluti  af  innskrift  sjúklinga”  (Landspítali,  2011).  Hætta  á 

vannæringu eykst meðal annars með hækkandi aldri, við langvinna sjúkdóma, þyngdartap (5-10% á 

innan við þremur mánuðum), misnotkun áfengis og lyfja, langvinnan hita, sýklasótt og fjölkerfabilun 

(Landspítali, 2011).

Ástæða  æðahnúta  í  vélinda  eða  maga  er  portæðaháþrýstingur  vegna  skorpulifrar.  Allflestar 

blæðingar frá efri hluta meltingarvegar má stöðva með speglunartækni (90-95%) (Sigurður Ólafsson 

o.fl., 2015).  Framsýn rannsókn í Ástralíu á árangri af því að hjúkrunarfræðingur (nurse coordinator) 
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sæi um að eftirlit með innköllunum og skimun vegna hættu á blæðingum frá æðahnútum í vélinda frá  

2005-2008 reyndist bæta fyrirbyggjandi vinnu samkvæmt gæðastaðli gríðarlega og meðferðarheldni 

(mæting í speglanir) var 90%. Það tók hjúkrunarfræðinginn eitt ár að koma meðferðarheldni úr 13% í  

79% (Wundke, Altus, Sandford og Wigg, 2010). Við greiningu á skorpulifur eru um 50% sjúklinganna 

með æðahnúta í vélinda og enn fleiri sem eru með Child C flokkun, eða 85% (Wundke o.fl., 2010). 

Blæðingar frá æðahnútum í vélinda eru samkvæmt rannsóknum veruleiki  hjá 20-50% sjúklinga og 

hætta á dauða er 20% við hverja blæðingu og þess vegna er mjög mikilvægt að fyrirbyggja þennan 

fylgikvilla (Wundke o.fl., 2010).

Lifrarheilkenni  sem einkennist  af  afturkræfri  röskun  á  meðvitund  og  taugastarfsemi  af  völdum 

lifrarbilunar og nýrnaheilkenni hjá sjúklingum með lifrarbilun og hækkaðan þrýsting í portæðakerfinu 

sem einkennist af hækkun á kreatíníni sem svara ekki stöðvun á þvagræsilyfjum, vökvagjöf eða gjöf 

albúníns í 2 daga (Sigurður Ólafsson o.fl., 2015).  

Allt  að  50%  sjúklinga  með  skorpulifur  fá  lifrarheilakvilla og  það  er  talið  tengjast  hækkuðu 

ammóníaki í blóði, sem hefur áhrif á heilann og veldur heilabjúg. Það sem orsakar og getur ýtt undir 

lifrarheilakvilla með  myndun  eiturefna  úr  meltingarvegi  (gut-derived  toxins)  eru,  sýkingar, 

elektrólýtatruflanir, blæðingar frá meltingarvegi, blóðleysi, ofþornun og þegar sett er  ræsi (e.  TIPS / 

transjugular  intraheptic  portosystemic  shunt)  (Chaney,  Werner,  og  Kipple,  2015).   Meðferð  með 

hægðalosandi mixtúru sem heitir Medilax (e. laktúlósa) og er notuð fyrirbyggjandi gegn lifrarheilakvilla, 

reynir á sjúklingana þar sem árangursrík meðferð felst í því að hafa linar hægðir tvisvar til þrisvar á  

dag. Ef svefntruflanir  og dagsyfja gera vart við sig hjá sjúklingi gæti það bent til byrjandi lifrarheilakvilla 

sem brjóta má á bak aftur með laktúlósu (Singh, Sharma, Puri, Sachdeva og Srivastava, 2017). 

Algengast  er  að  notað  sé  flokkunarkerfið  West  Haven  Criteria  (WHC)  til  að  flokka  alvarleika 

lifrarheilkennis og er skorið frá 0-4 stigum (Chaney o.fl., 2015). Þetta er huglægt greiningarkerfi, en 

þegar vart verður við breytingu á andlegu ástandi og handaskjálfta (e. asterixis) eru það talin merki um 

að byrjandi lifrarheilakvilli sé orsökin. Sjúklingurinn er þá hættur að vera með MHE (e. minimal hepatic 

encephalopaty) eða CHE (e. covert hepatic encephalopaty) sem er erfitt að greina og telst vera með 

alvarlegra stig lifrarheilakvilla OHE (overt hepatic encephalopathy) eða 2-4 stig á WHC. Þeir sem hafa 

OHE eru komnir með breytingu á hegðun og klínískt greinanlega breytingu s.s. hægt, drafandi tal og 

stirðleika í hreyfingum,  sem  endar með meðvitundarskerðingu. Flokkunin er því frá 0 stigum, sem 

þýðir að engin merki séu um lifrarheilakvilla yfir í 4 stig sem er kóma eða stupor (Chaney o.fl., 2015). 

Lungnafylgikvilla-fleiðruvökvi,  lungnaháþrýstingur,  lifrar-  og lungnaheilkenni  (e.  hepatopulmonary 

syndrome) einkennist af því að súrefnismettun í blóði hjá sjúklingum í uppréttri stöðu lækkar og stafar 

það af víkkuðum háræðum í lungnablóðrás og skammhlaupi (e.  shunting).  Fleiðruvökvi  í  brjóstholi 

myndast oft vegna kviðarholsvökva (Sigurður Ólafsson o.fl., 2015). 

1.3.2 Sálrænar afleiðingar

Vanlíðan er fylgifiskur margra sjúkdóma. Helstu andlegu einkennin sem skorpulifrarsjúklingar eiga við 

að  stríða  samkvæmt  rannsóknum eru  streita,  þunglyndi  og kvíði.  Óstöðugur sjúkdómur og breytt 

líkamsímynd vegna vökvasöfnunar í  kviði  veldur kvíða og streitu.  Það er  jafnvel hreyfiskerðing og 

byltuhætta vegna þessa fylgikvilla (Polis og Fernandez, 2015). Í rannsókn frá Suður-Kóreu á  upplifun 
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sjúklinga á einkennaálagi, sálrænni vanlíðan og lífsgæðum, kom í ljós að tækifæri til að stunda atvinnu 

og hvernig sjúklingurinn upplifði einkennin gaf vísbendingar um lífsgæðin (Kim,  Oh og Lee, 2006). 

Lífsgæði  sjúklinganna  í  þeirri rannsókn  voru  verulega  skert  og  ályktuðu  rannsakendur  að 

einkennameðferð  þar  sem  sálrænu  þáttunum  væri  líka  sinnt,  myndi  bæta  lífsgæði  þessara 

skorpulifrarsjúklinga í Kóreu (Kim o.fl., 2006).

 Hannaður hefur verið sérstakur spurningalisti  fyrir  sjúklinga með króníska lifrarsjúkdóma til  að 

mæla heilsutengd lífsgæði þeirra, the Chronic Liver Dsease Questionnaire (CLDQ) og inniheldur hann 

29 atriði. Meginefnisflokkar spurningalistans eru: Þreyta (e. fatigue), virkni (e. activity), andleg líðan (e. 

emotional  function),  einkenni  frá kviðarholi  (e.  abdominal  symptoms),  dreifð einkenni  (e.  systemic 

symptoms)  og  áhyggjur  (Younossi,  Guyatt,  Kiwi,  Boparai,  og  King,  1999).  Þegar  niðurstöður 

upphaflegu mælinganna með CLDQ voru fengnar, var sjúklingunum skipt upp í þá sem ekki höfðu 

skorpulifur, byrjandi skorpulifur (Child´s A) og langt gengna skorpulifur (Child´s B og C) (Younossi o.fl.,  

1999). Sálrænu einkennin í rannsóknum eru, stress, þunglyndi og kvíði, en heilsutengd lífsgæði miðast 

við upplifun sjúklingsins á líkamlegri, vitsmunalegri, andlegri og félagslegri virkni (Polis og Fernandez, 

2015). 

Mælitæki til að skima fyrir vanlíðan (e.  distress thermometer) er notað til  að meta vanlíðan hjá 

krabbameinssjúklingum  og  er  ráðlagt  að  nota  það  í  klínískum  leiðbeiningum  á  Landspítala 

(Landspítali,  2013).  Í  gagnagrunni  Cinahl á  árunum  2005-2014  fundust  145  greinar  um  þetta 

skimunartæki. Meðal greina sem fjalla um notkunarmöguleika þess er sagt frá mati á andlegri vanlíðan 

hjá öldruðum á hjúkrunarheimilum  (Dilworth, Thomas, Sawkins, og Oyebode, 2011). Ráðlagt er að 

skima fyrir vanlíðan við greiningu, meðan á meðferð stendur og á 3ja mánaða fresti eftir að meðferð  

lýkur  (Petty og Lester, 2014). Rannsóknir á þýðingu þess að skima fyrir vanlíðan eru nauðsynlegar 

samkvæmt grein frá 2014 (Tavernier, 2014). Hugsanlegt er að nota þetta mælitæki fyrir sjúklinga með 

skorpulifur til að skima fyrir vanlíðan hjá þeim. 

Hannaðir hafa verið spurningalistar um lífsgæði sem beinast að ákveðnum sjúkdómum og CLDQ 

(e. chronic liver disease questionnaire) mest notaður  til að mæla áhrif lifrarsjúkdóma á heilsutengd 

lífsgæði (Orr. Homer, Ternent, Newton, Mcneil, Hudson o.fl., 2014). LDQOL (e. liver disease quality of 

life) mælitækið styðst við SF-36 og við það er síðan bætt 12 sérvöldum skölum sem eru sérstaklega  

um lifrarsjúkdóminn og inniheldur sá spurningalisti alls 75 spurningar (Orr o.fl., 2014). 

Spurningalisti sem er mjög oft notaður í rannsóknum til að mæla heilsutengd lífsgæði og almenn 

lífsgæði er SF-36. Hann inniheldur spurningar um almennt viðhorf til heilsu og metur bæði líkamlega 

og andlega þætti. Spurningar listans má flokka í 8 undirflokka, fjóra líkamlega og fjóra andlega. Þeir  

eru eftirfarandi:  Líkamleg virkni  (physical  functioning),  líkamlegt  hlutverk (physical  role),  líkamlegur 

verkur (bodily pain), almenn heilsa (general health), lífsneisti (vitality), félagsleg virkni (social function), 

tilfinningalegt hlutverk (emotional role) og andleg heilsa (mental health) (RAND corporation ed.)

Félagsleg staða er oft borin saman í rannsóknum til að sjá hvort að hún breyti niðurstöðum um 

lífsgæði.  Félagsleg staða  (e.  socio-economic status)  var  breyta  sem Tsai  og félagar  nefndu sem 

veikleika við sína rannsókn, þegar könnuð voru líkamleg og sálræn áhrif skorpulifur á sjúklingana, þar 

sem ekki var spurt um hana (Tsai. Lin, Chiang, Chen, Lan og See, 2014).
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1.4 Þjónusta 

Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt frá 2015 sem skoðaði hvaða þörfum sjúklinga með langvinna 

lifrarsjúkdóma væri ekki sinnt var það upplýsingþörf og þörfin fyrir fræðslu sem langoftast var nefnt eða 

í 15 af 26 rannsóknum sem skoðaðar voru (Valery o.fl., 2015). Skortur á upplýsingum er samkvæmt 

rannsóknum ein helsta ástæðan fyrir óánægju sjúklinga  (Moret, Rochedreux, Chevalier, Lombrail og 

Gasquet, 2008). Hópur hjúkrunarfræðinga í Brasilíu hefur stundað rannsóknir til að bæta skráningu  á 

upplýsingum sem teknar eru af lifrarsjúklingum í eftirliti og hafa útbúið upplýsingasöfnunarblað sem er 

sérsniðið fyrir skorpulifrarsjúklinga. Þær benda á að mikla aukningu tilfella og að fyrir rúmum átta árum 

létust yfir 400.000 Bandaríkjamenn vegna skorpulifrar og í Brasilíu er skorpulifur karla ástæða 8,95% 

innlagna á sjúkrahús þar í landi 2010 (Gimenes, Reis, da Silva, Silva og Atila, 2016). Það er talsvert 

skrifað um þjónustu við sjúklinga með langvinna lifrarsjúkdóma í nýlegum greinum og það er áberandi 

í þeim að endurinnlagnir eru vandamál og er ekki talið ásættanlegt  (Bajaj,  Reddy,  Tandon, Wong, 

Kamath, Garcia-Tsao, 2016). 

Mælitæki til að meta stuðningsþarfir sjúklinga með CLD gæti bætt þjónustuna sem þeir fá og veitt 

heilbrigðisstarfsfólki (hjúkrunarfræðingum, næringarfræðingum) haldbetri upplýsingar til að vinna eftir,  

en slík matstæki hafa verið notuð hjá hjartabiluðum sjúklingum (Valery o.fl., 2015).  

 Tölur  um innlagnir  á 400 rúma spítala í  Ástralíu  sýna að 79% þeirra sem leggjast  inn vegna 

skorpulifrar þar, koma í gegnum bráðamóttöku (Wundke o. fl., 2010). 

1.5 Lífsgæði/líðan

Í rannsóknum á sjúklingum með skorpulifur hefur komið fram, að heilsutengd lífsgæði (e.  HRQOL) 

þeirra  eru  léleg  og  versna  eftir  því  sem  líkamleg  einkenni  aukast  (Polis  og  Fernandez,  2015).  

Sjúklingar með skorpulifur hafa verri heilsutengd lífsgæði en þeir sjúklingar sem eru með langvinnan 

lifrarsjúkdóm,  en  hafa  ekki  skorpulifur.  Þegar  lifsgæði  skorpulifrarsjúklinga  eru  borin  saman  við 

almenning kemur það engum á óvart að HRQOL eru marktækt lélegri (Orr o.fl., 2014).

Heilsutengd  lífsgæði  sjúklinga  með skorpulifur  er  hægt  að mæla með CLDQ (e.  Chronic  Liver 

Disease Questionnaire), en áður var mest notast við mælitækið SF-36 til að mæla lífsgæði (Younossi 

o.fl., 1999; Hauser,  Holtman og Grandt,  2004).   Telja höfundar að það taki um 10 mínútur að svara 

CLDQ listanum sem inniheldur 29 atriði sem skipt er í sex flokka (Younossi o.fl., 1999).

Mælingar á  heilsutengdum  lífsgæðum  er  tilraun  til  að  mæla  áhrif  sjúkdóms  og  meðferðar  á 

sjúklinginn og það hefur aukist að litið sé til útkomu þessara mælinga. Áhrif sjúkdóms og meðferðar á 

sálræna  líðan,  líkamlegt  atgerfi  og  einkalíf,  skipta  sjúklinginn  oft  meira  máli  en  hefðbundnar 

niðurstöður mælinga (Orr o.fl., 2014).

1.6 Staðan á Íslandi

1.6.1 Hlutverk hjúkrunarfræðinga

Skorpulifur  hjá  sjúklingum  með  sjúkdóma  í  lifur  fer  stöðugt  vaxandi  í  heiminum  (Olafsson  og 

Bjornsson,  2013)  og einnig  á  Íslandi  samkvæmt  aftursýnum rannsóknum (Lára  Ósk Eggersdóttir, 

2013). Hjúkrun sjúklinga með lifrarsjúkdóma fer oft fram á sjúkrahúsum, en í vaxandi mæli eru þessir  

sjúklingar  í  göngudeildarþjónustu.  Ég  hef  unnið  á  Landspítala  um  áratuga  skeið  sem 

19



 

hjúkrunarfræðingur  á  meltingartengdum  deildum  s.s.  lyflækningadeildum,  speglunardeild  og 

göngudeild meltingar og áhugi minn snýr að því að bæta hjúkrun okkar sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar 

eru um þriðjungur heilbrigðisstarfsmanna Landspítala og sinna sjúklingum frá vöggu til grafar á öllum 

sérsviðum spítalans. Verkefni þeirra hafa þróast á undanförnum áratugum með aukinni þekkingu og 

sjálfstæði sérfræðinga í  hjúkrun er að aukast.  Sjúklingahópurinn sem er vanræktur m.t.t.  þjónustu 

heilbrigðiskerfisins og er með alvarleg birtingarform skorpulifrar þyrfti að mínu mati að eiga auðveldari  

leið að heilbrigðisstarfsfólki en raunin er í dag. Tímaskortur og fámennur hópur fagfólks á Landspítala  

nær varla að sinna þeim þörfum sem sjúklingarnir kalla eftir að sé sinnt. Það þyrfti að mínu mati að 

efla þverfræðilega teymisvinnu, sem m.a. gerir það að verkum að sjúklingurinn getur hitt tvær til þrjár 

fagstéttir  í  einni  heimsókn á göngudeild,  í  stað þess  að koma í  marga  viðtalstíma.  Bæði  er  það 

vinnusparandi  að vinna saman og auk  þess hlýtur  kostnaður  sjúklingsins  líka  að lækka  með því  

fyrirkomulagi.  Þessu  væri  örugglega  hægt  að  breyta  á  Íslandi  með auknu göngudeildareftirliti  hjá 

þessum sjúklingahópi. 

Á Íslandi er leið sjúklinganna í gegnum bráðamóttöku og fyrirbyggjandi aðgerðir í formi stuðnings af 

skornum skammti. Allt traust sjúklinganna er sett á örfáa sérfræðinga sem sinna sínum sjúklingum af  

bestu getu og eru undir miklu álagi, en veitir ekki af hjálp annarra fagstétta. Meðan sjúklingar sem 

komast á ígræðslulistann til að fá nýja lifur, bíða eftir að komast í lifrarígræðslu, geta þeir þurft að vera  

í meðferð sem reynir mjög á þá. Hjúkrunarfræðingar á þessu sérsviði þ.e. meltingarsjúkdóma hafa 

mikinn áhuga á að bæta hjúkrun þessara sjúklinga og samstarf við fagfólk úr stétt næringarfræðinga, 

sálfræðinga  og  sjúkraþjálfara  væri  góð  byrjun  að  meltingarteymi  sem  gæti  bætt  líðan 

skorpulifrarsjúklinga. 

1.6.2 Hjúkrun skorpulifrarsjúklinga – sérfræðingur í hjúkrun

Skilgreining á sérfræðingi í hjúkrun felur í sér að viðkomandi hjúkrunarfræðingur hefur yfirgripsmikla 

þekkingu  á  fræðilegum,  praktískum  og  grunnrannsóknum  á  fyrirbærum  sem  tengjast  ákveðnum 

sjúklingahópi  eða  sérsviði  hjúkrunar  (Hamric,  Spross  og  Hanson,  2009).  Á  Íslandi  á  hugtakið 

sérfræðingur í hjúkrun sér stoð í reglugerð um sérfræðileyfi, nr. 124/203. Sérfræðingur í hjúkrun þarf  

að hafa hjúkrunarleyfi á Íslandi og hann verður einnig að hafa stundað framhaldsnám við háskóla sem 

hann hefur lokið með meistaragráðu, licentiatsgráðu eða doktorsgráðu (Kristín Björnsdóttir og Marga 

Thome, 2006). 

Enginn sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í meltingarvegi starfar nú á Íslandi. Þess ber 

þó  að  geta  að  á  Landspítala  er  ígræðslugöngudeild  og  þar  starfa  tveir  hjúkrunarfræðingar  (auk 

meltingarsérfræðinga) og er Hildigunnur Friðjónsdóttir hjúkrunarfræðingur, að öðrum ólöstuðum, helsti 

sérfræðingur  okkar  í  hjúkrun  sjúklinga  sem  fá  ígrætt  líffæri.  Hjúkrun  sjúklinga  með  sjúkdóma  í 

meltingarvegi  hefur  sérstöðu  þar  sem skjólstæðingahópurinn  er  fjölbreyttur  og þarfir  þeirra  ólíkar.  

Undirliggjandi sjúkdómur getur haft áhrif á heilsu sjúklingsins á margan hátt og einnig lífsgæði þeirra  

(Mells o.fl., 2013). Sú sérstaða sem sérfræðingur á þessu sérsviði þ.e. meltingarfærasjúkdóma hefur, 

er að bæta þekkingu á hjúkrun þessa sjúklingahóps og styðja þá sem hjúkra þeim, með því að vera 

ráðgefandi  um  bestu  mögulegu  hjúkrun  sem  þekkt  er  í  faginu.  Eins  og  segir  í  grein  Kristínar  

Björnsdóttur  og  Mörgu  Thome  frá  2006:  ,,Um  árabil  hafa  sérfræðingar  í  hjúkrun  á  Landspítala 

háskólasjúkrahúsi unnið að því að auka sérhæfða ráðgjöf og faglegan stuðnings við starfsfólk. Þeir 
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veita til dæmis ráðgjöf varðandi verki og verkjameðferð og líknandi meðferð” (Kristín Björnsdóttir og 

Marga Thome, 2006). Grundvallaratriði í störfum hjúkrunarfræðinga sem starfa við hjúkrun sjúklinga 

með skorpulifur, er að vita hver eru algengustu einkenni þeirra, hvaða þjónusta heilbrigðisstarfsfólks 

muni gagnast þeim best og hvaða leiðir eru færar til að auka lífsgæðin. Þverfræðilegt teymi fagfólks í 

heilbrigðisþjónustu sýndi fram á að hafa bætt lífslíkur og lífsgæði sjúklinga með skorpulifur, samkvæmt 

rannsókn næringarfræðinga frá 2013 (Motoh,  Kazuko, Nagisa, Ayana, Masumi, Noriko  o.fl.,  2013). 

Undanfari þess að koma með lausnir varðandi bætta heilbrigðisþjónustu á Íslandi fyrir sjúklinga með 

skorpulifur, er að þekkja þarfir sjúklingahópsins, einkenni og umfang vandans. 

1.7 Rannsóknarspurningar

1) Hvað einkennir líf sjúklinga með skorpulifur m.t.t. einkenna, þarfar fyrir þjónustu og lífsgæða?

2) Hvaða hlutverki gegna hjúkrunarfræðingar í umönnun þessara sjúklinga?
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2 Aðferð

Kerfisbundin fræðileg samantekt (systematic review) er heiti á rannsóknaraðferð þar sem leitast er við 

að safna saman þekkingu úr rannsóknum á fræðasviðinu um ákveðið efni til að öðlast meiri skilning á 

efninu og stöðu mála (Polit og Beck, 2012). Einnig veitir slík samantekt nýjustu upplýsingar til að þróa 

leiðbeiningar eða meðferð byggða á gagnreyndri þekkingu (Polit og Beck, 2012). Slík aðferð er í mikilli  

sókn innan hjúkrunarfræði til að bæta hjúkrun sjúklinga (Brown, 2014).  Blönduð kerfisbundin fræðileg 

samantekt  (e.  mixed-method  systematic  review)  er  byggð  bæði  á  megindlegum  og  eigindlegum 

rannsóknum (Pearson, 2013; Polit og Beck, 2012).  Þessi kerfisbundna fræðilega samantekt var gerð 

til að fara yfir þekkingu á áhrifum skorpulifrar á sjúklinga og hlutverki hjúkrunarfræðinga í umönnun 

þeirra.  

Til að afla gagna í þessa  samantekt var leitað í rafrænum gagnagrunnum; Pub-Med, Chinahl og 

Scopus, auk þess sem leitað var að íslenskum rannsóknum um efnið á hvar.is. 

Leitarorðið  á hvar.is var skorpulifur  og hjúkrun, sem skilaði engri  niðurstöðu.  Þá var leitað eftir 

orðunum skorpulifur og þjónusta, einkenni og lífsgæði og skilaði það einni grein um lifrarígræðslur á 

Íslandi og annari grein um horfur sjúklinga með fitulifur. Þá var eingöngu notað leitarorðið skorpulifur 

og alls fundust 35 greinar og einn hljómdiskur (Heimabrugg með hljómsveitinni Skorpulifur). Íslensku 

rannsóknirnar eru flestar um faraldsfræði lifrarsjúkdóma, meðferð við lifrarbólgu C, orsakir og nýgengi 

skorpulifrar,  áfengisneyslu,  drykkjumynstur,  lifrarfrumukrabbamein,  lifrarígræðslur  og þjóðfélagslega 

byrði af áfengis- og vímuefnanotkun.  Engin þeirra var um þjónustu við íslenska skorpulifrarsjúklinga, 

einkenni eða lífsgæði þeirra. Hvað einkennin varðar var meira verið að lýsa horfum og tíðni, meðferð 

og greiningu sjúkdóma í lifur.  Tvær greinar á ensku voru um einkenni og leitað var að fleiri greinum út 

frá þeim. Ein grein er um einkenni frá meltingarvegi eftir lifrarígræðslu og önnur um tengsl blóðleysis  

við lifrarheilakvilla hjá skorpulifrarsjúklingum, en einnig í tengslum við lifrarígræðslu.Tvær rannsóknir 

fundust eftir þá leit, önnur um einkenni skorpulifrarsjúklinga og hin um áhrif einkenna á lífsgæði og var 

læknirinn Einar Stefán Björnsson meðhöfundur þeirra. 

Inntökuskilyrði voru að rannsóknirnar væru um einkenni, þjónustu og lífsgæði skorpulifrarsjúklinga 

á ensku eða íslensku. Greinar um sjúklinga sem voru eldri en 18 ára og tímabil rannsóknanna var frá 

2006-2016. Fyrst var leitað að  megindlegum rannsóknum í hjúkrun um skorpulifur, en þar sem þær 

voru fáar var einnig leitað að eigindlegum rannsóknum. Í upphafi var leitað að greinum um skorpulifur 

frá árunum 2006-2016 sem voru um fullorðna  (eldri  en 18 ára) og fundust  1144 greinar í  þremur 

gagnagrunnum auk 80 greina við handleit (Mynd 1). Alls voru titlar 1224 greina lesnir og 1099 greinar 

útilokaðar sem samræmdust ekki efni samantektarinnar. Höfundur las yfir 125 útdrætti og eftir útilokun 

voru 38 greinar lesnar af tveimur aðilum. Greinar sem voru útilokaðar á þeim tímapunkti fjölluðu um, 

læknisfræðilega  greiningu  eða  meðferð,  lifrarígræðslu,  matstæki,  gæðastaðla,  kostnað  eða  voru 

fræðilegar samantektir. 

Lokaniðurstaða var  að velja  greinar  sem voru:  birtar  á tímabilinu 2006-2016,  sjúklingahópurinn 

miðaðist við 18 ára og eldri, eingöngu rannsóknargreinar, bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir  

og aðeins birtar rannsóknir í ritrýndum tímaritum.
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Útilokaðar  voru  allar  greinar  sem  voru  um  læknisfræðilega  greiningu  og  meðferð, 

kostnaðargreiningu, matstæki, gæðastaðla, kerfisbundnar fræðilegar samantektir og voru ekki á ensku 

eða íslensku. Einnig voru rannsóknir sem ekki voru um einkenni, þjónustu eða lífsgæði útilokaðar. 

Leitarorð voru: skorpulifur, nurs* and cirrhosis, service and cirrhosis og cirrhosis and symptoms.
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Mynd 1: Flæðirit um gagnasöfnun



 

3 Niðurstöður

Niðurstöður úr þeim 14 rannsóknum sem ritgerðin fjallar um eru settar í töflu sem sýnir höfund, tilgang 

rannsóknar, tímarit og IF, land og ár, rannsóknarsnið, aðferð/bakgrunnur og niðurstöður. 

Rannsóknirnar skiptast í þrjá flokka sem eru: Einkenni, þjónusta og lífsgæði. Um einkenni eru 5 

greinar, um þjónustu eru 5 greinar og um lífsgæði eru 4 greinar.

Greinarnar um einkenni eru eftir: Tsai o.fl., Wu, L.J., Wu, M.S., Lien, Chen og Tsai, Bajaj,  Schubert, 

Heuman, Wade, Gibson, Topaz  o.fl., Stewart,  Malinchoc,  Kim og Kamath, og Kalaitzakis,  Olsson, 

Henfridsson, Hugosson, Bengtsson, Jalan o.fl. 

Greinarnar  um þjónustu  eru eftir:  El-Atem,  Wojcik,  Horsfall,  Irvine,  Johnson, McPhail  o.fl., Fagan, 

Zhao,  Horsfall,  Ruffin,  Kruger,  McPhail  o.fl., Ganesh,  Rogal,  Yadav,  Humar  og Behari,  Nazareth, 

Leembruggen, Tuma, Chen, Rao, Kontorinis o.fl. og Johnson, Campbell, Chi, Zheng, King, Wu o.fl. 

Greinarnar um lífsgæði eru eftir: Kalaitzakis, Simren, Olsson, Henfridsson, Hugosson, Bengtsson o.fl., 

Abdi,  Daryani, Khorvash og Yousefi, Kunzler-Heule,  Beckmann, Mahrer-Imhof, Semela og Handler-

Schuster og Mells og fl. 

Fyrri rannsóknarspurningin í þessari samantekt snýr að mati á einkennum, þörf fyrir þjónustu og 

lífsgæðum skorpulifrarsjúklinga. Reynt var að leita eftir þessum atriðum í rannsóknunum sem urðu fyrir 

valinu,  til  að skýra þessa ákveðnu þætti.  Engar íslenskar rannsóknir  eru  í  samantektinni,  en þær 

íslensku  rannsóknir  sem  gerðar  hafa  verið,  gefa  tilefni  til  að  ætla  að  þessi  sjúklingahópur  fari 

stækkandi.  Í  upphafi  var  leitað  að  greinum  um  skorpulifur  frá  árunum 2006-2016  sem  voru  um 

fullorðna (eldri en 18 ára) og fundust 1144 greinar í þremur gagnagrunnum auk 80 greina við handleit,  

alls voru titlar 1224 talsins (Mynd 1). Lokaniðurstaða var að velja greinar sem voru: rannsóknargreinar, 

bæði  eigindlegar  og  megindlegar  rannsóknir  og  aðeins  birtar  rannsóknir  í  ritrýndum  tímaritum.  

Heildarfjöldi rannsókna  í samantektinni  eru 14 og skiptast þær í  12 megindlegar rannsóknir,  ýmist 

aftursýnar (5 rannsóknir) eða framsýnar (7 rannsóknir). Tvær rannsóknanna eru eigindlegar. 

Fjöldi þátttakenda í þessum rannsóknum er 5709 manns og eru þeir frá 10 manns í fámennustu 

rannsókninni, upp í 2353 manns í þeirri fjölmennustu. Ef sú fjölmennasta er dregin frá heildarfjöldanum 

eru 3356 þátttakendur í 13 rannsóknum. Aldur þátttakenda er að meðaltali 55 ár og var kynjaskiptingin 

þannig að 66% þátttakenda  voru karlar og 34% þátttakenda  voru konur þegar búið  er að leiðrétta 

vegna fjölmennustu rannsóknarinnar  þar  sem konur voru 90,6 %.  Í tveimur rannsóknum (Bajaj o.fl. 

2010 og Stewart o.fl.  2007) kemur kynjahlutfall þátttakenda ekki fram. Karlar eru í meirihluta í öllum 

rannsóknum þar sem kynið er uppgefið, nema í rannsókn Mells o.fl. þar sem sjúklingahópurinn er með 

frumkomna gallskorpulifur (PBS). Ef henni er sleppt og litið á þær ellefu rannsóknir sem eftir standa, 

eru karlar 2337 talsins en konur 1019. Rannsóknirnar eru frá árunum 2006-2016 og eru 10 þeirra frá 

2012 eða síðar.

3.1 Rannsóknir á einkennum

Einkennin sem verið er að skoða eða koma fram í rannsóknunum eru: almenn líkamleg og sálræn 

einkenni, vanlíðan, þreyta, einkenni um lifrarheilakvilla og vitræn geta. Tengsl einkenna og alvarleika 

sjúkdóms eru skoðuð (Tafla 1). 
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Rannsóknir á einkennum eru  fimm og koma frá Taiwan, Bandaríkjunum og Svíþjóð. Rannsóknirnar 

eru allar megindlegar þversniðsrannsóknir og þátttakendur eru frá 40-494 talsins. Meðalskor einkenna 

var 3,9 af 7. Helstu einkenni skorpulifrar samkvæmt þeim eru: þreyta, einkenni vegna vökvasöfnunar í 

kviði,  kviðverkir,  þyngdaraukning,  bjúgur  á  fótum, minnkuð  matarlyst,  dreifð  einkenni, 

einbeitingarskortur,  dagsyfja og  blæðingar.  Það dregur úr líkamlegri  virkni  og áhyggjur  og lækkað 

geðslag,  ásamt  svefntruflunum,  einkenna  svör  þátttakenda.  Meðalaldur  er  nálægt  55  árum  og 

kynjaskipting er þannig að karlar eru um 2/3 sjúklinganna. 

Erfiðleikar við að einbeita sér tengdist alvarleika veikinda og dreifðu einkennin (munnþurrkur, kláði, 

svimi og erfiðleikar við öndun)  tengdust lengd veikinda.  Hin einkennin tengdust ekki orsök veikinda, 

hve lengi sjúklingur hafði verið veikur, alvarleika veikinda eða fyrri innlögnum á sjúkrahús. Áhyggjur og 

lækkað geðslag tengdust  heldur ekki  orsök eða alvarleika veikinda.  Sjúklingar  töldu pirring vegna 

takmarkana á fæðuvali vera meira vandamál en lystarleysi (Tsai o.fl., 2012). Þeir sem voru vannærðir 

fengu oftar HE, en vel nærðir sjúklingar. Ýmis próf til að kanna viðbragðsflýti og vitræna getu voru lögð 

fyrir sjúklinga sem höfðu fengið lifrarheilakvilla og tíminn sem það tók að ljúka við prófið (e. numers-

connetions test / NCT A og B) tengdist marktækt aldri, alvarleika sjúkdóms samkvæmt Childs-Pugh 

skori og albúmínmagni í blóði (Kalaitzakis o.fl., 2007).   Inniliggjandi sjúklingar þurftu lengri tíma en 

göngudeildarsjúklingar til að ljúka prófunum. Þeir sem voru með skorpulifur vegna gallvegasjúkdóma 

(e. cholestatic) þurftu minni tíma en sjúklingar með skorpulifur af öðrum orsökum. Bæði sjúklingar sem 

voru vannærðir þ.e. höfðu misst 5-10 % af líkamsþyngd á síðustu 3-6 mánuðum og sjúklingar með 

sykursýki  þurftu lengri  tíma til að ljúka prófunum. Enginn munur var á kynjunum í þessum prófum. 

Rannsókn Bajaj og félaga styður þessa niðurstöðu og bætir við mikilvægi þess að koma í veg fyrir  

þennan fylgikvilla,  þar sem varanleg áhrif  á vinnsluminni,  viðbragðsgetu og hæfileikann til  að læra 

versnaði ef sjúklingar höfðu sögu um alvarlegan lifrarheilakvilla (OHE). Auk þess eykur þessi fylgikvilli  

verulega áhættu sjúklinganna á dauða og setur þá í tæplega fjórfalda hættu, samkvæmt rannsókn 

Stewart og félaga frá 2007. Þar var gerður var samanburður á sjúklingum með óstöðuga skorpulifur og 

TIPS-sjúklingum (shunt v/portæðaháþrýstings) sem fengið höfðu lifrarheilakvilla. Þreyta sem er með 

algengari  einkennum  hjá  skorpulifrarsjúklingum  gefur  tilefni  til  að  fylgjast  verði  reglulega  með 

blóðprufum og gæta að góðri sykurstjórnun (Wu o.fl., 2012). Niðurstöður eins og lækkaður blóðrauði 

(e.  hemoglobin),  lækkuð  hematocrit  (skýrir  þurrk  í  líkamanum)  og  lækkað  albúmín  (prótein),  auk 

hækkaðs bilirúbíns (skýrir gulu hjá lifrarsjúklingum) og hækkaðs fastandi blóðsykurs voru oft fylgifiskar  

þreytu og minnkaðrar líkamlegrar virkni hjá skorpulifrarsjúklingum (Wu o.fl., 2012).

Rannsakendur  hafa  allir  áhyggjur  af  því  hve  slæmt  það  er  fyrir  horfur  sjúklinganna  þegar 

lifrarheilakvilli greinist og eru að leita leiða til að greina hann á fyrri stigum. Umræðurnar um að þessi  

fylgikvilli gæti þurft að vega þyngra í mati á þörf fyrir ígræðslu og skipti máli til viðbótar MELD skori eru 

áberandi. Einnig er sameiginlegt að bæta þarf sykurstjónun þeirra sem eru með sykursýki.
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Tafla 1: Niðurstöður rannsókna um einkenni



 

3.2 Rannsóknir á þjónustu

Skoðuð var notkun sjúklinga með skorpulifur á heilbrigðisþjónustu og hvað það er sem segir fyrir um 

óundirbúnar  innlagnir á sjúkrahús. Hvernig mætingu þessara sjúklinga í eftirlit  er háttað og  álag á 

heilbrigðiskerfi vegna sjúklinga með fylgikvilla eins og vökvasöfnun í kviði. (Sjá töflu 2).

Kynjaskiptingin er mjög sviðuð í öllum rannsóknunum, meirihlutinn er karlkyns og meðalaldurinn er 

svipaður eða nálægt 55 árum. Þátttakendur eru frá 41-1170. Rannsóknaraðferð er afturskyggn í fjórum 

þeirra, en ein þeirra er langtíma þversniðsrannsókn. 

Rannsóknirnar um þjónustu koma frá  Ástralíu og Bandaríkjunum. Rannsóknirnar gefa til kynna, að 

ef um óstöðuga sjúkdóm er að ræða, auk flókinnar lyfjameðferðar, er mikil hætta á að sjúklingarnir  

þurfi að leggjast inn á spítala. Endurinnlagnir vegna algengasta fylgikvillans, vökvasöfnunar í kviði (e. 

ascites) eru vandamál í báðum heimsálfum. Rannsókn Johnson og félaga frá Bandaríkjunum, sýnir að 

78 af 395 sjúklingum (19,7%) lögðust inn á spítala árið sem rannsóknin stóð yfir. Aðstandendur sem 

aðalstuðningsaðilar  skipta  sjúklinginn  líka  máli  þegar  kemur  að  innlögn  á  spítala  enda  var  það 

niðurstaða þeirrar rannsóknar að einhleypir leggðust frekar inn á spítala. Rannsókn Fagan og félaga á 

sjúklingum  með  vökvasöfnun  í  kviði  leiddi  til  sömu  niðurstöðu  þ.e.  að  innlagnir  sjúklinga  með 

óstöðugan sjúkdóm og fylgikvilla skorpulifrar þurfa mikið á heilbrigiskerfinu að halda. Í þeirri rannsókn 

sést að hlutfall óundirbúinna innlagna á spítala var hátt hjá þessum hópi eða 41,2 % þeirra sem komu 

vegna vökvasöfnunar í  kviði.  Blóðmælingar sem gáfu til  kynna lækkaðan blóðrauða, lágt gildi  fyrir  

hematocrit, sykursýki, áfengisneysla og flókin lyfjagjöf við útskrift  spáðu ennfremur fyrir um innlögn á 

spítala.  Í rannsókn El-Atem og félaga eru mætingar í viðtöl til sérfræðinga og skipting sjúklinga eftir  

orsök skorpulifrar skoðuð í 3 mánuði og síðan var bókunum út árið fylgt eftir. Mikið er um endurkomur 

og ný tilfelli eru 21 % tilfella. Það vekur athygli að 23 % sjúklinganna mæta ekki í boðuð viðtöl  eða 

1136 mætingar í  1471 boðuð viðtöl, en flestir voru boðaðir oftar en einu sinni á árinu (29%) og 10% 

voru boðaðir I viðtöl fjórum sinnum eða oftar. Rannsóknin frá Ástralíu sýndi að túlkaþjónusta var mjög 

oft nauðsynleg, enda töluðu sjúklingarnir í rannsókninni 59 tungumál. Aðalorsök skorpulifrar í þessum 

hópi var lifrarbólga C (HCV) 38 %  og ný tilfelli voru aðallega með lifrarbólgu B (HBV) 37 % frá Asíu 

aðallega. Það vekur líka athygli að í aðeins 15 % tilfella sjúklinga með áfengistengdan sjúkdóm (ALD) 

var  vísað  í áfengisráðgjöf  og einungis  21  % sjúklinga  með fitulifur  (NAFLD)  var  boðið  viðtal  við 

næringarráðgjafa. 

Það er sammerkt með rannsóknunum þremur frá Ástralíu (El-Atem o.fl., 2016 og Fagan o.fl., 2014 

og Nazareth o.fl. 2016) að fjöldi rannsókna er gerður á þessum sjúklingahópi og legudagar margir.  

Sem dæmi eru  41 sjúklingur með 1164 daga á sjúkrahúsi og fóru í 733 myndgreiningarrannsóknir 

samkvæmt rannsókn Fagan og félaga.  Sömu áhættuþættir koma fram í rannsókn Ganesh og félaga 

frá Bandaríkjunum þ.e. óstöðugur sjúkdómur (MELD skor hærra en 15), ekki hvítir á hörund, yngri  

sjúklingar  og  sykursýki  spá  fyrir  um  innlögn  á  spítala.  Fjöldi  innlagna  er  einnig  mikill  og  margir  

legudagar. Alvarlega veikir sem voru 87 af 587 sjúklingum komu fimm sinnum eða oftar á spítalann í 

þeirri rannsókn. Þannig skýrði 15% hópsins 672 innlagnir á árinu af 1557 eða 43 % innlagna. 
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 Hjúkrunarstýrða eftirlitið, sem Nazareth og félagar skrifa um sýnir fram á góðan árangur í skimun 

fyrir  lifrarfrumukrabbameini  og  mætingin  er  mjög  góð.  Það  stangast  á  við  mætinguna  hjá 

lifrarsérfræðingunum og þyrfti að gæta að því hvað geti skýrt þennan mun.
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Tafla 2: Niðurstöður rannsókna um þjónustu



 

3.3 Rannsóknir á lífsgæðum 

Skoðuð voru tengsl upplifunar sjúklinga með skorpulifur á lifsgæðum ásamt mælingum á líkamlegum 

og sálrænum einkennum, upplifun aðstandenda og áhrif lifrarheilakvilla á lífsgæði þeirra.  Fylgikvillar 

skorpulifrar  skoðaðir  m.t.t.  þess  hvernig  ákveðnir  þættir  eins  og  þreyta,  vannæring,  einkenni  frá 

meltingarvegi og sykursýki höfðu áhrif á lífsgæði. (Sjá töflu 2).

Sameiginleg  niðurstaða  rannsóknanna  er  að  óútskýrð  einkenni  og  fræðsluþarfir  um  horfur  og 

fylgikvilla,  eru  atriði  sem  sjúklingar  vilja  að  sé  betur  sinnt.  Væri  það  gert  í  meira  mæli  af 

heilbrigðisstarfsfólki, gætu lífsgæði sjúklingahópsins og aðstandenda þeirra hugsanlega aukist. Það 

kom fram í rannsóknunum um einkenni og þjónustu að alvarleiki sjúkdómsins skiptir máli og sama 

niðurstaða er hér. Lífsgæði versna með versnun sjúkdóms.

 Þreyta  og  léleg  lífsgæði  skýrðu  minni  félagslega  virkni  hjá  sjúklingum  með  frumkomna 

gallskorpulifur (PBC) í 89 % tilfella, en ef sjúklingurinn sjálfur upplifði að lífsgæði væru mikil þá hafði  

alvarleg þreyta ekki þessi áhrif á félagslega virkni eða í aðeins 11 % tilfella. Lífsgæði þeirra sem höfðu 

einkenni voru lélegri en almennings af sama kyni og aldri í 35 % tilfella en 25 % sjúklinga með PBC 

höfðu engin einkenni. Þreytan hafði mest áhrif og einkennaálag virtist geta leitt til þunglyndis. Það kom 

mér á óvart að kláði, sem er algengt einkenni þessa sjúklingahóps, hafði minnst áhrif á lífsgæði af  

einkennum. 

Vannæring, sykursýki og lifrarheilakvilli eru þau atriði sem koma ítrekað upp hjá sjúklingunum og er  

það einkennastjórnun sem skiptir máli og stendur í beinu sambandi við upplifuð lífsgæði.  Í rannsókn 

Kalaitzakis og félaga frá Svíþjóð kemur fram að bæta megi lífsgæði með einkennastjórnun. Vannæring 

er til staðar hjá 40 % sjúklinganna í þeirra rannsókn og sykursýki hjá 26 %. Einkenni frá meltingarvegi 

eru alvarlegri og tengjast þyngdartapi og lélegri lífsgæðum hjá skorpulifrarsjúklingum. Því óstöðugri  

sem sjúkdómurinn er því verri eru meltingareinkennin. Í rannsókninni var notaður spurningalisti GSRS 

(e. gastrointestinal symptom rating scale) og einnig lífsgæðamælitækið SF-36.

Kunzler-Heule  og félagar skoðuðu upplifun aðstandenda, með eigindlegri  aðferð, af því að eiga 

ættingja sem fengið hefur  lifrarheilakvilla. Þátttakendur voru valdir frá október 2013 til febrúar 2014 frá 

850 rúma sjúkrahúsi í Þýskalandi. Þessi eigindlega rannsókn varpar ljósi á að óöryggi, fræðsluþarfir og 

þörf  fyrir  upplýsingar  voru  helsu  umkvörtunarefnin  og  voru  til  staðar  bæði  hjá  sjúklingum  og 

aðstandendum. Upplifuð lífgæði aukast ef vel gengur að vinna með heilbrigðisstarfsfólki.  

Aðferðafræði  þessara  fjögurra rannsókna  er  ólík.  Tvær  eru  eigindlegar,  en  megindlegu 

rannsóknirnar eru framsýn og þversniðsrannsókn. Fjöldi þátttakenda er frá 10-2353 og kynjaskiptingin 

önnur  en  í  hinum  rannsóknunum  vegna  rannsóknar  Mells  og  félaga  frá  Bretlandi  á  upplifuðum 

lífsgæðum  PBC  sjúklinga.  Þar  voru 90,6%  þátttakenda  konur  og  er  þetta  eina  rannsóknin  í 

samantektinn þar sem konur voru fjölmennari en karlar. Meðalaldurinn er 57 ár í rannsókn Kalaitzakis 

og félaga frá 2006 og 65 ára í rannsókn Mells, en 49 ár í eigindlegu rannsóknunum tveimur. 

Sameiginleg niðurstaða eigindlegu rannsóknanna tveggja er að óútskýrð einkenni ollu óöryggi og 

fræðsluþarfir  sem sjúklingar  og  aðstandendur  töldu  skipta  máli,  en  var  ekki  sinnt,  komu  niður  á 

lífsgæðum þeirra. Einkenni lifrarheilakvilla og einkenni frá meltingarvegi áttu það sameiginlegt með 

þreytu  að  hafa  áhrif  á  félagslega  virkni  bæði  sjúklinganna  og  aðstandenda.  Gagnrýni  á 
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lífsgæðamælingar sjást víða og er bent á að ekki sé alltaf verið að mæla sama hlutinn. Þetta hugtak,  

lífsgæði, er margslungið og því erfitt að samþætta niðurstöður um það (Cella, 1994).
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Tafla 3: Niðurstöður rannsókna um lífsgæði



 

4 Umræða

Hvaða hlutverki gegna hjúkrunarfræðingar í umönnun þessara sjúklinga og gætu þeir komið meira að 

hjúkrun þeirra á Íslandi?  Í upphafi var leitað að greinum um hjúkrun og hlutverk hjúkrunarfræðinga í 

umönnun skorpulifrarsjúklinga en sú leit bar  lítinn árangur.  Með því að skoða þær rannsóknir sem 

gerðar  hafa  verið  á  þessum  sjúklingahópi  má  sjá  að  þær  gefa  vísbendingar  um,  að  fjölmörg 

hjúkrunarviðfangsefni er þar að finna. Rannsóknirnar sem stóðust inntökuskilyrði  þessarar ritgerðar 

eru 14 og koma frá sjö löndum. Fjórar eru frá Bandaríkjunum, þrjár frá Ástralíu, tvær frá Taiwan, tvær 

frá Svíþjóð og ein frá Þýskalandi, ein frá Bretlandi og ein frá Íran. Aðaláherslan  var á rannsóknir  á 

einkennum sjúklinganna,  þjónustu  heilbrigðiskerfisins og  lífsgæði  sjúklinganna.  Þegar  niðurstöður 

þessara rannsókna eru skoðaðar,  er ljóst að þessi sjúklingahópur hefur mikla þörf  fyrir  stuðning í  

sínum flóknu aðstæðum. Sumir sjúklingar í þessum hópi eru í meiri hættu en aðrir t.d. þeir sem lenda 

ítrekað í blæðingum frá meltingarvegi, þeir sem safna á sig kviðarholsvöka þrátt fyrir þvagræsilyf, þeir  

sem greinast  með  lifrarfrumukrabbamein  og  sjúklingar  sem lenda  í  lifrarheilakvilla  og  lifa  það  af 

(Ganesh, Rogal, Yadav, Humar, og Behari, 2013; Johnson o.fl., 2014). 

4.1 Áhrif skorpulifrar á líf sjúklinganna

Þegar litið er til niðurstaðna rannsókna sem snúa að þjónustunni þá er áberandi hvað endurinnlagnir 

eru tíðar hjá þessum sjúklingahópi (Fagan o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014). Einkenni geta haft áhrif á 

færni og lífsgæði sjúklinganna og hafa rannsóknir sýnt að ef þau eru greind og meðhöndluð tímanlega 

getur það meðal annars aukið lífsgæði sjúklinganna og lengt líf þeirra (Deshields, Potter, Olsen, Liu, 

og Dye,  2011). Aðstandendur skipta þar miklu máli  og þeirra mat er sérstaklega mikilvægt  þegar 

breyting verður á ástandi sjúklingsins (Künzler-Heule, Beckmann, Mahrer-Imhof, Semela, og Handler-

Schuster, 2016). Óundirbúnar innlagnir eru mjög algengar hjá sjúklingum með skorpulifur samkvæmt 

rannsóknum  (Fagan  o.fl.,  2014)  og  tímabært  að  bregðast  við  því  vandamáli,  öllum  til  bóta. 

Lífsgæðamælingar veita upplýsingar um þau vandamál sem sjúklingar standa frammi fyrir en gefa ekki  

endilega innsýn í hvaða þjónustuþarfir þeir hafa eða hvernig heilbrigðiskerfið fullnægir þeirra þörfum 

(Valery o.fl., 2017). Einnig kom fram í rannsókninni á PBC sjúklingunum í Bretlandi að þeir sem þjást  

af þreytu og hafa léleg lífsgæði að eigin mati eru í meiri hættu á félagslegri einangrun (644/732 eða = 

89%), á meðan þeir sem eru með sama einkenni  á alvarlegu stigi, en telja lífsgæði sín góð finna 

nánast ekkert fyrir félagslega minni virkni (32/289 eða = 11%)  (Mells o.fl., 2013). Ráðleggingar um 

mataræði og næringarmat skipta máli til að viðhalda styrk. Blóðgjafir geta stundum verið nauðsynlegar 

þegar þreytan er afleiðing þess að blóðrauði hefur lækkað mikið.

4.2 Hlutverk hjúkrunarfræðinga og annarra í heilbrigðiskerfinu

Hjúkrunarfræðingar  kynnast  þessum  sjúklingum  þegar  þeir  leggjast  inn  á  sjúkrahús  eða  leita  til  

göngudeilda.  Sjúklingarnir  treysta  á  lækni  sinn  og  er  stuðningur  oft  bundinn  við  þann 

meltingarsérfræðing sem sinnir þeim. Viðtöl og stuðningur þessara lækna skiptir sjúklingana gríðarlega 

miklu máli, en oft líður langur tími milli  viðtala og óöryggi getur þá aukist hjá þeim (Abdi, Daryani,  

Khorvash, og Yousefi, 2015). Meðferðin er flókin og lítið má út af bregða til að fylgikvillarnir nái sér á  
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strik. Eftirlit, stuðningur, fræðsla, hvatning og mat er því mjög mikilvægur hluti af því að hafa stjórn á 

sjúkdómnum (Valery o.fl., 2017). 

Það liggur fyrir í ótal rannsóknum að krónískir lifrarsjúkdómar eru stöðugt að aukast í heiminum. 

Meðalaldur þeirra sem deyja úr lifrarsjúkdómum í Bretlandi er 59 ár (Valery og fl., 2015). Þetta er  

hlutfallslega  ungt fólk sem er með sjúkdóma, sem í mörgum tilfellum mætti fyrirbyggja með öflugra 

forvarnarstarfi. Fræðsluþarfir um fylgikvilla þegar sjúklingur er kominn með skorpulifur, til að  koma í 

veg fyrir að þeim versni og upplýsingar um mataræði eru dæmi um hluti sem má bæta.  Vannæring 

sjúklinga með skorpulifur eykur líkurnar á að fá fylgikvilla eins og lifrarheilakvilla þ.e. næringarmat ætti 

að  vera  fastur  liður  í  upplýsingasöfnun,  þegar  þeir  koma  í  skoðun. Flókin  lyfjafyrirmæli  og  lítill 

stuðningur við sjúklinga með óstöðugan sjúkdóm bjóða þeirri hættu heim að óundirbúnum innlögnum á 

sjúkrahús  fjölgi.  Meðferðarheldni  verður  meiri  þegar  sjúklingarnir  skilja  tilgang  lyfjameðferðarinnar 

(Polis o.fl., 2015). Notkun þvagræsilyfja og hægðalosandi lyfja geta einnig valdið erfiðum einkennum 

hjá sjúklingum og ýtt undir innlögn á sjúkrahús (Kalaitzakis o.fl., 2006).  Þegar einblínt er á stig sem 

eru mælanleg á t.d. MELD kvarða um alvarleika sjúkdóms, gleymist að ýmis einkenni, bæði líkamleg 

og andleg hrjá sjúklinga sem ekki eru með hátt MELD skor og þeir þurfa upplýsingar líkt og hinir, til að 

slá á óvissu um framtíðina. Bæting á sykurstjórnun hjá þeim sjúklingum sem eru með sykursýki er  

borðleggjandi verkefni fyrir hjúkrunarfræðinga á göngudeild. Þeir sjúklingar sem hafa fengið einhverja 

þeirra fylgikvilla sem rætt er um í rannsóknunum s.s. lifrarheilakvilla eða vökvasöfnun í kviði, þurfa 

greinilega tíðara eftirlit til að bæði minnka áhyggjur þeirra, draga úr komum á bráðamóttökur og fækka 

innlögnum  á  sjúkrahús.  Markviss  einstaklingsmiðuð  líkamleg  þjálfun  getur  dregið  úr  áhættunni  á 

fylgikvillum eins og lifrarheilakvilla og ef vöðvarýrnun getur haft áhrif á magn ammóníaks í blóði, er enn 

ríkari ástæða til að vera á varðbergi þegar vannæring er annars vegar (Kalaitzakis o. fl. 2007) . Skimun 

fyrir  æðahnútum  í  vélinda  með  reglulegum  speglunum  og  skimun  fyrir  krabbameini  í  lifur  með 

reglubundnum  ómskoðunum,  eykur  einnig  lífslíkur  sjúklinganna  og  starfsemi  hjúkrunarstýrðrar 

göngudeildar í Ástralíu sýndi fram á góðan árangur í því eftirliti (Nazareth o.fl., 2016). Fyrri mælingar á 

slíkri  skimun höfðu sýnt mun lélegri  árangur.  Aðstandendur hafa líka þörf fyrir fræðslu og stuðning 

heilbrigðisstarfsfólks  samkvæmt  niðurstöðum  rannsókna  (Valery  o.fl,  2015;  Kunzler-Heule  og.  fl., 

2016).  Lífsgæðin  hjá  sjúklingunum  má  bæta  með  betri  einkennastjórn  og   því  þarf  að  spyrja 

sjúklingana út í einkenni eins og þreytu og skima fyrir vanlíðan og þunglyndi (Mells o.fl, 2013). Það er 

erfitt að greina lifrarheilakvilla á byrjunarstigi, en samkvæmt rannsóknunum er verið að reyna að finna 

út  hverjir  eru  í  mestri  hættu  og hvort  varanleg  skerðing verði  á  vitrænni  getu  eftir  alvarlegt  kast 

(Umapathy,  Dhiman,  Grover,  Duseja  og Chawla,  2014).  Ef  aðstandendur  fá fræðslu  um einkenni 

lifrarheilakvilla geta þeir brugðist fyrr við og jafnvel afstýrt kasti hjá sjúklingnum. 

4.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknanna í samantektinni

Þessi  blandaða  kerfisbundna  samantekt  gefur  mynd  af  mikilvægum  þáttum  í  störfum 

hjúkrunarfræðinga  sem  annast  þennan  sjúklingahóp.  Það  er  hins  vegar  möguleiki  að  einhverjar  

mikilvægar  rannsóknir  hafi  ekki  ratað  í  þessa  samantekt.  Með  því  að  blanda  saman 

rannsóknaraðferðum er reynt að hámarka efnið sem finnst um tiltekið viðfangsefni (Pearson, 2013). 

Rannsóknarspurningin  ræður  því  hvaða rannsóknir  eru  í  blönduðu kerfisbundnu samantektinni  og 

eigindlega rannsóknin kemur einfaldlega með viðbótarupplýsingar um efnið (Pearson, 2013).
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Athugaður  var  impact  factor  eða  áhrifastuðull  þeirra  tímarita  þar  sem rannsóknirnar  í  þessari 

samantekt voru birtar. Áhrifastuðull (IF) gefur vísbendingu um vægi fræðilegs tímarits innan tiltekinnar 

fræðigreinar á tilteknum tíma (Saha, Saint, og Christakis, 2003). Talsverður munur er á áhrifastuðli 

eftir því hvort um var að ræða hjúkrunartímarit eða læknatímarit. Fimm greinar í samantektinni voru úr 

hjúkrunartímaritum og meðaltal fyrir áhrifastuðul þeirra er 0,9332 (frá 0,493-1,384) en læknatímaritin 

eru að meðaltali með áhrifastuðulinn 5,824 (frá 2,3-12,032). 

Styrkleikar  allra  rannsóknanna  um  einkenni  eru  nákvæmar  lýsingar  á  inntökuskilyrðum  og 

útilokunum sjúklinganna í rannsóknirnar. Aðferðum er nákvæmlega lýst og einnig skilgreiningum á t.d.  

vannæringu. Mati og mælitækjum er sömuleiðis lýst nákvæmlega. Veikleiki í rannsókn Bajaj og félaga 

er að Child Pugh flokkun sjúklinganna er ekki lýst, en MELD skor þeirra kemur fram. Það getur skipt  

máli þegar rannsóknir eru bornar saman, eins og kemur fram, þegar einkenni í rannsóknum Tsai og 

félaga frá Taiwan, eru borin saman við  rannsókn Kim og félaga frá Suður Kóreu, að mun veikari 

sjúklingar eru í rannsókn Tsai samkvæmt Child Pugh flokkun. Niðurstaða þessara tveggja rannsókna 

gefur  því  tvær  ólíkar  niðurstöður  á  upplifun  á  einkennum.  Veikleiki  einnar  (Stewart  o.fl.,  2007) 

rannsóknarinnar sem er m.a. um einkenni, er að hún er afturskyggn þ.e. mat rannsakenda á stigun 

lifrarheilakvilla er erfitt að sannreyna. Í þeirri rannsókn er gerður samanburður á sjúklingum með TIPS 

og sjúklingum með óstöðuga skorpulifur, en hóparnir eru ólíkir. Í TIPS hópnum eru fleiri með ALD (e. 

alcohol liver disease) og bæði með hærra MELD skor og Child Pugh flokkun. Hóparnir tveir eru ólíkir  

að því leyti að hugsanlegt er að TIPS sjúklingarnir hafi verið hraustari en sjúklingarnir í hinum hópnum 

þar sem læknar mátu þá hæfa í TIPS aðgerðina. Rannsakendur í tveimur rannsóknanna um einkenni  

benda á að þær séu fámennar (Wu. o.fl.,  2012 og Tsai o.fl.,  2012), en í þeim eru annars vegar 40 

manns og hins vegar 49 manns. 

Rannsóknirnar sem skoða þjónustu við skorpulifrarsjúklingana eru nokkuð traustar, þar sem þær 

byggja nær eingöngu á talnagögnum um mætingar í viðtöl, rannsóknir og innlagnir á sjúkrahús. Þó að  

rannsókn Fagan og félaga sé fámenn (N=41), þá gefur hún okkur hugmynd um þjónustuþörfina hjá 

þessum sjúklingahópi og niðurstöðurnar benda á þætti sem spá fyrir um óundirbúnar innlagnir, sem 

ríma vel við fjölmennari rannsóknirnar. Styrkleiki Nazareth og félaga er sá að geta sýnt fram á mun 

betri  mætingu  skorpulifrarsjúklinganna  í  eftirlit  en  fyrri  rannsóknir  höfðu  gert.  Hún  vísar  í  4 

skimunarrannsóknir þar sem meðferðarheldni var 12%, 20%, 22% og 17,4%, meðan þær náðu að 

óma 71,2% sjúklinganna innan 7 mánaða. Veikleiki árangurs þeirra miðað við hina liggur e.t.v. Í því  

hve fáir sjúklingar með áfengistengda skorpulifur og fitulifrarbólgu voru í þeirra rannsókn, en þeir hópar  

sjúklinga hafa samkvæmt rannsóknum sem nefndar  eru  í  greininni  lélegri  meðferðarheldni,  þegar 

kemur að reglubundnu eftirliti og skimun (Nazareth o.fl., 2016).

Rannsóknir á lífsgæðum sýna að lífsgæði skorpulifrarsjúklinga haldast í hendur við einkennaálag. 

Ein rannsóknin í þeim flokki er um upplifun aðstandenda sjúklinga sem  höfðu  fengið alvarlegt kast 

vegna lifrarheilakvilla a.m.k. einu sinni (Kunzler-Heule o. fl., 2016). Hana er illa hægt að samþætta við 

hinar þrjár, þar sem sjúklingarnir sjálfir eru til athugunar. Ég vildi samt hafa hana með þar sem hún 

kemur lífsgæðum sjúklinganna við, að því leyti að samskiptin við heilbrigðisstarfsfólk, fara mjög oft í 

gegnum ættingjana. Sérstaklega á þetta við þegar um fylgikvillann, lifrarheilakvilla  er að ræða. Þá 

getur  vitræn geta sjúklingins  hafa skerst  og aðstandandinn þarf  að svara ýmsum spurningum um 
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einkenni og taka ákvarðanir fyrir sjúklinginn. Veikleikar eru þeir að aðeins var tekið eitt viðtal við hvern 

þátttakanda  og  útiloka  þurfti  þátttakendur,  sem  hefðu  hugsanlega  bætt  einhverju  við,  vegna 

tungumálaerfiðleika. Hinar rannsóknirnar þrjár um lífsgæði eru ólíkar að mörgu leyti en komast þó allar 

að þeirri niðurstöðu að einkennastjórn skiptir máli til að auka lífsgæði. Í hinni eigindlegu rannsókninni 

sem kemur frá Íran (Abdi o.fl., 2013) komast þeir að sömu niðurstöðu um að samband sjúklinganna við 

heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera gott. Sú rannsókn er fámennust eða aðeins 10 sjúklingar og það er 

því  lítið  hægt að alhæfa út frá henni.  Það styrkir  niðurstöður sem Abdi og félagar komast að um 

fræðslu og upplýsingaþörf sjúklinganna,  að sama niðurstaða kemur einnig fram í samantektum um 

efnið (Valery o.fl., 2015). Sjúklingarnir í þessum lífsgæðarannsóknum eru misveikir og það veikir allan 

samanburð. Í eigindlegu rannsóknunum tveimur eru verið að ræða við ættingja mikið veikra sjúklinga 

og eru sjúklingarnir  í  hinni  eigindlegu rannsókninni,  allir  flokkaðir  með langt  genginn sjúkdóm eða 

Child-Pugh C. Í hinum tveimur eru sjúklingarnir misveikir.  Í hinni stóru rannsókn Mells og félaga þar 

sem PBC (e. primay biliary cirrhosis) sjúklingar svara, eru t.d. 25% sjúklinganna með engin einkenni. 

Þeim sjúklingahópi sem skoðaður er þar hefur verið fylgt eftir í allt að 8 ár og styrkir það niðurstöður. 

Sjúklingar með PBC voru bornir saman við hóp af sama kyni og á sama aldri sem fengnir voru með 

,,best friend“ nálgun og því er sá hópur ekkert skoðaður m.t.t. annara veikinda (Mells o.fl., 2013). Það 

gæti veikt niðurstöður rannsóknarinnar. 

Mjög  nákvæmar  lýsingar  eru  á  mælingum  sem  gerðar  eru,  auk  lýsinga  á  mælitækjum  og 

spurningalistum í  þessum megindlegu  rannsóknum Mells  og  félaga  og  Kalaitzakis  og  félaga.  Sú 

ályktun er dregin  að heilsutengd lífsgæði  skorpulifrarsjúklinga versni  og fylgni  er  á milli  alvarleika 

sjúkdómsins og lífsgæða (Kalaitzakis o. fl., 2006).  Veikleiki lífsgæðamælinga er sá að oftast er ekki 

verið að fylgjast með sama hóp í langan tíma og dagsform sjúklinganna ræður þá niðurstöðunni (Abdi 

o.fl., 2013).
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Ályktanir 

Niðurstöður  rannsókna sem hér  hafa  verið  skoðaðar,  benda sterklega til  þess að  sjúklingar  með 

skorpulifur hafi mikla þörf fyrir stuðning og eftirlit.

Hjúkrunarfræðingar geta gegnt mikilvægu hlutverki í sambandi við að fræða um einkenni og fylgjast 

með þeim, stuðla að öryggi þessarra sjúklinga og fækka endurinnlögnum. Heimildaleitin sýndi fram á 

þörf  fyrir rannsóknir um hlutverk hjúkrunarfræðinga í sambandi við umönnun og skipulagðara eftirliti 

með sjúklingum með skorpulifur. Fróðlegt væri að komast að því hvernig alþjóðlegum samþykktum um 

skimun fyrir lifrarfrumukrabbameini er framfylgt hér á landi og hvort áhugi á teymisvinnu eins og gefist 

hefur vel í Ástalíu er fyrir hendi. Rannsóknir hafa sýnt betri meðferðarheldni hjá sjúklingum og góðan 

árangur af teymisvinnu í skimunarvinnu (Nazareth o.fl., 2016; Wundke o.fl., 2010).

Mikilvægt er að vinna strax með sjúklingum sem fá greininguna skorpulifur þar sem einkennin fara 

mörg  hver  ekki  eftir  alvarleika  sjúkdómsins.  Hægt  væri  að  vinna  fyrr  að  einkennameðferð  sem 

hugsanlega gæti dregið úr áhyggjum þeirra og sálrænni vanlíðan. Fyrsta atriði sem þarf að brýna fyrir 

sjúklingnum í meðferð við fylgikvilla eins og vökvasöfnun í kviði sem er algengasti fylgikvilli óstöðugrar  

skorpulifrar,  er  að  forðast  saltaðan  mat  og  borða  helst  saltskert  fæði.  Meta  þarf  næringarástand 

snemma í sjúkdómsferlinu, bjóða líkamsþjálfun við hæfi og ná stjórn á sykursýki þar sem hún er fyrir  

hendi. Mikilvægi þess að koma í veg fyrir lifrarheilakvilla er augljóst og mat á vitrænni getu með prófum 

eins og number-connection-test væri auðvelt að nota í daglegum störfum hjúkrunarfræðinga við mat á 

sjúklingum með skorpulifur. Varðandi lifrarheilakvilla, hvort sem um er að ræða MHE eða OHE, þá 

eiga sjúklingar með óstöðugan sjúkdóm (e.  decompensated cirrhosis) og lágt MELD skor einnig  á 

hættu að fá lifrarheilakvilla og reglulegt mat á ástandi þeirra skiptir miklu máli.  Ekki er til  alþjóðlega 

viðurkennt  viðmið  til  að  meta  byrjandi  lifrarheilakvilla,  en  PHES  (e.  Portal  Systemic  Hepatic 

Encephalopathy  Score) og  CFF  (e.  Critical  Flicker  Frequency)  eru  framarlega  í  flokki  (Morgan, 

Amodio,  Cook,  Jackson,  Kircheis,  Lauridsen,  o.fl.,  2016). Skriflegt  fræðsluefni  þarf  að  útbúa  um 

skorpulifur, á íslensku og þýða yfir á ensku, pólsku og e.t.v. fleiri tungumál.

Nýjustu  tæki  sem  sjúklingar  geta  jafnvel  notað  sjálfir  heima  til  að  fylgjast  með  breytingum  á 

viðbragðsflýti,  sem  stundum  er  byrjunareinkenni  lifrarheilakvilla,  lofa  góðu  og  gætu  aukið 

öryggistilfinningu sjúklinganna (Wuensch, Ruether, Zollner, Mueller, Jung, Kaffarnik o.fl., 2017). Aukin 

notkun sjúklinga á sjálfsmati er það sem koma skal í göngudeildarþjónustu og við ættum að stefna að  

því að auka notkun á viðurkenndum matstækjum fyrir þennan sjúklingahóp. Sérstaklega bendir margt 

til að skimun fyrir vanlíðan og öðrum sálrænum kvillum sé ófullnægjandi og sjúklingar sjaldan spurðir 

út í andlega líðan. Aðgengi að sálfræðiþjónustu fyrir þann hóp sem mælist í vanda er heldur ekki gott á  

Íslandi. Kostnaðurinn sem fylgir því fyrir skorpulifrarsjúklinga að fara í viðtöl hjá sálfræðingi eða við að 

koma sér í sjúkraþjálfun utan spítala, fælir marga frá því að leita sér hjálpar.  Mikilvægt er að bjóða 

sjúklingum með óstöðugan sjúkdóm að komast í líkamsþjálfun hjá sjúkraþjálfara á Landspítala eins og 

hjartasjúklingum er í dag boðið. Krabbameinssjúklingar á Landspítala geta óskað eftir sálfræðiviðtölum 

og hafa aðgang að slökun hjá hjúkrunarfræðingi á göngudeild krabbameina. 
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Framtíðarrannsóknir  um  þjónustuþarfir  sjúklinga  með  skorpulifur  þyrfti  að  framkvæma  með 

spurningalista sem mælir á áreiðanlegan hátt þær þarfir sem sjúklingurinn setur ofarlega og hægt væri  

að fylla út heima eða á biðstofu göngudeildar (Valery o.fl.,  2017).  Eins þarf  að skoða hvernig við 

stöndum okkur á Íslandi í að fyrirbyggja óundirbúnar innlagnir.  Eftirlit vegna æðahnúta í vélinda og 

skimun fyrir  lifrarfrumukrabbameini  eru  einnig  nauðsynlegar  til  að  styrkja heilbrigðisþjónustuna við 

þennan sjúklingahóp.

Hjúkrunarfræðingar  sem  sinna  skorpulifrarsjúklingum  hafa  verk  að  vinna  til  að  bæta 

heilbrigðisþjónustuna við þá. Málsvarar þessa hóps eru fáir og margir sjúklinganna berjast við fordóma 

frá samfélaginu og jafnvel heilbrigðisstarfsfólki. Mikilvægt er að efla fræðslu og forvarnir til að koma í 

veg fyrir að skorpulifur nái að þróast  hjá fólki með vímuefnavanda og offitu. Þegar skorpulifur hefur 

myndast  er  það eins og fyrr  hefur  verið  sagt  oftast  óafturkræft  og þá þurfa sjúklingarnir  fræðslu,  

stuðning  og  einkennameðferð.  Líknandi  meðferð  er  síður  boðin  þessum  sjúklingahópi  en  t.d. 

krabbameinssjúklingum með lokastigssjúkdóm og þarf að huga að þeim málum á Íslandi (Cox-North,  

Doorenbos, Shannon, Scott og Curtis, 2013; Addicott, 2012). 
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