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Útdráttur 

Liðskiptaaðgerð á hné er sársaukafull aðgerð og eru hjúkrunarfræðingar í mikilvægu 

hlutverki við að meta verki og veita verkjameðferð. Viðhorf þeirra skiptir þar miklu máli svo 

og þekking þeirra á eðli verkja svo að verkjameðferðin verði sem markvissust. 

Tilgangurinn með þessu fræðilega yfirliti var að skoða viðhorf og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og hvort aukin menntun hafi áhrif á gæði verkjameðferðar. Við leituðumst 

við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða þekkingu og færni þurfa hjúkrunarfræðingar að 

búa yfir svo að verkjameðferð eftir liðskiptaaðgerð á hné verði markvissari? Árangursrík 

verkjameðferð byggir á ítarlegu verkjamati því þurfa hjúkrunarfræðingar að búa yfir 

þekkingu á eðli verkja, verkjalyfja og hvaða magn er æskilegt að gefa, til að aukaverkanir 

verði sem minnstar. Mikilvægt er að hlusta á sjúklinginn því að það er hans upplifun á 

verkjum sem á að meðhöndla. Vanmeðhöndlaðir verkir geta haft ýmsar óæskilegar 

afleiðingar, bæði andlegar og líkamlegar. Þekking er órjúfanlegur hluti fagmennskunnar og 

fagmenn eiga að geta samþætt þekkingu og færni í hinu daglega starfi. Hjúkrunarfræðingar 

sem búa yfir sérþekkingu og faglegri færni eru mikilvæg fagstétt innan heilbrigðisgeirans og 

geta þeir haft áhrif á gæði þjónustunnar sem veitt er. Það er von okkar að efni ritgerðarinnar 

opni umræðuna um mikilvægi jákvæðs viðhorfs meðal hjúkrunarfræðinga gagnvart verkjum 

og verkjameðferðum. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu í stöðugri símenntun í 

verkjafræðum og nái að þroska með sér gagnrýna hugsun. Stuðningur fyrir nýútskrifaða sem 

og reyndari hjúkrunarfræðinga er nauðsynlegur liður í því. 

Lykilhugtök: Verkir skurðsjúklinga, viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja, liðskipti á hné, 

ígrundun.  
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Abstract 

A knee replacement surgery is a painful operation for the patient, thus nurses play a key part 

in correctly evaluating the pain involved and administrating proper pain relief. Their 

approach  and knowledge of the nature of pain is important so that pain relief can be at its 

most effective. 

The purpose of this theoretical overview was to examine the perspectives and 

proficiency of nurses and whether increased education affects the quality of pain 

management. The research question is: What level of knowledge and skill do nurses need to 

possess so that pain relief treatment after knee replacement surgery becomes more effective? 

Effective pain relief based on thorough pain assessment requires nurses to have 

comprehensive  knowledge about pain physiology, the function of pain medication and what 

doses are desirable to administer to minimize side effects. It is also crucial to listen to the 

patient himself, for it is he who is experiencing the pain related to his treated ailment. 

Unsufficient pain management can have a number of undesirable consequences, both 

psychological as well as physical. 

Knowledge is an integral part of professionalism, and professionals should be able to 

integrate knowledge and skill in their daily routine. Nurses with expertise and professional 

skills are an important profession within the healthcare sector and thus have a significant 

impact on the quality of services provided. It is our hope that the subject of this thesis will 

help increase confidence in nurses who administer medication for pain relief. It is important 

that nurses are constantly keeping up with developments and increasing their knowledge and 

education of pain relief treatment. Critical thinking is a very important aspect of nursing and 

must constantly be kept in mind. Supporting new graduates as well as experienced nurses by 

offering them continuing education is therefore essential to ensure effective pain relief 

treatment.  
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Kafli 1 - Inngangur 

Ritgerðin er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði frá Háskólanum á Akureyri. 

Hún fjallar um viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja og verkjameðferðar eftir liðskiptaaðgerð 

á hné. Hér verður sjónum beint að því hvernig viðhorf, þekking og menntun 

hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á þá verkjameðferð sem þeir veita. Þá verður fjallað um hversu 

mikilvægt nákvæmt verkjamat er í allri hjúkrun og forsenda þess að verkjameðferð verði 

markviss. Fyrst verður liðskiptaaðgerðum í hné lýst. Því næst verður rætt um verki, eðli 

þeirra og flokkun. Síðan er fjallað um verkjameðferð eftir liðskipti á hné og mat og 

skráningu. Ennfremur verður fjallað um afleiðingar ófullnægjandi verkjameðferðar. Að 

lokum verður fjallað um aðalviðfangsefni ritgerðarinnar, þ.e. þekkingu og viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til verkja og verkjameðferðar. 

  

1.1 Bakgrunnur 

Margir þættir hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir og tjáir verkjareynslu sína en 

verkir eru flókið fyrirbæri þar sem tilfinningar, aðstæður og upplifun af verkjum skipta máli. 

Vanmeðhöndlaðir verkir veikja ónæmiskerfið og geta þannig lengt sjúkdómsferlið. 

Hjúkrunarfræðingar eru í einstakri stöðu til að meta verki og beita verkjameðferð þar sem 

verkir eftir skurðaðgerð eru algengt hjúkrunarviðfangsefni (Dihle, Bjolseth og Helseth, 

2006). Þeir bera faglega ábyrgð á verkjamati og verkjastillingum en þeir eru hins vegar ekki 

ábyrgir fyrir lyfjafyrirmælum og geta því ekki alltaf gefið sjúklingum sínum þau lyf sem 

þeim finnst ákjósanlegast (Blondal og Halldorsdottir, 2009). Rannsóknir leiða í ljós að 

marktæk tengsl eru á milli menntunarstigs hjúkrunarfræðingsins og viðhorfi hans gagnvart 

verkjameðferð (Elfa Þöll Grétarsdóttir, Sigríður Zoega, Gunnar Tómasson og Sigríður 

Gunnarsdóttir. 2011; Wang og Tsai, 2010; Layman Young, Horton og Davidhizar, 2006). 
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Áhugi okkar á verkjum eftir liðskiptaaðgerðir kviknaði eftir klínískt nám á 

bæklunarskurðdeild þar sem verkjameðferð spilar stórt hlutverk í hjúkrun og er 

hjúkrunarfræðingurinn þar í lykilhlutverki vegna nálægðar sinnar við sjúklinginn. Við sáum 

að sjúklingar sem komu inn vegna liðskipta í hné dvöldu mun skemur á legudeildinni en eftir 

liðskipti í mjöðm. Af þessu væri eðlilegt að draga þá ályktun að liðskipti í hné væri 

sársaukaminni og einfaldari aðgerð. Því kom það okkur á óvart að erfiðara væri að veita 

sjúklingum verkjameðferð sem gengist höfðu undir liðskiptaaðgerð á hné. Aðgerðin er algeng 

hér á landi og er yfirleitt framkvæmd þegar önnur úrræði duga ekki til. Miklir verkir koma í 

kjölfar aðgerðarinnar og er því mikilvægt að þekkja til eðli þeirra og hvaða verkjameðferð 

hentar best til að draga úr þeim. 

 

1.2 Tilgangur verkefnisins 

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits er að skoða viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinga 

og hvort aukin menntun hafi áhrif á gæði verkjameðferðar. Markmið okkar er að skoða með 

hvaða hætti hjúkrunarfræðingar gætu verið markvissari við meðhöndlun verkja. Góð 

umönnun samfara góðri verkjastillingu eru lykilatriði til að ná góðum bata eftir 

skurðaðgerðir. Í ljósi þess viljum við varpa fram rannsóknarspurningunni: Hvaða þekkingu 

og færni þurfa hjúkrunarfræðingar að búa yfir svo að verkjameðferð eftir liðskiptaaðgerð á 

hné verði markvissari?  

 

1.3 Gildi fyrir hjúkrun 

Viðhorf hjúkrunarfræðingsins við mat á verkjameðferð í kjölfar liðskiptaaðgerðar 

skiptir miklu máli. Þar er þekking hjúkrunarfræðingsins mikilvæg til að hægt sé að meta 

árangur meðferðar og meta hvort þörf sé á úrbótum. Eitt af markmiðunum er að vekja 

ráðamenn til umhugsunar um mikilvægi endurmenntunar varðandi verkjameðferðir. 
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1.4 Skilgreining meginhugtaka 

Verkir: Skilgreining Alþjóðasamtaka (International Association for the Study of Pain, IASP, 

1994) er að „[v]erkir er óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla vegna raunverulegra eða 

hugsanlegra vefjaskemmda, eða þeim er lýst á þann hátt“. Skilgreining hjúkrunarfræðingsins 

Margo MacCaffery, (1968) á verkjum er „[v]erkur er það sem skjólstæðingur segir hann vera 

og er til staðar meðan sá hinn sami segir að svo sé“.  

Viðhorf: Álit eða afstaða einstaklingsins sem er hefur áhrif á hegðun hans. 

Verkjameðferð: Aðferðir sem notaðar eru með eða án lyfja til að draga úr eða stöðva verki. 

 

1.5 Uppbygging verkefnis – lesefnisleit 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð og skipt niður í fjóra meginkafla. Við heimildaleit var 

stuðst við: Leiðbeiningar við heimildaleit fyrir heilbrigðisstéttir eftir Astrid M. Magnúsdóttur 

o.fl. (2003), þar sem skilgreindir eru sex helstu þættir heimildaleitar. Fyrsta stigið var að 

skilgreina viðfangsefnið og velja sér efnisorð sem lýsa viðfangsefninu. Annað stigið var að 

komast að því hvaða upplýsinga við þörfnuðumst. Þriðja stigið var að leita heimilda og þar 

skoðuðum við gagnasöfn, handbækur, heimildaskrár, bækur og tímaritsgreinar. Við 

þrengdum leitina í þeim tilgangi að finna það efni sem nýttist okkur við ritgerðarvinnuna 

(Astrid M. Magnúsdóttir, Ragnheiður Kjærnested og Sigrún Magnúsdóttir, 2003). Heimilda 

var leitað í gagnagrunnum og fræðiritum um efnið. Farið var kerfisbundið yfir allar greinar 

sem fjölluðu um efnið. Þær greinar sem valdar voru skiptum við síðan á milli okkar til að lesa 

yfir og svo hittumst við til að ræða efni greinanna. Einnig skoðuðum við heimildalista þeirra 

greina. Með því fengum við fram það efni sem notað var. Leitin átti sér stað frá október 2016 

til apríl 2017. Helstu gagnasöfn sem notuð voru við leit fræðigreina voru í gegnum bókasafn 

HA en þau voru eftirfarandi: Leitir.is, ProQuest, PubMed og Tímaritalisti A-Ö og einnig 
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notuðum við Google fræðasetur. Eftirfarandi leitarorð voru notuð: verkir skurðsjúklinga, 

bráðaverkir, viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja, verkir, slitgigt, LIA leggur, ígrundun og 

liðskiptaaðgerð á hné. 

 

1.6 Stutt samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um bakgrunn og tilgang ritgerðarinnar, gildi hennar fyrir 

hjúkrun, skilgreiningu á meginhugtökum og uppbyggingu verkefnisins.  
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Kafli 2 - Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er byrjað á stuttri umfjöllun um liðskiptaaðgerðir á hné og fjallað 

almennt um verki, eðli og flokkun verkja, verkjameðferð, mat og skráningu. Að lokum er rætt 

um hvaða viðhorf, þekkingu og færni hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir og tileinka sér svo 

að verkjameðferð verði markviss og hvað hjúkrunarfræðingar þurfa að tileinka sér til að 

samskipti milli þeirra og sjúklinga verði sem best. 

 

2.1 Liðskiptaaðgerðir á hné  

Algengasta ástæða liðskiptaaðgerðar á hné er slit á lið. Gerviliður í hné kemur í 

staðinn fyrir niðurslitið liðbrjósk sem verður til þess að beinendarnir renna á ný sársaukalaust 

saman. Algengast er að fá heilan hnélið en hægt er að skipta út heilum hnélið eða hluta af 

honum (Jónas Hvannberg, Grétar O. Róbertsson, Júlíus Gestsson og Þorvaldur Ingvarsson, 

2005). Slitgigt (e. osteoarthritis) er algengasti gigtarsjúkdómurinn á Íslandi sem og í öðrum 

löndum. Yfir 75% þeirra sem náð hafa 70 ára aldri sýna í röntgenmyndatöku merki um 

slitgigt. Sjúkdómurinn er algengari en t.d. háþrýstingur, hjartasjúkdómar, sykursýki og aðrir 

sjúkdómar sem hrjá eldra fólk. Um 16 milljónir manna þjást af slitgigt í Bandaríkjunum og 

um 5 milljónir á Bretlandseyjum (Júlíus Valsson; 2000; Ledin, 2012). 

Slitgigt er bólgusjúkdómur í liðamótum sem leiðir til aflögunar liða vegna niðurbrots 

liðbrjósks sem síðan skerðir hreyfigetu. Einkenni frá lið eru þrálátir verkir, bólgur og 

stirðleiki. Greining fer oftast fram með röntgenmyndatöku þar sem sjá má slitbreytingar í 

liðnum. Hvað veldur slitgigt er oft óþekkt en hún getur í sumum tilvikum verið afleiðing eldri 

áverka (Júlíus Valsson, 2000). Áður en til aðgerðar kemur er búið að sannreyna hvort aðrar 

meðferðir dugi. Þær eru margvíslegar og fjölbreyttar, allt frá ráðleggingum um breytta 

lífshætti, inntöku lyfja og inngrips með skurðaðgerð (Ledin, 2012).  
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Gerviliðaaðgerðir bæta heilsutengd lífsgæði sjúklinga og því verri sem heilsutengd 

lífsgæði eru fyrir aðgerð því meiri bati næst. Þessar aðgerðir geta því skipt sköpum fyrir 

þennan hóp og almennt séð eru fáar læknisaðgerðir eins hagkvæmar og liðskipti í hné fyrir 

bætta líðan sem og þjóðfélagsþátttöku (Brynjólfur Y. Jónsson, 2000). Áður fyrr var fátt í boði 

annað en að leggjast í kör og umbera liðverkina.  

Liðskiptaaðgerð á hné er stór aðgerð og hér á landi eru þær flestar gerðar í 

mænudeyfingu en stöku sinnum í svæfingu. Aðgerðin er gerð gegnum skurð sem liggur 

framan á hnénu og er 20-30 cm langur (Jón Ingvar Ragnarsson, 2016). Slitnu liðfletirnir eru 

fjarlægðir og liðurinn er í flestum tilfellum festur með þar tilgerðu beinsementi. Eftir aðgerð 

má búast við miklum verkjum og mikilvægt að verkjameðferð eftir liðskiptaaðgerð sé 

framfylgt samkvæmt fyrirmælum frá sérfræðingi eða deildarlækni og viðeigandi verkjalyfi er 

ávísað á sjúkling. Markmið verkjameðferðar eftir liðskiptaaðgerð er að gefa sjúklingnum 

verkjameðferð svo hægt sé að hreyfa hann sem fyrst og stuðla þannig að árangursríkari 

endurhæfingu. Sú meðferð sem er mest notuð til að draga úr verkjum eftir skurðaðgerðir er 

lyfjagjöf (Ryd, 2012).  

Þar sem hjúkrunarfræðingar eru þeir heilbrigðisstarfsmenn sem standa næst 

sjúklingnum og sinna honum allan sólarhringinn er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um 

mikilvægi markvissar verkjameðferðar og hafi víðtæka þekkingu á mati og meðferð verkja. 

 

2.2 Verkir 

Verkir eru algengt vandamál og helsta ástæða þess að fólk leitar til 

heilbrigðisþjónustunnar (Berntzen, Danielsen og Almås, 2011). Verkjameðferð hjá 

sjúklingum eftir liðskiptaaðgerð á hné getur verið erfið viðureignar þar sem verkir eftir 

aðgerðina geta verið gífurlega sársaukafullir. Séu þeir ekki meðhöndlaðir hafa þeir neikvæð 

áhrif á hreyfingu, endurhæfingu og lengja sjúkrahúsdvölina (Essving o.fl., 2010).  
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Verkir eru óhjákvæmilegur fylgifiskur skurðaðgerða þar sem vefjaskaði hefur orðið en 

lífeðlisfræðilega eru verkir mikilvægur hluti af varnarkerfi líkamans og gegna mikilvægu 

hlutverki sem varnarviðbrögð við aðsteðjandi hættu (Werner, 2012a). Skurðsjúklingar eiga 

það sameiginlegt að þegar þeir fá svæfingu eða slævingu (e. anesthesia) eykur það 

lífeðlisfræðilega streituþætti líkamans, allt umhverfið er framandi og þeir berskjaldaðir og 

eiga erfitt með að stjórna sínu lífi. Því fylgir bæði líkamleg og andleg streita. Sjúklingarnir 

upplifa mismikla angist og kvíða í tengslum við aðgerðir og svæfingar og óvissu um hver 

ávinningur aðgerðarinnar verður. Þetta veldur bæði andlegri og líkamlegri streitu (Holm og 

Hansen, 2000).  

Verkir eru óþægileg reynsla sem felur í sér líkamlega, tilfinningalega og huglæga 

þætti og upplifun þeirra og tjáning því samspil flókinna þátta líkama og sálar. Ýmsir þættir 

s.s. persónuleiki, kyn og fyrri upplifanir af verkjum hafa áhrif á verkjaupplifun (Werner, 

2012c). 

Orðið verkur kemur frá latneska orðinu poena sem þýðir refsing. Heimspekingurinn 

Aristóteles sem var uppi á fjórðu öld fyrir Krist var einn af þeim fyrstu sem skráðu hugtakið 

verkur en hann trúði því að upplifunin af verk væri andstæða við unun, þ.e. neikvæð ástríða. 

Þessi hugmyndafræði var við lýði langt fram eftir öldum þar til franski heimspekingurinn og 

vísindamaðurinn René Descartes kom með þá kenningu að heilinn væri miðstöð tilfinninga 

og verkur flyttist gegnum taugaboð í húð til heilans (Gordon, 1998). Bylting varð í 

vísindaheiminum þegar Louis Pasteur uppgötvaði sýklafræðina, samfara því urðu einnig 

framfarir á sviði efnafræði og fram komu lyf eins og morfín, kínín, eter og klóróform. Þetta 

olli byltingu í skurðlækningum (Jón Ólafur Ísberg, 2005).  

Hvernig sem heimspekingar og vísindamenn skilgreina hugtakið er tjáning verkja 

alltaf félagsleg samskipti milli umönnunaraðila og sjúklings. Mikilvægt er að koma á 
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jákvæðu sambandi við sjúkling og aðstandendur þar sem það er lykillinn að vel heppnuðu 

verkjamati og verkjastillingu (Gordon, 1998). 

 

2.2.1 Eðli og flokkun verkja 

Verkir eru flokkaðir annars vegar eftir lífeðlisfræðilegum uppruna í vefjaverkjum (e. 

nociceptive pain) og taugaverkjum (e. neurogenic pain) og hins vegar eftir því hversu lengi 

þeir hafa varað, í bráða verki og langvinna verki (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Sársaukaviðtakar (e. nociceptor) eru í flestum tegundum vefja líkamans. Vefir líkamans 

skiptast upp í sómatíska vefi þ.e. húð, vöðva, bein og liði og svo vefi í innri líffærum (e. 

visceral). Við skaða eða bólgum í vefjum losna sársaukavaldandi efni frá sködduðum frumum 

s.s. prostaglandin, leukotrinin o.fl. sem auka næmni sársaukaviðtaka. Sársaukaviðtakar 

bregðast við áreiti með því að senda taugaboð í bakhorn mænu og þaðan til heila þar sem við 

upplifum sársaukann. Almennt er hægt að segja að sársaukaskynjun ráðist af fjórum ferlum; 

yfirfærsla (e. transduction ), flutningsúrvinnsla (e. transmission), umbreyting (e.modulation ) 

og upplifun/viðbrögð (e. perception) (Werner, 2012a).  

Bráðaverkir koma oftast í kjölfar vefjaskaða, t.d. skurðaðgerða og hafa upphaf og 

endi. Þessa verki er oftast hægt að hemja, þeir vara í ákveðinn tíma og síðan lagast þeir þegar 

vefjaskemmd sem þeim olli í upphafi, grær (Þorbjörg Jónsdóttir, 2015). Langvinnir verkir 

geta þróast út frá bráðaverkjum og hafa slæm áhrif á andlega líðan og heilsutengd lífsgæði 

almennt (Þorbjörg Jónsdóttir, 2015). Sýnt hefur verið fram á fylgni milli mikilla verkja eftir 

aðgerð og áhættu á þróun langvarandi alvarlegra verkja. Því er mikilvægt að sjúklingur fái 

viðeigandi verkjameðferð í tengslum við skurðaðgerðir (Nilsson, Werner og Rudin, 2011). 
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2.3 Mikilvægi verkjamats og verkjameðferðar 

Verkir eru einstaklingsbundnir og huglæg upplifun sem þýðir að sjúklingurinn sjálfur 

er sérfræðingur í sínum eigin verkjum. Sjúklingurinn getur aðeins útskýrt upplifun sína af 

verkjunum fyrir hjúkrunarfræðingnum en verkjasagan verður aldrei eins nákvæm og sjálf 

verkjaupplifunin (Haegerstam, 2012).  

Til að geta meðhöndlað verki á marvissan hátt verður að skilgreina verkjareynsluna 

(Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006). Verkir leiða til þjáningar fyrir einstaklinginn og því er 

markmið verkjameðferðar að draga úr þjáningum. Góð verkjameðferð eykur lífsgæðin og 

minnkar hættu á fylgikvillum. Mikilvægi þess að verkjastilla skurðsjúkling er ekki aðeins frá 

mannúðlegu sjónarmiði heldur leysa verkir úr læðingi streitu og bólguviðbrögð sem valda t.d. 

hita, þreytu, vöðva- og liðverkjum. Árangursrík meðferð stuðlar að því að draga úr þessum 

viðbrögðum áður en þau valda skaða (Werner, 2012c). 

Árið 1995 þróaði gæðanefnd á vegum APS (American Pain Society) þverfaglegar 

leiðbeiningar til að bæta verkjameðferð fyrir bráðaverk og krabbameinsverk. APS 

leiðbeiningarnar mæla með að stuðst verði við gæðastaðla sem byggja á fimm lykilatriðum í 

ferli verkjameðferðar. Þessi lykilatriði fela m.a. í sér að mikilvægar upplýsingar um 

ómeðhöndlaða verki séu skráðar svo upplýsingar berist áleiðis til meðferðaraðila og að hafa 

upplýsingar um uppáskrifuð verkjalyf aðgengilegar. Einnig er mikilvægt að hvetja sjúklinga 

til þess að tjá sig um verkina og að heilbrigðisstarfsfólk sé tilbúið að verkjastilla sjúklinginn. 

Að lokum er hvatt til fræðslu um stefnur og strauma um nútímatækni í verkjastillingu. 

(Gordon o.fl., 2005).  

Árið 2005 voru þessir gæðastaðlar endurmetnir. Niðurstaðan var sú að tilraunir til 

þess að bæta verkjameðferðir þurfa að vera viðameiri, en að þær nái aðeins að bæta verkjamat 

og skráningu. Viðurkennd og einstaklingsmiðuð meðferðaráætlun þarf að haga eftir 

aðstæðum hverju sinni og vera framkvæmanleg. Einnig er mikilvægt að hvetja sjúklinga til 
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þátttöku í meðferðaráætluninni, ásamt því að styðjast við fyrrgreinda fimm gæðastaðla 

(Gordon o.fl., 2005).  

 

2.3.1. Mat og skráning verkja  

Tilgangur hjúkrunarskráningar er að veita yfirsýn yfir meðferð sjúklings og árangur 

hennar. Með nákvæmri og markvissri skráningu er stuðlað að öryggi sjúklinga og einnig 

einfaldar hún klíníska ákvarðanatöku, þar sem meiri yfirsýn fæst yfir þau 

heilbrigðisvandamál sem leysa þarf (Ásta Thoroddsen, 2011).  

Við verkjamat er skimað fyrir verkjum, styrk þeirra, staðsetningu, eðli, hvenær þeir 

byrjuðu og hversu lengi þeir hafa staðið (Hinkle og Cheever, 2014). Styrkleiki verkja er 

metinn með stöðluðum mælikvörðum sem henta hverju sinni. Nokkrir kvarðar eru í gangi. 

Algengastir eru: sjónkvarði (e. visual analog scale, VAS), númerakvarði (e. numerical scale, 

NRS) og orðakvarði (e.verbal rating scale, VRS). Sjónkvarðinn samanstendur af beinni 

ókvarðaðri 10 sentimetra línu þar sem sjúklingurinn er beðinn um að merkja styrk verkjanna 

á milli tveggja endapunkta línunnar þar sem byrjunarpunkturinn (0) er engir verkir og 

endirinn (10) eru mestu hugsanlegu verkir. Tölukvarðinn er svipaður og sjónkvarðinn nema 

hvað línan er kvörðuð á bilinu 0-10 (eða 0-100) þar sem 0 táknar enga verki en 10 (100) 

verstu hugsanlega verki. Þegar tölukvarðinn er notaður er sjúklingurinn beðinn um að draga 

hring um tölu á milli 0 og 10 á kvarðanum sem lýsir best styrk verkjanna. Orðakvarðinn notar 

orð til að lýsa verkjum; s.s. engir, vægir, meðal sterkir, miklir eða gríðarlegir verkir. Þessi 

kvarði er notaður fyrir þá sem eiga erfitt með tölukvarða. Með því að nota fyrrgreinda kvarða 

næst fram mat sjúklingsins á því hversu miklir eða sárir verkirnir eru (Haefeli og Elfering, 

2006).  

Yrt og óyrt merki um verki sem hægt er að meta geta verið; svipbrigði, stunur, hljóð, 

óróleiki eða breyting á hegðun og á þetta sérstaklega við ef sjúklingur getur ekki tjáð sig 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haefeli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16320034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elfering%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16320034
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(Hinkle og Cheever, 2014). Ýmis orð eru notuð til að lýsa verkjum t.d. er talað um stingandi 

verki og skerandi verki. Einnig geta verkir verið vægir eða óbærilegir, stöðugir eða komið í 

hviðum. Skráð er hvort verkirnir séu metnir fyrir og eftir verkjameðferð (Breivik, o.fl., 2008). 

Verkir eftir skurðaðgerð eru metnir bæði í hvíld og við hreyfingu. Eftir aðgerð eru verkirnir 

metnir a.m.k. á fjögurra klukkustundar fresti fyrsta sólarhringinn og eftir það a.m.k. einu 

sinni á sólarhring. Þeir aðgerðasjúklingar sem koma á bæklunarskurðdeild flokkast með bráða 

verki en margir aðgerðasjúklingar hafa langvinna verki fyrir aðgerð vegna sjúkdóma sem þeir 

eru með. Endurskoða þarf reglulega verkjamat til að ganga úr skugga um hvort sjúklingur sé 

nægilega verkjastilltur (Hinkle og Cheever, 2014; Breivik o.fl., 2008).  

 

2.4 Verkjameðferð eftir liðskipti á hné 

Hvernig lyfjagjöfum er háttað er mikilvægur liður í verkjameðferð þar sem virkni 

lyfja varir í mislangan tíma. Verkjalyfin eru sett á fasta reglulega gjafatíma og sé þörf á 

viðbótarverkjameðferð eru gefin skrifleg fyrirmæli um það og hvernig skuli haga henni. 

Algengast er að parasetamól sé gefið sem grunnlyf eftir skurðaðgerð en viðbótarlyf sem eru 

gefin eru ópíöt lyf. Ópíöt verkjalyf hafa áhrif á ópíötviðtaka í heila og mænu og minnka 

þannig boðflutning sársaukaboða og þar með sársaukaupplifun (Werner, 2012c). 

Venjulega er beitt einni eða fleiri gjafaleiðum við lyfjagjöf og meðferðum til að lina 

verki, t.d. lyfjagjöf um munn (e. peros), undir húð (e. subcutant) eða í æð (e. intravenous). 

Einnig eru notaðar sértækar verkjalyfjameðferðir, LIA deyfing (e. Local Infiltrations 

Anaesthetic), þar sem deyfileggur er settur í hné í aðgerð. Áfylling er sett í legginn 

sólarhringi eftir aðgerð og er það deildarlæknir eða sérfræðingur sem annast það. Og svo er 

EDA deyfing (e.EpiDural Anesthesi) notuð, en þá er settur deyfileggur í utanbastrými 

mænuganga í aðgerð. Svæfingalæknir gefur fyrirmæli um lyfjagjafir og annast deildarlæknir 

daglegt eftirlit (Lewis, Gunta, Mitchell,og Boday, 2012). Þó algengast sé að nota verkjalyf 
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eru aðrar hefðbundnar aðferðir hjúkrunar einnig notaðar til að draga úr verkjum, t.d. að beita 

hlustun, róa og hjálpa sjúklingnum við hagræðingu í rúmi, nota kodda og kælibakstra í 

samráði við sjúklinginn og minnka umhverfisáreiti (Dihle o.fl., 2006).  

Á Norðurlöndum er í auknum mæli farið að framkvæma liðskiptaaðgerðir í svæfingu í 

staðinn fyrir mænudeyfingu. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í samvinnu við 

Ríkisspítalann í Kaupmannahöfn leiddi í ljós að sjúklingum líður mun betur eftir aðgerð séu 

þeir svæfðir samanborið við mænudeyfingu sem er algengast í mjaðma- og hnéliðaskiptum 

(Harsten, Kehlet og Toksvig-Larsen, 2013). Þessi samanburðarannsókn var gerð í september 

árið 2011 til júní 2012 á sjúklingum sem gengust undir hnéliðaskipti. Annar hópurinn gekkst 

undir liðskipti í mænudeyfingu án svæfingar en hjá hinum hópnum var aðgerðin gerð í 

svæfingu án mænudeyfingar. Undir lok aðgerðar fengu báðir hóparnir LIA (e. Local 

Infiltrations Anaesthetic), deyfingu í hnáliðinn. Alls voru 120 þátttakendur og var þeim fylgt 

eftir í 6 mánuði frá aðgerð. Niðurstöðurnar voru þær að þeir sjúklingar sem fóru í svæfingu 

voru með meiri verki samkvæmt verkjamati fljótlega eftir aðgerð en þurftu síðan marktækt 

minna af verkjalyfjum og bar minna á svima og ógleði, þ.e. þeir voru fljótari til gangs og 

legutími þeirra var styttri. Aðgerðarfóturinn var ekki blóðtæmdur eins og venja er í aðgerð 

sem gerð er í mænudeyfingu en niðurstöður hafa leitt í ljós að blóðtæming getur stuðlað að 

lengri legutíma þvert á það sem áður var talið (Harsten o.fl., 2013). 

 

2.5 Afleiðingar ófullnægjandi verkjameðferðar 

Florence Nightingale segir að mikilvægasta klíníska kennslan sem hjúkrunarfræðingar 

öðlast sé fyrst og fremst hvernig þeir eigi að hafa yfirsýn yfir hvaða einkenni benda til bata 

og öfugt, hvaða atriði skipta þar máli og hver ekki, hvaða einkenni benda til 

vanmeðhöndlunar og hvers konar vanmeðhöndlunar (Nightingale, 1969). Vanmeðhöndlaðir 

verkir geta haft ýmsar óæskilegar afleiðingar, bæði andlegar og líkamlegar. Erfiðir og illa 
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meðhöndlaðir verkir geta valdið depurð og leitt til angistar, veikt ónæmiskerfið og lengt þar 

með sjúkdómsferlið. Andleg einkenni eins og þunglyndi, óróleiki og kvíði geta leitt til þess 

að verkjaþröskuldur lækki. Óbeinar afleiðingar verkja eru að sjúklingurinn takmarkar 

hreyfingu sem eykur áhættuna á ýmsum aukaverkunum s.s. blóðtappa og blóðreki (Kehlet, 

Jensen og Woolf, 2006). Ein algengasta orsök þess að sjúklingar fá ekki viðeigandi 

verkjameðferð er að þeir kvarta ekki yfir verkjum. Margvíslegar ástæður geta legið að baki, 

m.a. að þeir veigra sér við að ónáða hjúkrunarfræðing, eru hræddir við aukaverkanir lyfja eða 

að ánetjast þeim (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir og Herdís 

Sveinsdóttir, 2010). Neikvæð viðhorf sjúklinga gagnvart lyfjanotkun t.d. áhyggjur af 

aukaverkunum geta valdið slakri meðferðaheldni (Hlíf Vilhelmsdóttir og Magnús 

Jóhannsson, 2017).  

Samkvæmt kenningum Virginiu Henderson er markmiðið með hjúkrun að stuðla að 

heilbrigði og bata (Henderson, 1982). Fyrir sjúkling með verki getur það þýtt að hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins sé að vera málsvari hans og sé verkjastillingin ófullnægjandi tali 

hjúkrunarfræðingurinn máli hans svo hann fái viðeigandi verkjalyf sem tryggja góða 

verkjameðferð (Sigríður Zoega, 2007). Sjúklingar verða að geta treyst því að 

hjúkrunarfræðingurinn hafi yfirsýn yfir hans mál. Til að svo geti orðið er nauðsynlegt að 

hann búi yfir þekkingu um hvernig eða hvort hægt sé að leysa verkjavandamál sjúklingsins. 

Markmiðið með þessari þekkingu í verkjafræðum ætti að vera það að auka traust og skapa 

meðferðarsamband milli sjúklinga og hjúkrunarfræðinga (Sigríður Zoega, 2007).  

Verkir leiða af sér nýja verki og séu verkir ekki metnir rétt getur það leitt til 

ófullnægjandi verkjastillingar. Árangursrík verkjameðferð byggir á ítarlegu verkjamati og 

felur í sér líkamlega skoðun og rannsóknir. Einnig er mikilvægt að skoða sjúkrasöguna með 

tilliti til sérstakrar verkjasögu. Munurinn á gegnumbrotverkjum, aðgerðarverkjum eða 

aðstæðubundnum verkjum geta ráðið vali réttrar meðferðar (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 
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2006). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal sjúklinga sem fóru í hnéliðskipti þar sem 

skoðað var algengi langvarandi verkja eftir aðgerðina sýndu að styrkur verkja snemma eftir 

aðgerðina var stærsti áhættuþátturinn fyrir langvinnum verkjum. Ef verkurinn á fyrstu 

vikunni eftir aðgerð var miðlungs til óbærilegur var áhættan á langvarandi verkjum þrisvar til 

tíu sinnum hærri. Hættan á langvinnum verkjum var einnig meiri ef sjúklingar höfðu þurft að 

bíða lengi eftir aðgerð (Puolakka o.fl., 2010). 

 

2.6 Þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga 

Þekking og þekkingarleit er stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga sem þroskar og 

mótar áhrif þeirra á daglegar athafnir og skapar reynslu. Einnig er mikilvægt að efla með sér 

samkennd, næmni og færni (Marga Thome, 1988). Stefna Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 

byggir á þeirri hugmyndafræði sem og starfsemi félagsins en gildi þess eru þekking, færni og 

umhyggja, þar sem færni stendur fyrir þjálfun og notkun faglegrar þekkingar (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa þekkingu á þeim sjúklingahóp 

sem þeir annast en Marga Thome líkir þekkingarleit hjúkrunarfræðinga við lestarferð þar sem 

við sitjum í lest heilbrigðiskerfisins en aðrir farþegar sem stíga upp í lestina eru sjúklingar í 

leit að bata. Þeir gera ráð fyrir að hægt sé að leita til hjúkrunarfræðinga um fræðslu (Marga 

Thome, 1988). Þekking er órjúfanlegur hluti fagmennskunnar og fagmenn eiga að geta 

samþætt þekkingu og færni í hinu daglega starfi. Hjúkrunarfræðingar sem búa yfir 

sérþekkingu og faglegri færni eru mikilvæg fagstétt innan heilbrigðisgeirans og geta þeir haft 

áhrif á gæði þjónustunnar sem veitt er (Sigríður Zoega, 2007).  

Ígrundun og sjálfskoðun er ein leið sem hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér til að auka 

faglega færni en til þess að ígrundunin verði árangursrík verður hún að vera meðvituð og 

markviss. Stuðningur við nýútskrifaða sem og reyndari hjúkrunarfræðinga er nauðsynlegur til 

að svo verði (Árún K Sigurðardóttir, 2004). Á sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK) var í gangi 
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verkefni á árunum 1999-2003 þar sem nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum var boðið upp á 

mánaðarlega fræðslufundi í u.þ.b. átta mánuði. Ígrundun var eitt af þeim verkefnum sem í 

boði voru, þar sem þátttakendur sögðu frá minnistæðu atviki úr starfi sem annað hvort vakti 

tilfinningaleg eða vitræn viðbrögð eða hvoru tveggja. Rýnt var í hvort atburðurinn hafi breytt 

þekkingu þeirra og viðhorfi (Árún K Sigurðardóttir, 2004). 

Hjúkrunarfræðingar bera faglega ábyrgð á verkjamati og verkjameðferð. Sú ábyrgð 

felst meðal annars í því að meta áhrif verkjameðferðar og leggja til breytingar á meðferðinni 

ef ástæða er til (Hægerstam, 2012). Til þess að geta uppfyllt þetta hlutverk og staðið undir 

þessari ábyrgð þurfa hjúkrunarfræðingar að búa yfir víðtækri þekkingu á eðli verkja, mati og 

meðferð verkja ásamt því að þekkja vel virkni verkjalyfja og hvaða magn er æskilegt að gefa 

til að árangur verði sem mestur og aukaverkanir sem minnstar (Berntzen o.fl., 2011). 

Niðurstöður sýna að ekki aðeins fræðileg heldur einnig persónuleg og siðfræðileg kunnátta er 

nauðsynleg forsenda fyrir árangursríkt verkjamat (Blondal og Halldorsdottir, 2009). 

Nákvæmt verkjamat er mikilvægt en einnig endurmat til að ná fram hámarksárangri 

verkjameðferðar (Pellino, o.fl., 2005).  

Viðmót og upplifun hjúkrunarfræðingsins af verk sjúklingsins litast af þeirra eigin 

reynslu af verkjum og viðhorfi til verkja. Því er mjög mikilvægt að hjúkrunarfræðingurinn sé 

meðvitaður um viðhorf sitt til verkja svo að hans sjónarmið sé ekki ráðandi, heldur hvernig 

sjúklingurinn upplifir verkina (Berntzen o.fl., 2011). Reynsla hjúkrunarfræðingsins getur 

auðveldað honum að setja sig í spor sjúklingsins og skilja verkjaupplifun hans. Það getur hins 

vegar haft öfug áhrif og verið hamlandi ef hjúkrunarfræðingurinn metur verki sjúklingsins út 

frá eigin persónulegri reynslu og hlustar ekki á hvernig hann upplifir verkina (Berntzen o.fl., 

2011). Of algengt er að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk geti sér til um verki 

sjúklinga án þess að hlusta á það sem sjúklingurinn segir um sína verkjaupplifun (Anna Gyða 

Gunnarsdóttir, 2006). 
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Rannsókn sem gerð var á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) haustið 2010 þar sem 

gerð var forprófun á mælitækinu „Könnun á viðhorfi og þekkingu til verkja og 

verkjameðferðar“ (e. Knowledge & Attitudes Survey Regarding Pain-K&A-SRP) sýndi að 

tengsl eru á milli menntunarstigs hjúkrunarfræðinga og þekkingar og viðhorfa þeirra varðandi 

verki. Í úrtaki voru hjúkrunarnemar á öðru ári og hjúkrunarfræðingar þar sem hluti þeirra var 

með mismunandi framhaldsnám að baki og margir höfðu reynslu af meðferð verkja, ásamt 

hjúkrunarfræðingum með meistaragráðu og reynslu af verkjameðferð. Þekking og viðhorf til 

verkjameðferðar voru metin ásamt því hvort mælanlegur munur væri á hópum sem byggju 

yfir mismunandi þekkingu á verkjameðferð. Niðurstöður leiddu í ljós að mælitækið var fært 

um að greina milli hópa sem bjuggu yfir mismunandi þekkingu. Eftir því sem menntun og 

sérhæfing hjúkrunarfræðinganna var meiri því hærri stig fengu þeir. Þannig höfðu 

hjúkrunarfræðingar hærri stig en hjúkrunarnemar og hjúkrunarfræðingar með meistarapróf 

höfðu hærri stig en hjúkrunarfræðingar. Þessar niðurstöður benda til mikilvægi þess að auka 

þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga til að draga úr neikvæðum viðhorfum þeirra til verkja 

og verkjameðferðar (Elfa Þöll Grétarsdóttir o.fl., 2011). 

Rannsókn Wang og Tsai (2010) leiddi í ljós að ófullnægjandi þekking 

hjúkrunarfræðinga varðandi verkjameðferð var marktækt tengt menntunarstigi og stöðu 

þeirra. Helstu niðurstöður voru að mikilvægt væri að auka símenntun hjúkrunarfræðinga þar 

sem boðið yrði upp á þjálfun í lyfjaskömmtum, gjafaleiðum, lyfjavirkni verkjalyfja og að 

meta aukaverkanir lyfja. Einnig kom fram að til að auka gæði verkjameðferðarinnar væri 

mikilvægt að hafa aðgang að réttum mælitækjum og kvörðum til að meta verkina. Auk þess 

var mælt með því að teymi með verkjasérfræðingum væri til taks allan sólarhringinn fyrir 

sjúklingana og hægt væri að kalla á þegar á þyrfti að halda (Wang og Tsai, 2010). 

Til að draga úr neikvæðum viðhorfum til verkja og verkjameðferðar er mikilvægt að 

geta prófað árangur fræðslu og annarra íhlutunar (Elfa Þöll Grétarsdóttir o.fl., 2011). 
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Rannsóknir Layman Young o.fl. (2006) hafa sýnt að viðhorf og menntun hjúkrunarfræðinga 

og annarra fagaðila sem koma að umönnun sjúklinga hefur jákvæð áhrif á mat verkja og 

notkun verkjakvarða. Breytingar á fyrirfram mótuðum hugmyndum og viðhorfi gæti verið 

undirstaða bættrar verkjameðferðar. Til þess að þetta sé framkvæmanlegt þarf þekking að 

vera byggð á nákvæmum grunni sem verður síðan ramminn að breyttum viðhorfum. Þessi 

viðhorfsbreyting ætti þá að endurspeglast í aukinni jákvæðni sem síðar yrði nýtt í umönnun 

sjúklinga með árangursríkari og markvissari verkjastillingu (Layman Young o.fl., 2006). 

Grunnmenntun hjúkrunarfræðinga er góð hér á landi og miklir möguleikar eru til að afla sér 

viðbótamenntunar. Aukin menntun hjúkrunarfræðinga og símenntun kemur sjúklingum til 

góða. Leiðir sem hjúkrunarfræðingar fara til að styðja eða koma til móts við skjólstæðinga 

sína, fela í sér aukna þekkingu, þjálfun og færni. Til þess að svo verði þarf að skapa tækifæri 

til sí- og endurmenntunar (Sigríður Zoega, 2007). 

Í lögum um heilbrigðisstarfsmenn er fjallað um réttindi og skyldur 

heilbrigðisstarfsmanna. Í þrettándu grein laganna sem fjallar um faglegar kröfur og ábyrgð 

segir eftirfarandi: „heilbrigðisstarfsmanni ber að þekkja skyldur sínar og siðareglur, viðhalda 

þekkingu sinni og faglegri færni, tileinka sér nýjungar er varða starfið og kynna sér lög og 

reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma“ (Lög 

um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/ 2012). Stöðug fagleg þróun er mikilvæg og er markviss sí- 

og endurmenntun talin skila mestum árangri til að tryggja öryggi sjúklinga og bæta gæði 

þjónustunnar. Það er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar tileinki sér nýjungar sem varða 

starfið og heppilegast væri að sú menntun væri ákveðinn hluti af vinnuskyldu 

hjúkrunarfræðinga (Aðalbjörg Finnbogadóttir, 2015). Hjúkrunarfræðingar þurfa að standa 

vörð um að öflug og virk símenntun verði aðgengileg. Hún bætir þann þekkingargrunn sem 

fyrir er og er lykillinn að því að byggja upp umhyggju, samhygð og virðingu fyrir sjúklingum 

og samstarfsfólki (Sigríður Zoega, 2007). 
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Viðhorf hjúkrunarfræðinga er því mikilvægt þar sem þeir eru í lykilhlutverki við mat 

verkja og það er þeirra starf að veita markvissa verkjameðferð í samvinnu við sjúkling, 

aðstandendur og þverfaglegt teymi (Gordon, 1998).  

 

2.7 Samantekt 

Algengasta ástæða liðskiptaaðgerðar á hné er slit á lið sem orsakast af slitgigt. Hvað 

veldur slitgigt er óþekkt en í sumum tilvikum geta fyrri áverkar á lið valdið henni. 

Liðskiptaaðgerð á hné er stór aðgerð en eftir aðgerð má búast við miklum verkjum. Verkir 

eru samspil flókinna lífeðlislega þátta sem vinna saman. Verkir eru viðvörunarmerki um að 

vefir líkamans hafi orðið fyrir skaða og geta framkallað líkamleg og andlega viðbrögð sem 

lengir sjúkdómsferlið. Eftir skurðaðgerðir gegna hjúkrunarfræðingar mikilvægu hlutverki í að 

sinna verkjastillingu sjúklings og því mikilvægt að meta og veita verkjameðferð. Árangursrík 

verkjameðferð byggir á að minnka verkina og draga úr skaðlegum streituviðbrögðum 

líkamans sem næst fram með réttri meðhöndlun. Við verkjamat er stuðst við verkjakvarða þar 

sem sjúklingurinn metur verkinn og þannig næst fram mat á hversu miklir eða sárir verkirnir 

eru. Meta þarf verkinn reglulega og skrá niðurstöður til að ná fram endurmati og ganga úr 

skugga um að sjúklingurinn sé nægilega verkjastilltur.  

Hjúkrunarfræðingar þurfa að þekkja þarfir þess sjúklingahóps sem þeir sinna og 

mikilvægt er að samþætta þekkingu og færni til að gæði þjónustunnar sé í fyrirrúmi. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki við mat á áhrifum verkjameðferðar og er því 

mikilvægt að þeir búi yfir víðtækri þekkingu á eðli verkja, mati og meðferð verkja og þekkja 

vel til virkni verkjalyfja og aukaverkana. Markmið verkjameðferðar eftir liðskiptaaðgerð er 

að lina verki svo hægt sé að hreyfa sjúklinginn sem fyrst. Mikilvægt er að samskipti milli 

hjúkrunarfræðings og sjúklings séu góð því það er lykillinn að vel heppnuðu verkjamati og 

verkjastillingu. 
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Viðmót hjúkrunarfræðingsins til verkjameðferðar litast af hans eigin reynslu og 

viðhorfi. Því er mikilvægt að hann sé meðvitaður um það svo hans sjónarmið verði ekki 

ríkjandi heldur upplifun og mat sjúklingsins. Rannsóknir sýna að eftir því sem menntun 

hjúkrunarfræðingsins er meiri því jákvæðara viðhorf höfðu þeir til verkja og verkjameðferðar. 

Mikilvægt er að stuðlað sé að sí- og endurmenntun og er það lykillinn að bættri þekkingu.  
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Kafli 3 - Umræða 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hvernig viðhorf hafa áhrif á 

þekkingu hjúkrunarfræðinga á verkjum og verkjameðferð. Rætt var um hvað mætti bæta og 

hvaða þætti þarf að taka til greina svo að verkjameðferð verði sem árangursríkust. 

Hjúkrunarfræðingar fylgja fyrirmælum og eru vakandi yfir ófullnægjandi fyrirskipaðri 

verkjalyfjameðferð sjúklinga sinna. 

Niðurstöður bentu til þess að til að hjúkrunarfræðingar geti stuðlað að og viðhaldið 

jákvæðu viðhorfi gagnvart sjúklingum sínum og veitt markvissa verkjameðferð er 

nauðsynlegt að vera í stöðugri sjálfskoðun og ígrunda það sem betur mætti fara. Með 

handleiðslu í starfi væri hægt að efla þessa þætti þar sem hjúkrunarfræðingur þarf að vera í 

miklum samskiptum við sjúklinga sína, aðstandendur og samstarfsfólk. Allt þetta getur 

skapað mikið álag.  

Við umönnun sjúklinga eftir skurðaðgerð ættu hjúkrunarfræðingar að vera meðvitaðir 

um afstöðu sína þar sem þeirra viðhorf og gildi hafa áhrif á það hvernig þeir veita 

verkjameðferð. Mikilvægt er að vera faglegur og litast ekki af skoðunum sínum hvort sem 

það er af eigin reynslu eða verkjareynslu annarra. Hver sjúklingur er einstakur og ber með sér 

sína eigin upplifun af verk og því ber að meta hans verkjameðferð út frá hans eigin reynslu. Í 

ljósi þessara niðurstaðna þurfa hjúkrunarfræðingar að vera meðvitaðir um það hvaða augum 

þeir horfa á skjólstæðinga sína og vera vakandi fyrir og viðurkenna þegar þeir standa sig að 

því að vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um verkjaupplifun þeirra. Þannig er hægt að 

veita hverjum sjúklingi einstaklingshæfða hjúkrun. Að vera meðvitaður um þessa þætti ber 

vott um styrkleika og þekkingu hjúkrunarfræðingsins. Með þessi tvö lykilatriði í huga er hægt 

að vinna að viðhorfsbreytingum.  

Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti hjúkrunarfræðinga býr ekki yfir nægilegri þekkingu 

á líffræðilegum og lyfjafræðilegum þáttum í tengslum við eðli, mat og meðferð verkja. Ljóst 



21 
Markviss verkjameðferð eftir liðskiptaaðgerð á hné: Þekking og 

viðhorf hjúkrunarfræðinga til verkja og verkjameðferðar 

er að hjúkrunarfræðingar þurfa að þekkja eðli verkja og verkjameðferðar og því er mikilvægt 

að þeir dýpki skilning sinn og þekkingu á mati og meðferð verkja. Aukin menntun breytir 

viðhorfi hjúkrunarfræðinga til verkja og verkjameðferðar og til þess að ná fram gæðum í 

verkjameðferð er brýnt að símenntun í þessum efnum sé ávallt í boði. Með því næst aukin 

færni og hjúkrunarfræðingurinn verður öruggari í sínu starfi og þekking hans og reynsla 

nýtist til framþróunar í starfi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Þrátt fyrir aukna þekkingu og rannsóknir er stór hluti inniliggjandi sjúklinga þjáðir af 

verkjum. American Pain Society (APS) leiðbeiningarnar mæla með að stuðst sé við 

gæðastaðla í ferli verkjameðferðar. Sem m.a. felast í að upplýsingar um ómeðhöndlaða verki 

komist betur áleiðis til meðferðaraðila, þeir séu tilbúnir að veita verkjameðferð og hvetji 

sjúklinga sína til að tjá sig um verki. 

Viðhorf hafa breyst gegnum tíðina en áður fyrr lögðust einstaklingar með slitgigt í kör 

vegna verkja og hreyfihömlunar þar sem verkjalyf og önnur úrræði voru ekki í boði. Í dag 

hefur tækninni fleygt fram og mikilvægt er að tileinka sér þekkingu og taka á móti nýjungum 

sem geta stuðlað að betri verkjameðferð. Með því að skima og meta fyrirfram þá 

aðgerðasjúklinga sem talið er að fái ekki nægjanlega verkjameðferð er hægt að ná til þeirra 

og miða verkjameðferðina að þeirra þörfum. Spurningalisti og mælitæki geta verið nothæf 

verkfæri fyrir hjúkrunarfræðinga til að meta verkjameðferð eftir aðgerð. Þar sem verkur er 

huglægur og einstaklingsbundinn getur verkur, mældur með mælistiku á skalanum 1 til 10, 

oft verið erfiður að átta sig á og þarf að hafa aðra þætti í huga eins og látbragð og hreyfingu 

sjúklings. Öll getum við verið sammála um hvað 0 stendur fyrir, þ.e. enginn verkur, en verkur 

upp á skala 10 er jafn misjafn eins og mennirnir eru margir og verðum við að taka orð 

sjúklingsins alvarlega. Í framtíðinni ætti rafrænar sjúkraskrár að gefa betri yfirsýn yfir 

hjúkrunarþarfir sjúklinganna og vera leiðbeinandi fyrir klíníska ákvarðanatöku og mati til að 

hægt sé að veita markvissari verkjameðferð. Að draga úr verkjum sjúklinga hefur í för með 
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sér fjölda áskoranna fyrir hjúkrunarfræðinginn, því er mikilvægt að þeir séu vel undirbúnir 

með víðtækri þekkingu fyrir þetta hlutverk. Jákvæð vinnustaðarmenning virkjar 

hjúkrunarfræðinga til að vaxa í gegnum reynslu sína í starfi og skapar þannig tækifæri til að 

auka gæði umönnunar. Mikið hefur verið skrifað um verki og verkjameðferðir en viðhorf og 

viðhorfsbreytingar eru ekki síður mikilvægar til að góð verkjameðferð verði sem markvissust. 
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Kafli 4 - Lokaorð 

Við umönnun sjúklinga eftir skurðaðgerð er mikilvægt að umönnunaraðili sé faglegur 

þar sem viðhorf og gildi hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á það hvernig þeir veita verkjameðferð. 

Markmið hjúkrunarfræðinga ætti að vera að veita hverjum sjúklingi einstaklingshæfða 

hjúkrun. Þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að stór hluti hjúkrunarfræðinga býr ekki yfir 

nægilegri þekkingu á verkjum og verkjameðferð er brýnt að bjóða upp á símenntun í 

verkjafræðum til þess að auka og viðhalda færni. Þekking hefur áhrif á viðhorf sem hefur 

áhrif á það hvernig hjúkrunarfræðingar beita verkjameðferð. Til þess að viðhalda heilbrigðu 

og jákvæðu viðhorfi til verkjameðferðar er mikilvægt að ígrunda það sem betur mætti fara og 

vera í stöðugri sjálfskoðun.  

Gagnrýn hugsun felst í því að beita sjálfsgagnrýni og er mikilvægur eiginleiki 

hjúkrunarfræðingsins til þess að ígrundunin verði sem markvissust. Þekking er undirstaða 

viðhorfsbreytinga þar sem sjálfskoðun og ígrundun gegna mikilvægu hlutverki. Ef við 

komum ekki auga á vandamálið getum við ekki leyst vandann og því verður ekki 

viðhorfsbreyting. Það er á ábyrgð okkar hjúkrunarfræðinga sem stétt að vera vakandi fyrir 

heilbrigðu og jákvæðu viðhorfi og að tileinka sér nýjungar í sífelldri þekkingarleit. Þannig 

stöndum við vörð um öfluga stétt. 
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