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Ágrip 

 

Bakgrunnur: Meira en helmingur þeirra sem greinast með krabbamein eru yfir 65 ára aldri og talið er að 

meira en 70% þeirra séu með verki. Aldraðir hafa reynst verr verkjastilltir og fá síður verkjalyf, en þeir 

sem yngri eru, þegar þeir leita á bráðamóttökur vegna verkja. 

Tilgangur: Að skoða tíðni og eðli koma 67 ára og eldri einstaklinga með krabbamein á bráðamóttökur 

Landspítala með verki sem komuástæðu og skráningu hjúkrunarfræðinga á verkjamati í rafræna 

sjúkraskrá. 

Aðferðafræði: Rannsóknin var í tveimur þrepum. Annars vegar aftursýn á rafrænum sjúkraskrárgögnum 

úr Vöruhúsi gagna Landspítala árin 2012-2015. Eftirfarandi breytur voru skoðaðar: fjöldi koma með 

komuástæðu verkir (ICPC), komudeildir, afdrif (innlögn/heim), dánartíðni, biðtími á bráðamóttöku, aldur, 

kynjaskipting, hjúskaparstaða, búseta, forgangsröðunarflokkur (ESI) og skráning verkja í rafrænt 

verkjamatseyðublað í sjúkraskrá. Á seinna þrepi var gerð úttekt á skráningu hjúkrunarfræðinga á 

verkjum, verkjamati og gjöf verkjalyfja í handfærðri sjúkraskrá hjá 23 einstaklingum úr heildarúrtakinu. 

Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði í tölfræðiforritunum Excel og SPSS 22.  

Niðurstöður: Alls komu 209 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu á bráðamóttökur Landspítala 

vegna verkja, alls voru komur 230 á úttektartímabilinu. Á stærstu bráðamóttökuna G-2 komu 195 (85%), 

af þeim voru karlar 55% og elsti einstaklingurinn var 94 ára. Innlagnir á deildir Landspítala voru 154 

(67%). Árið 2015 voru 85% látnir. Meðalbiðtími eftir innlögn hafði lengst úr 10,0 klukkustundum árið 

2012 í 13,4 klukkustundir árið 2015. Tími frá komu til útskriftar heim frá bráðamóttöku lengdist úr 7,5 

klukkustundum í 11,2 klukkustundir. Flestir komu á fimmtudögum (17%), stærsti aldurshópurinn var 67-

75 ára (47%) og 57% voru giftir. Algengust var forgangsröðun í flokk 2 og 3, innlagnir voru oftast á 

krabbameinsdeild 11-E og blóðmeinadeild 11-G. Verkir voru skráðir í rafræna sjúkraskrá fimm 

einstaklinga (2%) af 209 og endurmetnir hjá tveimur þeirra. Mat á verkjum var skráð í frjálsum texta í 

rafræna sjúkraskrá 22 einstaklinga af þeim 23 sem skoðaðir voru sérstaklega, 13 einstaklingar af 

þessum 23 fengu verkjalyf. 

Ályktun:  Niðurstöður gefa vísbendingar um að mikilvægt sé að bæta skráningu verkja til að endurspegla 

gæði þjónustu við einstaklinga með krabbamein sem leita á bráðamóttöku Landspítala vegna verkja. 

Meirihluta úrtaksins var forgangsraðað með háan bráðleika, stór hluti lagðist inn. Þetta kallar á frekari 

rannsóknir á því hvernig skráningu verkja er háttað hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum sem sinna 

þessum einstaklingum og gæðum verkjameðferðar.  

 

Lykilorð: verkir, krabbamein, aldraðir, bráðamóttökur 
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Abstract 

 

Background: More than half of those diagnosed with cancer are over 65 years of age and it is believed 

that more than 70% of individuals with cancer suffer from pain. The elderly seem to receive worse pain 

management and are less likely to get pain medication, than those who are younger, when they come 

to emergency departments due to pain related problems. 

Aim: To describe the frequency and nature of visits by 67 years and older individuals with cancer who 

came to the emergency departments at Landspítali National Hospital due to pain as well as the nurse 

registration on pain in electronic medical records. 

Methodology: The study was in two phases. The first phase included a retrospective chart review from 

the Clinical-Data Warehouse within the hospital from the year 2012–2015. The following variables 

were analyzed: the number of patient arrivals because of pain (ICPC), type of emergency 

departments, outcomes (admission/discharge), mortality, lenght of stay at the emergency department, 

age, gender, marital status, place of living, severity index (ESI) and registration of pain in an electronic 

medical records. In the second phase, nurse registration of pain, evaluation of pain and pain 

medication were specifically analyzed from a manual registration in journals of 23 individuals from the 

complete sample. Data was analyzed descriptively using Excel and SPSS 22 statistical package. 

Results: The number of patients 67 years and older with cancer diagnosis that visited the emergency 

departments at LSH because of pain were 209, in total 230 arrivals, during the study period. There 

were 195 (85%) arrivals to the general emergency department G-2. Males were 55% and the oldest 

patient was 94 years old. Admissions to in-patient departments were 154 (67%). In 2015 85% of the 

sample had died. The average waiting time for admission increased from 10,0 hours in 2012 to 13,4 

hours in 2015. The time from arrival until discharge home from the emergency departments increased 

from 7,5 hours to 11,2 hours. The majority of the patients arrived on Thursdays (17%), the majority 

was 67-75 years old (47%) and 57% were married. The most common severity index was in level 2 or 

3, most admissions were to the oncology and haematological wards. Pain was registered in the 

electronic medical records for five patients (2%) out of 209 and reassessed for two of them. Pain 

evaluation was registered in a free text in electronic medical records from 22 patients out of 23 that 

were specifically reviewed, of them 13 patients were given pain medication.  

Conclusion: Results indicate the need for improved registrations of pain to reflect the quality of service 

for individuals with cancer who visit the emergency departments at LSH with pain related problems. 

The great majority of the sample was evaluated as high severity patients, most of them were admitted. 

The results indicate the need to investigate how pain management in emergency departments for this 

group of patients is carried out, registered and controlled.  

 

Keywords: pain, cancer, elderly, emergency departments 
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Skilgreining meginhugtaka  

Verkir: Tilfinningaleg upplifun og óþægileg reynsla sem tengist hugsanlegum skaða á vefjum eða 

raunverulegum skaða (International Association for the Study of Pain, 2012). 

Krabbamein: Samheiti yfir sjúkdóma sem geta átt uppruna sinn í líffærum og öllum vefjum líkamans  

(Krabbameinsskrá Íslands, 2012). 

Aldraðir: Einstaklingur sem hefur náð 67 ára aldri (Lög um málefni aldraðra, 1999).  

Orðskýringar 

Bráðamóttökur: Í þessari rannsókn er fjallað um bráðamóttökur sem tilheyra Landspítala,  G–2/ 

bráðamóttakan í Fossvogi, 10–D/ hjartagátt og 21–A/ kvennadeildin.  

Mælitæki við mat á verkjum: Einstaklingar meta verki með ákveðnum kvörðum. Hér á landi hefur verið 

notast við þrjá kvarða í rafrænni sjúkraskrá. Tölukvarði, þá metur viðkomandi verk frá 0-10, orðakvarði, 

þá er hægt að meta verk frá engum og upp í mesta mögulega verk og sjónkvarði en hann hefur aðallega 

verið notaður fyrir börn (Hawker, Mian, Kendzerska og French, 2011). 

Rafrænt verkjamatseyðublað í sjúkraskrá: Hjúkrunarfræðingar geta skráð verkjamat í rafrænt 

verkjamatseyðublað í sjúkraskrá (mynd 1) þá eru valmöguleikar varðandi mælitæki til að meta verki, 

orðakvarða, númerakvarða eða sjónkvarða og einstaklingur segir til um verkjaupplifun sína.  

Rafræn handfærð sjúkraskrá: Hjúkrunarfræðingar geta skráð verkjamat í frjálsan texta í rafræna 

sjúkraskrá.  

Krabbameinsgreining: Greining úr C flokki samkvæmt alþjóðlegu flokkunarkerfi sjúkdóma. ICD-10 þar 

eru illkynja æxli sem tilheyra C00-C97, númer eftir bókstaf segja til um staðsetningu krabbameins 

(Embætti landlæknis, 2017a).  

ICPC: Alþjóðlegt flokkunarkerfi um tilefni komu á sjúkrastofnun (Embætti landlæknis, 2017b). 

ESI: Forgangsröðunarkerfi, einstaklingum er flokkað niður í fimm flokka frá einum og upp í fimm eftir 

bráðleika veikinda og mögulegum inngripum. 

ESAS: The Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) er mælitæki sem skimar eftir einkennum 

sem einstaklingar hafa (Gretarsdottir, Fridriksdottir og Gunnarsdottir, 2016). 

Listi yfir skammstafanir 

ESI Emergency Severity Index 

ICPC International Classification of Primary Care 

WHO World Health Organisation 

ICD-10 International Classification of Diseases 
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1 Inngangur 

Einstaklingar sem greinst hafa með krabbamein leita á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja hafi þeir 

ekki önnur úrræði. Verkir hafa verið skilgreindir sem tilfinningaleg upplifun og/eða óþægileg skynjun sem 

tengist raunverulegri eða mögulegri vefjaskemmd (International Association for the Study of Pain, 2012). 

Nýlegar erlendar rannsóknir sýna að algengasta komuástæða einstaklinga með krabbamein á 

bráðamóttökur eru verkir (Alsirafy o.fl., 2016; Baskin, Kwan, Connor, Maliski og Litwin, 2016; Elsayem, 

o.fl., 2016; Miranda o.fl., 2016).  

Krabbamein er aðaldánarorsök um heim allan og samkvæmt World Health Organization (WHO) 

er talið að árið 2012 hafi mátt rekja 8.2 milljón dauðsfalla til krabbameina (WHO, 2017). Á árunum 2011-

2015 greindust að meðaltali 781 karl og 745 konur með krabbamein árlega á Íslandi eða 1525 manns. 

Í árslok 2015 voru alls 13.983 einstaklingar á lífi sem greinst höfðu með krabbamein (Krabbameinsskrá 

Íslands, 2015). 

Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt á rannsóknum víða að úr heiminum á fimmtán ára tímabili 

þar sem skoðaðir voru verkir hjá einstaklingum með krabbamein kom fram að 43% upplifðu óviðunandi 

verkjameðferð (Deandrea, Montanari, Moja og Apolone, 2008). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

skráning hjúkrunarfræðinga um verki getur haft forspágildi varðandi gjöf á verkjalyfjum meðal aldraðra 

sem dvelja á bráðamóttökum en með bættri skráningu og mati reyndist verkjameðferð verða betri í 

kjölfarið (Iyer, 2011). 

Fram hefur komið að verkjameðferð er mismunandi eftir því um hvaða aldurshóp er að ræða. 

Einstaklingar yfir 75 ára aldri virðast síður líklegir til að fá verkjalyf á bráðamóttökum en einstaklingar á 

aldrinum 35-54 ára (Platts-Mills o.fl., 2012). Komið hefur fram að aldraðir einstaklingar sem voru 

inniliggjandi á Landspítala mátu sig með verki alls 78% þeirra voru með verki (Zoëga o.fl., 2015). Í 

rannsókn á fimm bráðamóttökum þar sem einstaklingum eldri en 18 ára var skipt í þrjá aldurshópa: 18-

64, 65–84 og 85 ára og eldri kom fram að tveir síðastnefndu hóparnir voru síður líklegir til að fá verkjalyf 

en þeir sem tilheyrðu yngsta aldurshópnum (Hwang o.fl., 2014).   

Algengasta komuástæða karlmanna með blöðruhálskirtilskrabbamein á bráðamóttökur hefur 

reynst vera vegna verkja (Baskin o.fl., 2016).  Að auki kom fram í kanadískri rannsókn sem framkvæmd 

var á tímabilinu 2011–2012 á konum í krabbameinslyfjameðferð brjóstakrabbameins að verkir voru 

næstalgengusta komuástæðan á bráðamóttökur (Pittman, Hopman og Mates, 2015). 

Rannsókn frá Bandaríkjunum sýndi að einstaklingar með krabbameinsgreiningu, langt genginn 

sjúkdóm og voru á líknarmeðferð leituðu aðallega á bráðamóttökur vegna verkja (Delgado-Guay o.fl., 

2015). Niðurstöður rannsóknar frá Saudí Arabíu sýndi sömuleiðis að komuástæða á bráðamóttöku 

meðal einstaklinga með krabbamein og langt genginn sjúkdóm voru í 46% tilfella verkir. Þeir reyndust 

eiga innan við þrjá mánuði eftir ólifaða en talið var að hægt hefði verið að koma í veg fyrir 19% af þeim 

komum með betri meðferð (Alsirafy o.fl., 2016). 

Meirihluti einstaklinga með krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttöku fyrir 

krabbameinsveika hafa reynst vera aldraðir eða 47% og algengasta komuástæða þeirra voru verkir, 

71% af úrtakinu var með langt genginn sjúkdóm (Miranda o.fl., 2016). Svipað var að sjá í niðurstöðum 

ástralskrar rannsóknar, óvæntar endurkomur einstaklinga með krabbameinsgreiningu á bráðamóttöku  

14 dögum frá útskrift af sjúkrahúsi reyndust aðallega vera vegna verkja (Gibson og McConigley, 2016).  
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Ástralskir hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum sem höfðu öðlast meiri reynslu af því að sinna  

einstaklingum með krabbamein mátu sig betur hæfa til að sinna  þeim og meðhöndla þeirra verki verki 

en þeir hjúkrunarfræðingar sem yngri voru (Jelinek o.fl., 2017). Rannsókn sýndi einnig að 

hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum væru líklegri til að vanmeta verki hjá einstaklingum ef þeir treystu 

einungis á eigin dómgreind en ekki sjálfsmat einstaklinganna sjálfra á verkjum. Verkjamat með 

viðurkenndum mælitækjum, gjöf verkjalyfja og reglulegt endurmat hefur reynst bæta verkjameðferð 

þeirra sem leita á bráðamóttökur (Pierik, Ijzerman, Gaakeer, Vollenbroek-Hutten og Doggen, 2017) Enn 

fremur er talið mikilvægt að nýta tækifæri til að bæta verkjameðferð með kennslu og stuðningi við 

hjúkrunarfræðinga (Peterson, Carlfjord, Schaller, Gerdle og Larsson, 2017). Ofangreindar rannsóknir 

benda til ófullnægjandi verkjameðferðar aldraðra einstaklinga með krabbameinsgreiningu á 

bráðamóttökum, að skráning á verkjum bæti verkjameðferð og að hjúkrunarfræðingar gegni lykilhlutverki 

í verkjameðferð. Þetta gefur tilefni til að kanna tíðni og eðli koma aldraðra einstaklinga með krabbamein 

og verki á bráðamóttökur Landspítala og verkjameðferð þeirra.  

 

1.1 Rannsóknarspurningar 

 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara beindust að einstaklingum með 

krabbameinsgreiningu sem voru 67 ára og eldri og leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja á 

árunum 2012 til 2015. 

 

1. Hver var tíðni og eðli koma hjá einstaklingum með krabbameinsgreiningu 67 ára og eldri sem 

leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja? 

2. Skráðu hjúkrunarfræðingar og þá með hvaða hætti verki í sjúkraskrá 67 ára og eldri með 

krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja? 
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2 Bakgrunnur 

2.1 Verkir 

Verkir eru skilgreindir sem raunverulegur eða hugsanlegur skaði á vefjum og getur fylgt verknum 

óþægileg skynjun (International Association for the Study of Pain, 2012). Langvinnir verkir hrjá 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu í 15-75% tilfella samkvæmt faraldsfræðilegri rannsókn. Úrtakið 

voru einstaklingar með krabbamein sem var sinnt af heilsugæslu, krabbameinsdeildum og sérhæfðum 

deildum sem sinntu einstaklingum með verki (Goudas, Bloch, Gialeli-Goudas, Lau og Carr, 2005). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala um meðferð krabbameinsverkja skal meta árangur 

verkjameðferðar reglulega hjá einstaklingum með verki tengt sínum sjúkdóm og ráðlagt er að nota til 

þess orðakvarða eða tölukvarða (Valgerður Sigurðardóttir, 2014). Í aftursýnni rannsókn frá 

Bandaríkjunum á sjúkraskrárgögnum 1454 aldraðra yfir 65 ára aldri sem leituðu á 12 bráðamóttökur og 

reyndust vera mjaðmabrotnir, kom í ljós að einungis 59% þeirra voru metnir af hjúkrunarfræðingi með 

verkjakvarða og voru þeir að  meðaltali með verki að styrkleika sjö af 10 á númerakvarða. Aðeins 40% 

þeirra fengu verkjalyf en rannsakendur veltu fyrir sér þeim möguleika að skráning hjúkrunarfræðinga 

endurspeglaði ekki alltaf þá verkjameðferð sem einstaklingarnir fengu (Herr og Titler, 2009). 

Á bráðamóttökum á Íslandi er búið að innleiða forgangsröðunarkerfið Emergency Severity Index 

(ESI) sem flokkar niður bráðleika veikinda og hve lengi einstaklingur á að geta beðið eftir skoðun læknis. 

Matið fer eftir lífsmörkum við komu, aðdraganda komu. Einnig er reynt að sjá fyrir um hve mörg inngrip 

er talið að þurfi til að sinna einstaklingnum og hans þörfum í komu hans á bráðamóttökuna. Notast er 

við tölugildið frá einum og upp í fimm. Einstaklingur í flokk eitt þarf að komast undir læknishendur strax 

og getur ekki beðið, um lífshótandi ástand er að ræða, flokkur tvö á að geta beðið í tíu mínútur, flokkur 

þrjú á að geta beðið í hálftíma eftir skoðun, flokkur fjögur í tvo tíma og flokkur fimm getur þurft að bíða í 

einhverjar klukkustundir. Leyfilegt er samkvæmt ESI að hækka einstakling um flokk, 3 í flokk 2 ef 

einstaklingur metur verk með sjálfsmatskvarða yfir sjö á númerakvarða núll til 10 (Gilboy, Travers og 

Rosenau, 2011). 

Skilgreining á gegnumbrotsverkjum kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1999, einstaklingar sem eru 

almennt vel verkjastilltir geta fengið verkjaköst sem brjótast í gegn en gegnumbrotsverkir eru algengir 

hjá einstaklingum með krabbamein. Portenoy, Payne og Jacobsen (1999) framkvæmdu rannsókn á 

einstaklingum með krabbamein til að skoða áhrif gegnumbrotsverkja og einkenni. Í úrtakinu voru 164 

einstaklingar með krabbameinsgreiningu, var meðalaldur 50 ára og karlmenn voru í meirihluta 52%. Alls 

voru 75% þátttakenda með meinvörp og 65% af þeim voru með verk vegna æxlisins. Alls voru lagðir 

fyrir þátttakendur fimm spurningarlistar um verki, kvíða og þunglyndi. Um helmingur eða 51% voru með 

gegnumbrotsverki undanfarna daga og náði verkurinn hámarki frá nokkrum sekúndum og upp í 30 

mínútur. Verkirnir voru ófyrirsjáanlegir hjá 78% einstaklinganna og fylgdu verkjunum meiri kvíði og 

þunglyndi (Portenoy o.fl., 1999)  Algengt er að gegnumbrotsverkir komi fram á nokkrum mínútum og því 

nauðsynlegt að meðhöndla verkinn sem fyrst, finna út hvaða verkjalyf henta í hvert sinn og  hvaða 

gjafaleið. Oft þurfa einstaklingar sem eru með krabbamein og á sterkum verkjalyfjum fyrir að fá stóra 

skammta af verkjalyfjum við gegnumbrotsverkjum (Daeninck o.fl., 2016).  

Til að bæta verkjameðferð hjá einstaklingum sem fá gegnumbrotsverki var myndaður starfshópur 

sérfræðinga í krabbameinslækningum, svæfingum og líknarmeðferð í Kanada með það að leiðarljósi að 



  

18 

útbúa klínískar leiðbeiningar við gegnumbrotsverkjum. Skoðaðar voru rannsóknir á sjö ára tímabili frá 

2008-2014. Gegnumbrotsverkirnir voru flokkaðir niður í ófyrirsjáanlega og fyrirsjáanlega. Kom í ljós að 

helmingur eða 50% af gegnumbrotsverkjum voru fyrirsjáanlegir og voru flokkaðir niður í þrjá eftirfarandi 

flokka: verki sem koma við sjálfviljugar hreyfingar eins og að ganga, verki sem koma við ósjálfráða 

hreyfingu eins og að hósta og að lokum verki sem koma við inngrip eins og sáraskipti. Lögð var áhersla 

á reglulega skráningu, mat á verkjum og styrkleika verkjanna (Daeninck o.fl., 2016). Hér á Íslandi er 

stuðst við klínískar leiðbeiningar um meðferð krabbameinsverkja og er ráðlagt að gefa ópíóíða við 

gegnumbrotsverkjum (Valgerður Sigurðardóttir, 2014). Á Ítalíu var framkvæmd rannsókn á 32 deildum 

sem sinntu aðallega einstaklingum með krabbamein, markmiðið var að skoða verki og 

gegnumbrotsverki sérstaklega. Um var að ræða  krabbameinsdeildir, göngudeildir sem sinntu 

verkjameðferð, líknardeildir og geisladeildir. Mat á verkjum fór fram í utanspítalaþjónustu, dagdeildum, 

heimavitjunum, líknarheimilum og á deildum innan sjúkrahúsanna. Allir þátttakendur voru með 

krabbameinsgreiningu á ýmsum stigum og höfðu upplifað gegnumbrotsverki undanfarna viku sem þeir 

mátu á styrkleika fjögur og undir á númerakvarða frá núll-10. Einstaklingunum var fylgt eftir í tvö ár og 

fyrstu niðurstöður á 1500 einstaklingum sýndu fram á að karlmenn með blöðruhálskirtilskrabbamein voru 

marktækt meira verkjaðir en einstaklingar með aðrar krabbameinsgreiningar. Þeir sem voru hvað verst 

verkjaðir í lengstan tíma voru einstaklingar með meinvörp í hálsi og höfði og þeir sem voru greindir með 

briskrabbamein. Gegnumbrotsverkirnir voru ófyrirsjáanlegir hjá 977 einstaklingum en fyrirsjáanlegir hjá 

523. Kom í ljós að gegnumbrotsverki var vel hægt að meðhöndla með ópíóíðum og þeir sem fengu 

fljótvirkandi ópíóða voru mun ánægðari með þjónustuna (Mercadante o.fl., 2017). Klínískar leiðbeiningar 

og rannsóknir benda  á að það gæti verið sóknarfæri í að bæta verkjameðferð einstaklinga með 

krabbamein þegar þeir leita á bráðamóttökur vegna verkja. 

 

2.2 Aldraðir og verkir 

 

Til að skoða hvort munur væri á verkjameðferð eftir aldurshópum var framkvæmd afturvirk 

þversniðsrannsókn á fimm bráðamóttökum í Bandaríkjunum. Skoðuð var verkjameðferð hjá 

einstaklingum á aldrinum 18 ára og eldri sem leituðu á bráðamóttökur vegna verkja. Úrtakinu var skipt 

upp í þrjá hópa ungir 18-64 ára, eldri 65-84 ára og aldraðir 85 ára og eldri. Eftirfarandi tvær komuástæður 

voru algengastar hjá aldraða hópnum með verki, kviðverkur og verkir eftir beinbrot. Alls voru skoðaðar 

komur hjá 6.948 einstaklingum. Kom í ljós að eldri og aldraðir voru síður líklegri til að fá verkjalyf en 

yngri. Eldri mátu sig með minni verki eftir verkjalyfjagjöf en yngri og aldraðir einstaklingar. Þegar skoðuð 

var verkjameðferð og lokamat  á verkjum kom í ljós að munur var á hópunum eftir því hver komuástæðan 

var, eldri einstaklingar með kviðverk voru síður líklegir til að fá verkjalyf en eldri einstaklingar með 

beinbrot (Hwang o.fl., 2014). Rannsókn þessi sýnir bæði mun á upplifun á verk eftir aldri og 

verkjameðferð sem heilbrigðisstarfsfólk veitir skjólstæðingum sínum. Yngri einstaklingar fengu frekar 

verkjalyf en mátu sig þó verkjaðri eftir gjöf verkjalyfja en þeir sem eldri voru.  

Sænsk rannsókn beindi sjónum að afdrifum 24.801 einstaklinga sem komu á bráðamóttökur 

vegna kviðverkja og voru útskrifaðir heim eftir uppvinnslu. Skoðuð voru sjúkraskrárgögn þeirra aftur í 

tímann og kom í ljós að einstaklingar yfir 60 ára aldri voru líklegastir til að greinast með krabbamein eftir 
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komu á bráðamóttöku með kviðverk. Innan tólf mánaða höfðu rúmlega 2% úrtaksins greinst með 

krabbamein, 20% þeirra voru látnir og 16% létust innan mánaðar frá því að leita sér hjálpar á 

bráðamóttöku (Ferlander, Elfstrom, Goransson, von Rosen og Djarv, 2016). Áhættuþættir fyrir greiningu 

á lungna- og ristilkrabbameini á bráðamóttöku eru meðal annars aldur frá 60 og yfir 90 ára og verkir 

samkvæmt kerfisbundinni fræðilegri samantekt á 22 greinum sem birtust á árunum 1996-2014. 

Einstæðingar voru líklegri til að greinast með ristilkrabbamein (Mitchell, Pickwell-Smith og Macleod, 

2015). Vert er að hafa í huga ofangreindar niðurstöður þegar eldri einstaklingar leita á bráðamóttökur 

með einkenni frá öndunarfærum eða meltingarvegi. Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar með 

krabbameinsgreiningu og komuástæðu, brjóstverk og/eða hraðan hjartslátt eða andþyngsli eru 2,6 

sinnum líklegri til að vera með kransæðasjúkdóm miðað við aðra einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu en ekki sömu komuástæður. Kom þetta fram í rannsókn þar sem úrtakið 

samanstóð af einstaklingum frá Bandaríkjunum með krabbamein sem höfðu farið í sneiðmynd af 

kransæðum alls 176 manns (Miller, Carreras, Miller, Miller og Page, 2015). Þó um lítið úrtak hafi verið 

að ræða og því varasamt að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á þýðið þá gefa niðurstöður þó ákveðnar 

vísbendingar um verki meðal aldraðra og hvernig þeir birtast meðal einstaklinga með krabbamein. 

Samkvæmt Miranda o.fl. (2016) sem framkvæmdu rannsókn í Brasilíu á einstaklingum með 

krabbamein sem leituðu á bráðamóttöku fyrir krabbameinsveika var algengasta komuástæðan verkir. 

Rannsóknin stóð yfir frá september til desember 2011. Alls voru 191 einstaklingar í úrtakinu og var 

meirihluti þeirra eða 48% aldraðir, 64% þeirra kvenkyns og 71% voru með langt genginn sjúkdóm en 

einungis 4% á líknandi meðferð. Rannsakendur kölluðu eftir betri meðferð á fyrri stigum sjúkdóms til að 

minnka þjáningu einstaklinganna og aðstandenda þeirra (Miranda o.fl., 2016). Áhugavert væri að skoða 

hve stór hluti aldraðra sem leita á bráðamóttökur á Íslandi eru að fá almenna eða sérhæfða 

líknarmeðferð heima eða á öldrunarheimilum. Þetta er brýnt viðfangsefni ef litið er til skilgreiningar WHO 

á hugtökunum líknar og lífslokameðferð sem nú er farið eftir, líknarmeðferð er meðferð sem felur í sér 

að fyrirbyggja og draga úr líkamlegri, sálfélagslegri og andlegri þjáningu, hún getur átt við snemma í 

veikindaferli einstaklingsins samhliða annarri meðferð sem notuð er til að lina einkenni en jafnframt 

lengja líf (WHO, 2002). Í þessu samhengi er mikilvægt að skilgreina á milli almennrar og sérhæfðrar 

líknarmeðferðar. Almenna líknarmeðferð veita allir menntaðir heilbrigðisstarfsmenn þeim einstaklingum 

sem á henni þurfa að halda á meðan sérhæfð líknarmeðferð hefur yfir að ráða fleiri leiðum að 

fyrrgreindum markmiðum og gerir því mögulegt að glíma við óvæntar aðstæður á markvissan og 

árangursríkan hátt (Higginson og Evans, 2010). 

 

2.3 Einstaklingar með krabbamein á bráðamóttökum 

 

Í þversniðsrannsókn þar sem skoðuð var hæfni, hlutverk og sérfræðiþekkingu lækna og 

hjúkrunarfræðinga í umönnun einstaklinga með langt gengið krabbamein á bráðamóttökum í Ástralíu, 

voru þátttakendur alls 681 og af þeim 237 hjúkrunarfræðingar. Spurningalistum var svarað rafrænt, 

safnað saman lýðfræðilegum gögnum og upplýsingum um hvort viðkomandi hefði menntað sig í 

líknarmeðferð. Einungis 20% svarenda töldu bráðamóttökuna ekki vera ákjósanlegan stað fyrir 

einstaklinga með langt gengið krabbamein. Tveir þriðju svarenda svöruðu því til að þeim fannst mjög 
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gefandi að sinna einstaklingum með krabbamein og þá sérstaklega hjúkrunarfræðingunum sem höfðu 

aflað sér viðbótarmenntunar í líknarmeðferð. Aðeins 6% úrtaksins fannst erfitt að vera í samskiptum við 

fjölskyldu hins deyjandi. Minnihluta hjúkrunarfræðinganna (21%) þótti ekki viðeigandi að yngri læknar 

sinntu þessum hópi einstaklinga. Helmingurinn af úrtakinu fannst þeir hafa hæfni til að sinna verkjum 

hjá einstaklingum með krabbamein og þá frekar þeir sem voru reynslumeiri og með viðbótarmenntun í 

líknarmeðferð (Jelinek o.fl., 2017). Niðurstöðurnar benda til að hægt væri að bæta kennslu og fræðslu 

starfsfólks á bráðamóttökum í verkjameðferð og að það gæti aukið hæfni sína og bætt meðferð hjá mikið 

veikum einstaklingum með krabbamein með því að mennta sig í sérhæfðri líknarmeðferð.  

Í rannsókn Baskin o.fl. (2016) frá Bandaríkjunum voru metnir forspárþættir tíðra koma á 

bráðamóttöku meðal karlmanna með krabbamein í blöðruhálskirtli. Um var að ræða framsýna rannsókn 

þar sem skoðuð voru lífsgæði, hegðun og sjálfsumönnun en allir í úrtakinu voru í gjaldfrjálsri eftirfylgd 

fyrir karlmenn með blöðruhálskirtilskrabbamein. Þátttakendur voru flokkaðir í þrjá hópa eftir færni til 

sjálfsumönnunar, það er lítil sjálfsumönnun, meðal og mikil. Einnig voru skoðaðar tölur um fjölda koma 

á bráðamóttöku. Úrtakið samanstóð af 469 karlmönnum, meirihluti þeirra var í staðfestri sambúð (68%). 

Var þeim fylgt eftir að meðaltali í 84 mánuði, alls höfðu 70 þeirra leitað á bráðamóttöku og áttu alls 108 

komur að baki á fyrrgreindu tímabili. Algengasta komuástæðan voru verkir og þar á eftir þvagtregða, 

svo hiti. Verkir voru aðalkomuástæðan í 23% tilfella og kom í ljós að þeir sem metnir voru með litla eða 

meðalhæfni til sjálfsumönnunar voru líklegastir til að leita á bráðamóttöku eftir þjónustu. Rannsakendur 

lögðu til að samskipti milli meðferðaraðila og karlmannanna yrði bætt svo draga mætti úr óþarfa komum 

(Baskin o.fl., 2016). Rannsókn þessi sýnir persónulega þætti sem hafa áhrif á meðferð og gefur tilefni til 

að skoða betur hvort skima ætti  eftir því hvaða karlmenn hafa litla hæfni og meðalhæfni til 

sjálfsumönnunar og byggja þjónustuna betur í kringum þá til að fyrirbyggja óþarfa komur á 

bráðamóttökur. Verkir voru aðalkomuástæðan og í mörgum tilfellum var talið hægt að meðhöndla þá 

heima ef einstaklingurinn væri með sérhæfða hjúkrunarþjónustu heim.  

Önnur rannsókn frá Noregi beindi sjónum að utanspítalavitjunum utan dagvinnutíma af lækni 

eða hjúkrunarfræðingi og notkun veikra einstaklinga á þeirri þjónustu sem veitt var. Notast var við 

aftursýnt rannsóknarsnið og tekið þversniðsúrtak. Alls voru 5.752 einstaklingar sem fengu vitjun árið 

2014 og var stærstur hluti þeirra einstaklingar yfir 70 ára aldri. Skoðuð var tíðni vitjana, ástæða fyrir 

vitjun, sjúkdómsgreining, framvinda, félags- og lýðfræðilegir þættir. Kom í ljós að helmingur vitjana var 

tengdur krabbameinsgreiningum og alls voru vitjanir til einstaklinga með krabbamein einungis 1% af 

öllum útköllum árið 2014. Tvær algengustu ástæður fyrir vitjunum voru hiti eða sýking (22%) og verkir 

(14%). Krabbamein í meltingarfærum og öndunarvegi reyndust algengust og 65% fengu einungis eina 

vitjun það ár. Þeir sem bjuggu í dreifbýli fengu fleiri vitjanir heldur en þeir sem bjuggu í þéttbýli (Thoresen, 

Sandvik og Hunskaar, 2016). Samkvæmt ofangreindri rannsókn voru einstaklingar með 

krabbameinsgreiningu ekki að nýta sér vitjanir utan dagvinnutíma að óþörfu en þeir sem bjuggu í dreifbýli 

höfðu hugsanlega ekki jafn mikla þjónustu og þeir sem bjuggu í þéttbýli og voru í meirihluta þeirra sem 

þurftu vitjun. Jafnframt komust Delgado-Guay o.fl. (2015) að því að hægt væri að fyrirbyggja komur á 

bráðamóttökur með betra utanumhaldi heima við. Tekið var slembiúrtak 200 einstaklinga með 

krabbamein og langt genginn sjúkdóm sem fengu utanspítalaþjónustu í formi líknarmeðferðar í 

Bandaríkjunum. Kom í ljós að í 46 (23%) tilfella hefði mátt fyrirbyggja komu á bráðamóttöku og 
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utanspítalaþjónustan hefði getað sinnt þeirri einkennameðferð í formi vitjana eða símtala. Í 77% (154) 

tilfella var þó ekki hægt að komast hjá því að leita aðstoðar á bráðamóttöku. Verkir voru algengasta 

komuástæðan hjá báðum hópunum, þeim sem ekki var hægt að fyrirbyggja að kæmu og þeim sem hægt 

hefði verið að finna lausn á vandamálinu án komu á bráðamóttöku. Í þeim hóp sem var flokkaður sem 

komur sem ekki var hægt að fyrirbyggja voru komuástæðurnar, skert meðvitund, andþyngsli og hiti. Sem 

dæmi um komur sem mætti koma í veg fyrir má nefna vegna hægðatregðu og skorts á verkjalyfjum 

(Delgado-Guay o.fl., 2015). Með betra utanumhaldi hefði verið hugsanlega verið hægt að hlífa mikið 

veikum einstaklingum og aðstandendum þeirra við að leita á bráðamóttökur með betri verkjameðferð og 

eftirfylgd. 

Ekki eru til nein alþjóðleg viðmið yfir hvaða hópar einstaklinga eiga að leita á bráðamóttökur, 

leggjast beint inn á legudeildir eða vera sinnt utanspítala. Til að reyna að kortleggja þarfir þeirra sem fá 

líknarmeðferð var gerð blönduð rannsókn þar sem fylgst var með öllum einstaklingum sem voru á 

líknarmeðferð á tíma rannsóknarinnar. Þátttakendur komu á eina bráðamótttöku í Bretlandi á 10 vikna 

tímabili. Einnig var safnað lýðfræðilegum gögnum og gögnum úr sjúkraskrám. Alls áttu 105 einstaklingar, 

112 komur á fyrrgreindu tímabili. Tvær algengustu komuástæðurnar voru andþyngsli (35%) og verkir 

(28%). Alls lögðust 61% inn á deildir sjúkrahússins. Rannsakendur komust að því að 83% þeirra hefðu 

ekki getað fengið þá þjónustu og þau inngrip sem þörf var á annars staðar en á bráðamóttöku. Ýmsar 

rannsóknir þurfti að framkvæma sem ekki gátu beðið og inngrip sem nauðsynleg voru. Kalla 

rannsakendur eftir frekari rannsóknum á viðhorfum einstaklinganna sjálfra (Green o.fl., 2016) . Á Íslandi 

leita einstaklingar með langt gengið krabbamein og verki á bráðamóttökur hafi þeir ekki önnur úrræði en 

mikilvægt er að beina sjónum að þeim þáttum í frekari rannsóknum á einkennameðferð þessa 

sjúklingahóps. 

Gibson og McConigley (2016) skoðuðu óplanaðar endurkomur einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu 14 dögum eftir útskrif frá lyflækningadeildum, gagna var aflað aftursýnt á sex 

mánaða tímabili og voru skoðuð sjúkraskrárgögn, rannsóknin var framkvæmd í Ástralíu. Algengasta 

komuástæðan í óvæntu endurkomunum var vegna verkja eða 16%. Að meðaltali voru einstaklingarnir 

inniliggjandi í sex daga (Gibson og McConigley, 2016). Í aftursýnni rannsókn frá Bandaríkjunum á 

sjúkraskrárgögnum einstaklinga með langt gengið krabbamein kom í ljós að af 9.246 komum var 

helmingur vegna verkja eða hita. Þeir sem voru með langt genginn sjúkdóm, öndunarörðugleika eða 

skerta meðvitund hefðu haft hag af því að fá líknandi meðferð. Alls lögðust 13% einstaklinganna inn á 

gjörgæslu en 11% þeirra létust í legunni (Elsayem o.fl., 2016). Úrtak 154 einstaklinga með ólæknandi 

krabbamein sem leituðu sér hjálpar á bráðamóttöku í Kaíró sýndi að 77% þeirra leituðu sér aðstoðar 

síðustu þrjá mánuði sem þeir lifðu og 52% þeirra þurftu innlögn. Algengasta komuástæðan voru verkir 

eða í 46% tilfella. Talið var að hægt hefði verið að koma í veg fyrir 19% af komunum (Alsirafy o.fl., 2016). 

Í Kanada var framkvæmd aftursýn rannsókn á sjúkraskrárgögnum 149 kvenna sem voru í lyfjameðferð 

við brjóstakrabbameini, meðalaldur var 59 ára. Skoðaðar voru ástæður komu á bráðamóttökur, kom í 

ljós að önnur algengasta komuástæðan voru verkir eða 13% tilfella (Pittman o.fl., 2015). Í aftursýnni 

ástralskri rannsókn á sjúkraskrárgögnum 290 einstaklinga með krabbameinsgreiningu sem leituðu á 

bráðamótttöku þar sem skoðað var eins árs tímabil kom fram að önnur helsta komuástæðan var 

kviðverkur (12%). Einstaklingar fengu verkjastillingu að meðaltali eftir 30,7 mínútur. Stór hluti var lagður 
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inn (93%) og 36% þeirra var dáinn innan tólf mánaða. Höfðu þessir einstaklingar komið tvisvar og allt 

uppí 15 sinnum á þessu tólf mánaða tímabili (Oatley, Fry og Mullen, 2016). Í Bandaríkjunum var stofnuð 

deild svokölluð eftirlitsdeild fyrir einstaklinga með krabbamein. Markmiðið var að fækka komum á 

bráðamóttökur, á sex mánaða tímabili sem rannsóknin stóð yfir voru alls 10.000 komur og að baki þeim 

6.000 einstaklingar með krabbamein, kom í ljós að þeir sem voru með vökvaskort, truflun á söltum, 

ógleði, uppköst, yfirlið eða brjóstverk þurftu síður að leggjast inn á deildir sjúkrahússins (Lipitz-

Snyderman, Klotz, Atoria, Martin og Groeger, 2015). Fyrrgreindar rannsóknir sýna að bráðamóttökur 

eru vissulega rétt þjónustutig fyrir aldraða krabbameinsveika þar sem veikindin eru komin á alvarlegt 

stig. Hinsvegar er mikilvægt að tryggja það að næg þekking á sérhæfðri líknarmeðferð sé til staðar á 

meðal hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum. 

 

2.4 Hjúkrunarfræðingar og verkjameðferð 

 

Til að skoða betur áhættuþætti fyrir vanmeðhöndlaða verki á bráðamóttökum var gerð framsýn rannsókn 

í Hollandi á einstaklingum með stoðkerfisverki. Alls samanstóð úrtakið af 539 einstaklingum. Skoðuð 

var skráning hjúkrunarfræðinganna á verkjum og sjálfsmat einstaklinganna sjálfra og kom í ljós að 

samræmi var í verkjamati í 27% tilfella en vanmetnir verkir af hálfu hjúkrunarfræðinganna í 63% tilfella. 

Þeir sem voru líklegastir til að vera vanmeðhöndlaðir með verkina af hálfu hjúkrunarfræðinganna voru 

konur, einstaklingar með minni menntun, þeir sem tóku verkjalyf að staðaldri og þeir sem reyktu. Einnig 

kom í ljós að áverkar á neðri útlimi og einstaklingar með sögu um kvíða og ekki metnir bráðveikir fengu 

síður viðunandi verkjameðferð (Pierik o.fl., 2017). Rannsókn þessi gefur vísbendingar um að 

hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum gætu verið líklegri til að vanmeta verki ef þeir treysta einungis á 

sína eigin dómgreind en ekki á sjálfsmat einstaklinganna sjálfra á verkjum. Ályktuðu höfundar að mat á 

verkjum með viðurkenndum mælitækjum, gjöf verkjalyfja og endurmat reglulega geti bætt verkjameðferð 

þeirra sem leita á bráðamóttökur.  

Í Svíþjóð var ákveðið að reyna að bæta verkjameðferð á þremur legudeildum með því að 

einblína á kennslu og stuðning fyrir hjúkrunarfræðinga til að bæta gæði verkjameðferðar. Skoðuð voru 

rafræn sjúkraskrágögn og skráning hjúkrunarfræðinga á sjálfsmati einstaklinga á verkjum samkvæmt 

tölukvarða. Markmið rannsóknarinnar var að bæta verkjameðferð með fræðslu og stuðningi til að bæta 

gæði hjúkrunar. Skráning var skoðuð við upphaf rannsóknar, eftir sex mánuði og eftir 12 mánuði á 44 

deildum á þremur sjúkrahúsum Helstu niðurstöður voru þær að eftir 12 mánuði jókst skráning á verkjum 

samkvæmt tölukvarða úr 7% í 36%, endurmat á verkjum jókst úr 73% í 86% og skráning á endurmati á 

verkjum samkvæmt tölukvarða jókst úr 4% í 17%. Rannsakendur töldu niðurstöður varðandi endurmat 

á verkjum ófullnægjandi og töldu brýnt að bæta kennslu um verki og verkjameðferð í námi 

hjúkrunarnema til að bæta gæði verkjameðferðar (Peterson o.fl., 2017). Ekki eru til sambærilegar 

rannsóknir sem unnar hafa verið í íslensku umhverfi á meðal hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku. Ekki 

kom fram í ofangreindri rannsókn hve marga einstaklinga hver hjúkrunarfræðingur bar ábyrgð á og því 

ekki sanngjarnt að ætlast til að verklag á sjúkrahúsum lagist með bættri kennslu.  

Í framsýnni rannsókn sem fram fór í Bandaríkjunum (Wilson o.fl., 2014) á einstaklingum með 

langvinna verki sem leituðu á bráðamóttökur kom í ljós þörf á að innleiða mælitæki til skimunar á 
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einkennum um þunglyndi og verki því sterk tengsl voru þar á milli. Eftir útskrift voru einstaklingar enn 

mjög verkjaðir. Alls voru 54% með þunglyndiseinkenni, mælt var með sérhæfðri eftirfylgd fyrir þá 

einstaklinga. Rannsóknin sýndi að verr gekk að verkjastilla þá sem voru með einkenni þunglyndis en þá 

sem voru það ekki (Wilson o.fl., 2014). Svipað framtak átti sér stað á bráðamóttöku í Bandaríkjunum þar 

var ákveðið að setja verklagsreglur um verkjameðferð til að bæta þjónustuna. Sett voru fram tímamörk 

á meðferð og var ætlast til að þeir einstaklingar sem mátu sig með verki yfir átta fengju verkjalyf innan 

30 mínútna. Hluti af innleiðingunni var að halda fundi með starfsfólki og útdeilt var skriflegum 

leiðbeiningum. Talið var gerlegt að forgangsraða einstaklingi, gefa stutta komusögu til 

hjúkrunarfræðings sem tæki við eintaklingum, finna rúm, veita læknisskoðun og gefa fyrirmæli um 

verkjalyf á 30 mínútum. Gagnsemin af innleiðingunni á verklagsreglunum var metin sex mánuðum fyrir 

og eftir innleiðinguna. Niðurstöðurnar ollu miklum vonbrigðum, biðtíminn til gjafar á verkjalyfjum frá komu 

jókst úr 64 mínútum í 80 mínútur. Einnig kom fram að fyrir innleiðingu fengu 17% sjúklinga verkjalyf 

innan 30 mínútna en eftir innleiðinguna aðeins 7%. Einstaklingarnir eyddu mestum tíma af fyrrnefndum 

30 mínútum í biðstofunni í að bíða eftir rúmi á meðferðarsvæðinu. Hjúkrunarfræðingarnir sem 

forgangsröðuðu einstaklingunum þurftu að hafa skrifleg fyrirmæli um gjöf verkjalyfja og þau voru ekki 

gefin ef einstaklingur var í biðstofunni en ekki á meðferðarsvæðinu þar sem læknarnir störfuðu. Aukning 

hafði orðið á komum og mikil örtröð en alltaf sami rúmafjöldi á bráðamóttökunni. Í ljósi þessara 

niðurstaðna var talið nauðsynlegt að beita frumlegri nálgun á innleiðingu verklagsreglna svo þær skiluðu 

einhverjum árangri (Patrick, Rosenthal, Iezzi og Brand, 2015). Til að geta bætt meðferð mikið verkjaðra 

einstaklinga sem leita á bráðamóttökur þarf að skoða og skilja ástæður fyrir töfum á meðferð. Þróað var 

mælitæki (Palliative and End-of-life care needs in the Emergency Department (SPEED)) til að skima 

líðan til að veita einstaklingum með krabbamein betri einkennameðferð á bráðamóttöku í 

Bandaríkjunum. Sérfræðingar í líknarmeðferð og bráðalækningum þróuðu mælitækið í sameiningu. Í 

forprófun á mælitækinu fékkst há svörun þátttakenda sem voru einstaklingar með krabbamein (93%). 

Mælitæki stóðst próf um áreiðanleika og réttmæti. Fullyrða höfundar að mælitækið sé það fyrsta sinnar 

tegundar sem skimar einhliða fyrir einkennum hjá einstaklingum sem eru í líknar- eða lífslokameðferð 

og leita þjónustu á bráðamóttökur. Alls eru 13 spurningar í mælitækinu, þrjár um þætti sem varða 

félagsleg atriði, þrjár um meðferðarhliðina, þrjár sem skima fyrir líkamlegri líðan en spurt er út í verki, 

andþyngsli og hvort önnur líkamleg einkenni hrjái viðkomandi. Einnig eru þrjár spurningar um andlega 

líðan, kvíða, þunglyndi og hve mikið viðkomandi upplifi veikindi yfirþyrmandi og að lokum er ein spurning 

trúarlegs eðlis (Richards o.fl., 2011). Á bráðamóttökum Landspítala er ekki kerfisbundin skimun á líðan 

einstaklinga með krabbamein sem leita þangað. Hægt væri að skima eftir þeim einstaklingum sem kæmi 

sér vel að fengju líknar- eða lífslokameðferð og ráðgjöf varðandi einkennameðferð og úrræði. 

Eins og fram hefur komið þá munu einstaklingar með langt gengið krabbamein leita á 

bráðamóttökur, en rannsókn Delgado-Guay o.fl. (2016) skoðaði hvort þjónusta líknarráðgjafarteymis 

væri að skila árangri í aftursýnni rannsókn á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum. Sjúkrahúsið var með 44 rúma 

bráðamóttöku og 690 rúma legudeildir fyrir mikið veika einstaklinga með krabbamein. 

Líknarráðgjafarteymið vitjaði einstaklinganna á bráðamóttökunni, á legudeildunum og fór í vitjanir til 

þeirra sem þáðu utanspítalaþjónustu. Gert var einkennamat með mælitæki, safnað  var saman 

lýðfræðilegum breytum, skoðað var hvaða inngrip líknarráðgjafarteymið þurfti að grípa til, tími frá komu 
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að ráðgjöf, dvalarlengd á sjúkrahúsi og afdrif einstaklinganna. Úrtakið samanstóð af tveimur 

viðmiðunarhópum, 200 sem voru á bráðamóttökunni og 200 sem voru inniliggjandi og þurftu báðar 

hóparnir ráðgjöf frá teyminu. Meðalbiðtími eftir ráðgjöf líknarráðgjafarteymisins var tólf klukkustundir ef 

þeir voru staddir á bráðamóttökunni en 24 klukkustundir ef þeir voru inniliggjandi. Algengasta 

umkvörtunarefnið voru óbærilegir verkir eða í 45% tilfella. Alls útskrifuðust heim 33%, 7% fengu 

líknarmeðferð heima, 4% lögðust inn á líknardeild, 33% lögðust inn á almennar deildir og 23% á aðrar 

líknardeildir. Meðallegutími var 92 klukkustundir fyrir þá sem fengu líknarráðgjöf á bráðamóttökunni en 

125 klukkustundir hjá þeim sem fengu ráðgjöf á legudeildum (Delgado-Guay o.fl., 2016). Verkir voru 

algengasta ástæðan fyrir ráðgjöf og var stuttur viðbragðstími fyrir ráðgjöf á bráðamóttökum sem vekur 

upp spurningar um skort á legurýmum og þrýsting um betra fráflæði. 

Til að komast að því hverjir það eru sem þurfa líknarmeðferð framkvæmdu Cotogni o.fl. (2017) 

skimun á því hverjir ættu að fá líknarmeðferð á Ítalíu. Notast var við mælitæki sem er ekki 

sjúkdómsmiðað heldur einblínir það frekar á einkenni og þau inngrip sem til þarf. Alls voru 1.497 

einstaklingar í úrtakinu, þeir höfðu verið greindir með langvinna hjartabilun, lifrar – eða nýrnabilun, langt 

genginn taugasjúkdóm eða krabbamein. Af þeim þörfnuðust 485 þeirra innlögn. Til að uppfylla skilyrði 

fyrir líknarmeðferð voru sett fram eftirfarandi fjögur viðmiðunarskilyrði, að hafa þurft innlögn á sjúkrahús 

síðustu 12 mánuði, vera með tæringu, heimasúrefni eða í blóðskilun. Kom í ljós að einn þriðji af þeim 

sem voru með áðurnefnda sjúkdóma og beið eftir innlögn frá bráðamóttöku var í þörf fyrir líknarmeðferð  

(Cotogni o.fl., 2017). Það er ánægjulegt að þeir sem sérhæfa sig í líknarmeðferð eru farnir að horfa til 

bráðamóttöku til að skima fyrir einstaklingum sem þurfa sérhæfðari þjónustu. Í Þýskalandi var gerð 

aftursýn rannsókn um árin 2008-10 til að skoða þjónustu líknarráðgjarfarteymis. Niðurstöður leiddu í ljós 

að algengast var að líknaráðgjafarteymið veitti ráðgjöf innan sjúkrahúsa eða í 72% tilvika á 

lyflækningadeild og í 28% tilvika var veitt ráðgjöf um meðferð einstaklinga sem voru í 

utanspítalaþjónustu. Meirihluti einstaklinganna sem teymið sinnti voru með krabbameinsgreiningu eða 

98%. Algengast var að veita ráðgjöf varðandi verkjameðferð eða í 76% tilvika og var ópíóíð ráðlagt í 

96% tilvika. Gegnumbrotsverkir voru algengir en um 70% þurftu ráðgjöf og var mælt með ópíóðum í 

68% tilvika. Ásamt því að skipuleggja heimahjúkrun, sjúkraþjálfun, félagslega aðstoð og lögfræðiráðgjöf, 

veitti teymið aðstandendum stuðning og fræðslu um sjúkdóminn. Þverfagleg nálgun í þágu 

einstaklingsins mætti flóknum kröfum um þarfir þeirra og aðstandenda og ráðlögðu rannsakendur 

tímanlega íhlutun líknarráðgjafarteymisins til að stilla einkenni og gefa góð ráð til einstaklinga og 

fjölskyldna þeirra (Erlenwein o.fl., 2014).  

Mikilvægt er að notast við kerfisbundið mat á einkennum hjá einstaklingum með krabbamein. 

Matstæki sem skimar fyrir einkennum hjálpar heilbrigðistarfsfólki að meta líðan einstaklinga. Á Íslandi 

er notast við ESAS mælitækið á deildum, en það mælir verki, þreytu, þunglyndi, ógleði, kvíða, syfju, 

mæði, matarlyst og vanlíðan/vellíðan, einnig geta einstaklingar bætt við einkennum að eigin vali. 

Notaður er tölukvarði á bilinu 0-10 til að meta einkenni (Gretarsdottir, Fridriksdottir og Gunnarsdottir o.fl., 

2016). Á stærstu bráðamóttökunni G-2 er ekki notað mælitæki til að skima fyrir einkennum hjá 

einstaklingum með krabbamein sem leita þangað vegna versnandi einkenna tengt sínum sjúkdóm. Vert 

er að geta þess ósamræmis sem möguega er til staðar á milli einkennamats hjúkrunarfræðinga annars 

vegar og aðstandenda. Komið hefur fram að marktækur munur var á mati á verkjum hjá deyjandi 
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einstaklingum á sjúkrahúsum á Írlandi á milli aðstandenda hins deyjandi og hjúkrunarfræðinganna sem 

hjúkruðu hinum deyjandi. Í úrtakinu voru 999 einstaklingar og af þeim létust 10% á sjúkrahúsunum. Við 

mat á verkjum hjá hinum deyjandi og hvort einstaklingur hafi verið með verki allan eða mest allan tíman 

síðustu viku sem þeir lifðu, voru hjúkrunarfræðingar sammála því í 17% tilfella en aðstandendur í 34% 

tilfella (McKeown o.fl., 2015).  

 

2.5 Hætta á fíkn og ofskömmtun 

 

Eitt af mest krefjandi verkefnum sem starfsfólk á bráðamóttökum stendur frammi fyrir er að verkjastilla 

einstaklinga með krabbamein sem eru með mikla og þráláta verki. Til að skoða þetta nánar var 

framkvæmd  rannsókn í Bandaríkjunum á fyrstu alhliða bráðamóttöku fyrir krabbameinsveika, 

bráðamóttakan var 50 rúma eining. Frá 15 febrúar 2012 til 28 mars 2014 var skimað eftir eintaklingum 

með krabbamein sem komu á dagvinnutíma milli klukkan átta á morgnanna til fimm á daginn. Mælitækið 

sem notað var innihélt 24 spurningar og spáir fyrir um lyfjafíkn á meðal einstaklinga sem taka sterk 

verkjalyf og eru með langvinna verki. Eftir að rannsakendur höfðu skoðað gögn um 934 einstaklinga 

voru 290 gjaldgengir í rannsóknina og af þeim svöruðu 209 eða 72%. Helstu niðurstöður voru þær að 

34% eða 71 einstaklingur var í mikilli hættu á að þróa með sér lyfjafíkn. Þeir sem voru í mikilli hættu á 

að þróa með sér lyfjafíkn, áttu það sameiginlegt að vera þunglyndir, hafa léleg bjargráð og eiga sér sögu 

um misnotkun á ólöglegum efnum. Rannsakendur ályktuðu að hætta sé á fíkn í ópíóíða á meðal 

einstaklinga með krabbamein og að skimun eftir fíkn á bráðamóttöku væri æskileg (Reyes-Gibby, 

Anderson og Todd, 2016). Forvitnilegt hefði verið að sjá rannsókn á samanburðarhópi með langvinna 

verki af öðrum orsökum en krabbameini. Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk hafi vitneskju um að 

vissir einstaklingar séu í meiri áhættu á að þróa með sér lyfjafíkn og reyna þá að meðhöndla 

undirliggjandi þætti eins og þunglyndi og skort á bjargráðum. Ef til vill væri hægt að skima fyrir þunglyndi 

og hvort einstaklinga skorti bjargráð til að veita þeim betra utanumhald og stuðning í veikindum sínum.  

Eintaklingar með krabbamein og aðstandendur þeirra hafa áhyggjur af verkjum og 

verkjalyfjameðferð. Í rannsókn þar sem þátttakendur voru 71 einstaklingur með krabbamein og 

aðstandendur þeirra, var borið saman viðhorf aðstandenda og einstaklinganna sjálfra til verkja með 

spurningalistum og safnað saman lýðfræðilegum upplýsingum. Allir einstaklingarnir fengu 

utanspítalaþjónustu. Kom í ljós að bæði einstaklingarnir sjálfir og aðstandendur þeirra voru með miklar 

áhyggjur af fíknivanda tengdum sterkum verkjalyfjum. Töldu rannsakendur að viðhorf hópanna tveggja 

gæti verið hindrun í að veita fullnægjandi verkjalyfjameðferð og fannst þeim mikilvægt að þeir 

heilbrigðisstarfsmenn sem sinna áður nefndum tveimur hópum að fræðsla til þeirra ætti að vera í 

sameiningu til að bæta verkjalyfjameðferð (Valeberg, Miaskowski, Paul og Rustoen, 2016). Eins og 

fyrrgreindar rannsóknir sýna er hætta á fíkn þegar sterk verkjalyf eru tekin við langvinnum verkjum en 

ef hægt er að skima fyrir áhættuþáttum ætti að vera hægt að hjálpa þeim sem þurfa frekari aðstoð og 

fræða betur einstaklinga og aðstandendur um verkjalyfjameðferð.  

Eins og fram hefur komið eru verkir algengir hjá einstaklingum með krabbamein, verkirnir eru oft af 

þeim toga að gefa þarf ópíóða. Howlett, Gonzalez, Yerram og Faley (2016) skoðuðu notkun á naloxóni 

gegn ofskömmtun ópíóíða í bráðatilvikum meðal einstaklinga með krabbamein í kerfisbundinni fræðilegri 
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samantekt. Niðurstaða þeirra var að þó lífshættulegar eitranir af völdum ópíóíða væru mjög sjaldgæfar 

þá ráðlögðu höfundar þverfaglega leiðbeiningar við ofskömmtun og greina skyldi á milli vægra tilfella og 

alvarlegra. Til að skoða hvaða þættir hafa áhrif á ofskömmtun ópíóíða var gerð aftursýn rannsókn á 10 

ára tímabili í Bandaríkjunum. Skoðaðar voru sjúkraskýrslur 2.039 einstaklinga sem höfðu tekið inn of 

stóran skammt af ópíóíðum einu sinni eða oftar. Af þessum hóp voru 9% látnir innan tólf mánaða. 

Meðalaldur úrtaksins var 52 ár og voru 64% ógiftir og 78% atvinnulausir. Sjúkdómsgreiningar á meðal 

úrtaksins var að 22% voru með hjarta-og æðasjúkdóma, 14% með sykurýki og 13% með krabbamein. 

Sláandi var að 35% voru með eina eða fleiri geðraskanir. Eftir ofskömmtun fengu 9% einstaklinganna 

lyfseðill fyrir naloxón. Helstu niðurstöður voru þær að einstaklingar með geðraskanir sem taka ópíóíða 

samhliða öðrum geðlyfjum þurfa nánara eftirlit til að koma í veg fyrir ótímabært dauðsfall. Einnig voru 

uppi hugmyndir um að notkun rafrænnar sjúkraskrár tilkynni læknum um einstaklinga í áhættuhóp 

(Boscarino o.fl., 2016). Þessar niðurstöður minna vel á mikilvægi þess að starfsfólk á bráðamóttökum 

búi yfir þekkingu, hæfni og kunni að beita réttum aðferðum til að átta sig á undirliggjandi vandamálum 

hjá öldruðum einstaklingum með krabbamein sem koma inn vegna aukinna verkja.  

 

2.6 Líknar – og lífslokameðferð 

 

Einstaklingar með krabbamein þurfa oft að leita á bráðamóttökur vegna versnandi einkenna tengt sínum 

sjúkdóm (Delgado-Guay o.fl., 2016). Til að skoða hvaða einstaklingar það eru sem eru líklegastir til að 

deyja heima var gerð aftursýn greining á gögnum frá líknar og lífslokameðferðarþjónustu í Singapúr. 

Allir sem fengu líknar eða lífslokameðferð heima á tímabilinu 1 janúar 2004 til 31 desember 2013 voru í 

úrtakinu. Úrtakið samanstóð af 19.712 einstaklingum á aldrinum 12 ára til 105 ára og létust 55% heima 

og alls voru 96% með krabbamein. Í ljós kom að eldri konur sem bjuggu með umönnunaraðila, voru ekki 

með krabbamein og fengu tíðar vitjanir frá læknum og hjúkrunarfræðingum voru líklegastar til að deyja 

heima. Einstaklingar í rannsókninni sem voru að fá líknar og lífslokameðferð voru þeir sem skilgreindir 

höfðu verið með lifun í skemur en tólf mánuði (Lee o.fl., 2017). Önnur rannsókn beindi sjónum að svipuðu 

efni í aftursýnni rannsókn í Kanada sem framkvæmd var yfir fjögurra ára tímabili frá árinu 2004 til 2009. 

Markmiðið var að skoða tengsl á milli heimahjúkrunar og komu á bráðamóttöku sex mánuðum fyrir 

andlát. Úrtakið samanstóð af einstaklingum með krabbamein og langt genginn sjúkdóm en alls voru 

þetta 54.576 einstaklingar sem allir þáðu heimahjúkrun. Kom í ljós að 85% leituðu á bráðamóttöku og 

68% fengu lífslokameðferð heima. Þeir sem fengu sérhæfða lífslokameðferð í einhverja vikur af þessum 

sex mánuðum leituðu síður á bráðamóttöku eða 31%. Munurinn á milli þeirra sem fengu sérhæfða 

lífslokameðferð og þeirra sem fengu hefðbundna heimahjúkrun var mikill en 41% sem fengu sérhæfða 

lífslokameðferð leituðu síður á bráðamóttöku en þeir sem fengu hana ekki (Seow o.fl., 2016). 

Gerð var aftursýn rannsókn á Ítalíu. Skoðuð voru rafræn sjúkraskrárgögn, kyn, aldur og tegund 

krabbameins. Einnig voru komuástæðan og sjúkdómsgreining eftir uppvinnslu skoðaðar. Alls voru 

komur 672 og bakvið þá tölu voru 452 einstaklingar. Alls 297 einstaklingar lögðust inn einu sinni, 113 

tvisvar sinnum, 28 þrisvar sinnum og 14 fjórum sinnum eða oftar. Karlar voru 258 eða 57% og 219 eða 

47% voru 70 ára eða eldri. Þrjú algengustu krabbameinin voru í meltingarvegi eða 74%, í lungum 29% 

og 20% voru með blóðkrabbamein. Önnur algengasta komuástæðan voru verkir og þurftu 74% af 
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heildarúrtakinu bráða innlögn og lögðust 169 sjúklingar inn í gegnum bráðamóttöku. Meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð þurfti meirihlutinn ópóíða eða sýklalyf. Meðallegutími var 9 dagar og 178 sjúklingar 

eða 27% létust á sjúkrahúsinu og 13% fóru á líknardeild. Rannsakendur ályktuðu sem svo að komur á 

sjúkrahús væru ekki af völdum of aðgangsharðrar meðferðar heldur væru innlagnir óhjákvæmilegur 

fylgifiskur krabbameins (Numico o.fl., 2015). Mælt hefur verið með að innleiða líknarmeðferð á 

bráðamóttökur í Bandaríkjunum sem taka á móti einstaklingum með krabbamein og litið er svo á að . 

þörf sé á samvinnu bráðalækna og krabbameinslækna til að bæta gæði þjónustunnar. Frekari rannsókna 

er þörf á samvinnu þessara sérgreina og gæði þjónustunnar, ánægju einstaklinga og aðstandenda þeirra 

(Elsayem, Elzubeir, Brock og Todd, 2016).  
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3 Aðferð 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í þessari rannsókn var megindleg 

lýsandi rannsóknaraðferð fyrir valinu. Megindlegar rannsóknir eiga sér langa hefð og einkennast af því 

að upplýsingum er safnað á kerfisbundin og hlutlægan hátt á tölulegu formi (Polit og Beck, 2008). Þess 

konar aðferð hentaði því vel þessari rannsókn þar sem markmiðið var að safna tölulegum gögnum einu 

sinni frá ákveðnu úrtaki frekar en að skoða upplifun hvers og eins af því fyrirbæri sem var til skoðunar 

(Altman, 1991; Polit og Beck, 2008). Frekari rökstuðningur fyrir vali á rannsóknaraðferðinni er að hún 

hentaði vel tímaramma rannsóknarinnar þar sem safna átti gögnum á einum timapunkti hjá úrtaki 

nægjanlega stóru til að endurspegla þýðið. Þó ber að fara varlega í að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á þýði rannsóknarinnar þar sem ekki var möguleiki á að endurtaka rannsóknina og 

úrtaksstærð háð fyrrnefndum skilyrðum (Amalía Björnsdóttir, 2013; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Til viðbótar var ákveðinn hluti gagnanna greindur með aðferða eigindlegra rannsókna 

til að fá sértæka mynd af verkjameðferð og verkjamati sem hjúkrunarfræðingar veittu. Rýnt var í texta 

úr völdum sjúkraskrám úr úrtakinu og hann greindur samkvæmt innihaldi (Creswell, 2014).  

 

3.1 Rannsóknarsnið 

 

Hér var valið að notast við afturvirkt rannsóknarsnið sem tilheyrir megindlegum rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum. Í afturvirkum rannsóknum eru gögn greind sem upphaflega var aflað til annarra 

notkunar (Hess, 2004). Algengt er að rannsóknir í bráðafræðum notist við afturvirkt rannsóknarsnið 

þegar verið er að athuga sjúkraskrárgögn eða allt að 53% þeirra samkvæmt kerfisbundinni fræðilegri 

samantekt (Worster o.fl., 2005). Þó ber að geta þess að ákveðnir veikleikar geta verið til staðar í 

rannsóknum á sjúkraskrárgögnum, ef gögn voru upphaflega ekki skráð í rannsóknartilgangi getur það 

dregið úr gæðum og magni gagnanna (Worster og Haines, 2004).  Einnig þarf að hafa í huga hvort 

teysta megi því að gögn séu skráð í rauntíma (Kaji, Schriger og Green, 2014). Bent hefur verið á að þörf 

sé á skýrari reglum og betri aðferðafræði þegar verið er að vinna með aftursýn rannsóknargögn til að 

forðast hlutdrægni (Gilbert, Lowenstein, Koziol-McLain, Barta og Steiner, 1996).  

Helstu styrkleikar rannsókna á sjúkraskrárgögnum eru að oft er um stór úrtök að ræða, ekki 

krefst mikils mannafla til að nálgast gögnin þar sem þau eru oftast á rafrænu formi og hægt er að leita 

svara við sjaldgæfum tilfellum í stórum úrtökum (Worster og Haines, 2004). Við undirbúning 

rannsóknarinnar var góður tími tekin í að forma rannsóknarspurningarnar (Lipowski, 2008; Vassar og 

Holzmann, 2013). Þær voru flokkaðar samkvæmt markmiðum rannsóknarinnar og tryggt að þær leiddu 

til þess að niðurstöður gæfu lýsandi mynd af rannsóknarefninu (Morgan og Harmon, 2000). Fyrirfram 

var tekin ákvörðun um samsetningu úrtaksins, breytur valdar og skilyrði fyrir þátttöku sett (Vassar og 

Holzmann, 2013). 

 Rannsóknin var unnin í tveimur þrepum annars vegar var gögnum safnað í aftursýnni rannsókn 

á sjúkraskrárgögnum úr Vöruhúsi gagna sem er gagnasafn hagdeildar Landspítala. Það geymir gögn úr 

rafrænum sjúkraskrám einstaklinga sem leitað hafa til Landspítala. Í fyrra þrepi gagnasöfnunar var leitað 

svara við fyrri rannsóknarspurningunni um tíðni og eðli koma hjá einstaklingum með 
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krabbameinsgreiningu 67 ára og eldri sem leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja, og 

skráningu verkja á rafrænt verkjamatseyðublað, úrtakstímabilið var frá 1. janúar 2012 til 31. desember 

2015. Þannig var kallað sérstaklega eftir gögnum af verkjamatseyðublaði í rafrænni sjúkraskrá, þar sem 

skrá á mat á verkjum (mynd 1), staðsetning verkja og hvaða mælitæki er notað til að meta verkina. 

Hjá fullorðnum einstaklingum er hægt að meta verki með þremur mismunandi matskvörðum, sjónkvarða, 

númerakvarða og tölukvarða. Einstaklingur metur styrk verkja í hvíld og við hreyfingu/djúpa innöndun.  

Einnig er hægt að setja inn athugasemd um lýsingu á hegðun eða svipbrigðum. Hægt er að velja hver 

það er sem metur verkinn, einstaklingurinn sjálfur, heilbrigðisstarfsfólk, aðstandendur eða aðrir. Hægt 

er að meta verki fyrir og eftir meðferð eða velja valmöguleikann á ekki við. Kallað var eftir breytum frá 

þessu verkjamatseyðublaði frá Vöruhúsi gagna Landspítala og hluti af þeim skoðaður nánar. Á seinna  

þrepi gagnasöfnunar var notað slembiúrtak við val á 23 sjúkraskrám úr fyrra úrtaki, tekin var tíunda hver 

kennitala og gögn þeirra einstaklinga rýnd nánar og innihaldsgreind. Skoðuð var skráning 

hjúkrunarfræðinga á verkjum, verkjamati og gjöf verkjalyfja. Þannig var kannað sérstaklega hvort 

hjúkrunarfræðingar skráðu og þá með hvaða hætti verki í handfærða sjúkraskrá (frjáls texti) 67 ára og 

eldri sjúklinga með krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja.  

   

3.2 Þýði og úrtak 

 

Þýðið voru allir einstaklingar með greininguna krabbamein, 67 ára og eldri sem leita til bráðamóttaka 

Landspítala með komuástæðuna verki. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru: að vera 67 ára eða 

eldri á rannsóknartímabilinu, að hafa leitað á bráðamóttökur Landspítala með skráða C-greiningu 

samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfinu og komuástæðuna verki samkvæmt ICPC flokkunarkerfinu. 

Bráðamóttökurnar sem áttu gögn í rannsókninni voru G-2/bráðamóttakan í Fossvogi, 10-D/hjartagátt og 

21-A/kvennadeildin. Í seinna þrepi rannsóknarinnar var kerfisbundið slembiúrtak notað úr 

heildarúrtakinu þar sem 10 hver kennitala þeirra 209 einstaklinga var valin og alls 23 einstaklingar 

skoðaðir nánar.  

 

3.3 Gagnaöflun 

 

Á fyrra þrepi rannsóknarinnar voru teknar saman breytur sem höfðu verið skráðar í heilsugátt. Gögnin 

voru sótt í Vöruhús gagna á Landspítala og afhent í excelskjali. Gögnin voru allar komur úrtaksins á 

bráðamóttökur, innritunardagsetningar, tími komu á bráðamóttökur og legudeild ef lagðir inn allar 

inlagnir á Landspítala, fjöldi legudaga, útskriftir heim eða aðra stofnun auk útskriftar á gögnudeildir og 

andlát á bráðamóttöku. Dánartíðni til 31. desember 2015 var einnig sótt. Ástæða komu á bráðamóttöku 

(ICPC), forgangsröðunarflokkur (ESI 1-5), sjúkdómsgreiningar (ICD-10) við útskrift af móttöku (ICPC), 

forgangsröðunarflokkur (ESI 1-5), sjúkdómsgreiningar (ICD-10) við útskrift af móttöku og legudeild. 

Aldur (ár,aldursflokkar), kyn, hjúskaparstaða samkvæmt flokkun þjóðskrá, búseta, póstnúmer og 

komubókanir á bráðamóttökur í afgreiðslukerfi Landspítala og verkjaskráning á rafrænt 
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verkjamatseyðublað (sjá mynd 1).  Að auki var óskað eftir því á seinna þrepi rannsóknarinnar að fletta 

upp 10. hverju kennitölu í ofangreindu 209 manna úrtaki til að skoða nánar skráningu hjúkrunarfræðinga 

á verkjum og verkjamati í frjálsum texta í rafrænni sjúkraskrá. Þar voru eftirfarandi breytur skoðaðar: 

skráning á verkjamati, skráning á staðsetnigu verkja, notkun á mælitæki við mat á verkjum, skráning á 

endurmati á verkjum, kynjaskipting í úrtaki og skráning á verkjalyfjagjöf. 

 

 

Mynd 1 Rafrænt verkjamatseyðublað í sjúkraskrá 

 

3.4 Gagnaúrvinnsla 

 

Gögn úr rafrænni sjúkraskrá voru tekin saman af Vöruhúsi gagna og afhentar höfundi rafrænt í formi 

dulkóðaðra upplýsingar í Excel. Breyturnar frá 209 einstaklingum voru kóðaðar og skilgreindar, unnið 

var með þær í Excel. Aldri var skipt upp í aldursbilin, 67-75 ára, 76-85 ára og 86-94 ára. Notuð var 
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lýsandi tölfræði við að greina breytur og reiknuð tíðni og hlutföll hvers flokks innan breyta. Niðurstöðurnar 

voru settar fram í töflu og sem skífurit og súlurit. Skoðað var hvort um marktækan mun var að ræða á 

milli kynja og aldurshópa þar sem lagðar voru fram eftirtaldar spurningar: A) Er marktækur munur á 

afdrifum einstaklinga (innlögn/úrskrift heim) á milli kynja? B) Er marktækur munur á forgangsröðun við 

komu á bráðamóttöku á milli kynja? C) Er marktækur munur á fjölda koma á bráðamóttöku á milli 

aldurshópa? Til þess voru notuð Mann-Whitney U próf, Kí-kvaðrat próf og Kruskal-Wallis próf voru notuð 

ef hópar voru fleiri en tveir. Marktektarmörk voru sett við p< 0.05 (Altman, 1991). 

Við greiningu á gögnum 23 einstaklinga voru gögnin innihaldsgreind (Graneheim og Lundman, 2004).  

 

3.5 Siðferðileg álitamál 

 

Fengin voru tilskilin leyfi fyrir rannsókninni og aðgangi að gögnum úr rafrænni sjúkraskrá frá Siðanefnd 

Landpítala ( Fylgiskjöl I og II), Persónuvernd (20130202228HGK) framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala (Fylgiskjöl III og IV). Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn um komur aldraðra 67 ára 

og eldri á bráðamóttökur Landspítala sem hlaut fyrst samþykki haustið 2013. 
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4 Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknarniðurstöðum útfrá þeim rannsóknarspurningum sem lagt var 

upp með, þær voru: hver var tíðni og eðli koma hjá einstaklingum með krabbameinsgreiningu 67 ára og 

eldri sem leituðu á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja? Skráðu hjúkrunarfræðingar og þá með 

hvaða hætti verki í sjúkraskrá 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu sem leituðu á bráðamóttökur 

Landspítala vegna verkja? 

Tafla 1 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

 N % 

Kyn   
Kona 95 45% 

Karl 114 55% 
 
Aldur  )   

67-75 ára 113 47% 

76-85 ára 96 40% 

86-94 ára 31 13% 
 
Hjúskaparstaða   

Skilin(n) að lögum 23               11% 

Skilin(n) að borði og sæng 1 0,5% 

Ógiftur 17 8% 

N/A, óupplýst  3 1,4% 

Hjón ekki í samvistum 1 0,5% 

Gift(ur) eða staðfest samvist 121 57% 

Ekkill, ekkja 42 20% 
 
Forgangsröðun (ESI)   

1 1 0,4% 

2 47 20% 

3 162 70% 

4 6 2,6% 

5 0 0,0% 
 
Annað 
Óflokkað 2 0,8% 

Hjartagátt/óflokkað 12 5,2% 

   
 

Þátttakendur í rannsókninni voru 209 einstaklingar 67 ára og eldri sem leituðu á bráðamóttökur 

Landspítala vegna verkja. Fleiri karlar voru í úrtakinu en konur og stærsti aldurshópurinn var á aldrinum 

67-75 ára. Fæstir voru í elsta aldurshópnum 86-94 ára. Flestir höfðu misst maka sinn. Langflestir 

einstaklingar höfðu forgangsraðast í flokk 3 (tafla 1), Fjórtán einstaklingar voru ekki flokkaðir. 
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Mynd 2 Ár innskriftar og fjöldi koma eftir komuári 

Mynd 2 sýnir ár innskriftar og fjölda koma eftir komuári en á rannsóknartímabilinu komu alls 209 

einstaklingar með krabbamein í 230 komum óháð kyni. Flestar voru komur árið 2013 (n=75) alls 33%.  

 

 

Mynd 3 Komur eftir komudeildum og árum 

Mynd 3 sýnir komur eftir komudeildum og árum. Bráðamóttökurnar voru G-2 /bráðamóttakan í Fossvogi, 

10-D /hjartagátt og 21-A /kvennadeildin. Alls voru 230 komur 67 ára og eldri með krabbameinsgreiningu 

og verki. Algengastar voru komur á bráðamóttöku G-2 á Landspítala, 92% (n=213), á hjartagátt 10-D 

voru komur í 7% tilfella (n=16) og 1% koma voru á kvennadeildina 21-A (n=2). 
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Mynd 4 Afdrif einstaklinga í rannsókn eftir komu á bráðamóttöku 

Á mynd 4 má sjá afdrif einstaklinga með krabbameinsgreiningu í 230 komum. Innlagnir á deildir 

Landspítala voru 67% (n=154), útskriftir heim voru 31% (n=71). Í kjölfar komu voru andlát í 1% tilfella 

(n=2), ekki var vitað um afdrif í 1% tilfella (n=2), tveimur komum (1%) og í einni komu (0,4%) var innlögn 

beint frá dagdeild  (n=1). 
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Mynd 5 Fjöldi einstaklinga úr rannsókninni sem voru látnir 31. desember 2015 

Mynd 5 sýnir dánartíðni yfir rannsóknartímabilið, af þeim 209 einstaklingum með krabbameinsgreiningu 

67 ára og eldri sem komu vegna verkja voru 173 þeirra látnir í lok ársins 2015 þegar gagnasafnið var 

tekið saman. 
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Mynd 6 Biðtími á bráðamóttöku G-2 eftir innlögn og útskrift 

Mynd 6 sýnir að meðalbiðtími eftir innlögn frá bráðamóttöku G-2 lengdist úr 10,0 klukkustundum árið 

2012 í 13,4 klukkustundir árið 2015. Tími frá komu til útskriftar heim frá bráðamóttöku G-2 lengdist úr 

7,5 klukkustundum árið 2012 í 11,2 klukkustundir árið 2015. 
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Mynd 7 Tíðni koma eftir vikudögum 

Mynd 7 sýnir að tíðni koma eftir vikudögum eru nokkuð jafnar en flestir komu á fimmtudögum (17%) og 

fæstir á laugardögum (11%). Alls voru komur 240 en talið var eftir komuástæðum og hægt var að skrá 

fleiri en eina komuástæðu. 
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Mynd 8 Fjöldi sjúklinga í rannsókninni við innskrift 

Mynd 8 sýnir fjölda einstaklinga samkvæmt aldursbilaskiptingu. Elsti einstaklingurinn í úrtakinu var 94 

ára. Aldurbili var skipt niður í þrjár jafnbilabreytur og áttu einstaklingar á aldrinum 67-75 ára flestar komur 

(47%). Alls var úrtakið 209 einstaklingar með krabbameinsgreiningu. Skráðar voru inn fleiri en ein 

komuástæða á bráðamóttökur sem skýrir að heildarfjöldi í ofangreindri mynd er 240.   
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Mynd 9 Kynjaskipting úrtaksins 2012 – 2015 

Mynd 9 sýnir að kynjahlutfall var nokkuð jafnt en karlar voru þó í meirihluta 55%. 

 

 

Mynd 10 Tíðni einstaklinga í rannsókninni í hverjum flokki hjúskaparstöðu samkvæmt þjóðskrá 

Mynd 10 sýnir hjúskaparstöðu þátttakenda. En meirihluti úrtaksins var giftur eða 57% (n-121). 
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Mynd 11 Hlutfallsleg skipting búsetu einstaklinga í rannsókninni eftir póstnúmerum 

Mynd 11 sýnir að stærstur hluti úrtaksins var frá höfuðborgarsvæðinu (n=117). 

 

 

Mynd 12 Tíðni einstaklinga í rannsókninni í hverjum forgangsröðunarflokki ESI 

Mynd 12 gerir grein fyrir forgangsröðun samkvæmt forgangsröðunarflokki ESI. Einungis einu sinni var 

forgangsraðað í flokk 1 (0,4%), í flokk 2 voru 47 komur (20%) og í flokk 3 sem var algengasta 

forgangsröðunin voru 162 (70%). Í flokk 4 voru 6 komur (3%), engar komur voru í flokk 5. Tvær komur 

voru óflokkaðar (0,8%). Hjartagátt 10-D var ekki búin að innleiða forgangsröðun þegar gagnasafnið var 

tekið saman og því var engum forgangsraðað sem leitaði þangað. Ofangreindar tölur sýna að algengast 

er að einstaklingum sé forgangsraðað í flokk 2 og 3 (bráð veikindi). 
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Mynd 13 Afdrif einstaklinga í rannsókninni eftir legudeildum 

Mynd 13 sýnir afdrif einstaklinga í rannsókninni eftir legudeildum. Af skráðum 240 komuástæðum hjá 

209 einstaklingum með krabbameinsgreiningu, alls 230 komum, var innlögn í 161 komu  (67%). 

Algengast var að einstaklingar legðust inn á krabbameinsdeild 11-E og blóðmeinadeild 11-G. Ekki var 

þörf fyrir innlögn í 79 komum (34%)  

 

Skráning verkja í rafrænt verkjamatseyðublað í sjúkraskrá. Verkir voru skráðir í rafrænt 

verkjamatseyðublað hjá fimm einstaklingum alls sjö sinnum, af þeim 209 sem skoðaðir voru. Hjá tveimur 

þeirra voru verkir endurmetnir. Tvisvar var sérstaklega skráð staðsetning verkja á fyrrnefnt eyðublað í 

sjúkraskrá af þeim sjö skiptum þar sem verkir voru skráðir hjá þessum fimm einstaklingum. 

 

Seinna þrep rannsóknarinnar. Niðurstöður athugunar sem framkvæmd var á seinna þrepi 

rannsóknarinnar sýndi að skráningu hjúkrunarfræðinga á verkjum í handfærðri rafrænni sjúkraskrá í 

frjálsum texta var skráð hjá 22 einstaklingum af 23. Staðsetning verkja var skráð hjá 21 einstaklingi og 

notkun á mælitæki við mat á verkjum kom fram í skráningu 19 af þessum 23 einstaklingum. Í öllum 

tilfellum var notast við tölukvarða við mat á verkjum. Skráning á endurmati á verkjum í frjálsum texta í 

handfærðri sjúkraskrá var hjá fjórum einstaklingum. Kynjaskipting úrtaksins má sjá í mynd 14.  
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Mynd 14 Kynjaskipting í úrtaki úr handfærðri sjúkraskrá 

 

 

Mynd 15 Skráning á verkjalyfjagjöf í handfærði sjúkraskrá 

Alls fengu 13 einstaklingar verkjalyf á bráðamótttökum Landspítala samkvæmt handfærðri skráningu 

hjúkrunarfræðinga í frjálsan texta. 

 

Ekki kom fram neinn marktækur munur á milli eftirtalinna breyta: A) Munur á afdrifum einstaklinga 

(innlögn/úrskrift heim) á milli kynja (p=0.156),  B) Munur á forgangsröðun við komu á bráðamóttöku á 

milli kynja (p=0.483), C) Munur á fjölda koma á bráðamóttöku á milli aldurshópa (p=0.139).

KK; 57%

KVK; 43%

Kynjaskipting í úrtaki úr handfærðri sjúkraskrá

Þeir sem fengu 
verkjalyf; 13

Þeir sem fengu 
ekki verkjalyf; 10

Skráning á verkjalyfjagjöf í handfærðri sjúkraskrá



  

43 

5 Umræða 

Rannsóknin sýnir að á þessu fjögurra ára tímabili komu 209 einstaklingar 67 ára og eldri með þekkta 

krabbameinsgreiningu 230 sinnum vegna verkja á bráðamóttöku Landspítala. Helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru að meðalbiðtími eftir innlögn lengdist úr 10,0 klukkustundum árið 2012 í 13,4 

klukkustundir árið 2015. Tími frá komu til útskriftar heim frá bráðamóttöku lengdist úr 7,5 klukkustundum 

í 11,2 klukkustundir. Algengust var forgangsröðun í flokk 2 og 3. Hjúkrunarfræðingar skráðu mat á 

verkjum í rafrænt verkjamatseyðublað fimm sjúklinga (2%) af 209 og endurmátu verki hjá tveimur þeirra. 

Skoðað var sérstaklega skráning á mati á verkjum í frjálsan texta í rafræna handfærða sjúkraskrá hjá 

23 einstaklingum, mat var framkvæmt hjá 22 þeirra en aðeins 13 einstaklingar af þessum 23 fengu 

verkjalyf.  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og samhengi þeirra við aðrar sambærilegar 

rannsóknir. Dregnar verða ályktanir útfrá niðurstöðunum og hvernig hægt sé að nýta þær fyrir hjúkrun. 

 

5.1 Biðtími eftir innlögn og útskrift 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðalbiðtími eftir innlögn lengdist úr 10,0 klukkustundum árið 

2012 í 13,4 klukkustundir árið 2015. Tími frá komu til útskriftar heim frá bráðamóttöku lengdist úr 7,5 

klukkustundum í 11,2 klukkustundir. Á úttektartímabilinu hafði biðtími á bráðamóttöku G-2 Landspítala 

eftir innlögn og útskrift lengst til muna sem gefur til kynna að mikið veikir og verkjaðir einstaklingar með 

krabbamein bíða ef til vill of lengi eftir að komast í innlögn á deild eða að útskrifast heim. Flæðið í 

gegnum bráðamóttöku G–2 varð því tregara með árunum. Líkur eru á að tafir á uppvinnslu skýri þessa 

lengingu og vert að skoða nánar hvað veldur því. Í aftursýnni rannsókn þar sem skoðaðar voru komur á 

187 bráðamóttökur í Bandaríkjunum tvö ár aftur í tímann tókst að sýna fram á tengsl á milli lengdrar 

dvalar á bráðamóttöku við aukna dánartíðni og hærri kostnað við hverja komu. Því meiri sem örtröðin 

var á bráðamóttökunum því hærri var dánartíðnin eða 5% aukning á dánartíðni hjá þeim einstaklingum 

sem þurftu innlögn og kostnaðurinn við hverja komu jókst um 1% (Sun o.fl., 2013) . Þeir einstaklingar 

sem leita á bráðamóttökur þegar þar er örtröð og lengd bið er eftir innlögn eru því með hærri dánartíðni 

samkvæmt ofangreindri rannsókn og kostnaður heilbrigðiskerfisins eykst. Önnur rannsókn frá 

Bandaríkjunum sýndi fram á tengsl á milli örtraðar á bráðamóttöku og ófullnægjandi gæða 

verkjahjúkrunar. Í úrtakinu voru 13.758 einstaklingar sem leituðu á bráðamóttökur og voru með mikla 

verki sem þeir mátu sjálfir níu til 10 á tölukvarða. Að auki sýndu niðurstöður í aftursýnni rannsókn á 

sjúkraskrárgögnum frá Ástralíu að 20% af 13.758 einstaklingum sem leituðu á bráðamóttöku vegna 

verkja að töf var á áframhaldandi meðferð og uppvinnslu eftir forgangsröðun úr biðstofu (Pines og 

Hollander, 2008). Niðurstöður bandarískrar rannsóknar (Bhakta og Marco, 2014) á ánægju einstaklinga 

með verki með þjónustu á bráðamóttökum styðja þetta. Þeir sem voru meira verkjaðir voru síður ánægðir 

með þjónustuna. Erlendar rannsóknir benda því til að örtröð á bráðamóttökum geti skýrt lélegri gæði 

verkjameðferðar og niðurstöður okkar brýna að nauðsynlegt sé að finna leiðir til úrbóta svo biðtími 
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þessara einstaklinga styttist. Einnig mætti kanna betur tengsl fjölda einstaklinga á bráðamóttöku hverju 

sinni við gæði verkjameðferðar.  

 

5.2 Forgangsröðun 

 

Meirihluti einstaklinga sem koma á bráðamóttöku G-2 á Landspítala koma í gegnum biðstofu, þar er 

hjúkrunarfræðingur sem forgangsraðar einstaklingum úr biðstofu inn á meðferðarsvæði með því að nota 

ESI forgangsröðunarkerfið. Í þessari rannsókn var algengast að einstaklingar röðuðust í flokka 2 og 3 

sem gefur til kynna töluverðan bráðleika veikinda og að þessir einstaklingar hafi verið metnir þannig að 

þeir þyrftu fljótt að fá meðferð eða frekari rannsóknir. Í rannsókn á sjúkraskrárgögnum 12 mánuði aftur 

í tímann sem framkvæmd var í Ástralíu á 290 einstaklingum með krabbamein kom fram að 

forgangsröðun þeirra var algengust í flokk 2 (33%) og í flokk 3 (45%) (Oatley o.fl., 2016). Hér var því 

munur á bráðleika veikinda, en skýringin liggur mögulega í því að í okkar rannsókn var úrtakið 

einstaklingar sem leituðu til bráðamóttöku vegna verkja sem hækkar bráðleikann. Í rannsókn á 539 

manna úrtaki sem leituðu á bráðamóttökur vegna stoðkerfisverkja var hærri forgangsröðun einmitt tengd 

skjótari og betri verkjameðferð (Pierik,  o.fl., 2017). Fyrri rannsóknir sem beint hafa sjónum að 

bráðahjúkrun virðast hafa haft aðrar áherslur en bráðleika og forgangsröðun. Því getur verið erfitt að 

finna samræmi í niðurstöðum sem kallar á aukna samþættingu og samvinnu í rannsóknarvinnu sem 

gæfi betri heildarmynd af því hvernig mikið verkjuðum einstaklinga er forgangsraðað. Einstaklingar með 

krabbamein koma hinsvegar með margþætt einkenni á bráðamóttökur, í þessari rannsókn reyndust 240 

komuástæður koma við sögu auk verkja sem geta líka skýrt hærri bráðleika einstaklinganna. Eins og 

fram hefur komið virðist sem verkir séu algeng komuástæða hjá einstaklingum með krabbamein sem 

leita á bráðamóttökur. Í Tyrklandi voru skoðaðar sjúkraskrár 113 einstaklinga með krabbamein sem voru 

í líknarmeðferð og leituðu á bráðamóttöku á tveggja ára tímabili, meðalaldur þátttakenda var um 65 ár. 

Komuástæðan var í langflestum tilfellum verkir en þegar einkennin voru skoðuð nánar var hægt að flokka 

þau í þrjá flokka, í fyrsta lagi ógleði, uppköst, minnkuð matarlyst og hægðatregða, í öðru lagi mæði og 

hósti og í þriðja lagi þreyta, verkir og svefnleysi. (Suren o.fl., 2015). Tyrkneska rannsóknin og okkar eigin 

gefa tilefni til að skoða nánar breytta nálgun í bráðri meðferð þessa hóps einstaklinga, hvort leggja ætti 

meiri áherslu á að meðhöndla margþætt einkenni frekar en einblína á eina komuástæðu. 

 

5.3 Skráning hjúkrunarfræðinga á verkjum og verkjalyfjagjöf 

 

Athyglisverðasta niðurstaða rannsóknarinnar, að mati höfunda, var að hjúkrunarfræðingar á 

bráðamóttökum skráðu verki í rafrænt verkjamatseyðublað í sjúkraskrár fimm einstaklinga (2%) af 209 

og skráðu endurmat verkja hjá aðeins tveimur þeirra. Hinsvegar var mat á verkjum skráð í frjálsum texta 

í rafræna handfærða sjúkraskrá 22 einstaklinga af þeim 23 sem skoðaðir voru sérstaklega, 13 

einstaklingar af þessum 23 fengu verkjalyf. Því sýnir rannsóknin að hjúkrunarfræðingarnir noti ekki 

rafrænt verkjamatseyðublað heldur kjósi frekar að skrá staðsetningu á verk, verkjamati og gjöf  

verkjalyfja með frjálsum texta í handfærða sjúkraskrá. Gæta skal þó varúðar í fullyrðingum um skráningu 
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hjúkrunarfræðinganna á verkjum því ekki kom fram í skráningunni hvort viðkomandi einstaklingur hefði 

afþakkað verkjalyf. Bráðamóttökur hafa margar hverjar gefið út ráðleggingar um mat á verkjum, gjöf 

verkjalyfja og endurmat samkvæmt tímaramma (Patrick, o.fl., 2015) en meðan rafrænt 

verkjamatseyðublað er ekki notað á bráðamóttöku Landspítala er erfitt að meta gæði verkjameðferðar í 

heild með aftursýnni gagnaúttekt.  

Á Íslandi skoðuðu Zoëga og félagar (2015) verkjameðferð hjá einstaklingum sem höfðu verið 

inniliggjandi á Landspítala í sólarhring. Alls voru 282 í úrtakinu, meðalaldur var 69 ára, 49% voru konur 

og 72% voru inniliggjandi á lyflækningadeildum. Verkjamat var skráð hjá 57% einstaklinganna og 27% 

voru með verki skráða í rafrænt verkjamatseyðublað. Fyrirmæli um verkjalyfjagjöf voru gefin hjá 85% 

einstaklinganna. Þegar fyrirmælin og gjöf verkjalyfjanna var skoðuð nánar kom í ljós að fyrirmælum hafði 

ekki verið fylgt eftir. Viðunandi skammti af verkjalyfjum var ávisað í 78% tilfella en einstaklingarnir fengu 

viðunandi skammt í 64% tilfella en auknar líkur voru á að einstaklingar fengju verkjalyf ef verkjamat og 

skráning hafði farið fram (Zoëga o.fl., 2015). Því virðist verkjamat skipta máli um gæði verkjameðferðar 

og hjúkrunarfræðingar þar í lykilhlutverki. Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður rannsóknar 

Vuong o.fl., (2016), á úrtaki 354 einstaklinga með krabbamein, sem leiddi í ljós að í 33% tilfella var 

verkjameðferð ófullnægjandi og hjúkrunarfræðingar reyndust hafa skráð í sjúkraskrá að einstaklingar 

væru vel verkjastilltir þrátt fyrir að þeir tjáðu sig vera með mikla verki.  

Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum virðast einnig vanmeta verki hjá einstaklingum með verki. 

Eins hefur komið í ljós að skortur er á notkun matstækja fyrir verki og samráði heilbrigðisstarfsfólks um 

verkjameðferð verkjaðra einstaklinga (Pierik, o.fl., 2017). Til að bæta verkjameðferð hafa rannsóknir 

skoðað þátt hjúkrunarfræðinga í verkjameðferð. Hjúkrunarfræðingar sem fengu fræðslu um 

verkjameðferð voru duglegri að nota mælitæki til skimunar á verkjum og aukning varð á verkjalyfjagjöf 

og endurmati eftir gjöf þeirra (Peterson o.fl., 2017). Á bráðamóttöku í Ástralíu voru settar fram 

verklagsreglur um að hjúkrunarfræðingar skyldu skrá, strax við komu, verkjamat á tölukvarðanum núll 

til 10 í rafræna sjúkraskrá allra einstaklinga með komuástæðuna verki. Hjúkrunarfræðingarnir sem 

forgangsröðuðu einstaklingunum máttu einungis gefa væg verkjastillandi og hitalækkandi töflur en þurftu 

að hafa fyrirmæli frá lækni við gjöf sterkari verkjalyfja. Algengast var að hjúkrunarfræðingar gæfu 

eingöngu hitalækkandi lyf þó svo að einstaklingarnir væru með verki. Að meðaltali var bið eftir gjöf 

verkjalyfja eftir forgangsröðun 74 mínútur (Pines og Hollander, 2008). Niðurstöður Nelson o.fl. (2004) 

sýndu að skýrar reglur um mat á verkjum hjá einstaklingum með verki á bráðamóttökum bættu gæði 

verkjameðferðar. Úrtakið samanstóð af tveimur viðmiðunarhópum, annar hópurinn var metinn fyrir 

íhlutun og hinn á eftir. Rannsóknin fór fram í Bandaríkjunum, fyrri hópurinn samanstóð af 521 einstaklingi 

á bráðamóttöku með komuástæðuna verki af ýmsum toga og seinni hópurinn 479 einstaklingar með 

svipaðar komuástæður. Íhlutunin fólst í breyttu verklagi í forgangsröðun en krafa var gerð um að verkir 

væru metnir hjá einstaklingum ásamt lífsmörkum sem tekin voru við komu. Helstu niðurstöður voru þær 

að aukning var á notkun verkjalyfja frá 25% til 36% eftir íhlutun og tíminn frá komu að fyrirmælum um 

verkjalyfjagjöf fór úr 152 mínutum í 113 mínútur (Nelson o.fl., 2004). Því má draga þá ályktun að ef 

hjúkrunarfræðingar meti og skrái verki einstaklinga með krabbamein markvisst strax við komu á 

bráðamóttöku megi auka gæði verkjameðferðar. Einnig mætti ætla að notkun rafræna 

verkjamatsblaðsins geti bætt upplýsingagjöf og hvatt til endurtekins verkjamats og þannig bætt gæðin.  
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5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru þeir að úrtakið samanstóð af öllum 67 ára og eldri einstaklingum 

með staðfesta læknisfræðilega krabbameinsgreiningu og með komuástæðuna verki á bráðamóttökur 

Landspítala á árunum 2012-2015. Rafræn skráning á bakgrunnsþáttum var nákvæmlega útfærð sem 

eykur áreiðanleika gagnanna. Ennfremur má líta á það sem styrkleika að sérstaklega var skoðuð 

skráning hjúkrunarfræðinga í handfærða sjúkraskrá í frjálsum texta þar sem þær upplýsingar voru 

flokkaðar samkvæmt eigindlegum rannsóknum og textinn innihaldsgreindur. 

 Takmarkanir rannsóknarinnar eru helst þeir að stærð úrtaksins er ekki nægjanlegt til að 

heimfæra niðurstöður yfir á þýðið þó þær endurspegli það að einhverju leyti. Þeir einstaklingar sem 

leituðu á bráðamóttökur Landspítala með verki og greindust með krabbamein í þeirri komu voru ekki í 

úrtakinu. Allir sem voru með komuástæðuna verki voru í úrtakinu en eins og fram hefur komið geta 

einstaklingar með krabbamein verið með fjölþætt einkenni og komuástæður því verið aðrar en verkir. 

Þetta útilokaði þá einstaklinga frá rannsókninni sem lýstu öðrum einkennum en verkjum sem verstu 

einkennunum. Vert er að benda á þann veikleika rannsóknarinnar að ekki var kannað verklag á 

bráðmóttökum Landspítala þegar tekin er ákvörðun um komuástæðu sem færð er í rafræna skráningu 

við komu á bráðmótttökur.  Að auki er það ákveðin takmörkun að tímarammi rannsóknarinnar gaf ekki 

tækifæri til að skoða  á nákvæman hátt skáningu og mat hjúkrunarfræðinga á verkjum í öllu úrtakinu, 

því getur verið að skráningin sem birtist hér í niðurstöðum gefi ekki rétta mynd af þeirri hjúkrun sem var 

veitt varðandi verkjamat og verkjalyfjameðferð á bráðamóttökum Landspítala.  

 

5.5 Gildi fyrir hjúkrun 

 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðamóttökum sinna fjölbreyttum hópi mikið veikra og slasaðra 

einstaklinga. Margra rannsóknir hafa sýnt fram á að gæði verkjameðferðar mætti bæta á bráðamóttökum  

(Hwang o.fl., 2014; Platts-Mills o.fl., 2012; Won o.fl., 2014). Höfundar þessara rannsóknar sjá tækifæri 

til að breyta skipulagi varðandi verkjameðferð einstaklinga með krabbamein. Til að geta meðhöndlað 

einkenni eins og í þessu tilviki verki er fyrsta skrefið að gera verkjamat. Ef hjúkrunarfræðingar skrá 

verkjamat í rafrænt verkjamatseyðublað í rafræna sjúkraskrá en ekki í frjálsan texta væri auðveldara að 

kalla eftir upplýsingum um verkjameðferð og fylgjast betur með gæðum þjónustunnar. Auk þess sem 

yfirsýn yfir verki einstaklinga á deildinni hverju sinni gæti batnað. Einnig væri hægt að skoða nánar 

verkjalyfjagjafir ef fyrirmæli læknis um lyfjagjöf væru rafræn. Æskilegt væri að innleiða verklag sem 

myndi bæta verkjameðferðina, þannig að allir einstaklingar með krabbamein og komuástæðuna verki 

væri spurðir út í verki við komu, hvort sem þeir koma í gegnum biðstofuna eða með sjúkrabíl.  

Tengsl hafa fundist á milli ánægju einstaklinga með þjónustu á bráðamóttökum og 

verkjameðferðar (Bhakta og Marco, 2014). Því er mikilvægt að vinna að rannsóknum sem lýsa og skýra 

frá raunverulegum aðstæðum sem beitt er við hjúkrun þessara einstaklinga svo hjúkrunarfræðingar geti 

áttað sig á hvernig best sé að bregðast við þegar leysa skal vandamál mikið veikra. Í þessu samhengi 

felst gildi þessarar rannsóknar í því að hér eru lagðar fram upplýsingar um hvert umfang þessarar 



  

47 

þjónustu getur verið og hvað það er sem hjúkrunarfræðingar þurfa að búa sig undir hvað varðar þekkingu 

og úrræði til að leysa hin flóknu vandamál sem fylgja þessum einstaklingum. Einnig má líta svo á að 

gildi þessarar rannsóknar felist í því að niðurstöðurnar gefi sterkar vísbendingar um að þörf sé á að 

kanna þekkingu hjúkrunarfræðinga, hæfni og kunnáttu á bráðamóttökum á einkennameðferð 

krabbameinsveikra einstaklinga og þá sérstaklega verkjameðferð þeirra. Helsta vísindalega gildi 

rannsóknarinnar er að hér er verið að setja fram nýjar upplýsingar um umfang og eðli þjónustu við 

krabbameinsveika einstaklinga sem leita á bráðamóttökur Landspítala vegna verkja. Þar er mikilvægt 

að slíkar upplýsingar liggi fyrir og ekki síður er mikilvægt að afla upplýsinga um hvað betur megi fara í 

þjónustunni við þessa einstaklinga.   

Bráðamóttökur erlendis hafa sumar hverjar sett sér tímamörk varðandi gjöf verkjalyfja frá komu 

á bráðamóttöku. Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt frá Ástralíu á birtum greinum um 

verkjalyfjameðferð og bráðamóttökur voru 15 greinar skoðaðar nánar, þær birtust á 15 ára tímabili. 

Eftirfarandi atriði voru talin geta bætt verkjameðferð einstaklinga með komuástæðuna verki á 

bráðamóttöku, að alltaf skuli gert verkjamat við komu og það skráð í rafræna sjúkraskrá vegna þess að 

bætt skráning hefur sýnt fram á bætta verkjameðferð. Einstaklingi skulu boðin verkjalyf innan 30 mínútna 

frá komu, tíminn eigi að vera einn af árangursmælivísum hjá bráðamóttökum. Verkir skulu endurmetnir 

eftir styrk verkja, þeir einstaklingar sem meta verk yfir sjö á tölukvarðanum núll til 10 skulu endurmetnir 

eftir fimm-15 mínútur og þeir sem meta verki undir sjö skuli endurmetnir á 30-60 mínútna fresti. Að lokum 

voru settar fram ráðleggingar um innleiðingu á verkferli fyrir hjúkrunarfræðinga til að styðjast við 

(Hatherley, Jennings og Cross, 2016). Hjúkrunarfræðingar sinna veigamiklu hlutverki í meðferð 

einstaklinga með krabbamein og verki á bráðamóttökum Landspítala og slíkt verklag mætti inneiða þar. 

Tækifæri eru til að bæta þjónustuna sem bráðamóttökur veita og þannig stuðla að framþróun í hjúkrun. 

 

Ályktanir  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar veita mikilvægar upplýsingar um aldraðra einstaklinga með krabbamein 

sem leita á bráðamóttökur vegna verkja. Sífellt lengri biðtími eftir innlögn og útskrift heim af 

bráðamóttöku sýnir þörf á að skoða nánar hvort skortur á legurýmum fyrir þá einstaklinga sem biðu eftir 

innlögn eða örtröð hafði áhrif á gæði verkjameðferðar. Forgangsröðun einstaklinga í rannsókninni var 

há sem bendir til bráðra veikinda og bendir til þess að ástæða sé til að skoða sjálfsmat einstaklinganna 

á verkjum og bera saman við forgangsröðun hjúkrunarfræðinganna. Tækifæri til gagnaöflunar og bættrar 

meðferðar gætu legið í bættri rafrænni skráningu verkjamats og sýnileika hennar. Vísbendingar komu 

fram um nauðsyn þess að bæta skráningu verkja til að endurspegla þá þjónustu sem veitt er 

einstaklingum með krabbamein og verki. 
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