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Ágrip 

Bakgrunnur: Verkir meðal skurðsjúklinga eru algengir og getur ónóg verkjastjórnun hægt á bataferlinu 

og skert lífsgæði. Þátttaka sjúklinga í verkjameðferð sinni stuðlar að betri verkjastillingu. Sjúklingar 

útskrifast nú fyrr heim af sjúkrahúsi en áður sem leiðir af sér aukna kröfu um þátttöku þeirra í 

sjálfsumönnun þegar heim er komið, til dæmis verkjameðferð. Því er mikilvægt að sjúklingar fái góða 

fræðslu um verkjameðferð áður en þeir útskrifast. Fræðsluþarfir fólks eru einstaklingsbundnar en 

mismunandi heilsulæsi fólks getur haft áhrif á hvernig það meðtekur fræðsluefni.  

Tilgangur rannsóknar: Að tryggja gæði fræðslubæklings um verkjameðferð eftir skurðaðgerð á 

Landspítala sem þýddur var úr ensku yfir á íslensku og staðfærður með leyfi höfundar. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir skurðaðgerð á Landspítala og 

kanna skilning hluta þeirra á innihaldi bæklingsins með aðferð ígrundaðra samtala. 

Rannsóknarsnið og aðferð: Rannsóknin var tvískipt með blandaðri aðferð, annars vegar megindleg, 

lýsandi þversniðsrannsókn þar sem stuðst var við spurningalista og hins vegar eigindleg þar sem 

þátttakendur voru boðaðir í ígrunduð viðtöl. Þátttakendur voru einstaklingar á aldrinum 18-75 ára sem 

voru á biðlista almennra skurðlækninga fyrir valskurðaðgerð á Landspítala í febrúarmánuði 2018. 

Sendir voru spurningalistar um heilsulæsi til 101 einstaklings. Af þeim  sem svöruðu spurningalistanum 

voru valdir sex einstaklingar með mismunandi heilsulæsi til þess að lesa yfir bækling um 

verkjameðferð eftir skurðaðgerð með aðferð ígrundaðra samtala. Unnið var úr gögnum fyrri hluta 

rannsóknar í tölfræðiforritunum Excel og SPSS og notast var við lýsandi tölfræði, fylgnistuðla, 

tíðnitöflur og óstikuð próf. Í seinni hluta var stuðst við PEMAT-matstækið við úrvinnslu viðtala.   

Niðurstöður: Þátttakendur sem svöruðu spurningalistanum um heilsulæsi voru 57 talsins. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að helmingur (50,0%) þátttakenda reyndist vera með fullnægjandi 

heilsulæsi en aðeins 7,4% með ófullnægjandi heilsulæsi. Ekki reyndist marktækur munur á heilsulæsi 

eftir kyni, aldri eða menntunarstigi þátttakenda. Viðtölin gengu vel og allir viðmælendur töldu 

fræðslubæklinginn um verkjameðferð eftir skurðaðgerð auðlesinn og hjálplegan. Flestar athugasemdir 

viðmælenda beindust að orðavali, textastíl og efnisinnihaldi textans.  

Ályktanir: Í ljósi þess hve algengir verkir eftir skurðaðgerðir eru mætti gera það að stöðluðu verklagi 

að skurðsjúklingar fái skriflegt fræðsluefni um verkjameðferð með sér heim við útskrift. Mikilvægt er að 

miða fræðsluna út frá hverjum og einum. Fræðsluþarfir einstaklinga eru ólíkar og spilar heilsulæsi þar 

inn í. Heilsulæsi Íslendinga hefur lítið verið rannsakað hingað til. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til þess að heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir skurðaðgerð sé í samræmi við niðurstöður 

evrópskra rannsókna á heilsulæsi almennings. Gagnlegt væri að kanna það nánar með stærri 

rannsókn þar sem tekið væri stærra og fjölbreyttara úrtak. Sú aðferð að nota ígrunduð samtöl við 

þróun á fræðsluefni reyndist vel til þess að bæta gæði fræðslubæklingsins sem prófaður var. 

Niðurstöðurnar sýna að fræðslubæklingurinn virðist henta einstaklingum með mismunandi heilsulæsi. 

Það er mat rannsakenda að bæklingurinn sé tilbúinn til notkunar ef gerðar eru lítilsháttar lagfæringar. 

Ef horft er til framtíðar gæti þessi aðferð ígrundaðra samtala nýst vel við þróun á nýju fræðsluefni.  

Lykilorð: Verkir skurðsjúklinga, sjúklingafræðsla, heilsulæsi, ígrunduð samtöl.  
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Abstract 

Backround: Post-operative pain is common. Unsufficient pain management can delay the recovery 

process and reduce quality of life. Patients’ participation in pain management leads to more sufficient 

pain relief. Nowadays, patients discharge earlier from the hospital than before which makes it even 

more important for patients to participate in self-care, for example in own pain management. Therefore 

patient education before discharge is important. People’s educational needs are different from one 

individual to another. Health literacy can effect how people can understand educational materials.   

Objective: To ensure good quality of an educational booklet on post-operative pain management at 

Landspítali which was translated from English to Icelandic and localized with the author’s permission. 

The goal of this research was to test health literacy among people waiting for surgery and test their 

understandability on the booklet’s content using cognitive interviewing.  

Methods: The research was bipartite with two methods, descriptive cross-sectional research using 

questionnaires and qualitative research using cognitive interviewing. Participants were aged 18-75 

years and were on a waiting list for alternative, general surgery at Landspítali in February 2018. 

Questionnaires on health literacy were sent to 101 persons. Six of those who answered the 

questionnaire and had different health literacy were chosen to read the booklet on post-operative pain 

management using cognitive interviewing. The data from the first part of the research was analyzed 

through Excel and SPSS software. Descriptive statistics, frequency, correlation and non-parametric 

tests were used to analyze the data. The data from the second part of the research was analyzed 

using the PEMAT assessment tool.  

Results: Participants who answered the questionnaire on health literacy were 57. The results from 

the health literacy questionnaire showed that half (50,0%) of the participants had sufficient health 

literacy but only 7,4% had unsufficient health literacy. No significant difference was found between 

health literacy and gender, age or education. The interviews went well and every interviewee thought 

that the educational booklet on post-operative pain management was readable and helpful. Most 

comments concerned content and word choice and style.  

Conclusions: Given how common post-operative pain is it could be useful to make it a standard 

procedure to give post-operative patients written educational materials on pain management to take 

home when they discharge from the hospital. It is important to make sure the education is 

individualized. People’s educational needs are different, including health literacy. Health literacy has 

not been much researched among Icelanders before. The results from this research suggest that 

health literacy among people waiting for surgery is in accordance with the results from European 

researches on health literacy among the public. It could be useful to make a more extensive research 

with a larger and more diversed sample. To use cognitive interviewing in the development of 

educational material was helpful to increase the quality of the educational booklet. The results show 

that the booklet seems to fit people with different health literacy. It is the researchers’ opinion that the 

booklet is ready for use after minor improvements. In the future, this method of cognitive interviewing 

could be useful when new educational material is being developed.  

Key words: Post-operative pain, patient education, health literacy, cognitive interviewing.
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1 Inngangur  

Lang flestir sjúklingar sem liggja inni á sjúkrahúsi finna fyrir verkjum á einhverjum tímapunkti. Verkir 

geta í sumum tilfellum orðið miklir og alvarlegir, sérstaklega hjá skurðsjúklingum (Zoëga, Sveinsdóttir, 

Sigurðsson, Aspelund, Ward og Gunnarsdóttir, 2015) og eru þeir algeng orsök endurinnlagna eftir 

skurðaðgerðir (Helgstrand, Rosenberg, Kehlet og Bisgaard, 2011; Clement, Derman, Graham, Speck, 

Flynn, Levin og Fleisher, 2013). Ónóg verkjastjórnun eftir skurðaðgerðir getur einnig aukið líkur á 

viðvarandi krónískum verkjum (Joshi og Ogunnaike, 2005; Kehlet, Jensen og Wolf, 2006), lengt 

bataferlið og aukið kostnað heilbrigðiskerfisins (Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rahmell og 

Polomano, 2008). Legutíminn á sjúkrahúsum er nú styttri en áður og útskrifast sjúklingar fyrr heim. 

Það hefur í för með sér að aukin krafa er lögð á sjúklinga um að sinna sjálfsumönnun þegar heim er 

komið, til dæmis verkjameðferð. Til þess þurfa þeir þekkingu í að meta verki sína og vita hvernig eigi 

að bregðast við með viðeigandi hætti, til dæmis með reglulegri notkun verkjalyfja.  Þátttaka sjúklinga í 

ákvarðanatöku varðandi verkjalyfjameðferð stuðlar að betri verkjastillingu og styttri tíma sem sjúklingar 

eru með mikla verki (Zoëga o.fl., 2015).  

Hjúkrunarfræðingar hafa því það mikilvæga hlutverk að fræða sjúklinga fyrir skurðaðgerð um verki 

og verkjastillingu. Það hefur sýnt sig að það hjálpar sjúklingum mikið í bataferlinu eftir aðgerð að fá 

góða fræðslu (Zoëga og Ingadóttir, 2017). The European Patients’ Forum (2015) telja fræðslu 

sérstaklega mikilvægan þátt í heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt þeim geta sjúklingar tekið upplýstar 

ákvarðanir um eigin heilsu ef þeim er gert kleift að nálgast allar mikilvægar upplýsingar á auðveldu og 

skiljanlegu formi. Einnig hefur það sýnt sig að sjúklingar sem fá góða fræðslu upplifa síður kvíða 

(Coudeyre, Poiraudeau, Revel, Kahan, Drapé og Ravaud, 2002) og betur gengur með verkjameðferð 

eftir skurðaðgerðina (Demir, Ozsaker og Ozcan, 2007). Markmið sjúklingafræðslu (e. patient 

education) er að efla sjálfsöryggi sjúklinga til þess að tileinka sér heilsumiðaða hegðun og að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir sem snúa að eigin heilsu (Redman, 2004). Fræðsla til sjúklinga er yfirleitt veitt á 

tvo vegu, annars vegar skriflega og hins vegar munnlega (Ghulam, Kessler, Bachmann, Haller og 

Kessler, 2006). Munnleg fræðsla er mjög mikilvæg en ókosturinn er að hætta er á að sjúklingurinn 

gleymi upplýsingunum sem gefnar eru og hann getur farið á mis við aðalatriði fræðslunnar (Moult, 

Franck og Brady, 2004). Skrifleg fræðsla er markvissari og sjúklingurinn fær meiri tíma til að meðtaka 

upplýsingarnar á sínum eigin hraða. Einnig er skriflegt fræðsluefni gott til að koma upplýsingum til 

aðstandenda, sérstaklega þeirra sem eru ekki á staðnum þegar fræðslan er veitt. Þess ber þó að geta 

að það er nauðsynlegt að tvinna saman skriflega fræðslu og munnlega fræðslu, þannig að skriflega 

fræðsluefnið sé notað til þess að undirstrika þær upplýsingar sem tjáðar eru sjúklingi munnlega (Scott, 

2004). Það er einstaklingsbundið hvernig fólk meðtekur fræðslu og getur margt spilað þar inn í, til 

dæmis heilsulæsi (e. health literacy). Heilsulæsi er fremur nýtt hugtak og hefur verið lýst sem hæfni og 

vilja einstaklings til þess að nálgast og meta heilsufarstengdar upplýsingar og í framhaldinu taka 

ákvarðanir hvað varðar eigin heilsu og lífsstíl (Sørensen o.fl., 2012).  

 



11 

1.1 Verkir 

Verkur hefur verið skilgreindur af Alþjóðasamtökum um verkjafræði sem „óþægileg skynjun eða 

tilfinningaleg reynsla vegna raunverulegra eða hugsanlegra vefjaskemmda, eða honum er lýst á þann 

hátt“ (International Association for the Study of Pain, 1994). Hjúkrunarfræðingurinn Margo McCaffery 

skilgreinir verk á þann hátt að verkur sé það sem einstaklingur segir hann vera og er til staðar meðan 

sá hinn sami segir að svo sé (McCaffery og Pasero, 1968). Báðar skilgreiningarnar koma inn á það að 

verkur sé bæði hlutlægur og huglægur, með öðrum orðum að upplifun einstaklinga á verk er bæði 

líkamleg og tilfinningaleg. McCaffery beinir sjónum að því hversu einstaklingsbundnir verkir eru en að 

auki leggur hún áherslu á mikilvægi þess að hlusta á og trúa einstaklingum. Eigið mat einstaklinga á 

verkjum er forsenda áreiðanlegs mats á verkjum (Sigríður Zoëga, 2015). 

1.1.1 Lífeðlisfræði verkja 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig einstaklingar skynja verki. Boðferli verkja er 

gjarnan skipt í fjórþátta ferli: áreiti (e. transduction), flutning (e. transmission), skynjun (e. perception) 

og viðbragð (e. modulation). Fyrst skynja sársaukanemar áreiti, sem getur til dæmis verið 

vefjaskemmd eða mikill hiti eða kuldi. Við það hefst flutningur sársaukaboða frá útlimum til mænu, 

þaðan upp í heilastofn og að lokum til heilabarkarins þar sem úrvinnsla sársaukaskynjunarinnar fer 

fram. Skynjun er útkoma flókinnar virkni miðtaugakerfisins en hún gerir einstaklinginn meðvitaðan um 

verkinn. Viðbragð líkamans við skynjuninni er að senda taugaboð frá heila aftur til mænu en þar losna 

efni eins og endorphin og serotonin sem virka eins og náttúruleg verkjalyf og draga að vissu marki úr 

sársauka (McCaffery og Pasero, 1999).  

1.1.2 Flokkun verkja 

Hægt er að flokka verki á ýmsa vegu, til dæmis eftir staðsetningu, hversu lengi þeir vara, styrkleika og 

uppruna. Lengd verkja getur spannað vítt tímabil en oftast er talað um bráða verki og langvinna verki. 

Talað er um bráða verki þegar þeir vara einungis þann tíma sem hefðbundin lækning tekur eða í þrjá 

til sex mánuði (Pasero, Paice og McCaffery, 1999). Langvinnir verkir vara aftur á móti lengur en þrjá til 

sex mánuði eða lengur en hefðbundin lækning tekur (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006; Merskey og 

Bogduk, 1994). Mörkin á milli bráðra og langvinnra verkja eru ekki alltaf skýr og geta einstaklingar haft 

verki af báðum flokkum (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Orsök bráðra verkja má rekja til skammvinnra veikinda, svo sem slysa, meiðsla eða skurðaðgerða 

(Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006; Berman og Snyder, 2012). Verkir eftir skurðaðgerðir eru 

skilgreindir sem bráðir verkir sem koma fram vegna taugasvörunar líkamans við skaðlegu áreiti eins 

og skurðaðgerð (Morgan, Mikhail, Murrey og Larson, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að bráðir verkir eru 

algengir meðal skurðsjúklinga á Landspítalanum (Lára Borg Ásmundsdóttir, Anna Gyða 

Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). Bráðir verkir geta haft neikvæð áhrif á bæði líkamlega 

og andlega líðan skurðsjúklinga (Taylor o.fl., 2013). 
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1.1.3 Verkir eftir skurðaðgerðir 

Flestir skurðsjúklingar finna fyrir verkjum eftir skurðaðgerðir. Verkir eru algengari á meðal sjúklinga 

sem liggja á skurðlækningadeildum en lyflækningadeildum á Landspítalanum (Zoëga, Sveinsdóttir, 

Sigurðsson, Aspelund, Ward og Gunnarsdóttir, 2015). Í tveimur íslenskum rannsóknum sem gerðar 

voru á skurðsjúklingum á Landspítalanum upplifði mikill meirihluti þeirra verki eftir skurðaðgerðir en 

80,8-90% þeirra höfðu fundið fyrir verkjum síðasta sólarhringinn (Zoëga o.fl., 2015; Lára Borg 

Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Oftast er um að ræða verki tengda skurðsvæðinu. Í raun eru verkirnir 

eðlilegt svar líkamans við því inngripi sem skurðaðgerð er. Mikilvægt er þó að koma í veg fyrir eða 

minnka þá til að flýta fyrir bataferlinu og bæta jafnframt líðan sjúklingsins. Verkir geta hægt á bataferli 

sjúklings sem er að jafna sig eftir skurðaðgerð. Illa meðhöndlaðir verkir eftir skurðaðgerðir geta truflað 

almenna virkni og algengt er að röskun verði á svefni. Svefntruflanir hafa neikvæð áhrif á líkamlega 

starfsemi og andlega líðan (Leegaard, Rustøen og Fagermoen, 2010; Lane og East, 2008). Meiri líkur 

eru á að sjúklingar sem upplifa mikla verki eftir skurðaðgerðir upplifi verri líkamlega og andlega líðan 

(Taylor o.fl., 2013). Ónóg verkjastjórnun eftir skurðaðgerðir getur einnig aukið líkur á langvinnum 

verkjum (Joshi og Ogunnaike, 2005; Kehlet, Jensen og Wolf, 2006). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

algengi langvinnra verkja eftir skurðaðgerðir er um 10-50% (Stark, Kerr og Stevens, 2017). 

Til að fyrirbyggja neikvæð áhrif verkja eftir skurðaðgerðir er gagnlegt að beina sjónum að þáttum 

sem spáð geta fyrir um að einstaklingar upplifi verki eftir skurðaðgerðir. Má þar nefna kvíða, ungan 

aldur, ofþyngd og tegund skurðaðgerðar (Wu og Raja, 2011). Einnig hefur fyrri reynsla einstaklinga af 

verkjum og væntingar þeirra til verkja og verkjameðferðar mikið að segja varðandi það hvernig þeir 

upplifa verki eftir skurðaðgerð (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Í íslenskri rannsókn á 

skurðsjúklingum gerðu 61,6% ráð fyrir því að hafa verki eftir aðgerðina (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 

2010). Þetta undirstrikar mikilvægi einstaklingsbundinnar verkjameðferðar þar sem tengsl eru á milli 

væntinga og verkja eftir aðgerð.  

1.1.4 Viðbrögð einstaklinga við verkjum  

Verkir eru einstaklingsbundnir og fer upplifunin eftir persónulegri reynslu hvers og eins. 

Hjúkrunarfræðingar ættu því ávallt að virða tjáningu skjólstæðinga sinna um verki og viðbrögð þeirra 

við þeim (Berman og Snyder, 2012). Lýsing einstaklings á upplifun sinni á verkjum er áreiðanlegasta 

vísbendingin um verki (greint frá í McCaffery, 1999). Viðbrögð líkamans við verkjum er flókið ferli 

lífeðlisfræðilegra og sálfélagslegra þátta. Bráðir verkir geta valdið lífeðlisfræðilegum breytingum í 

líkamanum svo sem hækkun á púls, blóðþrýstingi og öndunartíðni. Ýmsir þættir geta haft áhrif á 

skynjun og viðbrögð við verkjum eins og aldur og þroskastig, fyrri verkjareynsla, menningarleg viðhorf, 

kvíði og streita. Stuðningur fjölskyldu og vina getur haft jákvæð áhrif á verkjaupplifun einstaklinga og 

eru þeir líklegri til að finna fyrir minni verkjum en þeir sem hafa ekki félagslegan stuðning. Fyrri reynsla 

einstaklings af verkjum getur gert hann viðkvæmari fyrir verkjum síðar meir og haft áhrif á væntingar 

hans til verkjameðferðar. Orðið „verkur“ getur haft mismunandi merkingu milli einstaklinga en þeir sem 

hafa jákvæða afstöðu til þess geta tekist betur á við verkjaupplifunina (Berman og Snyder, 2012). Það 

getur reynst börnum erfitt að tjá sig um verki þar sem sum hver eru ekki byrjuð að tala eða hafa ekki 

nægjanlegan vitsmunaþroska til að skýra frá verkjum (American Academy of Pediatrics, 2001). 
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1.1.4.1 Afleiðingar ómeðhöndlaðra verkja 

Tilgangur verkjameðferðar er að auka eða viðhalda virkni einstaklinga. Stöðugir og langvarandi verkir 

geta truflað almenna virkni í daglegu lífi fólks og meðal annars stuðlað að svefnleysi, þyngdaraukningu 

eða þyngdarmissi, hægðatregðu, of háum blóðþrýstingi, langvarandi streitu og þunglyndi (Berman og 

Snyder, 2012). Styrkur verkja spáir fyrir um truflun á virkni sem hefur síðan áhrif á andlega líðan 

einstaklings. Þeir einstaklingar sem upplifa verki greina frá verri heilsu og líðan en þeir sem eru 

verkjalausir (Gunnarsdóttir o.fl., 2010). Vanmeðhöndlaðir verkir eftir skurðaðgerðir geta orðið að 

langvinnum verkjum sem valda óþægindum og draga jafnframt úr lífsgæðum fólks (Kehlet o.fl., 2006). 

1.1.4.2 Hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

Hindrandi viðhorf (e. attitudinal barriers) geta leitt til þess að sjúklingar eru frekar með 

vanmeðhöndlaða verki. Ward o.fl. þróuðu spurningalista til þess að hjálpa til við að meta hindrandi 

viðhorf einstaklinga með krabbamein í garð verkjameðferðar, the Barriers Questionnaire (BQ). Í 

honum er spurt um átta algeng hindrandi viðhorf til verkjameðferðar og þeim er svarað á skalanum 0 

(alls ekki sammála) til 5 (mjög sammála). Niðurstöður spurningalistans leiddu í ljós að helstu hindrandi 

viðhorf til verkjameðferðar hjá einstaklingum eru að þeir vilja ekki trufla heilbrigðisstarfsfólk, eru 

hræddir við sprautur og nálar, þeir halda að verkir séu eðlilegur hluti af bataferlinu og eru hræddir um 

að sýna veikleika með því að tjá sig um verki. Algengt er að sjúklingar hræðist það að mynda þol gegn 

verkjalyfjum og að verkjalyfin séu ávanabindandi. Einnig að þau hafi í för með sér óæskilegar 

aukaverkanir, til dæmis hægðatregðu og ógleði (Ward o.fl., 1993). 

Gunnarsdóttir o.fl. endurgerðu spurningalistann út frá breyttum áherslum í verkjameðferð sem hafa 

þróast á liðnum árum og hefur hann verið kallaður Barriers Questionnaire II (BQ-II) (Gunnarsdóttir, 

Donovan, Serlin, Voge og Ward, 2002). Hindrandi viðhorf til verkjameðferðar hafa verið rannsökuð 

meðal Íslendinga og benda niðurstöðurnar til þess að þau séu frekar algeng hér á landi (Gunnarsdóttir 

o.fl., 2005; Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi þess að bæta viðhorf 

almennings gagnvart verkjameðferðum (Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Jacobsen o.fl. fengu þær 

niðurstöður úr rannsókn sinni að góð samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga hefðu í för með 

sér að hindrandi viðhorf væru síður til staðar sem skilaði sér í árangursríkari verkjameðferð (Jacobsen, 

Møldrup, Christrup, Sjøgren og Hansen, 2009). 

1.1.5 Verkjamat 

Forsenda góðrar verkjameðferðar er rétt greining og viðeigandi verkjamat. Hjúkrunarfræðingar gegna 

mikilvægu hlutverki í verkjamati sjúklinga. Þar sem einstaklingar upplifa og bregðast við verkjum á 

mismunandi hátt getur verið erfitt fyrir hjúkrunarfræðinga að gera sér grein fyrir því hvernig 

skjólstæðingnum líður. Eins og áður hefur komið fram eru verkir huglægir og því er sjálfsmat þess 

einstaklings sem hefur verki áreiðanlegasta matið. Hins vegar geta börn, aldraðir, útlendingar, fatlaðir, 

fársjúkir og sjúklingar með málstol eða í öndunarvél átt erfiðara með að tjá sig um verki (Anna Gyða 

Gunnlaugsdóttir, 2006). Við mat á verkjum er því mikilvægt að veita þessum sjúklingahópi sérstaka 

athygli. 
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Ýmis mælitæki eru notuð við mat á verkjum sem einfalda sjúklingum að tjá sig um verkjaskynjun 

sína. Annars vegar er um að ræða margþátta matstæki (e. multidimensional) sem taka á fleiri en 

einum þætti verkjareynslunnar og hins vegar einfaldari matstæki (e. unidimensional) sem mæla 

einungis styrkleika verkja. Með einföldu matstækjunum er styrk verkja gefin stig með tölustöfum frá 0-

10 eða 0-100, orðum eða myndum (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, 2006). Tölukvarðinn (e. Numeric 

rating scale, NRS) hefur tölustafi frá 0 til 10 eða 0 til 100 sem tákna styrk verkja, þar sem 0 þýðir 

„enginn verkur“ en 10 þýðir „versti mögulegi verkur“. Tölukvarðinn er einfaldur í notkun og gefur góða 

svörun (Hjermstad o.fl., 2011). Tilgangur tölukvarðans er fyrst og fremst að bera saman styrk verkja 

hjá einum og sama einstaklingnum, til dæmis fyrir og eftir verkjameðferð til að átta sig betur á árangri 

meðferðar. Því er mikilvægt að kenna skurðsjúklingum á kvarðann fyrir skurðaðgerð svo betur gangi 

að nota hann eftir aðgerðina.  

1.1.6 Verkjameðferð 

Lykilþættir í hjúkrun sjúklinga með verki eru meðal annars að staðfesta og samþykkja verki 

sjúklinganna, koma í veg fyrir misskilning um verki með fræðslu, draga úr kvíða og hræðslu og veita 

viðeigandi verkjameðferð (Berman og Snyder, 2012). Kastanias o.fl. framkvæmdu rannsókn á 

skurðsjúklingum um hvaða upplýsingar þeim fyndist mikilvægast að fá um verkjameðferð eftir aðgerð. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það sem þótti mikilvægast var að fá góðar upplýsingar um 

verkjalyfjameðferð eftir útskrift af sjúkrahúsi og ráð ef meðferðin myndi ekki virka sem skyldi, fá 

upplýsingar um aukaverkanir verkjalyfja og einnig hvers má vænta varðandi verkjaupplifun eftir að 

heim er komið (Kastanias, Denny, Robinson, Sabo og Snaith, 2009). Verkjameðferð felst í því að 

ásættanleg verkjastilling fáist með sem minnstum aukaverkunum (Sigríður Zoëga, sérfræðingur í 

hjúkrun, munnleg heimild, samtal, 28. mars 2018). Í íslenskri rannsókn frá árinu 2010 um algengi 

verkja meðal einstaklinga kom fram að mikill meirihluti leitar sér læknisaðstoðar vegna verkja. 

Algengasta meðferðin er að taka verkjalyf, en þar á eftir að taka verkjalyf samhliða öðrum meðferðum 

til dæmis líkamsæfingum, sjúkraþjálfun og nuddi (Gunnarsdóttir, Ward og Serlin, 2010).  

Verkjalyf eru gjarnan flokkuð eftir því hvort þau innihaldi ópíóíða eða ekki. Einnig eru til hjálparlyf 

(e. adjuvants/coanalgesic drugs) sem falla ekki undir flokkun verkjalyfja en hafa engu að síður 

verkjastillandi eiginleika. Ópíóíðar eru sterk verkjalyf sem ætluð eru til að meðhöndla mikla eða 

meðalmikla verki. Dæmi um ópíóíða eru kódein og morfín. Gæta þarf varúðar við notkun ópíóíða þar 

sem þeir geta valdið aukaverkunum á borð við syfju, ógleði, uppköst, hægðatregðu og 

öndunarbælingu (Berman og Snyder, 2012).  Í verkjalyfjameðferð getur reynst hjálplegt að styðjast við 

gagnreyndar upplýsingar um það hversu sterk verkjalyf ætti að gefa og hvenær. Árið 1986 kynnti 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) verkjalyfjastiga sem var ætlað að hafa til hliðsjónar í 

verkjalyfjameðferðum fullorðinna krabbameinssjúklinga sem síðar reyndist einnig nýtast sjúklingum 

með verki ótengda krabbameini (Vargas-Schaffer, 2010). Verkjalyfjastiganum er skipt í þrjú þrep eftir 

því hversu miklir verkirnir eru. Í fyrsta þrepinu eru verkir að styrkleika 0-3 á NRS skalanum 

meðhöndlaðir með verkjalyfjum sem innihalda ekki ópíóíða. Verkjalyf sem ekki eru ópíóíðar eru vægari 

og eru ætluð til meðhöndlunar á vægum til meðalvægum verkjum en þar ber helst að nefna 

parasetamól og bólgueyðandi lyf önnur en stera (e. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs eða NSAID) 
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eins og íbúprófen og voltaren. Ef það dugar ekki til að slá á verkinn eða verkur er 4-6 á NRS skalanum 

er farið upp í annað þrepið og verkurinn meðhöndlaður með veikum ópíóíðum eins og kódeini. Þriðja 

og síðasta þrepið á við ef verkur er enn til staðar eða á bilinu 7-10 á NRS skalanum. Þá eru gefnir 

sterkir ópíóíðar, til dæmis morfín þar til einstaklingurinn er laus við verkinn. Til að auka áhrif 

verkjalyfjanna mætti gefa hjálparlyf  samhliða (World Health Organization, 1996), til dæmis ef kvíði eða 

ótti er til staðar sem getur hamlað verkjameðferðinni.  

Meðferðir án lyfja geta bætt árangur verkjameðferðar og reynast oft vel samhliða henni. Markmiðið 

er að minnka verkjaskynjun sjúklings með því að draga úr sársauka og hækka sársaukaþröskuld. 

Þessar viðbótarmeðferðir geta til dæmis falist í slökun, nuddi, nálastungum, meðferð með heitum eða 

köldum bökstrum, notkun ilmolía, hreyfingu og tónlist. Það getur reynst mjög hjálplegt ef 

hjúkrunarfræðingar eru meðvitaðir um þessa möguleika í verkjameðferð auk þess að geta frætt 

sjúklinga um slíkar viðbótarmeðferðir (Gatlin og Schulmeister, 2007). 

1.1.6.1 Þátttaka sjúklinga í verkjameðferð 

Verkjameðferð er samvinnuverkefni heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga. Það skiptir því máli að 

sjúklingar séu þátttakendur í meðferðum sínum með því að sinna sjálfsumönnun (e. self care) og að 

fylgjast með og vita hvernig eigi að bregðast við einkennum sem geta komið fram eftir skurðaðgerðir, 

þar á meðal verkjum (Ingadóttir og Zoëga, 2017). Sjúklingar útskrifast nú fyrr heim af sjúkrahúsi en 

áður sem krefst aukinnar þátttöku þeirra í verkjameðferð sinni (Leegaard o.fl., 2010). Rannsóknir sýna 

að þeir sjúklingar sem eiga þátt í ákvarðanatöku um verkjameðferð sína eru líklegri til að vera betur 

verkjastilltir og vera í styttri tíma með mikla verki (Zoëga o.fl, 2015). Með góðri samvinnu við sjúklinga 

má því ná bættum árangri í verkjameðferð. 

1.2 Sjúklingafræðsla 

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga hefur sérhver einstaklingur rétt á að fá upplýsingar um eigið 

heilsufar og ástand, meðferðarmöguleika og batahorfur. Þar kemur einnig fram að einstaklingur á rétt 

á að fá mikilvægar upplýsingar um lyfjagjafir, mataræði og hreyfingu (Lög um réttindi sjúklinga, 1997). 

Markmið sjúklingafræðslu (e. patient education) er að efla sjálfsöryggi sjúklinga til þess að tileinka sér 

heilsumiðaða hegðun og að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem snúa að eigin heilsu (Redman, 2004). 

Einnig er mikilvægt að fræðslan snúi að undirbúningi sjúklinga fyrir sjálfsumönnun sem tekur við þegar 

heim er komið (Bastable, 2017). Að veita sjúklingum nægar upplýsingar um eigið ástand, meðferðir, 

áhættur og ávinning er grunnþáttur í umönnun sjúklinga og hefur nægt upplýsingaflæði verið tengt við 

aukna meðferðarheldni (e. adherence). Skilvirk sjúklingafræðsla snýst þó ekki aðeins um að miðla 

þekkingu, heldur felur hún einnig í sér klíníska færni starfsmanns til þess að beita einstaklingsmiðaðri 

meðferð, sýna stuðning, meta aðstæður og sinna eftirfylgni eftir þörfum (Falvo, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu meðal heilbrigðisstarfsfólks hvað sjúklingafræðslu varðar þar sem 

hún er eitt af meginhlutverkum hjúkrunarfræðinga í umönnun sjúklinga. Oftar en ekki eru það 

hjúkrunarfræðingarnir sem veita sjúklingum fræðslu (Bastable, 2017). Fræðsla er þó samstarfsverkefni 

þeirra mörgu fagaðila sem koma að meðferð sjúklingsins, þar á meðal lækna, hjúkrunarfræðinga, 
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sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, næringarfræðinga og sálfræðinga. Samvinna er mikilvæg milli þessara stétta 

(Hafdís Skúladóttir, 2007).                                      

Á síðastliðnum áratugum hafa áherslur í sjúklingafræðslu breyst. Áður var fræðslan afmarkaðri og 

einblíndi á sjúkdómana sem slíka en nú snýst sjúklingafræðslan meira um að fyrirbyggja sjúkdóma og 

efla heilsu einstaklinga (Roter, Stashefsky-Margalit og Rudd, 2001). Heilbrigðisstarfsfólk tók áður 

alfarið ákvarðanir um það sem var mikilvægt fyrir sjúklinginn að vita en nú er lögð áhersla á að 

sjúklingurinn sé þátttakandi í eigin meðferð og ákvarðanatöku (e. shared decisionmaking) (Hoving, 

Visser, Mullen og Van den Borne, 2010). Það felur í sér að heilbrigðisstarfsfólk upplýsir sjúklinginn um 

meðferðarmöguleika, kosti þeirra og galla og í samráði við sjúkling er tekin ákvörðun um viðeigandi 

meðferð (National Institute for Health and Care Excellence, 2017). Samkvæmt Falvo getur 

ákvarðanataka og lausn vandamála þar sem sjúklingurinn er hafður með í ráðum haft jákvæð áhrif á 

meðferðarheldni sjúklings og haft í för með sér betri málalok fyrir hann (Falvo, 2011). Einnig hefur það 

sýnt sig að sjúklingar sem fá góða fræðslu upplifa síður kvíða (Coudeyre, Poiraudeau, Revel, Kahan, 

Drapé og Ravaud, 2002). Að auki hefur rannsóknum fjölgað undanfarin ár sem draga fram mikilvægi 

einstaklingshæfðrar fræðslu. Þá eru lýðfræðileg einkenni einstaklingsins skoðuð, svo sem aldur, kyn, 

fjölskylduaðstæður og bakgrunnur og fræðslan mótuð út frá því (Katrín Blöndal, Heiða Steinunn 

Ólafsdóttir, Sesselja Jóhannesdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2011). Slík fræðsla hefur í för með sér 

betri andlega líðan hjá sjúklingum en þegar fræðslan er miðuð að stórum hópi (Sørlie, Busund, 

Sexton, Sexton og Sørlie, 2006; McMurray, Johnson, Wallis, Patterson og Griffiths, 2007).   

1.2.1 Fræðsluferlið 

Fræðsluferlið (e. education progress) er kerfisbundið og vísindalegt ferli sem byggist á tveimur 

lykilhugtökum; kennslu (e. teaching) og lærdómi (e. learning). Mynd 1 sýnir að fræðsluferlið er stöðug 

hringrás sem getur færst aftur á byrjunarreit eftir að því lýkur. Fræðslan hefur náð tilsettum árangri ef 

breytingar verða á þekkingu (e. knowledge), viðhorfum (e. attitude) og færni (e. skills) þess sem 

fræðslunni er beint að. Ef árangri er ekki náð við lok fræðslunnar byrjar hringrásin upp á nýtt.   

Mat (e. assessment): Komast að fræðsluþörfum einstaklingsins og hvernig honum þykir best að læra.  

Skipulagning (e. planning): Skipuleggja hvaða fræðsla hentar einstaklingnum best og hvernig hún skal 

framkvæmd.  

Tæki/áhöld (e. implementation): Framkvæma fræðsluna með hjálp sérstakra hjálpartækja til dæmis 

bæklinga.  

Endurmat (e. evaluation): Ákvarða árangur fræðslunnar út frá breytingum á þekkingu og háttalagi 

einstaklingsins eftir fræðsluna.   
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Mynd  1. Fræðsluferlið. 

 

Heilbrigðisstarfsmaður sem veitir fræðsluna og sjúklingur eða aðstandandi sem tekur við fræðslunni 

ættu að fara í gegnum ferlið í sameiningu. Vinna að því að meta hvar fræðsluþörfin liggur, hvernig 

fræðsluform hentar best, hvaða áhöld skulu notuð og að lokum að meta árangurinn að fræðslu lokinni. 

Það fyrirkomulag endurspeglar sameiginlega ákvarðanatöku sem einkennir stefnu sjúklingafræðslu í 

dag (Bastable, 2017).   

1.2.1.1 Hindranir í fræðsluferlinu 

Margar hindranir geta orðið á vegi hjúkrunarfræðinga varðandi það að geta veitt sjúklingum 

árangursríka og nothæfa fræðslu. Þær hindranir sem hjúkrunarfræðingar hafa helst lýst eru 

tímaskortur, skortur á sjálfstrausti eða hæfni til þess að veita fræðslu, skortur á áhuga fyrir því að veita 

fræðslu og hvatningu frá stjórnendum er stundum ábótavant. Einnig hefur því verið lýst að 

umhverfisaðstæður eru ekki alltaf nógu góðar til þess að veita fræðslu, til dæmis er oft lítið pláss, 

hávaði í umhverfinu og mikil truflun. Að auki efast sumir hjúkrunarfræðingar um að sjúklingafræðsla sé 

áhrifarík og samskiptaleysi milli starfsmanna er stundum til staðar þannig að fræðslan verður ekki 

nógu markviss (Bastable, 2017; Friberg, Granum og Bergh, 2012).    

Einnig geta ýmsar fyrirstöður hjá skjólstæðingum haft áhrif á getuna til þess að halda athygli og 

meðtaka fræðsluna. Þessar fyrirstöður geta verið af ýmsum toga en dæmi er skortur á tíma vegna 

skjótrar útskriftar. Ef fræðslan er of yfirgripsmikil getur það reynst yfirþyrmandi fyrir einstaklinginn sem 

veldur pirringi og áhugaleysi á upplýsingum sem veittar eru. Kvíði og álag vegna bráðra eða 

langvinnra veikinda geta einnig dregið úr athygli og minnkað áhugann á veittum upplýsingum. Sýnt 

hefur verið fram á að læsi (e. literacy) og heilsulæsi (e. health literacy) spila stóran þátt í hæfni 
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einstaklinga til þess að vinna úr þeim skriflegu og munnlegu upplýsingum sem þeim eru veittar. 

Sjúkrahúsumhverfið eitt og sér getur einnig leitt til þess að einstaklingar fái þá tilfinningu að þeir hafi 

misst stjórn á aðstæðunum og að brotið sé gegn friðhelgi einkalífs þeirra sem getur haft áhrif á 

þátttöku í fræðsluferlinu. Persónulegir eiginleikar einstaklinga eru einnig mismunandi og eru þeir mis 

reiðubúnir að taka við nýjum upplýsingum. Mikilvægt er að einstaklingar fái stuðning og eflingu frá 

aðstandendum sínum og heilbrigðisstarfsfólki, þar á meðal hjúkrunarfræðingum því stuðningurinn 

getur haft mikið að segja með árangur fræðslunnar sem veitt er (Bastable, 2017). Góð 

meðferðarheldni sjúklings verður til með nokkrum þáttum, til dæmis góðum samskiptum, virðingu, virkri 

þátttöku og góðri samvinnu milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns. Sjúklingurinn verður að geta fylgt 

eftir þeim upplýsingum og ráðum sem veitt eru af heilbrigðisstarfsfólki (Falvo, 2011).    

1.2.2 Skrifleg fræðsla  

Skriflegar upplýsingar (e. written information aids) til dæmis bæklingar geta reynst vel í fræðslu og 

heyra til tækja og áhalda í fræðsluferlinu.  Skriflegar upplýsingar geta aukið afköst sjúklingafræðslu ef 

þær eru notaðar rétt og geta komið að ýmsum notum, sem fer eftir aðstæðum og markmiðum 

sjúklingafræðslunnar. Þær geta verið notaðar til þess að svara algengum spurningum, útskýra 

áhyggjuefni, undirbúa einstaklinginn fyrir fræðsluna sjálfa sem á eftir að eiga sér stað, undirstrika 

mikilvægar upplýsingar sem veittar voru munnlega eða hjálpa einstaklingnum að muna flókin en 

mikilvæg atriði um eigið ástand og bataferli (Falvo, 2011). Til að draga úr endurinnlögnum sjúklinga á 

sjúkrahús er mikilvægt að málfar skriflegra upplýsinga sé auðskiljanlegt fyrir sjúklinginn. Einnig er 

mikilvægt að þær séu ekki á of stöðluðu formi (Hafdís Skúladóttir, 2007) heldur skulu þær vera settar 

fram á einfaldan og skiljanlegan máta. Gott er að nota myndir, línurit, gröf og jafnvel teikna upp 

skýringarmyndir til stuðnings (Demir, Ozsaker og Ilce, 2008). The European patients' forum (2015) 

hefur sett það fram að sjúklingar geti tekið upplýstar ákvarðanir um eigin heilsu ef þeim er gert kleift að 

nálgast allar mikilvægar upplýsingar á auðveldu og skiljanlegu formi (The European patient's forum, 

2015). Í PEMAT (e. Patient education materials assessment tool) leiðbeiningunum um hvernig gæði 

skriflegs fræðsluefnis eru metin kemur fram að þau liggja fyrst og fremst í skiljanleika efnisins (e. 

understandability), hversu aðgengilegt það er og hversu auðvelt er að fylgja leiðbeiningum eftir (e. 

actionability) (Shoemaker, Wolf og Brach, 2013). 

Einn af kostunum við skriflegar upplýsingar er sá að hægt er að taka þær með sér heim og sýna 

þeim sem sjá um áframhaldandi umönnun, til dæmis fjölskyldunni og starfsfólki heimahjúkrunar 

(Hafdís Skúladóttir, 2007). Rannsókn sem Driscoll framkvæmdi árið 2000 leiddi í ljós að 

umönnunaraðilar og aðstandendur finna fyrir minni kvíða og meiri ánægju ef þeir eru hafðir með í 

fræðsluferlinu. Einnig eru skriflegar upplýsingar tímasparandi fyrir heilbrigðisstarfsfólk þar sem þær 

minnka þörf sjúklinga fyrir endurtekningu upplýsinganna munnlega (Andersson, Otterstrom-Rydberg 

og Karlsson, 2015). Heilbrigðisstarfsfólk hefur þá frekar tíma til þess að dýpka skilning skjólstæðinga 

sinna á efninu og fara yfir áhyggjuefni ef þau eru til staðar (Falvo, 2011).   

Bæklingar, dreifirit og bækur eru þau hjálpartæki sem eru aðgengilegust og mest notuð við fræðslu 

sjúklinga. Kostirnir eru margir. Sjúklingurinn getur rifjað upp upplýsingarnar þegar hjúkrunarfræðings 

eða annars heilbrigðisstarfsmanns nýtur ekki við og getur hann einnig lesið og meðtekið 
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upplýsingarnar á sínum hraða. Helstu ókostir skriflegs efnis eru að einstaklingar geta túlkað skrifað 

mál á ólíka vegu og ekki er endilega hægt að fá strax svör við spurningum sem vakna við lesturinn. 

Skriflegar upplýsingar eru heldur ekki alltaf á auðlesnu máli fyrir almenning. Fólk með sjónskerðingu 

eða skerðingu á vitsmunalegum þroska getur ekki nýtt sér skriflegar upplýsingar og þá þarf að finna 

aðra leið sem hentar betur (Bastable, 2017). Driscoll komst að því í rannsókn sinni árið 2000 að þegar 

sjúklingar og aðstandendur fengu skriflegar og/eða munnlegar upplýsingar fyrir útskrift um hreyfingu, 

virkni og vandamál sem gætu komið upp heima, upplifðu færri sjúklingar þessa fylgikvilla þegar heim 

var komið. Af þeim sjúklingum sem fengu skriflegar upplýsingar voru aðeins 19% sem upplifðu 

fylgikvilla eftir útskrift en af þeim sjúklingum sem fengu ekki skriflegar upplýsingar voru 58% sem 

upplifðu vandamál og fylgikvilla eftir útskift (Driscoll, 2000).                                                                                                                          

1.2.3 Munnleg fræðsla 

Munnleg fræðsla til sjúklinga er einnig mjög mikilvæg. Ef hún er gefin ein og sér er þó hætta á að 

sjúklingurinn gleymi upplýsingunum sem veittar eru og hann getur farið á mis við mikilvæg aðalatriði 

fræðslunnar (Moult, Franck og Brady, 2004). Í rannsókn sem Ghulam o.fl. framkvæmdu árið 2006 kom 

í ljós að áhrifaríkast er að sjúklingar fái bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar. (Ghulam, Kessler, 

Bachmann, Haller og Kessler, 2006). Þannig er skriflega fræðsluefnið notað til þess að undirstrika þær 

upplýsingar sem tjáðar eru sjúklingi munnlega (Scott, 2004). Í rannsókn Ingadóttur o.fl. kom jafnframt í 

ljós að sjúklingar kjósa helst að fá munnlega fræðslu hjá hjúkrunarfræðingi og skriflega fræðsluefnið 

kom þar á eftir. Sjúklingarnir lögðu þó áherslu á mikilvægi þess að blanda saman fræðsluaðferðum þar 

sem hver aðferð hefur sína kosti og galla. (Ingadóttir, Blöndal, Jaarsma og Thylen, 2016). Ef 

upplýsingagjöf er meira og minna veitt með óformlegum hætti, til dæmis munnlega, er hætta á að 

sjúklingurinn telji að ekki sé um eiginlega fræðslu að ræða þó starfsmaðurinn líti svo á. Það getur leitt 

til þess að sjúklingurinn sýni fræðslunni ekki jafn góða athygli. Ef munnleg fræðsla er eingöngu veitt er 

ekki hægt að sannreyna að upplýsingagjöf hafi yfirleitt átt sér stað, upplýsingarnar er ekki hægt að 

endurtaka og koma áleiðis til þeirra sem sinna áframhaldandi meðferð (Hafdís Skúladóttir, 2007).   

1.2.4 Fræðsla til sjúklinga eftir skurðaðgerð 

Sjúklingafræðsla er mikilvægur þáttur í hjúkrun eftir skurðaðgerðir. Fræðsla veitir sjúklingunum 

nauðsynlegar upplýsingar til þess að gera sér grein fyrir eigin ástandi og því sem felst í bataferlinu 

sem framundan er (Fredericks, Guruge, Sidani og Wan, 2010). Vel upplýstir sjúklingar virðast ráða 

betur við aðgerðarferlið heldur en sjúklingar sem eru minna upplýstir (Rankinen, Salanterä, Heikkinen, 

Johansson Kaljonen, Virtanen, Leino-Kilpi, 2007). Fræðslan sem veitt er felur meðal annars í sér 

upplýsingar um notkun lyfja þegar heim er komið, hreyfingu og virkni, næringu, verkjastillingu og 

umhirðu skurðsárs. Einnig er sjúklingi tjáð hvaða einkennum óeðlilegra fylgikvilla hann eigi að vera 

vakandi fyrir (Fredericks, Guruge, Sidani og Wan, 2010). Fræðsla til skurðsjúklinga hefur einnig verið 

tengd við minni kvíða og álag hjá skurðsjúklingum og minni verki. Einnig leiðir hún af sér styttri 

sjúkrahúsdvöl hjá skurðsjúklingum eftir aðgerð og færri endurinnlagnir (Rankinen o.fl., 2007; 

Fredericks o.fl, 2010; Katrín Blöndal o.fl., 2011).  

Vegna tækniframfara á sviði aðgerða, svæfinga og umönnunar eftir skurðaðgerðir útskrifast 

sjúklingar nú fyrr heim af sjúkrahúsi eftir aðgerðir en áður. Aukin ábyrgð er því á herðum sjúklinga 



20 

hvað varðar sjálfsumönnun eftir útskrift. Það felur meðal annars í sér að fylgjast með og meðhöndla 

einkenni sem geta komið fram eftir aðgerðir, til dæmis verki (Ingadóttir og Zoëga, 2017). Fræðsluþarfir 

skurðsjúklinga eru umfangsmiklar og halda áfram að vera til staðar eftir sjúkrahúsvistina. Eftirfylgd er 

því mikilvæg fyrir skurðsjúklinga og að meta þarfir hvers og eins fyrir fræðslu. Það hefur í för með sér 

aukna ánægju sjúklinganna vegna færri fylgikvilla og ódýrari heilbrigðisþjónustu vegna færri 

endurinnlagna. Þó er ljóst að gera þarf fræðsluna einstaklingshæfari. Ekki er nóg að skipuleggja 

fræðslu skurðsjúklinga einungis út frá tegund aðgerðar heldur þarf að taka tillit til bakgrunns, 

persónuleika og andlegs og líkamlegs ástands hvers og eins (Katrín Blöndal o.fl., 2011).    

1.2.5 Fræðsla sem hjúkrunarmeðferð við verkjum 

Verkir eru algeng ástæða fyrir því að skurðsjúklingar leggjast aftur inn á sjúkrahús eftir að hafa verið 

útskrifaðir. Ófullnægjandi verkjastilling eftir skurðaðgerðir getur leitt til langvarandi verkja (Joshi og 

Ogunnaike, 2005). Mikilvægt er að gera sjúklingum grein fyrir mikilvægi þess að meðhöndla verki í 

bataferlinu eftir skurðaðgerð og hvernig þeir geti tekið virkan þátt í því. Þátttaka sjúklinga getur haft 

mikið að segja með árangur verkjameðferðarinnar. Sameiginleg ákvarðanataka er sérlega mikilvæg í 

meðhöndlun verkja þar sem verkjaupplifun er mismunandi eftir einstaklingum (Ingadóttir og Zoëga, 

2017).   

Rannsókn sem Lithner og Zilling framkvæmdu leiddi í ljós að sjúklingum fannst fræðsla um 

verkjastillingu skipta mestu máli af þeirri fræðslu sem veitt er fyrir og eftir skurðaðgerðir (Lithner og 

Zilling, 2000). Sýnt hefur verið fram á að verkir hafa mikil áhrif á svefn skurðsjúklinga og gæti það 

meðal annars verið ástæðan fyrir þörf á fræðslu um verkjastillingu eftir skurðaðgerð (Leegaard o.fl., 

2010).  Rannsóknir hafa sýnt að konur gera frekar ráð fyrir verkjum og tjá meiri verki en karlar (Lára 

Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010; Zoëga o.fl., 2015). Leegard, Rustøen og Fagermoen rannsökuðu árið 

2010 áhrif verkja á daglegt líf kvenna eftir hjartaskurðaðgerðir. Þeir komust að því að konur eru mun 

samviskusamari að fylgja leiðbeiningum um líkamlega hreyfingu eftir skurðaðgerð heldur en 

verkjastillingu. Einnig komust þeir að því að konurnar vantaði meiri upplýsingar um af hverju 

verkjastilling eftir skurðaðgerð er mikilvæg og af hverju það er mikilvægt að taka verkjalyf reglulega. 

Auk þess undirstrika rannsakendur að upplýsingarnar verði að miða út frá hverjum og einum 

einstaklingi og aðstæðum. Sú niðurstaða rannsókna að konur greini frá meiri verkjum en karlar bendir 

til að líklega þurfi fræðsla og verkjameðferð að vera kynjamiðuð (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). 

Í lokin ber að nefna að niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um áhrif fræðslu fyrir skurðaðgerðir á 

verki og verkjastillingu eftir aðgerð. Margar þeirra benda þó til jákvæðra áhrifa fræðslu á verki eftir 

skurðaðgerðir (Watt-Watson, Stevens, Katz, Costello, Reid og David, 2004; Oshodi, 2007; Kearney, 

Jennrich, Lyons, Robinson og Berger, 2011; Grawe, Bouchard, Lindig og Huppe, 2010; Barry, 2017).   
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1.3 Heilsulæsi 

Hugtakið heilsulæsi (e. health literacy) er tiltölulega nýtt á nálinni. Því hefur verið lýst sem hæfni og 

vilja einstaklings til þess að nálgast og meta upplýsingar um heilsu og í framhaldinu taka ákvarðanir og 

mynda sér skoðanir hvað varðar eigin heilsu í daglegu lífi. Þar er átt við heilbrigðisþjónustu, forvarnir 

og heilsueflingu til þess að auka eigin lífsgæði. Einstaklingur með gott heilsulæsi getur tekið ábyrgð á 

eigin heilsu, sem og fjölskyldu sinnar og samfélagsins sem hann tilheyrir (Sørensen, Van den 

Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska, og Brand, 2012). Í rannsókn frá árinu 2015 sem Sørensen 

o.fl. framkvæmdu til að kanna heilsulæsi í Evrópu kom í ljós að 29-62% þýðisins var með 

ófullnægjandi heilsulæsi, en það var breytilegt eftir löndum. Heildarþýðið var 8000 einstaklingar og 

gagna var aflað í átta Evrópulöndum: Austurríki, Búlgaríu, Þýskalandi, Grikklandi, Írlandi, Hollandi, 

Póllandi og Spáni. Af þessum löndum mældist besta heilsulæsið meðal Hollendinga og á eftir fylgdu 

Írar og Þjóðverjar (Sørensen o.fl., 2015). Rannsókn á heilsulæsi Íslendinga er enn á byrjunarstigi og 

engar niðurstöður hafa enn verið birtar. Niðurstöður fyrrnefndrar rannsóknar geta þó bent til þess að 

heilsulæsi meðal almennings á Íslandi sé með svipuðu móti.         

Ófullnægjandi heilsulæsi hjá einstaklingum getur haft ýmislegt í för með sér, til dæmis verra 

heilsufar, minni vitneskju um meðferðarmöguleika, minni skilning á hverskyns upplýsingum frá 

heilbrigðisstarfsfólki og fleiri sjúkrahúsinnlagnir. Læsi (e. literacy) er skilgreint sem hæfileikinn til þess 

að lesa og tala eigið tungumál. Hagnýtt læsi er hæfileikinn til þess að skilja og notfæra sér það sem 

lesið er til þess að lifa og hrærast í nútíma samfélagi, ná settum markmiðum og efla þekkingu sína og 

möguleika. Heilsulæsi einstaklings getur verið mun verra en læsi hans, þar sem honum getur gengið 

vel að lesa og notfæra sér upplýsingar úr umhverfi sem hann þekkir vel en átt í erfiðleikum með að 

skilja ritað mál þar sem önnur orð og hugtök eru notuð, til dæmis læknisfræðilegar upplýsingar. Þetta 

getur líka átt við vel menntaða einstaklinga. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir því 

að vandamálið er til staðar. Ef heilbrigðisstarfsfólk er vel upplýst um ófullnægjandi heilsulæsi, tíðni 

þess og afleiðingar er auðveldara að koma auga á þá einstaklinga sem þurfa aukið aðhald og aðstoð 

við að ná tökum á að skilja og notfæra sér heilsufarstengdar upplýsingar (Andrus og Roth, 2002).  

Gott heilsulæsi er mikilvægt fyrir skurðsjúklinga í nútíma heilbrigðiskerfi. Skurðsjúklingar eru 

útskrifaðir heim fyrr en áður og því þarf að miða útskriftaráætlun og þörf fyrir fræðslu út frá hverjum og 

einum einstaklingi. Sérstaklega þarf að taka mið af kyni, aldri, tegund aðgerðar og fleiri þáttum sem 

geta haft áhrif á árangur sjálfsumönnunar þegar heim er komið og mat á því hvenær eigi að leita sér 

aðstoðar (McMurray o.fl., 2007).          
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1.4 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að tryggja gæði fræðslubæklings um verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð á Landspítala sem þýddur var úr ensku yfir á íslensku og staðfærður með leyfi höfundar. 

Bæklingurinn ber heitið Pain relief after your surgery eða Verkjameðferð eftir skurðaðgerð og var 

upphaflega unninn af Dr. Judy Watt-Watson við Háskólann í Toronto, Kanada, sjá fylgiskjal 1. Tveir 

aðilar stóðu að þýðingunni, annar heilbrigðismenntaður og hinn með menntun í þýðingarfræðum. 

Ástæðan fyrir því að þessi bæklingur var valinn er sú að hann hefur verið prófaður áður á 

skurðsjúklingum og reynst vel (Bjørnnes o.fl.; Watt-Watson, Stevens, Katz, Costello, Reid og David, 

2004). Innihald bæklingsins snýr að verkjum eftir skurðaðgerð, verkjameðferð og hindrandi viðhorfum 

til verkjameðferðar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir 

skurðaðgerð á Landspítala og kanna skilning þeirra á innihaldi bæklingsins með svokölluðum 

ígrunduðum samtölum (e. cognitive interviewing).  

1.4.1 Rannsóknarspurningar 

 Hvernig er heilsulæsi einstaklinga sem eru á biðlista eftir skurðaðgerð? 

o Er munur á heilsulæsi karla og kvenna? 

o Er munur á heilsulæsi eftir aldri? 

o Er munur á heilsulæsi eftir menntunarstigi? 

 Hvernig skilja einstaklingar sem eru á biðlista eftir skurðaðgerð fræðslubækling um 

verkjameðferð? 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Rannsóknarsnið og úrtak 

Rannsóknin var tvískipt með blandaðri aðferð, annars vegar megindleg, lýsandi þversniðsrannsókn (e. 

descriptive cross-sectional) þar sem stuðst var við spurningalista og hins vegar eigindleg þar sem 

þátttakendur voru boðaðir í ígrunduð viðtöl (e. cognitive interviewing). Megindlegar rannsóknir (e. 

quantitative research) byggjast á tölulegum gögnum sem safnað er og þau notuð til að alhæfa um 

þýðið út frá úrtaki rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í lýsandi þversniðsrannsókn er 

gögnum lýst á ákveðnum tímapunkti (Laufey Tryggvadóttir, 2003). Í eigindlegum rannsóknum (e. 

qualitative research) er miðað að því að skoða mannlegt atferli, aðstæður og merkingu þátttakenda á 

tilteknu viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

Þátttakendur voru einstaklingar á aldrinum 18-75 ára sem voru á biðlista almennra skurðlækninga 

fyrir valskurðaðgerð á Landspítala í febrúarmánuði 2018. Í fyrri hluta rannsóknarinnar var þýðinu, 220 

einstaklingum á biðlista, skipt í lög eftir kyni og aldri áður en úrtakið var tekið og er þá um að ræða 

lagskipt úrtak (e. stratified sampling) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Eftir þeirri 

uppröðun var haft samband við annan hvern einstakling á listanum. Á biðlistanum voru 60% konur og 

40% karlar og séð var til þess að kynjahlutfall þátttakenda í rannsókninni héldist það sama. Með 

fyrrgreindri lagskiptingu var aldursdreifingin einnig sú sama. Með þessu móti fékkst úrtak sem 

endurspeglaði þýðið best. Útilokaðir frá þátttöku voru sjúklingar með skerta hugarstarfsemi, 

einstaklingar eldri en 75 ára, þeir sem skildu ekki íslensku, bjuggu ekki á höfuðborgarsvæðinu, voru á 

flýtingu eftir skurðaðgerð eða ef skurðaðgerð var áætluð eftir minna en mánuð þegar rannsóknin var 

gerð. Í seinni hluta rannsóknarinnar voru valdir sex einstaklingar með mismunandi heilsulæsi af þeim 

57 sem svöruðu spurningakönnun í fyrri hluta rannsóknarinnar. Þessir tilteknu einstaklingar voru valdir 

út frá tilgangi rannsóknarinnar og talið var að gætu gefið bestu upplýsingar um viðfangsefnið og er þá 

talað um tilgangsúrtak (e. purposive sampling) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

2.2 Mælitæki 

Heilsulæsi þátttakenda var metið með stuttu útgáfu Evrópska heilsulæsislistans (the European health 

literacy survey questionnaire (HLS-EU-Q16)) (þýddur og staðfærður af Dr. Árúnu K. Sigurðardóttur, 

Guðrúnu Heiðu Kristjánsdóttur og Sonju Stelly Gústafsdóttur). Listinn samanstendur af 16 atriðum 

sem meta aðgengi, skilning og færni til þess að nota heilbrigðistengdar upplýsingar innan þriggja 

sviða; heilbrigðiskerfis, fyrirbyggingar sjúkdóma og heilsueflingar. Svarað er á kvarða með fjórum 

svarmöguleikum: „mjög auðvelt“, „frekar auðvelt“, „frekar erfitt“ og „mjög erfitt“ (Sørensen o.fl, 2015). 

Mælitækið er afrakstur Evrópuverkefnis um heilsulæsi (e. the European health literacy project (HLS-

EU)) (Sørensen o.fl, 2015) og er aðgengilegt almenningi án sérstaks leyfis. Við gagnagreiningu eru 

svör flokkuð þannig að „mjög auðvelt“/„frekar auðvelt“ = 1 og „frekar erfitt“/„mjög erfitt“ = 0. Reiknuð er 

summa svara og mögulegur stigafjöldi eru 0-16 stig.  Mat á heilsulæsi er svo reiknað þannig að 0-8 

stig = (líklega) ófullnægjandi heilsulæsi, 9-12 stig = (líklega) takmarkað heilsulæsi, 13-16 stig = 

(líklega) fullnægjandi heilsulæsi. Próffræðilegum eiginleikum upphaflega mælitækisins (HLS-EU-Q47) 

og þessarar styttu útgáfu hefur áður verið lýst (The HLS-EU Consortium, 2012; Pelikan, Röthlin, 
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Ganahl og Peer, 2014; Storms, Claes, Aertgeerts og Van den Broucke, 2017). Mælt hefur verið með 

notkun styttri útgáfunnar í rannsóknum sem þessari þar sem heilsulæsi er ekki megin rannsóknarefnið. 

Ásamt heilsulæsislistanum voru þátttakendur beðnir um að svara fjórum bakgrunnsspurningum um 

kyn, aldur, hæsta menntunarstig og stöðu á vinnumarkaði.  

Styrkur spurningalista er aðallega sá að hægt er að safna fjölbreyttum upplýsingum á stuttum tíma 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Hingað til hafa útprentaðir spurningalistar verið mest notaðir við 

gagnasöfnun í könnunum (e. survey) en með aukinni notkun Internetsins hafa netkannanir rutt sér til 

rúms. Það er ódýrara að útbúa og senda út spurningalista á rafrænu formi heldur en útprentaða 

spurningalista sem getur verið eftirsóknarvert, sérstaklega þegar um stórar kannanir er að ræða. Það 

hefur þó sýnt sig í rannsóknum að svarhlutfall í netkönnunum er oft lægra en í útprentuðum könnunum 

(Hohwü, Lyshol, Gissler, Jonsson, Petzold og Obel, 2013).  Einnig eru ekki allir einstaklingar með 

aðgang að Internetinu eða ekki með tölvupóstfang og eru því ekki móttækilegir fyrir netkönnunum 

einum og sér. Það er oft auðveldara að lesa efni af blaði heldur en af tölvuskjá, til dæmis fyrir eldra 

fólk. Það tekur þó lengri tíma að prenta út spurningalista, senda í pósti og fá svar til baka frá 

þátttakendum heldur en ef spurningalistarnir eru á rafrænu formi (Snap surveys, 2012).    

Ígrunduð samtöl (e. cognitive interviewing) hafa verið skilgreind sem eigindleg rannsóknaraðferð 

(Sofaer, 2002) þó viðtalsramminn sé staðlaðri en tíðkast í eigindlegum rannsóknum. Má segja að 

ígrunduð samtöl séu blanda af hugmyndafræði vitrænnar sálfræði (e. cognitive psychology) og 

aðferðafræði (e. methodology) (Drennan, 2003).  Ígrunduð samtöl eru viðtalsaðferð sem rannsakendur 

geta notað til að tryggja að þátttakendur skilji upplýsingar sem þeim eru veittar á sama hátt og 

rannsakendur gera ráð fyrir. Aðferðin hjálpar þannig til við að komast að því hvernig einstaklingar 

innan ákveðins markhóps vinna úr og bregðast við veittum upplýsingum frá rannsakendum (Willis, 

2004). Tvær meginaðferðir eru notaðar í ígrunduðum samtölum, annars vegar notkun ítarspurninga (e. 

verbal probing technique) og hins vegar „hugsað upphátt“. Í þessari rannsókn var stuðst við báðar 

aðferðir. Ítarspurningar voru notaðar til þess að hjálpa rannsakendum að komast að því hvað 

viðmælandi var að hugsa ef hann hikaði við lesturinn. „Hugsað upphátt” aðferðin snýst um að efnið 

sem lagt er fyrir er lesið upphátt af viðmælanda og orð hans og viðbrögð skráð nákvæmlega af þeim 

sem tekur viðtalið (Sólrún Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013). Ígrunduð samtöl felast yfirleitt í því 

að tveir aðilar taka viðtalið við viðmælanda. Einn þeirra sér um að auðvelda viðmælanda að tjá 

hugsanir sínar en reynir að trufla hann sem minnst meðan á lestri stendur. Hinn aðilinn sér um að 

leiða samtalið og spyr viðmælanda ítarspurninga þegar á við, til dæmis: „Ég sé að þú stoppar, getur 

þú sagt mér hvað þú ert að hugsa?“ (Beatty og Willis, 2007). Það getur verið erfiðara en það hljómar 

að búa til efni sem allir einstaklingar skilja. Einnig að þeir skilji efnið á sama hátt og rannsakendur 

lögðu upp með. Texti eða spurningar hafa tvær merkingar, bókstaflega merkingu (e. literal) og 

fyrirhugaða (e. intended) merkingu rannsakandans. Ígrunduð samtöl hafa hjálpað rannsakendum að 

þróa betra fræðsluefni og spurningalista sem hentar almenningi (Collins, 2003). Kostir matstækja sem 

byggja á viðtölum er að þau veita ítarlegar upplýsingar og góða innsýn í aðstæður einstaklinga 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003).  

PEMAT matstækið (The Patient Education Material Assessment Tool) var notað til hliðsjónar við 

úrvinnslu viðtalanna. PEMAT matstækið er ætlað til að hjálpa til við að meta gæði skriflegs 
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fræðsluefnis og kanna og bera saman hvernig einstaklingar geta skilið (e. understandability) og 

brugðist við (e. actionability) fræðsluefninu (Shoemaker o.fl., 2013). Við úrvinnslu viðtalanna var 

einblínt á skilning viðmælenda á fræðslubæklingnum og því stuðst við skiljanleika (e. 

understandability) í úrvinnslunni. Í PEMAT mælitækinu er skiljanleika skipt í sex undirflokka: 

efnisinnihald (e. content), orðaval og textastíl (e. word choice and style), talnanotkun (e. use of 

numbers), skipulag (e. organization), hönnun og útlit (e. layout and design) og myndir og töflur (e. use 

of visual aids). Athugasemdir viðmælenda voru flokkaðar í þessa undirflokka við úrvinnslu viðtalanna.                                                                              

2.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd í febrúar - apríl 2018. Leiðbeinendur rannsóknarinnar hringdu í 

einstaklinga á biðlista almennra skurðlækninga sem uppfylltu þátttökuskilyrði, kynntu fyrir þeim 

rannsóknina og fengu leyfi hjá 101 einstaklingi til að senda þeim spurningalista bréfleiðis um 

heilsulæsi og bakgrunnsupplýsingar ásamt kynningarbréfi um rannsóknina, sjá fylgiskjal 2. 

Þátttakendur sendu svo spurningalistana til baka til rannsakenda með pósti í merktu umslagi. 

Rannsakendur færðu svörin sem bárust, 57 talsins, jafnóðum inn í Excel skjal og flokkuðu stigin í 

ófullnægjandi heilsulæsi, takmarkað heilsulæsi og fullnægjandi heilsulæsi. Af þeim lista tók 

leiðbeinandi saman fimm einstaklinga með lágt heilsulæsi og fimm með hátt heilsulæsi og útbjó lista 

yfir þá þar sem einungis komu fram nöfn og símanúmer þátttakendanna en ekki upplýsingar um 

heilsulæsi. Þann lista fengu rannsakendur afhentan og hringdu í þessa tilteknu tíu einstaklinga og 

buðu þeim að taka þátt í seinni hluta rannsóknarinnar. Rannsakendur hringdu í þátttakendur úr báðum 

flokkum til skiptis. Fjórir af þeim samþykktu að koma í viðtal. Áður en viðtölin fóru fram fengu 

rannsakendur þjálfun í að taka viðtöl með aðferð ígrundaðra samtala hjá Katrínu Blöndal, sérfræðingi í 

hjúkrun sem hefur reynslu í að taka slík viðtöl. Þjálfunin fólst í því að Katrín hitti rannsakendur og var í 

hlutverki þátttakanda sem las yfir bæklinginn. Rannsakendur studdust við viðtalsramma sinn og fengu 

ráð frá Katrínu um hvernig best væri að nálgast viðmælandann.   

Viðtölin fóru fram dagana 6. - 12. apríl í fundarherbergi í Eirbergi, aðsetri Hjúkrunarfræðideildar. Í 

viðtölunum studdust rannsakendurnir við sérútbúinn viðtalsramma, sjá fylgiskjal 3. Annar 

rannsakandinn leiddi viðtalið á meðan hinn skráði niður athugasemdir þátttakenda. Viðtölin voru tekin 

upp á hljóðskrá í síma með samþykki þátttakenda. Rannsakendur kynntu þátttakendum tilgang 

rannsóknar og í hverju þátttaka þeirra fælist. Þátttakendur fengu einnig afhent kynningarbréf og 

skrifuðu undir upplýst samþykki. Því næst lásu þeir fræðslubæklinginn upphátt með rannsakendur sér 

við hlið og tjáðu þeim ef þeir höfðu einhverjar athugasemdir varðandi orðalag, orðanotkun og 

framsetningu efnisins. Þegar þátttakendur höfðu lokið lestrinum báru rannsakendur upp nokkrar 

lokaspurningar og farið var yfir heildarálit þátttakanda á bæklingnum. Rannsakendur fóru síðan yfir 

athugasemdir sínar og breyttu textanum í bæklingi í samræmi við þær. Þá voru tveir einstaklingar til 

viðbótar boðaðir í viðtal og þeir beðnir um að lesa bæklinginn og rannsakendur unnu úr 

athugasemdum sínum eins og fyrr var lýst.  
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2.4 Gagnaúrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna úr heilsulæsisspurningalistanum sem tilheyrði fyrri hluta rannsóknar var notast við 

tölfræðiforritin Excel og SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (IBM, Armonk, NY, U.S.A.). 

Lýsandi tölfræði, fylgnistuðlar, tíðnitöflur og óstikuð próf (e. non-parametric) voru notuð við 

úrvinnsluna. Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa bakgrunnsupplýsingum þátttakenda, kyni, aldri, 

menntun og stöðu á vinnumarkaði. Ef þátttakandi svaraði ekki þremur eða fleiri spurningum í 

heilsulæsisspurningalistanum taldist svarið ógilt (Pelikan o.fl., 2014). Fylgni var reiknuð milli 

heildarstigafjölda úr heilsulæsislista og aldurs þátttakenda. Til þess var notaður fylgnistuðullinn 

Spearman's rho en hann er notaður til að meta tengsl milli tveggja raðbreyta. Spearman's rho tekur 

gildi á bilinu –1 til +1 þar sem –1 og +1 gefa til kynna fullkomna fylgni en 0 enga fylgni. Normaldreifing 

heildarstigafjölda úr heilsulæsislista var mæld með Shapiro-Wilk prófinu en það þarf að vera 

ómarktækt til að úrtakið sé normaldreift. Shapiro-Wilk prófið reyndist marktækt og úrtakið því ekki 

normaldreift. Óstikuðu prófin Mann-Whitney og Kruskal-Wallis voru því notuð til frekari samanburðar á 

breytum en þau eru notuð þegar úrtakið er lítið og er ekki normaldreift. Mann-Whitney prófið var notað 

til þess að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á heildarstigafjölda heilsulæsislista og kyns 

en Kruskal-Wallis prófið var notað til þess að kanna hvort marktækur munur væri á heildarstigafjölda 

heilsulæsislista og menntunar þátttakenda. Í útreikningum var miðað við marktektarmörkin p < 0,05. Ef 

P-gildið er undir 0,05 er hægt að gera ráð fyrir með 95% vissu að marktækur munur sé á breytunum 

(Polit og Beck, 2004). Niðurstöður úrvinnslunnar voru settar fram í töflum og myndum. Við úrvinnslu 

gagna úr viðtölunum sem tilheyrði seinni hluta rannsóknar var PEMAT-mælitækið haft til hliðsjónar og 

athugasemdir viðmælenda settar upp í töflu og flokkaðar í undirflokka samkvæmt leiðbeiningum 

PEMAT.  

2.5 Siðfræði 

Við gerð rannsókna er mikilvægt að huga að siðfræðilegum þáttum en grundvallarkrafa 

vísindarannsókna kveður á um að borin sé virðing fyrir mannhelgi þátttakenda og að mannréttindum 

sé ekki fórnað fyrir hagsmuni vísinda og samfélags (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 

2014). Áður en framkvæmd rannsóknarinnar hófst veitti Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 

(5/2018) og framkvæmdastjóri lækninga samþykki fyrir henni, sjá fylgisjöl 4 og 5. Í upphafi hringdu 

rannsakendur í þá þátttakendur sem uppfylltu þátttökuskilyrði og fengu hjá þeim leyfi símleiðis til að 

senda þeim kynningarbréf og spurningakönnun. Í kynningarbréfinu var þátttakendum gerð grein fyrir í 

hverju þátttaka þeirra fólst og rétti þeirra til að hætta þátttöku. Í lok bréfsins kom einnig fram að með 

því að þátttakandi skilaði útfylltum spurningalistanum samþykkti hann þátttöku í fyrri hluta 

rannsóknarinnar og gæfi rannsakendum leyfi til að hafa samband varðandi þátttöku í seinni hlutanum. 

Fyrr á árinu gaf Vísindasiðanefnd út reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði þar sem fram kemur 

í 14. grein að ef þátttaka felst einvörðungu í að svara spurningalista jafngildi sú svörun upplýstu 

samþykki svo lengi sem það komi fram á upplýsingablaði (Reglur um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði, 2018). Þeir sem tóku þátt í seinni hluta rannsóknarinnar og mættu í viðtal fengu að 

lesa yfir kynningarblað áður en viðtal hófst en þar komu fram öll þau atriði sem upplýst skriflegt 

samþykki krefst (Reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2018). „Með upplýstu samþykki er átt 
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við sérstaka ótvíræða, skriflega yfirlýsingu sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að 

hann sé samþykkur þátttöku í tilgreindri vísindarannsókn, sem hann hefur verið upplýstur um í 

samræmi við ákvæði 10. gr." (Reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2018). Þátttakandi 

skrifaði undir tvö eintök af upplýstu samþykki, annað eintakið fékk þátttakandi en rannsakendur hitt. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Lýsing á úrtaki 

 

Þátttakendur í fyrri hluta rannsóknarinnar voru 57 talsins. Svarhlutfall var 56,4%. Meðalaldur var 55 ár 

(staðalfrávik 13,4). Yngsti þátttakandi var 22 ára og sá elsti 75 ára. Í töflu 1 koma fram upplýsingar um 

kyn, aldursbil, hæsta menntunarstig sem þátttakendur hafa lokið og stöðu á vinnumarkaði. Konur voru 

í meirihluta (57,1%). Aldri þátttakenda var skipt í tvö aldursbil og var meirihluti þátttakenda í 

aldursflokknum 18-64 ára (74,5%). Flestir þátttakenda höfðu lokið framhaldsnámi (37,5%) eða 

háskólanámi (35,7%). Flestir voru útivinnandi (59,6%). Nánari bakgrunnsupplýsingar þátttakenda er 

að finna í töflu 1. 

Tafla  1. Upplýsingar um þátttakendur sem svöruðu spurningalista um heilsulæsi í fyrri hluta 
rannsóknar 

  Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Kyn    

 Karl 24 42,9 

 Kona 32 57,1 

 Svarar ekki 1  

Aldursbil    

 18-64 ára 41 74,5 

 65-75 ára 14 25,5 

 Svarar ekki 2  

Hæsta menntunarstig    

 Grunnskóli (skyldunám) 15 26,8 

 Framhaldsnám 

(bóklegt/verklegt) 

21 37,5 

 Háskólanám 20 35,7 

 Svarar ekki 1  

Staða á vinnumarkaði    

 Útivinnandi 34 59,6 

 Heimavinnandi 1 1,8 

 Námsmaður 1 1,8 

 Atvinnulaus 2 3,5 

 Öryrki 6 10,5 

 Á eftirlaunum 12 21,1 

 Veit ekki/kýs ekki að svara 1  
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Þátttakendur í seinni hluta rannsóknarinnar voru sex talsins, tvær konur og fjórir karlar. Meðalaldur 

var 54 ár. Tveir þátttakendur voru með ófullnægjandi heilsulæsi, einn með takmarkað heilsulæsi og 

þrír með fullnægjandi heilsulæsi.  

3.2 Hvernig var heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir skurðaðgerð? 

 

Meðalstigafjöldi á heilsulæsislistanum var 12,9 stig (staðalfrávik 3,1). Lægsti heildarstigafjöldi var þrjú 

stig og hæsti heildarstigafjöldi 16 stig. Þrír spurningalistar voru ógildir þar sem þátttakendur svöruðu 

ekki þremur eða fleiri spurningum. Helmingur þátttakenda var með fullnægjandi heilsulæsi en mikill 

minnihluti var með ófullnægjandi heilsulæsi. Mynd 2 sýnir hlutfallslega skiptingu á heilsulæsi 

þátttakenda. 

 

 

Mynd  2. Heilsulæsi þátttakenda samkvæmt heildarstigafjölda heilsulæsislista HLS-EU-Q16. 
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3.2.1 Er munur á heilsulæsi karla og kvenna? 

 

Á mynd 3 sést hvernig heilsulæsi dreifist hjá körlum og konum. Kynjahlutföll voru svipuð hjá þeim sem 

voru með fullnægjandi og ófullnægjandi heilsulæsi, en 17 konur voru með takmarkað heilsulæsi á móti 

fimm körlum. Þrátt fyrir það mældist ekki marktækur munur á heilsulæsi karla og kvenna samkvæmt 

Mann-Whitney prófi sem sýndi p = 0,19 sem er hærra en marktektarmörkin sem miðað var við,  

p < 0,05. 

 

 

Mynd  3. Skipting heilsulæsis eftir kynjum. 

  

Fj
öl

di
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3.2.2 Er munur á heilsulæsi eftir aldri?  

 

Á mynd 4 sést hvernig heilsulæsi dreifist eftir aldursflokkum þátttakenda. Flestir þeirra sem voru í 

aldursflokknum 65-75 ára mældust með fullnægjandi heilsulæsi en enginn í þeim aldursflokki mældist 

með ófullnægjandi heilsulæsi. Þess má geta að mun færri einstaklingar voru í aldursflokknum 65-75 

ára eða aðeins 24,6% af heildarfjölda þátttakenda. Fylgnin á milli aldurs og heilsulæsis mældist 

samkvæmt Spearman’s rho = 0,231. Sú fylgni reyndist ekki marktæk þar sem p = 0,1. Það er hærra en 

marktektarmörkin sem miðað var við, p < 0,05. 

 

Fj
öl

di
 

Mynd  4. Dreifing á heilsulæsi eftir aldursflokkum. 
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3.2.3 Er munur á heilsulæsi eftir menntunarstigi?  

 

Mynd 5 sýnir dreifingu á heilsulæsi eftir menntunarstigi þátttakenda. Af þeim sem mældust með 

ófullnægjandi heilsulæsi voru 75% með grunnskólapróf sem hæsta menntunarstig. Meirihluti 

háskólamenntaðra var með fullnægjandi heilsulæsi en enginn þeirra var með ófullnægjandi heilsulæsi. 

Ómarktækur munur mældist á milli heilsulæsis og menntunarstigs þátttakenda samkvæmt Kruskal-

Wallis prófi sem sýndi p = 0,09 sem er hærra en marktektarmörkin sem miðað var við, p < 0,05. 

 

 

Mynd  5. Dreifing á heilsulæsi eftir menntunarstigi. 

 

3.3 Hvernig skilja einstaklingar á biðlista eftir skurðaðgerð 

fræðslubækling um verkjameðferð? 

Tekin voru viðtöl við alls sex einstaklinga með aðferð ígrundaðra samtala þar sem metinn var 

skilningur þeirra á innihaldi bæklingsins. Viðtölunum var skipt í tvennt. Í fyrri hluta voru fjórir 

einstaklingar boðaðir í viðtöl sem lásu bæklinginn upphátt og komu með athugasemdir. Síðan var 

bæklingurinn lagfærður eftir þeim athugasemdum sem fengust í viðtölunum fjórum. Í seinni hluta voru 

tveir einstaklingar til viðbótar boðaðir í viðtöl sem lásu endurbætta útgáfu bæklingsins. 

  

Fj
öl

di
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3.3.1 Niðurstöður fyrri hluta viðtala 

 

Í töflu 2 sjást athugasemdir viðmælenda 1-4 sem flokkaðar eru eftir skiljanleika í undirflokka 

samkvæmt PEMAT matstækinu. Flestar athugasemdir viðmælenda snerust að undirflokkunum 

efnisinnihald og orðaval og textastíll. Allir viðmælendur gerðu athugasemd við orðið „utanbasts”. 

Viðmælendur höfðu ekki heyrt orðið áður og skýringu vantaði á því þar sem það kom fyrst fram í 

textanum. Einnig höfðu allir viðmælendur orð á því að bæklingurinn væri bæði auðlesinn og 

gagnlegur. 

 *Undirflokkar skiljanleika 

(1) Efnisinnihald    (4) Skipulag 

(2) Orðaval og textastíl   (5) Hönnun og útlit 

(3) Talnanotkun    (6) Myndir og töflur 

 

 

 

Tafla 2.  Tafla  2. Athugasemdir viðmælenda í fyrri hluta viðtala flokkað eftir undirflokkum 
skiljanleika samkvæmt PEMAT matstækinu 
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3.3.2 Lagfæringar á bæklingi 

Bæklingurinn var lagfærður út frá þeim athugasemdum sem fram komu hjá viðmælendum í fyrri hluta 

viðtalanna. Verkjamatskvarðinn var útskýrður nánar og færður framar í textann. Orðið „utanbasts” var 

tekið út og í staðinn sagt að lyf væri gefið inn að mænu. Að auki var því bætt við að þessi deyfing 

kallist ýmist utanbastsdeyfing eða mænurótardeyfing. Orðunum „biddu” og „láttu” var skipt út fyrir 

„segðu” eða orðinu „vinsamlega” bætt fyrir framan. Í stað þess að lýsa verkjum sem „sárum” var þeim 

lýst sem „miklum”. Endurtekningum í textanum var haldið óbreyttum þar sem þær hafa 

kennslufræðilegan tilgang. 

3.3.3 Niðurstöður seinni hluta viðtala 

 

Í töflu 3 sjást athugasemdir viðmælenda 5 og 6 sem flokkaðar eru eftir skiljanleika í undirflokka 

samkvæmt PEMAT matstækinu eftir að bæklingurinn var lagfærður. Langflestar athugasemdir 

viðmælendanna tveggja snerust að undirflokknum efnisinnihald. Viðmælandi 5 benti á að bæklingurinn 

væri ekki auðlesinn fyrir fólk með lesblindu eða þroskahömlun. Við gerð þessa bæklings var ekki 

einblínt á þann hóp fólks heldur er hann ætlaður þeim sem geta lesið og skrifað. Sama viðmælanda 

fannst að bæta mætti við stílum sem mögulegri gjafaleið verkjalyfja þar sem þeir eru ekki tilgreindir í 

textanum. Athugasemdir sem fram komu í seinni hluta viðtala verða teknar til greina og lagfæringar 

gerðar á bæklingnum þar sem á við. 

*Undirflokkar skiljanleika 

(1) Efnisinnihald   (4) Skipulag 

(2) Orðaval og textastíll  (5) Hönnun og útlit 

(3) Talnanotkun   (6) Myndir og töflur

Tafla  3. Athugasemdir viðmælenda í seinni hluta viðtala flokkað eftir undirflokkum 
skiljanleika samkvæmt PEMAT matstækinu. 
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4 Umræða 

Niðurstöður úr heilsulæsisspurningalistanum leiddu í ljós að helmingur (50,0%) þátttakenda reyndist 

vera með fullnægjandi heilsulæsi en aðeins 7,4% þátttakenda með ófullnægjandi heilsulæsi. Ekki 

mældist marktækur munur á heilsulæsi eftir kyni, aldri eða menntunarstigi þátttakenda. Viðtölin gengu 

vel og allir viðmælendur töldu fræðslubæklinginn um verkjameðferð eftir skurðaðgerð auðlesinn og 

hjálplegan. Flestar athugasemdir viðmælenda beindust að orðavali, textastíl og efnisinnihaldi textans.    

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir skurðaðgerð kannað. 

Rannsókn þessi er ein af þeim fyrstu sem gerðar hafa verið á heilsulæsi meðal Íslendinga. Heilsulæsi 

hefur aftur á móti verið rannsakað í öðrum Evrópulöndum. Rannsókn sem gerð var á heilsulæsi íbúa í 

átta Evrópulöndum leiddi í ljós að 11,7% reyndust með ófullnægjandi heilsulæsi, 28,3% með 

takmarkað heilsulæsi og 60% með fullnægjandi heilsulæsi (Pelikan o.fl., 2014). Þær tölur samræmast 

niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem fæstir mældust með ófullnægjandi heilsulæsi og flestir með 

fullnægjandi heilsulæsi. Sørensen o.fl. framkvæmdu svipaða rannsókn á heilsulæsi í sömu átta 

Evrópulöndum og komust að því að í ákveðnum undirhópum sást oftast ófullnægjandi eða takmarkað 

heilsulæsi en það var hjá einstaklingum með lélega heilsu, slæma félags- eða fjárhagslega stöðu, 

minni menntun og hjá eldra fólki (Sørensen o.fl., 2015). Þótt ekki hafi reynst marktækur munur á 

heilsulæsi eftir menntun í okkar rannsókn þá voru flestir þeirra sem mældust með ófullnægjandi 

heilsulæsi aðeins með grunnskólapróf. Að auki vakti athygli rannsakenda að meirihluti þeirra sem 

mældust með fullnægjandi heilsulæsi voru háskólamenntaðir. Enginn af þeim þátttakendum sem 

höfðu háskólamenntun mældist með slæmt heilsulæsi. Rannsókn frá árinu 2013 sýndi samsvarandi 

samband á milli minni menntunar og ófullnægjandi heilsulæsis (Van der Heide, Wang, Droomers, 

Spreeuwenberg, Rademakers og Uiters, 2013). 

Í þessari rannsókn voru flestir í elsta aldursflokknum, 65-75 ára, með fullnægjandi heilsulæsi og 

enginn þeirra mældist með ófullnægjandi heilsulæsi. Þær niðurstöður eru ólíkar niðurstöðum annarra 

rannsókna sem gefa til kynna að eldra fólk sé líklegra til að hafa ófullnægjandi heilsulæsi (Sørensen 

o.fl., 2015; Pelikan o.fl., 2014). Skýringin gæti verið sú að úrtakið takmarkaðist við 75 ára og yngri. Því 

var enginn háaldraður einstaklingur með í rannsókninni. Ástæðan fyrir því að einstaklingar eldri en 75 

ára voru ekki valdir með í rannsóknina er sú að aldurshópurinn 18-75 ára þótti betur endurspegla þá 

sem voru á biðlista eftir skurðaðgerð. Einnig hafa rannsóknir sýnt að í aldurshópnum 75 ára og eldri er 

aukin tíðni heilsufarslegra vandamála sem gætu dregið úr heilsulæsi  (American Geriatrics Society, 

2002). Fjöldi þátttakenda í aldursflokknum 65-75 ára var einnig töluvert minni en í samanburðar 

aldursflokknum 18-64 ára sem einnig gæti hafa skekkt niðurstöður.   

Í seinni hluta rannsóknarinnar var fræðslubæklingur um verkjameðferð eftir skurðaðgerð prófaður á 

einstaklingum á biðlista eftir skurðaðgerð sem höfðu misgott heilsulæsi. Rannsókn þessi er ein sú 

fyrsta sem gerð hefur verið hér á landi þar sem innihald og málfar fræðsluefnis er kannað með aðferð 

ígrundaðra samtala (e. cognitive interviewing). Með því að kanna skilning skurðsjúklinga á 

bæklingnum áður en hann er gefinn út er verið að tryggja að bæklingurinn henti þeim hópi.  

Ýmsir þættir eru taldir einkenna gott fræðsluefni. Samkvæmt PEMAT matstækinu liggja gæðin fyrst og 

fremst í skiljanleika efnisins, hversu aðgengilegt það er og hversu auðvelt er að fylgja leiðbeiningum 
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eftir (Shoemaker, Wolf og Brach, 2013). Einnig er talið mikilvægt að skriflegar upplýsingar séu ekki á 

of stöðluðu formi heldur settar fram á einfaldan máta (Hafdís Skúladóttir, 2007). Þá getur til dæmis 

verið gott að nota myndir og gröf til frekari útskýringar (Demir o.fl. 2008). Í fræðslubæklingnum er 

einungis ein mynd en það gæti aukið gæði og skiljanleika hans ef þær væru fleiri. 

Fræðslubæklingurinn þótti þó auðlesinn og gagnlegur þrátt fyrir nokkrar athugasemdir um orðaval og 

uppsetningu. Bæklingurinn var lagfærður með tilliti til athugasemda viðmælenda til þess að gera hann 

skiljanlegri og lutu flestar breytingar orðalagi var breytt. Rannsakendur telja að eftir lagfæringar sé 

bæklingurinn tilbúinn til notkunar fyrir skurðsjúklinga.  

Í rannsókn Judy Watt-Watson (höfundar bæklingsins) o.fl. var bæklingurinn prófaður á 

skurðsjúklingum áður en þeir fóru í hjartaaðgerð. Af þeim þátttakendum sem lásu bæklinginn sögðu 

flestir hann vera mjög gagnlegan eða 68% þátttakenda (Watt-Watson o.fl., 2004). Einnig skoðuðu 

Bjørnnes o.fl. gagnsemi bæklingsins hjá sjúklingum eftir hjartaaðgerð. Þar kom í ljós að 78% 

sjúklinganna sem höfðu lesið bæklinginn eftir skurðaðgerð fannst hann gagnlegur eða mjög gagnlegur 

(Bjørnnes o.fl., 2017). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem öllum viðmælendum 

fannst bæklingurinn bæði auðlesinn og gagnlegur. 

4.1 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að úrtakið var fremur smátt og hópurinn nokkuð 

einsleitur. Þátttakendurnir sem svöruðu spurningalistanum um heilsulæsi voru 57 talsins. Því er 

nokkuð erfitt að alhæfa um heilsulæsi heildarþýðis út frá niðurstöðunum. Einnig takmarkast rannsóknin 

við að í úrtakið voru einungis valdir einstaklingar sem voru á biðlista almennra skurðlækninga en ekki 

hjá öðrum sviðum skurðlækninga til dæmis hjarta- og bæklunarskurðlækningum. Þátttakendur voru þó 

á breiðu aldursbili, 18-75 ára, sem endurspeglar að mörgu leyti aldur hins dæmigerða skurðsjúklings. 

Svarhlutfall í fyrri hluta rannsóknar var 56,4 en yfirleitt er 65% svarhlutfall talið fullnægjandi í 

könnunum (Polit og Beck, 2004). Því má segja að svarhlutfallið sé takmarkandi þáttur í rannsókninni. 

Rannsóknin hefur þó ýmsa styrkleika. Áður en spurningalistarnir voru sendir út var haft samband 

við mögulega þátttakendur símleiðis. Persónuleg samskipti við einstaklinga hafa jákvæð áhrif á 

svarhlutfall og því er líklegt að símtölin hafi hækkað svarhlutfallið (Polit og Beck, 2004). Það gæti hafa 

skilað betra svarhlutfalli ef símtölunum hefði verið fylgt frekar eftir og þátttakendur minntir á að svara 

spurningalistunum, en áminning í pósti til þátttakenda 10-14 dögum eftir að spurningalistar eru sendir 

út getur hækkað svarhlutfall enn frekar. Einnig geta símtöl jafnvel verið áhrifameiri en þau eru bæði 

tímafrek og kostnaðarsöm (Polit og Beck, 2004). Útlit, gæði pappírs og letur getur haft áhrif á 

svarhlutfall og mikilvægt er að svarumslag með stimpli fylgi með til að gera þátttakendum auðveldara 

að skila svarbréfi sínu. Einnig getur verið hvetjandi að láta kynningarbréf fylgja spurningalistanum sem 

er merkt þeim einstaklingi eða stofnun sem ber ábyrgð á rannsókninni (Polit og Beck, 2004). Í þessari 

rannsókn var svarumslag og kynningarbréf látið fylgja sem getur hafa aukið svarhlutfall. Viðmælendur 

í seinni hluta rannsóknarinnar voru einungis sex talsins. Aftur á móti voru gögnin orðin nokkuð mettuð 

þar sem sömu athugasemdir komu ítrekað fram í viðtölunum. Einungis lítilsháttar athugasemdir komu 

fram eftir lagfæringu bæklingsins. Einnig er það styrkleiki rannsóknar að þátttakendur höfðu 

mismunandi bakgrunn. Þátttakendur með mismunandi heilsulæsi voru fengnir til að lesa bæklinginn 
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yfir í þeim tilgangi að hann henti fólki hvort sem það er með gott eða slæmt heilsulæsi. Í rannsókn 

þessari var prófaður fræðslubæklingur sem hefur þegar farið í gegnum þróunarferli erlendis. Því er 

möguleiki að fleiri athugasemdir hefðu fengist frá viðmælendum ef um nýtt fræðsluefni hefði verið að 

ræða sem ekki hefði verið búið að prófa áður.   
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5 Ályktanir  

Verkir meðal skurðsjúklinga eru algengir og getur ónóg verkjastjórnun hægt á bataferlinu og skert 

lífsgæði. Þátttaka sjúklinga í verkjameðferð sinni stuðlar að betri verkjastillingu og bættri líðan. 

Sjúklingar útskrifast nú fyrr heim af sjúkrahúsi en áður sem leiðir af sér aukna kröfu um þátttöku þeirra 

í sjálfsumönnun, til dæmis verkjameðferð. Því er mikilvægt að sjúklingar fái góða fræðslu um 

verkjameðferð áður en þeir útskrifast. Fræðsla hefur verið tengd við minni kvíða og verki 

skurðsjúklinga. Einnig leiðir hún af sér styttri sjúkrahúsdvöl eftir aðgerð og færri endurinnlagnir. 

Fræðsluþarfir fólks eru einstaklingsbundnar en mismunandi heilsulæsi fólks getur haft áhrif á hvernig 

það meðtekur fræðsluefni. Gott heilsulæsi er mikilvægt fyrir skurðsjúklinga í nútímaheilbrigðiskerfi. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að heilsulæsi einstaklinga er misgott og því er mikilvægt að taka mið af 

þörfum hvers og eins. Heilsulæsi Íslendinga hefur lítið verið rannsakað hingað til. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að heilsulæsi einstaklinga á biðlista eftir skurðaðgerð sé í samræmi við 

niðurstöður evrópskra rannsókna á heilsulæsi almennings. Gagnlegt væri að kanna heilsulæsi 

Íslendinga með svipuðu móti þar sem tekið væri stærra og fjölbreyttara úrtak en gert var í þessari 

rannsókn.  

Í ljósi þess hve algengir verkir eftir skurðaðgerðir eru mætti gera það að stöðluðu verklagi að 

skurðsjúklingar fái skriflegt fræðsluefni með sér heim við útskrift. Sjúklingafræðsla er eitt af 

meginhlutverkum hjúkrunarfræðinga í umönnun sjúklinga. Fræðslan sem sjúklingar fá er oft eingöngu 

veitt á munnlegu formi. Það hefur sýnt sig að hætta er á að sjúklingar gleymi munnlegri fræðslu og 

geta þeir farið á mis við mikilvæg atriði fræðslunnar. Áhrifaríkast er að sjúklingar fái bæði skriflega og 

munnlega fræðslu þar sem skriflega fræðsluefnið er notað til að undirstrika munnlegu upplýsingarnar.  

Niðurstöður seinni hluta þessarar rannsóknar sýna að fræðslubæklingurinn um verkjameðferð sem 

prófaður var reyndist bæði auðlesinn og gagnlegur. Athugasemdir viðmælenda voru teknar til greina 

og hann endurbættur út frá þeim. Niðurstöðurnar sýna að fræðslubæklingurinn virðist henta 

einstaklingum með mismunandi heilsulæsi. Það er mat rannsakenda að bæklingurinn sé tilbúinn til 

notkunar eftir lítilsháttar lagfæringar. Hann getur hjálpað til við að bæta árangur verkjameðferðar 

skurðsjúklinga á Landspítala enn frekar. Sú aðferð að nota ígrunduð samtöl við þróun á fræðsluefni 

reyndist vel til þess að bæta gæði fræðslubæklingsins sem prófaður var. Ef horft er til framtíðar gæti 

þessi aðferð nýst vel, ekki síst þegar verið er að þróa nýtt fræðsluefni frá grunni.   
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Fylgiskjal 1 

Fræðslubæklingurinn um verkjameðferð eftir skurðaðgerð sem prófaður var.  

 

 

 

VERKJAMEÐFERÐ EFTIR SKURÐAÐGERÐ 

 

Mikilvægur þáttur til að ná bata eftir skurðaðgerð 
 

 

 

Í þessum bæklingi er fjallað um mikilvægi verkjameðferðar eftir 

skurðaðgerð, hvenær og hvernig þú átt að biðja um aðstoð við 

verkjum, hver eru helstu áhyggjuefni sjúklinga í tengslum við 

verkjameðferð, og tekin eru dæmi um leiðir til að draga úr verkjum. 

 

 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar hafðu þá samband við 

hjúkrunarfræðing eða lækni á spítalanum 

 

 

 
 
Upplýsingabæklingur þessi var upphaflega unnin af Dr. Judy Watt-Watson við Háskólann í Toronto, 
Kanada. Hann er þýddur og staðfærður með leyfi höfundar.  
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Hvað eru verkir? 
 

Verkir eru óþægileg tilfinning, svo sem eymsli eða óþægindi, sem við upplifum hvert á sinn hátt. Verkir 

geta verið merki um að eitthvað sé að í líkamanum og rétt sé að leita aðstoðar. 

 

Flestir finna fyrir verkjum eftir skurðaðgerð enda verið að skera í vefi eða fjarlægja þá. Verkir sem ekki 

eru meðhöndlaðir geta orðið mjög miklir. Það er mikilvægt fyrir bata eftir skurðaðgerð að verkir verði 

ekki mjög miklir.  

 

Upplifun á verkjum er ólík á milli einstaklinga, jafnvel þótt þeir hafi farið í sams konar skurðaðgerð. Eftir 

skurðaðgerðina mun heilbrigðisstarfsfólk biðja þig um að meta hversu miklir verkirnir eru. Það er gert til 

að meta hversu mikið þú finnur til og hversu vel meðferðin sem þú færð er að virka. Þú getur gefið 

bestar upplýsingar um verkina sem þú ert með. Þátttaka þín er því mikilvæg til að ná árangri í 

verkjameðferðinni. 

Af hverju er verkjameðferð svona mikilvæg? 
 

Eftir skurðaðgerð finnur fólk yfirleitt fyrir einhverjum verkjum. Miklir verkir geta komið í veg fyrir að þú 

getir hreyft þig eða andað djúpt sem getur leitt til fylgikvilla sem lengja dvöl þína á spítalanum. Það er 

mikilvægt að þú hafir ekki mikla verki að jafnaði til að þér batni sem fyrst eftir aðgerðina. 

 

Það eru til ýmsar áhrifaríkar leiðir til að meðhöndla verki eftir skurðaðgerð, einkum verkjalyf. Einnig geta 

nudd, djúpöndun og slökun dregið úr verkjum. Upplifun á verkjum er ólík á milli einstaklinga og þú þarft 

að velja þá meðferð sem dugar þér best. Hægt er að nota ólíkar aðferðir samtímis til að meðhöndla 

verki. 

 

Áður fyrr tíðkaðist að fólki fyndist það þurfa að „bíta á jaxlinn‟ og umbera mikla verki. Í dag er þessu 

öðru vísi háttað og heilbrigðisstarfsfólk vill að þú segir frá verkjum. Það er vegna þess að illa 

meðhöndlaðir verkir geta hægt á bata eftir skurðaðgerð. Hægt er að ná árangri í verkjameðferð með 

þinni þátttöku. 
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Hvenær og hvernig bið ég um aðstoð við verkjum? 
  

Verkjakvarði er notaður til að meta hversu mikla verki þú ert með. Kvarðinn er frá 0 og upp í 10 þar sem 

0 þýðir engir verkir en 10 gríðarlegir verkir eða verstu verkir sem þú getur ímyndað þér. Til að biðja um 

aðstoð, segðu við heilbrigðisstarfsmann: „Verkirnir eru komnir í 4, ég þarf að fá eitthvað við verkjunum‟ 

 

  Mynd 1. Kvarði til að meta styrk verkja 

 

 

Það er mjög mikilvægt að þú segir heilbrigðisstarfsfólki frá því hversu mikla verki þú ert með, hvernig 

verkirnir eru, og hvort meðferðin ber árangur. Vinsamlega láttu hjúkrunarfræðing vita ef styrkur verkja 

er yfir 4 eða ef verkir eru versnandi. 

Hversu oft ætti ég að biðja um verkjalyf? 
 

Yfirleitt endast áhrif verkjalyfja í um það bil 4-6 klukkustundir. Þess vegna þarftu að taka verkjalyf á 4-6 

klukkustunda fresti til að verkirnir verði ekki meira en 4 að staðaldri í hvíld. Þú þarft minna af 

verkjalyfjum ef þú tekur þau reglulega heldur en ef þú bíður þangað til verkirnir eru miklir. Ef þú tekur 

verkjalyf reglulega en verkir eru engu að síður að styrk 4 eða meira, skaltu biðja um meiri verkjalyf. 

Hvaða lyf eru til við verkjum? 
 

A. Tegundir: Verkjalyf, svo sem parasetamól og bólgueyðandi verkjalyf eru notuð eins og sér ef verkirnir 

eru vægir. Ef verkir eru miðlungs eða miklir þá er bætt við sterkum verkjalyfjum, s.s. kódeini, tramadóli, 

oxycodone eða morfíni. Betri árangur næst í verkjameðferð ef notuð eru saman lyf sem verka á ólíkan 

hátt, fremur en að gefa stærri skammt af einu lyfi. Ef þér finnst lyfin sem þú ert að fá ekki hafa tilætluð 

áhrif, vinsamlega biddu um meiri verkjalyf.  
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B. Gjafaleiðir: Verkjalyf er hægt að gefa á mismunandi vegu, svo sem í töfluformi, í æð, undir húð og inn 

að mænu, svo dæmi séu tekin. Æskilegt er að taka verkjalyf í töfluformi ef hægt er. Lyf í töfluformi eru 

jafn góð verkjalyf og lyf sem gefin eru í sprautuformi. Töflur verka lengur en lyf í sprautuformi og minni 

óþægindi fylgja því að fá lyf um munn en í sprautu. Stundum er þó þörf á því að gefa lyf í sprautuformi, 

einkum ef verkir eru mjög miklir eða ef þú mátt ekki borða eða drekka. Ef verkirnir eru orðnir miklir áður 

en komið er að næstu lyfjagjöf skaltu biðja um meiri verkjalyf.  

Stundum eru notaðar dælur þar sem sjúklingur sjálfur skammtar sér verkjalyf eftir þörfum í æð 

(sjálfstýrð verkjameðferð). Þessi meðferð er aðallega notuð þegar þörf er á sterkum verkjalyfjum en 

sjúklingur getur hvorki drukkið né borðað. Eftir sumar skurðaðgerðir eru verkjalyf gefin inn að mænu, 

það er í holrúmið sem umlykur mænuna. Þessi meðferð er ýmist kölluð utanbastsdeyfing eða 

mænurótardeyfing. Sjúklingur fær þannig stöðuga lyfjagjöf en getur einnig gefið sér viðbótarskammt 

sjálfur ef þörf krefur. Þú þarft að nota verkjalyfin reglulega fyrst eftir aðgerðina óháð því hvernig þau 

eru gefin. 

 

Hver eru helstu áhyggjuefni sjúklinga varðandi verkjameðferð? 

Hugmyndir margra sjúklinga um verki og notkun verkjalyfja koma í veg fyrir að þeir láti vita af 

verkjum. Það eru til svör við þessum áhyggjuefnum. 

 

Áhyggjuefni: Ég er ekki „góður“ sjúklingur ef ég læt vita af verkjunum. 
 

Svör: 1. „Góðir“ sjúklingar LÁTA vita þegar þeir finna til. Þátttaka þín í verkjameðferðinni er mjög 

mikilvæg. Vinsamlega láttu hjúkrunarfræðing vita þegar þú finnur til og hvort verkjameðferðin 

beri árangur.  

2. Heilbrigðisstarfsfólk ÆTLAST TIL að þú látir þá vita þegar þú finnur til. Þeir vilja ekki að þú  

„sjáir bara um þetta sjálf(ur)“. Þú ert virkur þátttakandi í meðferð þinni með því að láta  

heilbrigðisstarfólk vita þegar þú finnur til og ef meðferðin er ekki að bera árangur.  

Heilbrigðisstarfsfólk vill ekki að þú hafir mikla verki. Segðu frá því sem hefur áður gagnast þér vel  

við verkjum. 

3. Verkir eru EKKI merki um að þér sé að batna. Verkir sem ekki eru meðhöndlaðir geta hægt á  

bata og valdið ýmsum fylgikvillum. Þegar verkir eru vel meðhöndlaðir batnar fólki fyrr. 
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Áhyggjuefni: Ég er ekki með verki, ég er með „eymsli“ eða „óþægindi“. 
 

Svar:  Það eru til ýmis orð yfir verki. Notaðu verkjakvarðann til að gefa orðinu sem þú notar (svo sem  

„eymsli“ eða „óþægindi“) stig eftir styrkleika. Ef gildið er 4 eða hærra skaltu ræða við  

hjúkrunarfræðing þinn um að taka verkjalyf. Orðið „verkir“ er ekki notað af öllum. 

 

Áhyggjuefni: Ég er smeyk(ur) við að taka verkjalyf vegna hættunnar á fíkn og/eða 
aukaverkunum. 
 

Svör:     1. Fíkn er sjaldan vandamál. Það er sjaldgæft að fólk þrói með sér fíknivandamál þegar það 

notar lyf tímabundið við verkjum, nema það eigi við fíknsjúkdóm að stríða fyrir.  

2. Það er hægt að fyrirbyggja hægðatregðu. Verkjalyf geta valdið hægðatregðu. Til að 

fyrirbyggja vandamál þurfa flestir sjúklingar að taka hægðamýkjandi og/eða hægðalosandi lyf á 

meðan þeir taka verkjalyf. Vinsamlega láttu hjúkrunarfræðing vita ef þú færð engin hægðalyf. 

3. Það er hægt að meðhöndla ógleði. Þú skalt ekki hafna verkjalyfjum vegna ógleði. Ógleði getur 

komið fyrir í upphafi meðferðar. Læknir hefur ávísað lyfjum sem oftast draga úr ógleði. 

Vinsamlega biddu hjúkrunarfræðing um ógleðilyf ef þörf krefur.  

 

Áhyggjuefni: Mér er illa við nálar (sprautur). 
 

Svar:      Það þarf EKKI að gefa verkjalyf með sprautu. Það er sárt að láta stinga sig en yfirleitt er ekki 

þörf á lyfjum í sprautuformi þegar þú mátt drekka. Lyf í töfluformi virka jafn vel og sprautur. 
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Hvaða aðferðir, aðrar en lyf, er hægt að nota til að draga úr verkjum? 
 

Það eru til ýmsar aðferðir, aðrar en lyf, sem þú getur notað til að draga úr verkjum eftir skurðaðgerð. 

Láttu hjúkrunarfræðinginn vita hvað hefur áður reynst þér vel. Hér eru nokkur dæmi um aðferðir sem 

sjúklingum hefur fundist hjálplegar til viðbótar við verkjalyf: 

ü nota kodda til að halda við skurðsvæði við hreyfingu, öndun, og/eða hósta 

ü fá leiðbeiningar um hvernig hægt er að snúa sér í rúminu eða setjast upp eftir skurðaðgerð 

ü nudd 

ü tónlist, lestur, kvikmyndir og aðrar aðferðir við að dreifa athyglinni 

ü heitur eða kaldur bakstur (í samráði við heilbrigðisstarfsfólk) 

 

 

 

Mundu 

 

Að það er mikilvægt að draga úr verkjum til að flýta fyrir bata! 

Að upplifun á verkjum er ólík milli einstaklinga! 

Að við viljum að þú segir okkur hvort þú finnir til! 

Að það eru til áhrifaríkar aðferðir til að meðhöndla verki! 

 

ÞÁTTTAKA ÞÍN Í VERKJAMEÐFERÐ ÞINNI ER MJÖG MIKILVÆG. 
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Á þessari síðu getur þú skráð niður athugasemdir eða spurningar sem þú hefur. Þú getur einnig 

punktað hjá þér hvaða leiðir hafa reynst árangursríkar við verkjum 

 

Athugasemdir eða spurningar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Yfirlit yfir árangursríkar leiðir til að meðhöndla verki 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Kynningarbréf sem þátttakendur fengu sendan í pósti ásamt heilsulæsisspurningalistanum. 

 

 
 

Kynningarbréf á rannsókninni:  

Heilsulæsi og skilningur sjúklinga á fræðslubæklingi um 
verkjameðferð eftir skurðaðgerð 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilgangur þessa bréfs er að kynna fyrir þér rannsókn á heilsulæsi og skilningi sjúklinga á 
fræðslubæklingi um verkjameðferð eftir skurðaðgerð. 
 
Tilgangur rannsóknarinnar  
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna heilsulæsi meðal sjúklinga og tryggja gæði við útgáfu 
fræðslubæklings um verkjameðferð sem þýddur hefur verið úr ensku og ætlaður er 
sjúklingum eftir skurðaðgerð. Bæklingurinn verður gefinn út af Landspítala. Kannað verður 
heilsulæsi stórs hóps þátttakenda, sem fyllir út spurningalista, og úr þeim hópi valinn minni 
hópur sem les bæklinginn og ræðir um skilning sinn á honum í viðtali við rannsakendur.  

Þátttakendur  
Þátttakendur eru einstaklingar sem bíða eftir skurðaðgerð á Landspítala í febrúarmánuði 
2018.  Nöfn þátttakenda verða fengin hjá innköllunarstjóra á skurðlækningasviði.  

Hvað felst í þátttöku  
Rannsóknin er tvískipt. Í fyrsta hluta verða 100 sjúklingar á biðlista eftir skurðaðgerð  sem 
svara stuttum spurningalista um heilsulæsi, það er, skilning sinn á heilsutengdu efni í 
daglegu lífi. Úr þeim hópi verða valdir 10-15 einstaklingar  sem hitta rannsakendur einu 
sinni, lesa fræðslubæklinginn og lýsa jafnóðum upphátt skilningi sínum á innihaldi, orðalagi 
og framsetningu efnisins. Þetta viðtal fer fram í Háskóla Íslands, á degi sem hentar 
þátttakanda,  í febrúar – mars 2018. Viðtölin verða hljóðrituð og munu taka um hálfa til eina 
klukkustund. Þau verða vistuð í tölvu undir rannsóknarnúmeri og eytt af upptökutækinu að 
því loknu. Spurningalistarnir verða merktir með númeri og unnið með þá án 
persónuauðkenna. Niðurstöður verða skoðaðar og birtar út frá öllum þeim sem taka þátt í 
rannsókninni en ekki hverjum einstaklingi fyrir sig.  

Áhætta/ávinningur  
Ekki er talið að því fylgi áhætta að taka þátt í rannsókninni.  Ávinningur af þátttöku felst fyrst 
og fremst í því að niðurstöðurnar auka þekkingu og gæði á útgáfu fræðsluefnis handa 
sjúklingum.  Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.  Ekki er greitt fyrir 
þátttöku í rannsókninni. 
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Ábyrgðarmaður rannsóknar  
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sigríður Zoëga, PhD, sérfræðingur í hjúkrun á 
Landspítala og lektor við Háskóla Íslands. Hægt er að hafa samband við Sigríði í síma 543-
5253 eða með tölvupósti á netfangið szoega@landspitali.is  Einnig er hægt að senda henni 
bréf á Eiríksgötu 19, 101 Reykjavík.  Meðrannsakendur eru Brynja Ingadóttir, sérfræðingur í 
hjúkrun á Landspítala og lektor við Háskóla Íslands og þær Sigríður María Lárusdóttir og 
Soffía Lára Snæbjörnsdóttir, en rannsóknin er lokaverkefni þeirra í hjúkrunarfræði við 
Háskóla Íslands.  

Réttur til að hafna og hætta þátttöku  
Þú hefur fullan rétt til að hafna eða hætta þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er og án 
nokkurra útskýringa. Hvort sem þú ákveður að taka þátt eða ekki mun það ekki hafa nein 
áhrif á meðferð þína  eða þjónustu á sjúkrahúsinu. Þér er frjálst að sleppa því að svara 
einstökum spurningum ef þú vilt, en vel útfylltir spurningalistar nýtast best.   

Rannsóknin hefur hlotið leyfi frá Siðanefnd Landspítala, Persónuvernd og frá 
framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  

Með því að skila útfylltum spurningalista í meðfylgjandi umslagi sem setja má beint í póst án 
frímerkis samþykkir þú þátttöku í fyrri hluta rannsóknarinnar og gefur jafnframt 
rannsakendum leyfi til að hafa samband við þig varðandi þátttöku í seinni hlutanum. Í því 
samtali getur þú ákveðið að samþykkja eða hafna þátttöku í viðtalsrannsókninni.  

 

 

____________________________________ 
Sigríður Zoëga, ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til siðanefndar Landspítala Rauðarárstíg 10, 105 
Reykjavík. Sími: 543 7465,  tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is.  
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Viðtalsrammi sem notaður var til stuðnings í seinni hluta rannsóknar þegar þátttakendur lásu 

fræðslubækling um verkjameðferð upphátt fyrir rannsakendur.  
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Leyfi frá Persónuvernd og Siðanefnd Landspítala um framkvæmd rannsóknar. 

 

 

Hinn 15. janúar 2018 barst Persónuvernd frá Siðanefnd Landspítala umsókn Sigríðar Zoëga 

þar sem sótt er um leyfi nefndarinnar til að gera rannsóknina „Heilsulæsi og skilningur 

sjúklinga á fræðslubæklingi um verkjameðferð eftir skurðaðgerð“ (mál nr. 5/2018 hjá 

nefndinni).  

 

Með vísan til 13. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði gerir 

Persónuvernd ekki athugasemdir við að Siðanefnd Landspítala afgreiði umrædda umsókn 

efnislega. Jafnframt skal tekið fram að eins og á stendur tekur stofnunin hér ekki afstöðu til 

umfangs gagnaöflunar vegna rannsóknarinnar en byggir á því að Siðanefnd Landspítala 

viðhafi það mat. Að auki áréttar Persónuvernd þá afstöðu sína að við slíkt mat skuli byggt á 

yfirlýsingu viðkomandi skrárhaldara um hvaða upplýsingum hann fallist á að veita aðgang að 

í þágu rannsóknar, sbr. 2. mgr. 27. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði og 1. mgr. 31. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.  

 

F.h. Persónuverndar, 

Þórður Sveinsson. 
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Siðanefnd Heilbrigðisrannsókna á Landspítala                  Formaður: Ólafur Samúelsson  
Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 
Rauðarárstíg 10  Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
105 Reykjavík      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 

 

 
 
 

 Reykjavík, 31.janúar 2018 
                    ós/te 
 
 
 
 
Sigríður Zoëga sérfræðingur í hjúkrun 
Skurðlækningasvið 
Hb-10E 
 
 
Varðar erindi 5/2018 „Heilsulæsi og skilningur sjúklinga á fræðslubæklingi um 
verkjameðferð eftir skurðaðgerð“. 
 
 
 
Ágæta Sigríður 
 
Höfum móttekið svar þitt dagsett 30.janúar 2018 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 
athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  
 
Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum af biðlista 
almennra skurðlækninga á Landspítala vegna vísindarannsóknarinnar: 

 
Nafn, kennitala, símanúmer og heimilisfang.  

 
Rannsóknarhópurinn samanstendur af 100 einstaklingum af biðlista almennra 
skurðlækninga á Landspítala. Rannsakendur munu velja hópinn, af þeim u.þ.b. 400 
sem eru á biðlista, svo hann endurspegli aldursdreifingu listans og kynjahlutfall verði 
jafnt. Þátttakendur verða á aldrinum 18-75 ára, áætluð bið í aðgerð a.m.k. einn 
mánuður og búa á höfuðborgarsvæðinu. 
 
 
 
Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda 
rannsókn er hér með veitt. 
 
Siðanefnd bendir rannsakendur á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar þar sem 
vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin 
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Siðanefnd Heilbrigðisrannsókna á Landspítala                  Formaður: Ólafur Samúelsson  
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fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 
birtum greinum um rannsóknina. 
 
Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin 
 
 
Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 
______________________________________  
Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala um framkvæmd rannsóknar.  

 


