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Ágrip 

Bakgrunnur: Samhliða þróun læknavísinda hefur þeim börnum fjölgað sem lifa við langvinna og 

lífsógnandi sjúkdóma. Vægi líknarmeðferðar hefur aukist í takt við þessa þróun og er hún talin 

lykilþáttur í að viðhalda lífsgæðum barns og aðstandenda þess. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk 

hafi þekkingu í að veita slíka meðferð. Undirstöður góðrar líknarmeðferðar eru samskipti, samvinna og 

þekking heilbrigðisstarfsfólks en rannsóknir hafa sýnt fram á að þessum þáttum er ábótavant.  

Markmið: Tilgangur rannsóknar var að kanna þekkingu, viðhorf og reynslu hjúkrunarfræðinga og 

lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð barna. Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknar 

gefi til kynna hvaða þáttum líknarmeðferðar sé hugsanlega ábótavant og að niðurstöður megi nota til 

að efla líknarmeðferð á Barnaspítala Hringsins. 

Aðferð: Rannsóknin er megindleg lýsandi þversniðsrannsókn byggð á spurningalista sem lagður var 

fyrir hjúkrunarfræðinga og lækna sem starfa á Barnaspítala Hringsins. Gagna var aflað frá mars til 

apríl 2018. Notast var við spurningalista líknarráðgjafateymis Landspítalans sem aðlagaður var að 

barnasviði og kannar þekkingu, viðhorf og reynslu heilbrigðisstarfsfólks af líknarmeðferð barna. 

Úrtakið var 159 hjúkrunarfræðingar og læknar. 

Niðurstöður: Svör fengust frá 57 einstaklingum, þar af 45 hjúkrunarfræðingum og 12 læknum. 

Læknar og hjúkrunarfræðingar Barnaspítala Hringsins sýndu fram á góða þekkingu á líknarmeðferð 

barna. Hins vegar töldu þau nám sitt ekki hafa undirbúið sig nægilega og að starfsfólk deildar 

þarfnaðist meiri þekkingar í líknarmeðferð barna. Færri læknar en hjúkrunarfræðingar töldu þekkingu 

sína í meðferð verkja fullnægjandi. Meirihluti þátttakenda taldi meðferð og umönnun barna í 

líknarmeðferð vera streituvald og töldu flestir það erfitt að tala um dauðann og sjúkdómshorfur við 

aðstandendur. Mesta þörf var talin á að efla stuðning við aðstandendur. Hjúkrunarfræðingar 

Vökudeildar töldu aðstöðu á deild til líknarmeðferðar ábótavant. 

Ályktun: Niðurstöður sýndu fram á mikilvægi þess að efla þjálfun og fræðslu lækna og 

hjúkrunarfræðinga í líknarmeðferð barna þar sem öryggi þeirra í starfi er undirstaða góðrar 

líknarmeðferðar. Þörf er á verklagsleiðbeiningum um líknarmeðferð á Barnaspítala Hringsins og 

auknum stuðningi við lækna og hjúkrunarfræðinga til þess að efla þau í starfi sínu í líknarmeðferð 

barna. 

Lykilorð: líknarmeðferð barna, læknar, hjúkrunarfræðingar, þekking, viðhorf, reynsla 
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Abstract 

Background: Number of children with chronic and life-threatening diseases has increased with the 

developments in medical science. There is increased significance of pediatric palliative cares that 

follows this development and it should focus on a child and family‘s quality of life. It is important that 

health care providers have sufficient knowledge to provide pediatric palliative care. The fundamental 

elements of pediatric palliative care are communication, interdisciplinary collaboration and knowledge. 

However researches have shown that these elements are insufficient. 

Aim: To explore health care providers‘ knowledge, perception, and experience in pediatric palliative 

care. These results are intended to identify which elements are insufficient in pediatric palliative care, 

and need to be enhanced. 

Method: The study design was descriptive, quantitative, and cross-sectional. An online questionnaire 

was sent to physicians and nurses working at Hringur Children‘s Hospital. Data collection took place 

from march until april 2018. The questionaire was based on the palliative care team questionnaire to 

explore health care providers knowledge, perception, and experience in pediatric palliative care. The 

sample consisted of 159 nurses and physicians. 

Results: Answers were collected from 57 nurses and physicians. Results revealed that health care 

providers‘ knowledge of pediatric palliative care was sufficient. However they believed their education 

was inadequate. They also believed health care providers required more education in pediatric 

palliative care. Physicians were less confident than nurses in pain management. Majority of 

participants perceived pediatric palliative care as a stressor. Most participants reported discussion 

about death and prognosis with family as the most difficult aspect of pediatric palliative care. Nurses at 

the neonatal intensive care unit reported facilities were inadequate. 

Conclusion: The results of this study revealed that health care providers require more training and 

education in pediatric palliative care. There is a need for clinical instructions and additional support for 

health care providers to strengthen their ability to provide pediatric palliative care. 

Key words: pediatric palliative care, health care providers, knowledge, perception, experience
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1 Inngangur 

Samhliða gríðarlegum framförum í læknisfræði hefur þeim börnum fjölgað sem lifa við langvinna og 

lífsógnandi sjúkdóma. Í takt við þessa þróun hefur vægi líknarmeðferðar barna aukist og er hún talin 

undirstaða lífsgæða meðal barna með lífsógnandi sjúkdóm og aðstandenda þeirra (McNamara-

Goodger og Feudtner, 2012).  

Í árdaga líknarmeðferðar sagði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization [WHO]) 

markmið hennar vera að stuðla að lífsgæðum einstaklings þegar lækningu yrði ekki lengur komið við 

(WHO, 1990). Í dag er líknarmeðferð hins vegar skilgreind sem heildræn meðferð barns með 

lífsógnandi sjúkdóm sem miðar að því að hámarka lífsgæði þess. Veita má líknarmeðferð samhliða 

annarri meðferð, hvort sem markmið hennar er að lækna eður ei (WHO, 1998). Líknarmeðferð getur 

hámarkað lífsgæði barns með því að draga úr líkamlegri og tilfinningalegri þjáningu og stuðla að 

bættum samskiptum aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks. Með því að hefja líknarmeðferð við 

greiningu lífsógnandi sjúkdóms má einblína á markmið barnsins og aðstandenda þess og þar með 

koma í veg fyrir gagnslausar meðferðir, stuðla að upplýstri ákvarðanatöku barns og aðstandenda er 

varða meðferð og umönnun og undirbúa barnið og aðstandendur þess fyrir mögulegt andlát 

(Bergsträsser, 2013a; Kassam, Skiadaresis, Alexander og Wolfe, 2015; Vern-Gross o.fl., 2015).  

Líknarmeðferð barna má veita í heimahúsum, heilsugæslum og sjúkrahúsum. Læknar og 

hjúkrunarfræðingar sjúkrastofnana eru því í lykilhlutverki þegar kemur að umönnun og meðferð barna í 

líknarmeðferð (WHO, 1998). Á Íslandi sinnir Barnaspítali Hringsins sérhæfðri heilbrigðisþjónustu fyrir 

börn og unglinga að 18 ára aldri (Hlutverk Barnaspítala Hringsins, e.d.) og er því leiðandi í 

líknarmeðferð barna á Íslandi. Á Barnaspítala Hringsins er hvorki að finna verklagsleiðbeiningar er 

snúa að líknarmeðferð barna né líknarráðgjafateymi. 

Til þess að hámarka gæði umönnunar og meðferðar lækna og hjúkrunarfræðinga í líknarmeðferð 

barna leggja Samtök bandarískra barnalækna (American academy of pediatrics [AAP]) og WHO 

meðal annars áherslu á þverfaglega samvinnu, samvinnu og samskipti við börn og aðstandendur 

þeirra, stuðning við heilbrigðisstarfsfólk, sem og menntun þess og þjálfun (Feudtner, Friebert, og 

Jewell, 2013; WHO, 1998).  

Erlendar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að ýmislegt megi bæta í þessum efnum. Til að 

mynda hafa rannsóknir sýnt að heilbrigðisstarfsfólk telur sig skorta þjálfun og menntun í líknarmeðferð 

barna sem stuðlar að óöryggi þeirra í starfi (Bergsträsser, Cignacco og Luck, 2017; Engler o.fl., 2004; 

Kolarik, Walker og Arnold, 2006; Michelson, Ryan, Jovanovic og Frader, 2009; Spruit, Bell, Toly og 

Prince-Paul, 2018). Óöryggi starfsfólks við að eiga skýrar samræður við börn og aðstandendur um 

sjúkdómshorfur og meðferðarmarkmið veldur óvissu um hver markmið meðferðar eru og geta valdið 

þverfaglegum ágreiningi milli lækna og hjúkrunarfræðinga (Bergsträsser o.fl., 2013; Contro, Larson, 

Scofield, Sourkes og Cohen, 2004; Feudtner o.fl., 2007).  

Ýmsir þættir í umönnun og meðferð barna með lífsógnandi sjúkdóma geta stuðlað að því að 

heilbrigðisstarfsfólk upplifir streitu í starfi (Adwan, 2014; Curcio, 2017; Fanos, 2007; Granek, Bartels, 

Scheinemann, Labrecque og Barrera, 2015; Kain, 2013; Papadatou, Bellali, Papazoglou og Petraki, 

2002; Stenmarker, Hallberg, Palmérus og Márky, 2010). Þegar heilbrigðisstarfsfólk upplifir streitu í 
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starfi á það á hættu að finna fyrir einkennum kulnunar sem getur dregið úr hæfni starfsmanns og 

gæðum umönnunar (Adwan, 2014; Kase, Waldman og Weintraub, 2018; Moody o.fl., 2013; Roth o.fl., 

2011; Weintraub, Geithner, Stroustrup og Waldman, 2016). 

Á Íslandi hefur aldrei verið framkvæmd rannsókn á líknarmeðferð barna. Í ljósi þess ávinnings sem 

börn með lífsógnandi sjúkdóma hljóta af líknarmeðferð ásamt því lykilhlutverki sem læknar og 

hjúkrunarfræðingar gegna í líknarmeðferð töldu rannsakendur því mikilvægt að kanna þekkingu, 

viðhorf og reynslu hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð barna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var fyrst og fremst að kanna þekkingu, viðhorf og reynslu 

hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð barna og var notast við 

spurningalistann Þekking, reynsla og viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til líknarmeðferðar barna á 

Barnaspítala Hringsins. Gildi rannsóknarniðurstaðna felast í því að bæta þjónustu við börn sem njóta 

líknarmeðferðar og aðstandendur þeirra á Barnaspítala Hringsins. Niðurstöður munu gagnast við að 

þróa verklagsleiðbeiningar og vinnulýsingar um líknarmeðferð barna og gera grein fyrir áhersluatriðum 

við innleiðingu.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Í samræmi við tilgang rannsóknarinnar munu rannsakendur leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Hver er þekking hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins á líknarmeðferð 

barna? 

• Hver er reynsla hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð 

barna? 

• Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins til líknarmeðferðar 

barna? 

1.2 Skilgreiningar hugtaka 

Hér verða megin hugtök skilgreind líkt og þau koma fram í rannsókninni. 

1.2.1 Líknarmeðferð barna 

Líknarmeðferð barns er virk heildræn umönnun líkama, hugar og sálar barns með lífsógnandi 

sjúkdóm. Líknarmeðferð barns skal hefjast við greiningu lífshættulegs eða langvinns sjúkdóms, 

burtséð frá því hvort önnur meðferð miðar að lækningu sjúkdómsins eður ei (WHO, 1998). 

1.2.2 Lífslokameðferð 

Lífslokameðferð er veitt þeim sjúklingum sem eru deyjandi og getur meðferð verið veitt ýmist á 

nokkrum mínútum, klukkutímum eða jafnvel nokkrum dögum fyrir andlát. Líknarmeðferð er oft 

undanfari lífslokameðferðar, en áhersla lífslokameðferðar er að draga úr einkennum og vanlíðan 

sjúklings auk þess sem með lífslokameðferð er reynt að tryggja það að sjúklingur fái að deyja með 

reisn (Hynson, 2012; Landspítali, 2017). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur byggist á erlendum fræðigreinum, rannsóknum og bókarköflum á 

líknarmeðferð barna ásamt íslenskri könnun á viðhorfi hjúkrunarfræðinga og lækna á Landspítala 

háskólasjúkrahúsi til líknarmeðferðar fullorðinna. Framkvæmd var vefleit í leitarvélum PubMed, 

Scopus og Google Scholar með eftirfarandi leitarorðum, ýmist í sitt hvoru lagi eða saman: pediatric, 

palliative care, end-of-life care, healthcare provider, nurse, physician, family, knowledge, perception, 

experience, facility, stress, burnout og symptom management. Heimildaleit var takmörkuð við 

rannsóknir og fræðigreinar á ensku og lagt var upp með að finna rannsóknir sem birtar höfðu verið 

síðastliðin 10 ár. Í einhverjum tilfellum þurfti að leita eftir eldra efni vegna skorts á rannsóknum. Leitast 

var við að finna rannsóknir um þekkingu, viðhorf og reynslu hjúkrunarfræðinga og lækna eingöngu en í 

einstaka rannsóknum er talað um heilbrigðisstarfsfólk almennt. Í þeim rannsóknum eru þó læknar og 

hjúkrunarfræðingar í miklum meirihluta. Í einhverjum tilfellum var notast við rannsóknir á viðhorfum 

foreldra vegna skorts á rannsóknum á viðhorfi lækna og hjúkrunarfræðinga. 

Í þessum kafla munu rannsakendur leitast við að varpa ljósi á fræðilegan bakgrunn líknarmeðferðar 

barna, sögu hennar og ávinning. Fjallað verður stuttlega um þætti líknarmeðferðar barna og að 

endingu munu rannsakendur kynna niðurstöður erlendra rannsókna er varða störf lækna og 

hjúkrunarfræðinga í líknarmeðferð barna. 

2.1 Saga og hugmyndafræði líknarmeðferðar barna 

Tuttugasta öldin var tímabil mikilla framfara í læknavísindum þar sem bylting varð í meðferð ýmissa 

sjúkdóma. Fram komu nýjar meðferðir við sjúkdómum sem áður voru ólæknanlegir og átti þetta við um 

fullorðna jafnt sem börn. Fyrirburar og börn sem glímdu við alvarleg veikindi læknuðust eða lifðu 

lengur með sínum sjúkdómi og fór þar með þeim börnum fjölgandi sem lifðu við langvinna eða 

lífsógnandi sjúkdóma. Samhliða þessari þróun var sífellt meiri áhersla lögð á umönnun og meðferð 

þessara barna. Árið 1982 var fyrsta hospice heimilið fyrir börn opnað á Englandi. Með hospice 

hugmyndafræðinni var einblínt fyrst um sinn á umönnun deyjandi barna en hún hefur þróast með 

árunum og nær hugmyndafræðin nú til umönnunnar þeirra barna sem kljást við langvinna og/eða 

lífshættulega sjúkdóma. Erlendis er þjónusta samkvæmt hugmyndafræði hospice veitt á sérstökum 

stofnunum og á heimilum sjúklinga (McNamara-Goodger og Feudtner, 2012). Ekki er starfrækt 

hospice þjónusta á Íslandi. 

Líknarmeðferð barna hefur að sama skapi þróast síðastliðna fjóra áratugi en hún á uppruna sinn að 

rekja til hugmyndafræði hospice. Í íslenskri orðabók er orðið líkn skilgreint sem miskunn, náð, hjálp og 

hjúkrun. Sögnin að líkna er dregin af orðinu líkn og útleggst sem að hjálpa, hjúkra og lina þjáningar 

(Íslensk orðabók, 2007).  

Árið 1990 gaf WHO út sína fyrstu skilgreiningu á líknarmeðferð fyrir fullorðna. Kom þar meðal 

annars fram að líknarmeðferð væri heildræn umönnun sjúklings þegar lækningu yrði ekki lengur við 

komið. Mikilvægast væri að lina þjáningar vegna verkja og annarra einkenna (WHO, 1990).  

Árið 1998 gaf WHO út sérstaka skilgreiningu á líknarmeðferð barna þar sem segir að líknarmeðferð 

skuli hefja við greiningu lífsógnandi sjúkdóms. Viðeigandi er að veita líknarmeðferð samhliða annarri 
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meðferð, hvort sem meðferðin miðar að lækningu sjúkdóms eður ei. Líknarmeðferð kemur ekki í stað 

annarrar meðferðar og markmið hennar er hvorki að flýta fyrir né fresta andláti. Áhersla er lögð á 

heildræna meðferð barnsins og stuðning við aðstandendur þess. Heilbrigðisstarfsfólk skal koma í veg 

fyrir og draga úr líkamlegum, andlegum og félagslegum þjáningum barnsins sem og að veita 

aðstandendum þess stuðning. Gerð er krafa um þverfaglega nálgun heilbrigðisstarfsfólks í samráði við 

aðstandendur barnsins til þess að ná sem bestum árangri. Líknarmeðferð barna má veita á 

sjúkrahúsum, heilsugæslum og í heimahúsi. Megin markmið líknarmeðferðar er að hámarka lífsgæði 

barns með lífsógnandi sjúkdóm (WHO, 1998). 

Helstu áherslubreytingar sem urðu í kjölfar hinnar nýju skilgreiningar á líknarmeðferð voru að nú 

skyldi veita öllum þeim börnum er greindust með lífsógnandi sjúkdóma líknarmeðferð, hvort sem 

markmið annarrar meðferðar miðaði að lækningu eður ei. Líknarmeðferð er heildræn nálgun á 

umönnun barns með lífsógnandi sjúkdóm sem miðar að því að hámarka lífsgæði þess. Því er 

mikilvægt að gera greinarmun á hugtökunum líknarmeðferð og lífslokameðferð, en lífslokameðferð er 

veitt þeim einstaklingum sem eru deyjandi. Líknarmeðferð er ekki lífslokameðferð en lífslokameðferð 

er hins vegar hluti af líknarmeðferð (McNamara-Goodger og Feudtner, 2012). 

Árið 2013 gáfu AAP út leiðbeiningar og ráðleggingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir börnum í 

líknarmeðferð þar sem stuðst er við skilgreiningu WHO. Í leiðbeiningum sínum setja AAP fram þætti 

sem þau leggja áherslu á að farið sé eftir í líknarmeðferð barna til þess að hámarka gæði hennar 

(Feudtner o.fl., 2013).  

2.2 Ávinningur líknarmeðferðar barna 

Börn á öllum aldri hafa gagn af líknarmeðferð (Bergsträsser, 2013a) og er æskilegt að líknarmeðferð 

sé veitt út frá þörfum barnsins, einkennum og lífsgæðum frekar en út frá ákveðinni sjúkdómsgreiningu. 

Þó er hægt að skilgreina tvo hópa barna sem gagn hafa af líknarmeðferð. Annars vegar eru það börn 

sem kljást við lífsógnandi sjúkdóma (e. life-threatening conditions). Við slíkum sjúkdómum fyrirfinnst 

lækning en ekki er víst að meðferðin beri árangur og getur þessi sjúkdómur því orsakað andlát 

barnsins. Hins vegar eru börn sem kljást við sjúkdóma sem stytta líf (e. life-shortening conditions). Við 

slíkum sjúkdómum fyrirfinnst engin lækning og munu þeir því orsaka ótímabært andlát barnsins, fyrr 

eða síðar (McNamara-Goodger og Feudtner, 2012). Hér eftir munu rannsakendur notast við hugtakið 

lífsógnandi sjúkdómur fyrir báða þessa hópa barna sem gagn hafa af líknarmeðferð. 

Feudtner o.fl. (2011) tóku saman faraldsfræðileg gögn um börn í líknarmeðferð (n=515) á sex 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum og Kanada. Algengast var að börn í líknarmeðferð glímdu við 

erfðarfræðilega eða meðfædda galla, eða 40,8%. Þar á eftir komu taugasjúkdómar (39,2%), 

krabbamein (19,8%), öndunarfærasjúkdómar (12,8%) og meltingarfærasjúkdómar (10,7%). 

Horfur barna með lífsógnandi sjúkdóma eru oft ófyrirsjáanlegar og getur samþætting 

líknarmeðferðar við læknandi meðferð við greiningu reynst þeim gagnleg (Clercq, Rost, Pacurari, Elger 

og Wangmo, 2017). Með því að hefja líknarmeðferð við greiningu lífsógnandi sjúkdóms má einblína á 

markmið barnsins og aðstandenda þess. Þar með má koma í veg fyrir gagnslausar meðferðir sem 

jafnvel geta valdið skaða, stuðla að upplýstri ákvarðanatöku barns og aðstandenda er varða meðferð 

og umönnun, undirbúa barnið og aðstandendur þess fyrir mögulegt andlát og uppfylla óskir er varða 
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andlát. Líknarmeðferð barna getur hámarkað lífsgæði þeirra með því að draga úr líkamlegri og 

tilfinningalegri þjáningu og stuðla að bættum samskiptum aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks 

(Bergsträsser, 2013a; Kassam o.fl., 2015; Vern-Gross o.fl., 2015). 

Keele, Keenan, Sheetz og Bratton (2013) söfnuðu gögnum um 24.342 börn sem létust 5 dögum 

eða síðar eftir innlögn á sjúkrahús á 10 ára tímabili. Markmið rannsakenda var að kanna muninn á 

þeirri meðferð sem börn fengu síðustu daga fyrir andlát eftir því hvort þeim hefði verið veitt 

líknarmeðferð eða ekki. Minna var um íþyngjandi inngrip og færri lyf voru gefin þeim börnum sem voru 

í líknarmeðferð. Einnig lágu þau börn færri daga á sjúkrahúsi fyrir andlát og voru síður líkleg til að 

látast á gjörgæsludeild.  

2.3 Einkenni og þarfir barna og aðstandenda 

Börn í líknarmeðferð og aðstandendur þeirra hafa margvísleg einkenni og þarfir. Má þar helst nefna 

líkamleg einkenni og tilfinningalegar/sálrænar, félagslegar og trúar-/andlegar þarfir. WHO (1998) telur 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk meti og lini líkamlegar, sálrænar, félagslegar og andlegar þjáningar 

hins veika barns og aðstandenda þess. Að sama skapi segir AAP að góð líknarmeðferð barna feli í sér 

fyrirbyggingu og meðferð einkenna líkt og verkja, ógleði og kvíða með það að markmiði að hámarka 

lífsgæði barnsins (Feudtner o.fl., 2013).  

2.3.1 Líkamleg einkenni 

Líkamleg einkenni barna í líknarmeðferð eru margslungin en fram kom í rannsókn Feudtner o.fl. 

(2011) að einkenni þessara barna væru einkenni frá taugakerfi, magnleysi (e. fatigue), svefnvandamál, 

flog, verkir og andþyngsli (e. dyspnea).  

Verkur er óþægileg skynjun og tilfinningaleg upplifun sem tengd er raunverulegri eða mögulegri 

vefjaskemmd, eða er lýst sem slíkri (Merksey og Bogduk, 1994). Meirihluti barna í líknarmeðferð finnur 

fyrir verkjum á einhverjum tímapunkti í veikindum sínum (Kang o.fl., 2005) en samkvæmt rannsókn 

Feudtner o.fl. (2011) þjáðust 30% barna í líknarmeðferð af verkjum. Í rannsókn meðal deyjandi barna 

með krabbamein kom í ljós að einungis 27% höfðu fengið fullnægjandi verkjameðferð. Í annarri 

rannsókn á sama sjúkrahúsi hafði þessi tala hækkað upp í 53% eftir innleiðingu líknarmeðferðar 

(Wolfe o.fl., 2000; Wolfe o.fl., 2008). Moody, Siegel, Scharbach, Cunningham og Cantor (2011) töldu 

helstu hindranir þess að heilbrigðisstarfsfólk veitti barni í líknarmeðferð fullnægjandi verkjastillingu 

væru reynsluleysi og ótti við öndunarslævingu og að flýta fyrir dauða barnsins. 

Einkenni frá taugakerfi, líkt og höfuðverkur, flog, máttleysi í útlimum, breytingar á skynjun, 

afbrigðilegar hreyfingar og þvoglumælgi, eru algeng meðal barna í líknarmeðferð (Crozier og Hancock, 

2012; Hauer og Faulkner, 2012). Að auki er  magnleysi afar algengt einkenni meðal barna með 

krabbamein, en magnleysi er þreyta í öllum líkamanum sem er óeðlileg, mikil og ekki í samræmi við 

áreynslu eða athafnir einstaklingsins (Ullrich o.fl., 2010).  

Andþyngsli eru algengt einkenni meðal barna sem glíma við krabbamein en allt að 48% þessara 

barna finna fyrir þeim. Andþyngsli eru ónotatilfinning vegna ófullnægjandi öndunar og eru börnum afar 

íþyngjandi. Af þeim börnum sem fá meðferð við andþyngslum svara undir 20% þeirra meðferðinni 

(Brook, Twigg, Venables og Shaw, 2012; Wolfe o.fl., 2000). 
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Einungis fimmtungur barnanna í rannsókn Feudtner o.fl. (2011) þarfnaðist ekki læknisfræðilegra 

íhlutana og/eða inngripa og var fjöllyfjanotkun algeng meðal þessara barna. Sýndi þessi rannsókn 

fram á þau flóknu vandamál og einkenni sem börn með lífsógnandi sjúkdóm glíma við. 

2.3.2 Tilfinningalegar og sálrænar þarfir 

Depurð og kvíði geta gert vart við sig meðal barna með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma (Muriel, 

McCulloch og Hammel, 2012). Til að mynda er hlutfall veikra barna með kvíðaröskun á bilinu 7-40% 

(Pao og Bosk, 2011) og sýndi rannsókn á krabbameinsveikum börnum (n=159) að yfir 35% barnanna 

sögðust vera leið, kvíðin og skapstygg (Collins o.fl., 2000). Hins vegar getur heilbrigðisstarfsfólki 

reynst erfitt að meta sálræn einkenni barna í líknarmeðferð, sérstaklega vegna þeirra flóknu líkamlegu 

einkenna sem mörg barnanna finna fyrir (Moody o.fl., 2011). 

Þegar barn greinist með alvarlegan sjúkdóm breytist líf aðstandenda þess skyndilega. 

Aðstandendur syrgja tilhugsunina um hið heilbrigða barn sem það þekkti eða vonaðist eftir og geta 

tilfinningar líkt og reiði, afneitun, sektarkennd og örvænting komið fram (Lapwood og Goldman, 2012). 

Til að mynda sýndi rannsókn meðal foreldra barna í líknarmeðferð (n=85) að 48% þátttakenda höfðu 

einkenni þunglyndis (Knapp, Madden Curtis, Sloyer og Shenkman, 2010). Að auki fylgja því erfiðleikar 

fyrir aðstandendur að takast á við ákvarðanir er varða framtíð og velferð barnsins (Lapwood og 

Goldman, 2012). Heilbrigðisstarfsfólk þarf því að styðja aðstandendur í erfiðum ákvarðanatökum og 

aðstoða þá við að aðlagast þeim breytingum sem því fylgja að eiga barn með alvarlegan sjúkdóm 

(APP, 2013; WHO, 1998). 

2.3.3 Félagslegar þarfir 

Að glíma við lífsógnandi sjúkdóm getur valdið barni einmanaleika og er mikilvægt að koma í veg fyrir 

einangrun barnsins (Aldridge og Sourkes, 2012). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar er varða 

félagslegar þarfir barna í líknarmeðferð. Í yfirlitsgrein Ishibashi (2001) kom fram að börn og unglingar 

með krabbamein fengu félagslegan stuðning meðal annars frá foreldrum, heilbrigðum börnum og 

öðrum börnum með krabbamein. Börn og unglingar með krabbamein höfðu þörf fyrir félagslega 

viðurkenningu jafnaldra sinna en samskipti við önnur börn með krabbamein reyndist þeim einnig 

gagnleg þar sem þau veittu þeim stuðning, upplýsingar og von.  

Sjúkdómsgreining barns hefur áhrif á fjárhags- og félagslegar hliðar fjölskyldunnar. Rannsókn Bona 

o.fl. (2014) meðal aðstandenda krabbameinssjúkra barna (n=71) sýndi til að mynda fram á áhrif 

veikindanna á efnahag og atvinnu aðstandenda. Sögðu 27% þátttakenda veikindi barnsins hafa 

verulega neikvæð áhrif á efnahag fjölskyldunnar og þurfti að minnsta kosti annað foreldri að hætta 

vinnu í tilviki 42% fjölskyldna. Sambærilegar niðurstöður má finna í eigindlegri rannsókn Miedema, 

Easley, Fortin, Hamilton og Matthews (2008) meðal aðstandenda krabbameinssjúkra barna (n=28). 

Kom þar fram að fjárhagslegar áhyggjur aðstandenda væru þeim mikil byrði, meðal annars vegna 

tekjutaps og ferðakostnaðar við meðferðir. 

Hvað félagsleg áhrif veikinda barns á aðstandendur varðar sýndi rannsókn Knapp o.fl. (2010) 

meðal foreldra barna í líknarmeðferð (n=85) að meirihluti þátttakenda voru sammála þeim fullyrðingum 

að veikindi barnsins komu í veg fyrir að þeir hittu fjölskyldu og vini. Að sama skapi sögðust 44% 
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foreldra hafa minni löngun til þess að fara á meðal fólks og 64% hafa minni tíma til þess að sinna 

öðrum fjölskyldumeðlimum. Meirihluti foreldra (71%) sagðist finna fyrir magnleysi, auk þess sem þeir 

áttu erfitt með að treysta öðrum til þess að sinna hinu veika barni.  

Velferð barna veltur að miklu leyti á velferð fjölskyldunnar og er því mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk meti þarfir aðstandenda og vísi þeim til félagsráðgjafa ef þurfa þykir (Sourkes o.fl., 

2005). Á Barnaspítala Hringsins starfa félagsráðgjafar sem aðstoða börn og aðstandendur þeirra við 

að takast á við álag sem fylgt getur veikindum (Félagsráðgjöf, e.d.).  

2.3.4 Trúar- og andlegar þarfir 

Trúar- og andlegir þættir einstaklings snúa ekki eingöngu að því hvernig viðkomandi iðkar trú sína 

heldur einnig hverri þeirri upplifun sem veitir lífi viðkomandi merkingu (Moody o.fl., 2011). Barn sem 

glímir við lífsógnandi sjúkdóm getur fundið fyrir andlegum þjáningum þegar það undirbýr sig fyrir 

andlát. Getur barnið upplifað tilgangsleysi, vonleysi og syrgir missi á framtíð sinni. Að auki getur barnið 

upplifað hræðslu yfir því að gleymast eftir andlát (Foster, Bell og Gilmer, 2012). Í rannsókn sem 

framkvæmd var á meðal foreldra barna í líknarmeðferð (n=73) kom í ljós að meirihluti þeirra fundu 

mikinn styrk í trú og andlegum málefnum á erfiðum tímum í veikindaferli barnsins (Hexem, Mollen, 

Carroll, Lanctot og Feudtner, 2011). 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk meti andlegar þarfir barns og aðstandenda þess og þörf þeirra 

fyrir sérhæfðari aðstoð líkt og frá presti eða annars konar trúarleiðtoga (Foster o.fl., 2012). Á 

Barnaspítala Hringsins býðst börnum og aðstandendum sálgæsla prests óháð lífsskoðunum 

(Sálgæsla prests, e.d.). 

2.4 Viðhorf til árangurs í líknarmeðferð barna 

Lítið hefur verið skrifað um viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til þarfa barna í líknarmeðferð og aðstandenda 

þeirra. Sellers, Dawson, Cohen-Bearak, Solomond og Truog (2015) töldu það mikilvægt að kanna 

viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til gæða andláts barna. Með slíku mati gæti heilbrigðisstarfsfólk metið 

gæði lífslokameðferðar barns og árangur hennar í samanburði við önnur börn í svipaðri stöðu sem 

viðkomandi hafði sinnt. Foreldrar barna með lífsógnandi sjúkdóm hafa í fæstum tilfellum samanburð 

um hvað teljist friðsæll dauðdagi barns og eru því líklegri til að meta gæði meðferðarinnar meiri heldur 

en raun ber vitni.  

Líknarráðgjafateymi Landspítala háskólasjúkrahúss kannaði viðhorf lækna og hjúkrunarfræðinga 

fullorðinsdeilda til líknarmeðferðar sem veitt var á þeirri deild sem þeir störfuðu á. Notast var við 

spurningalistann Viðhorf til líknarmeðferðar og líknarráðgjafateymis Landspítala – háskólasjúkrahúss. 

Niðurstöður sýndu að 89,9% þátttakenda töldu líkamlegum þörfum sjúklinga vera vel sinnt í 

samanburði við 67,7% þátttakenda sem töldu tilfinningalegum þörfum vera vel sinnt. Alls töldu 61,0% 

þátttakenda félagslegum þörfum og 61,5% þátttakenda trúar-/andlegum þörfum sjúklinga vera vel 

sinnt. Hvað þarfir aðstandenda sjúklinga í líknarmeðferð varðar töldu fæstir þátttakendur (58,2%) að 

líkamlegum þörfum þeirra væri vel sinnt en flestir (64,3%) töldu tilfinningalegum þörfum aðstandenda 

vera vel sinnt (Kristín Lára Ólafsdóttir o.fl., 2007). 
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2.4.1 Viðhorf foreldra til veittrar líknarmeðferðar  

Zimmermann o.fl (2016) töldu mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um upplifun 

foreldra af lífslokum barns þeirra. Með því mætti bæta gæði þeirrar umönnunar sem barn og 

aðstandendur þess njóta. Sitzia og Wood (1997) töldu hins vegar að ánægja sjúklings og aðstandenda 

af meðferð væri ekki áreiðanlegt mælitæki á gæði meðferðar. 

Theunissen o.fl. (2007) könnuðu viðhorf 32 hollenskra foreldra til líknarmeðferðar sem barni þeirra 

var veitt. Hvert barn þjáðist að meðaltali af 6,3 líkamlegum einkennum og var þeim sinnt í 82% tilfella. 

Að auki þjáðist hvert barn að meðaltali af 3,2 sálrænum einkennum en hins vegar var þeim einungis 

sinnt í 43% tilfella. Meðferðir við öllum einkennum voru árangurslausar í yfir helmingi tilfella. Rannsókn 

Hechler o.fl. (2008), þar sem skoðað var viðhorf 48 þýskra foreldra til líknarmeðferðar sem barnið 

þeirra hafði fengið fyrir andlát, sýndi að 91% barna þjáðust af magnleysi og helmingur fann fyrir kvíða. 

Hins vegar fékk einungis eitt barn meðferð við magnleysi og eitt barn fékk meðferð við kvíða. Aftur á 

móti þjáðust 83% barna af verkjum og fékk yfirgnæfandi meirihluti þeirra verkjameðferð sem bar 

tilætlaðan árangur í 71% tilfella. Í rannsókn meðal 89 hollenskra foreldra sem misst höfðu barnið sitt úr 

krabbameini kom í ljós að 88% þeirra sögðu að barnið sitt hefði þjáðst af að minnsta kosti einu 

líkamlegu einkenni við lífslok og 69% sögðu að barnið sitt hefði þjáðst af að minnsta kosti einu 

sálrænu einkenni. Algengustu ómeðhöndluðu einkenni barna voru andþyngsli, kvíði, reiði og verkir og 

voru tengsl milli þessara einkenna við lengdan sorgarferil foreldra eftir andlát (van der Geest o.fl., 

2014).  

Í rannsókn Theunissen o.fl. (2007) kom fram að foreldrar barna í líknarmeðferð upplifðu að 

meðaltali 5,5 sálræn einkenni á meðan líknarmeðferð stóð en heilbrigðisstarfsfólk sinnti þeim í 

einungis 56% tilfella. Í annarri rannsókn sem framkvæmd var á meðal foreldra alvarlega veikra barna 

(n=25) kom einnig í ljós að undir helmingur svarenda töldu heilbrigðisstarfsfólk hafa metið þörf þeirra 

fyrir trúar- eða andlegan stuðning. Þeir foreldrar sem töldu að trúar- og andlegum þörfum sínum hefði 

verið sinnt mátu stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki meiri en þeir foreldrar sem töldu að þessum þörfum 

sínum hefði ekki verið sinnt (Kelly, May og Maurer, 2016). 

2.4.2 Viðhorf lækna og hjúkrunarfræðinga til eigin frammistöðu í 
líknarmeðferð 

Rannsókn Sheetz og Bowman (2008) sýndi að rétt tæplega helmingur lækna mat sig örugga í meðferð 

trúarlegra, sálrænna og félagslegra einkenna, sem og að vísa til viðeigandi sérúrræða þegar við átti. 

Eingöngu 27% lækna mátu sig örugga í meðferð verkja og 23% mátu sig örugga í meðferð líkamlegra 

einkenna við lok lífs. Álíka niðurstöður var að finna í rannsókn Contro o.fl. (2004) á 

heilbrigðisstarfsfólki (n=446), meðal annars lækna og hjúkrunarfræðinga (n=349), á barnaspítala í 

Bandaríkjunum. Þar sögðust 49% sérfræðilækna og 54% deildarlækna vera óöruggir við að veita barni 

í líknarmeðferð verkjameðferð. Hins vegar mátu eingöngu 30% hjúkrunarfræðinga sig óörugga við 

meðferð verkja meðal barna í líknarmeðferð. Álíka niðurstöður var að finna í rannsókn Feudtner o.fl. 

(2007) meðal hjúkrunarfræðinga (n=410) sem sinntu börnum í líknarmeðferð þar sem flestir mátu sig 

hæfa í verkjameðferð barna. 
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2.5 Fylgd við aðstandendur eftir andlát 

Ástvinamissir er eitt af því erfiðasta sem einstaklingar ganga í gegnum og sorgarferlið sem tekur við í 

kjölfar andláts er oft kvalarfullt og krefst aðlögunar hjá einstaklingnum sem syrgir ástvin sinn. Flestir 

sem upplifa ástvinamissi ganga í gegnum hið eðlilega sorgarferli og ná að lokum sátt. Í vestrænu 

samfélagi nútímans gerir hins vegar enginn ráð fyrir því að fylgja barni til grafar og komið hefur í ljós 

að sorgin sem fylgir barnsmissi er mun flóknari og þungbærari en sorgin sem fylgir andláti fullorðins 

einstaklings. Þar af leiðandi getur tekið lengri tíma að vinna úr henni (Lannen, Wolfe, Prigerson, 

Onelov og Kreicbergs, 2008; Portnoy og Stubbs, 2012). Að missa barn hefur einnig neikvæð áhrif á 

félagslega virkni aðstandenda sem getur leitt til aukinnar einangrunar og vanlíðan. Sorgin eftir 

barnsmissi getur haft skæð áhrif á hjónabönd, atvinnu aðstandenda og fjárhag þeirra. Stuðningur 

heilbrigðisstarfsfólks við aðstandendur er að jafnaði mestur á meðan á veikindum barns stendur og við 

lífslok. Oft dregur úr þessum stuðningi eftir andlát barnsins og fá aðstandendur því litla sem enga 

eftirfylgd í sorgarferlinu (Snaman o.fl., 2017a).  

Aftur á móti segir AAP eftirfylgd við aðstandendur við andlát barns vera hluta af heildrænni 

líknarmeðferð barna (Feudtner o.fl., 2013). Að sama skapi telja foreldrar sem upplifað hafa barnsmissi 

það mikilvægt að boðið sé upp á fylgd við aðstandendur eftir andlát og hafa þeir tjáð löngun sína til 

þess að halda sambandi við það heilbrigðisstarfsfólk sem sinnti barni þeirra í veikindaferlinu 

(D‘Agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska og Barrera, 2008). Slíkur stuðningur myndi auðvelda 

foreldrum þau umskipti sem verða þegar foreldrar fara úr því umhverfi sem fylgdi veikindum barnsins, 

til dæmis sjúkrastofnunum, og út í samfélagið eftir andlát barnsins (Snaman o.fl., 2017a).  

Í eigindlegri rannsókn Widger og Picot (2008) meðal 38 foreldra sem misst höfðu barn fyrir 2 ára 

aldur þess kom fram að þriðjungur foreldra taldi brýna þörf á að bæta eftirfylgd heilbrigðisstarfsfólks 

við andlát barns og upplifðu foreldrar sig vera yfirgefna. Sambærilegar niðurstöður var að finna í 

rannsókn Contro o.fl. (2004) þar sem aðstandendur (n=68) lýstu þörfinni fyrir stuðning 

heilbrigðisstarfsfólks við og eftir andlát barns. Heilbrigðisstarfsfólk fann aftur á móti fyrir vonbrigðum 

þegar það gat ekki veitt aðstandendum eftirfylgd við andlát barns.  

Rannsókn sem framkvæmd var meðal sænskra foreldra (n=449) 4-9 árum eftir að hafa misst barn 

vegna krabbameins leiddi í ljós að 26% þátttakenda töldu sig ekki hafa unnið úr þeirri sorg sem fylgdi 

andláti barns. Þessir foreldrar fundu fyrir meiri kvíða og þunglyndi og mátu lífsgæði sín almennt verri 

en þeir foreldrar sem töldu sig hafa unnið úr sorginni. Líkamleg og andleg heilsa þeirra foreldra sem 

ekki höfðu unnið úr sorginni var almennt verri. Hins vegar kom í ljós að þeir foreldrar sem sögðust hafa 

haft aðgang að sálrænum stuðningi við lífslok barnsins og getað rætt við heilbrigðisstarfsfólk um 

ástand þess voru líklegri til að hafa náð að vinna úr sorginni sem fylgdi andláti barnsins. Stuðningur 

starfsfólks við foreldra við og eftir lífslok barnsins virtist því hafa jákvæð áhrif á það hvernig foreldrarnir 

unnu úr sorginni eftir andlát (Kreicbergs, Lannen, Onelov og Wolfe, 2007; Lannen, Wolfe, Prigerson, 

Onelov og Kreicbergs, 2008). 

2.6 Störf lækna og hjúkrunarfræðinga í líknarmeðferð barna 

Í eftirfarandi köflum munu rannsakendur varpa ljósi á þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið 

meðal heilbrigðisstarfsfólks og starfa þeirra í líknarmeðferð barna. 
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2.6.1 Hugtakaruglingur 

Líkt og áður hefur komið fram skilgreinir WHO líknarmeðferð barna sem heildræna meðferð allra barna 

með langvinna og lífshættulega sjúkdóma á öllum stigum sjúkdóms (WHO, 1998). Bergsträsser 

(2013b) áleit skilgreiningu líknarmeðferðar barna hornstein hennar og að mikilvægt væri að 

heilbrigðisstarfsfólk hefði fullnægjandi skilning á henni. 

Rannsóknir meðal heilbrigðisstarfsfólks hafa sýnt fram á mismunandi niðurstöður er varða 

þekkingu þeirra á skilgreiningu líknarmeðferðar barna. Til að mynda sýndi rannsókn Knapp o.fl. (2009) 

á meðal bandarískra barnahjúkrunarfræðinga (n=279) að 60% þátttakenda höfðu fullnægjandi 

þekkingu á hinum ýmsu fullyrðingum er vörðuðu líknarmeðferð barna. Að sama skapi sýndi svissneskt 

heilbrigðisstarfsfólk (n=76) í eigindlegri rannsókn Bergsträsser o.fl. (2013) fram á góðan skilning á 

skilgreiningu líknarmeðferðar barna.  

Rannsókn meðal 294 deildarlækna í Bandaríkjunum leiddi í ljós að 64% þátttakenda sýndu fram á 

fullnægjandi þekkingu á skilgreiningu líknarmeðferðar barna. Þeir sem ekki sýndu fram á fullnægjandi 

þekkingu á skilgreiningunni töldu aftur á móti líknarmeðferð eiga eingöngu við lífslok barns (Wu, 

Friderici og Goff, 2014). Sambærilegar niðurstöður var að finna í rannsókn Spruit o.fl., (2018) á meðal 

heilbrigðisstarfsfólks (n=156) sem starfaði með krabbameinssjúkum börnum. Voru 80% þátttakenda 

sammála þeirri fullyrðingu að líknarmeðferð væri viðeigandi fyrir öll börn með krabbamein, ein og sér 

eða samhliða annarri meðferð. Hins vegar taldi fimmtungur þátttakenda að líknarmeðferð ætti 

eingöngu að veita við lok lífs. 

Þessa tengingu líknarmeðferðar barna við lífslokameðferð má sjá í fleiri rannsóknum líkt og í 

rannsókn Twamley o.fl. (2014) meðal heilbrigðisstarfsfólks á barnaspítala í Bretlandi (n=132). Þegar 

þátttakendur svöruðu lokuðum spurningum varðandi þekkingu og viðhorf til líknarmeðferðar barna 

sýndu þeir fram á góða þekkingu á megin þáttum líknarmeðferðar, til að mynda hvenær í sjúkdómsferli 

barns væri viðeigandi að hefja líknarmeðferð. Hins vegar gafst þátttakendum kostur á að svara opinni 

spurningu varðandi hvað kæmi þeim fyrst í huga þegar þeir hugsuðu um líknarmeðferð barna. Kom 

þar í ljós að helmingur þeirra sem svöruðu opnu spurningunni tengdu líknarmeðferð við 

lífslokameðferð barna og andlát. Ályktuðu rannsakendur að slíkur hugtakaruglingur kæmi í veg fyrir að 

líknarmeðferð væri hafin við greiningu lífsógnandi sjúkdóms barns. Sambærilegar niðurstöður var að 

finna í rannsókn Thompson, Knapp, Madden og Shenkman (2009) á meðal bandarískra barnalækna 

(n=303) en þar kom fram að barnalæknarnir sýndu ekki fullnægjandi skilning á skilgreiningu 

líknarmeðferðar barna og hófu hana því of seint í veikindaferli barnsins. 

2.6.2 Skortur á þjálfun og kennslu 

Í leiðbeiningum sínum um líknarmeðferð barna leggja AAP áherslu á þjálfun og menntun 

heilbrigðisstarfsfólks í grunnþáttum líknarmeðferðar barna, svo sem einkennameðferð (Feudtner o.fl., 

2013). Rannsókn Feudtner o.fl. (2007) sýndi til að mynda fram á að barnahjúkrunarfræðingar sem 

hlotið höfðu sérstaka fræðslu í líknarmeðferð voru öruggari í starfi sínu. Að sama skapi sýndi rannsókn 

meðal 53 lækna sem sinntu börnum með taugakímfrumnaæxli að þeir sem hlotið höfðu formlega 

menntun tengda lífslokameðferð barna mátu sig öruggari við að sinna börnum með ólæknandi 

sjúkdóma (Balkin, Thompson, Colson, Lam og Matthay, 2016).  
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal heilbrigðisstarfsfólks sýna hins vegar fram á að oft er 

þjálfun og menntun þeirra í líknarmeðferð barna ófullnægjandi (Bergsträsser o.fl., 2017; Engler o.fl., 

2004; Kolarik o.fl., 2006; Michelson o.fl., 2009; Spruit o.fl., 2018). Í rannsókn Spruit o.fl. (2018) meðal 

heilbrigðisstarfsfólks sem starfaði með krabbameinssjúkum börnum kom í ljós að yfir helmingur 

hjúkrunarfræðinga sagðist hvorki hafa hlotið þjálfun né menntun í líknarmeðferð í samanburði við 22% 

lækna. 

Í rannsókn Michelson o.fl. (2009) á bandarískum deildarlæknum (n=96) á barnaspítala kom fram að 

54% þeirra höfðu hlotið þjálfun í líknarmeðferð. Aftur á móti voru allir þátttakendur sammála þeirri 

fullyrðingu að frekari þjálfun í líknarmeðferð myndi gagnast þeim og töldu þeir mikilvægast að fá 

þjálfun í að ræða sjúkdómshorfur, færa slæmar fréttir og verkjameðferð. Sambærilegar niðurstöður 

komu fram í rannsókn Kolarik o.fl. (2006) meðal bandarískra deildarlækna (n=49) á barnaspítala þar 

sem 59% þátttakenda sögðust hafa fengið þjálfun í líknarmeðferð. Deildarlæknarnir mátu sig hafa 

lágmarks þjálfun, reynslu, þekkingu og hæfni í öllum þáttum líknarmeðferðar barna. Mestu þörfina 

töldu þeir vera á að hljóta nánari þjálfun í verkjameðferð og samskiptafærni, það er að ræða 

sjúkdómshorfur, færa slæmar fréttir, meðferðartakmarkanir og að ræða við barn um dauðann. 

Hvað lífslokameðferð varðar framkvæmdu Engler o.fl. (2004) rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga 

(n=190) á nýburagjörgæsludeildum í Bandaríkjunum. Alls sögðust 63% hjúkrunarfræðinganna hafa 

fengið kennslu í umönnun við lífslok í grunnnámi sínu í hjúkrunarfræði. Hins vegar voru einungis 42% 

þeirra sem töldu kennsluna hafa verið fullnægjandi. Þeir hjúkrunarfræðingar sem störfuðu við stofnun 

þar sem stuðst var við verklagsleiðbeiningar í tengslum við lífslokameðferð voru mun öruggari við að 

sinna börnum í lífslokameðferð en hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á deildum þar sem ekki var stuðst 

við slíkar leiðbeiningar. Töldu rannsakendur að bæta mætti gæði lífslokameðferðar með aukinni 

þjálfun og kennslu hjúkrunarfræðinga. Í svissneskri rýnihóparannsókn Bergsträsser o.fl. (2017) meðal 

heilbrigðisstarfsfólks barnasviðs kom fram að þátttakendur töldu sig þurfa meiri þekkingu á líknar- og 

lífslokameðferð til þess að geta sinnt starfi sínu á fullnægjandi máta. Skortur á þekkingu, þjálfun og 

verklagsleiðbeiningum er varðaði líknar- og lífslokameðferð olli óöryggi meðal starfsfólks. 

2.6.3 Samtal og ákvarðanataka 

Batahorfur barna með lífsógnandi sjúkdóm geta verið óljósar og oft eru óskýr mörk milli læknandi 

meðferðar og líknarmeðferðar (Lapwood og Goldman, 2012; Mack og Liben, 2012). AAP leggja 

áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk eigi samræður við börn og aðstandendur þeirra um 

meðferðarmarkmið ásamt þeim ávinningi og álagi sem fylgt getur tilteknum meðferðum. Skulu slíkar 

samræður eiga sér reglulega stað, til dæmis við hverja innlögn barns á sjúkrahús (Feudtner o.fl., 

2013). 

Áætlun um meðferðarmarkmið (e. advance care planning) eru samræður heilbrigðisstarfsmanns 

við barn með lífsógnandi sjúkdóm og aðstandendur þess. Þar er farið yfir gildismat og viðhorf barns og 

aðstandenda þess og út frá því tekin ákvörðun um markmið meðferðar, til dæmis hvort henni sé ætlað 

að lækna eða eingöngu líkna. Þegar meðferðarmarkmið eru skýr er sameiginlegur skilningur milli 

heilbrigðisstarfsfólks og barns og aðstandenda þess um tilgang meðferðar sem veitt er (Tsai, 2008). 
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Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á meðal lækna og hjúkrunarfræðinga (n=266) á 

bandarískum barnaspítala sýndi að 75% þátttakenda taldi sig mjög vel eða vel undirbúna til þess að 

taka þátt í samræðum um meðferðarmarkmið. Hins vegar sögðu 71,3% þátttakenda þessar samræður 

eiga sér stað of seint í veikindaferli barns. Yfirgnæfandi meirihluti (92%) þátttakenda töldu að samtal 

um meðferðarmarkmið þyrfti að eiga sér stað við greiningu eða þegar ástand barns væri stöðugt en 

aftur á móti sögðu 60% þátttakenda þetta samtal eiga sér stað í bráðafasa sjúkdóms barnsins eða 

þegar andlát væri yfirvofandi. Töldu rannsakendur að aukin menntun og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks 

myndi efla hæfni þeirra í samræðum um meðferðarmarkmið við barn og aðstandendur. Algengast var 

að heilbrigðisstarfsfólk teldi þætti tengda foreldrum barnsins, svo sem óraunhæfar væntingar foreldra, 

misræmi í skilningi þeirra á sjúkdómshorfum og það að foreldrar væru ekki tilbúnir fyrir samtal um 

meðferðarstig, vera hindrun í að hefja samræður um meðferðarmarkmið. (Sanderson, Hall og Wolfe, 

2016; Durall, Zurakowski og Wolfe, 2012). 

Foreldrar barna með lífsógnandi sjúkdóma kjósa hins vegar skýr og hreinskilin samskipti við 

heilbrigðisstarfsfólk og töldu Kang o.fl. (2005) að til þess þyrfti heilbrigðisstarfsfólk að búa yfir víðtækri 

kunnáttu og vera andlega og tilfinningalega reiðubúin fyrir slík samskipti. Rannsókn van der Geest o.fl. 

(2014) sýndi fram á ávinning hreinskilinna samskipta heilbrigðisstarfsfólks við foreldra um 

sjúkdómshorfur en foreldrar sem töldu samskipti sín við heilbrigðisstarfsfólk hafa verið góð upplifðu 

síður lengdan sorgarferil eftir andlát barns. Í rannsókn Mack o.fl. (2005) á foreldrum sem misst höfðu 

barn úr krabbameini (n=144) kom einnig fram að foreldrar mátu gæði umönnunar við lífslok barns 

meiri ef þeir töldu samskipti við lækna hafa verið fullnægjandi. Eigindleg rannsókn Widger og Picot 

(2008) sýndi jafnframt að foreldrar töldu þörf á að bæta samskipti og upplýsingagjöf 

heilbrigðisstarfsfólks til sín, meðal annars varðandi meðferðaráætlun. 

Í eigindlegri rannsókn meðal heilbrigðisstarfsfólks (n=17) á barnasviði í Þýskalandi, meðal annars 

lækna (n=9) og hjúkrunarfræðinga (n=6), kom fram að starfsfólk taldi rétt að innleiða áætlun um 

meðferðarmarkmið snemma í veikindaferli barns en töldu það hins vegar óraunhæf markmið þar sem 

aðstandendur þyrftu tíma til þess að vinna úr því áfalli sem fylgdi sjúkdómsgreiningu barns. Starfsfólk 

taldi sig einnig skorta hæfnina til þess að taka ákvörðun um lífslokameðferð og höfðu áhyggjur af því 

að taka ranga ákvörðun. Var þetta viðhorf áberandi meðal lækna þar sem oft var mikil óvissa um 

sjúkdómshorfur (Lotz, Jox, Borasio og Führer, 2015). 

Í eigindlegri rannsókn Mitchell og Dale (2015) meðal heilbrigðisstarfsfólks (n=14) á gjörgæsludeild 

barna í Bretlandi var kannað viðhorf þeirra til áætlunar um meðferðarmarkmið. Starfsfólk taldi áætlun 

um meðferðarmarkmið stuðla að ákvarðanatöku í samvinnu við barn og aðstandendur þess og gaf 

aðstandendum tækifæri til að ræða áhyggjur sínar og óskir varðandi lífslokameðferð áður en ástandi 

barns fór hrakandi. Þegar ekki var notast við áætlun um meðferðarmarkmið við meðferð barns með 

lífsógnandi sjúkdóm olli það erfiðleikum fyrir barnið, aðstandendur þess og starfsfólk sem kom að 

meðferð barnsins þar sem ekki var sameiginlegur skilningur á markmiðum meðferðar. Fann 

heilbrigðisstarfsfólk oft fyrir siðferðilegri streitu við það að veita barni meðferð sem viðkomandi taldi því 

ekki fyrir bestu. Þátttakendur rannsóknarinnar töldu megin hindrun þess að samræður um 

meðferðarmarkmið ættu sér stað væru óljósar sjúkdómshorfur barns og mismunandi skilningur 

heilbrigðisstarfsfólks á ávinningi meðferðar. 
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2.6.4 Þverfagleg samvinna 

Bæði WHO og AAP leggja áherslu á þverfaglega nálgun í líknarmeðferð barna (Feudtner o.fl., 2013; 

WHO, 1998). Er þverfagleg samvinna talin stuðla að auknum gæðum líknarmeðferðar barna (Remke 

og Schermer, 2012).  

Rannsókn Archambault-Grenier o.fl. (2018) meðal heilbrigðisstarfsfólks (n=946) sýndi hins vegar 

að samræður við lífslok barns geta valdið þverfaglegum ágreiningi milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Í 

eigindlegri rannsókn meðal heilbrigðisstarfsfólks sem sinnti börnum í líknarmeðferð, meðal annars 

lækna og hjúkrunarfræðinga, á barnaspítala í Bandaríkjunum kom fram að starfsfólki þótti erfitt að 

skipta úr ágengri læknandi meðferð yfir í líknarmeðferð eingöngu. Átti starfsfólk erfitt með að sætta sig 

við að barn væri deyjandi og skapaði það gjarnan togstreitu, bæði á milli heilbrigðisstarfsfólks, sem og 

milli starfsfólks og foreldra. Slík breyting á meðferðarmarkmiði var starfsfólki gjarnan erfið og var því 

ekki alltaf skýr. Olli það því að sumt starfsfólk hélt áfram ágengri meðferð á meðan annað starfsfólk 

lagði áherslu á einkennameðferð. Skapaði þetta bæði óöryggi og álag á meðal starfsfólks og foreldra 

(Docherty, Miles og Brandon, 2007).  

Í eigindlegri rannsókn Lee og Dupree (2008) lýstu læknar á nýburagjörgæslu þeim erfiðleikum sem 

því fylgdi þegar læknandi meðferð barns var hætt og hvernig það stangaðist á við þá áherslu 

læknisfræðinnar að bjarga lífi. Í rannsókn Curcio (2017) kom fram að hjúkrunarfræðingar sem sinna 

deyjandi börnum finna fyrir togstreitu þegar þeir veita umönnun sem stangast á við þeirra eigin 

sannfæringu og trú, til dæmis vegna fyrirmæla lækna. Sambærilegar niðurstöður voru í eigindlegri 

rannsókn Carnevale o.fl. (2012) meðal heilbrigðisstarfsfólks á nýburagjörgæslu. Kom þar fram að 

helstu áhyggjur lækna voru erfiðar ákvarðanatökur um meðferð barns í skugga óvissu er varðaði 

sjúkdómshorfur þess. Hjúkrunarfræðingar lýstu hins vegar yfir áhyggjum sínum varðandi þá meðferð 

sem þeir veittu barninu vegna ákvarðanatöku lækna sem hjúkrunarfræðingarnir voru ekki hluti af. Olli 

það siðferðilegri togstreitu (e. moral distress) hjúkrunarfræðinga að framkvæma meðferð sem þeir 

töldu skaða barnið. Að sama skapi töldu hjúkrunarfræðingar það siðferðilega streituvaldandi þegar 

læknar voru ekki sammála hver öðrum varðandi meðferðarmarkmið barnsins.  

Heilbrigðisstarfsmaður getur fundið fyrir siðferðilegri togstreitu þegar viðkomandi framkvæmir verk 

gegn sinni eigin siðferðisvitund (Austin, Kelecevic, Goble og Mekechuck, 2009). Fleiri rannsóknir hafa 

sýnt fram á siðferðilega togstreitu hjúkrunarfræðinga á barnasviði en í eigindlegri rannsókn sem 

framkvæmd var á meðal hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu í Hong Kong var könnuð upplifun 

þeirra af því að annast deyjandi nýbura. Kom meðal annars í ljós að hjúkrunarfræðingar upplifðu oft 

streitu tengda því þegar læknar gáfu fyrirmæli um íþyngjandi inngrip þegar ljóst var að ástandi 

nýburans hrakaði. Fannst hjúkrunarfræðingum það stangast á við eigin viðhorf um að veita nýburanum 

umönnun sem linaði þjáningar hans (Yam, Rossiter og Cheung, 2001).  

2.6.5 Líknarráðgjafateymi 

Samkvæmt leiðbeiningum AAP um líknarmeðferð barna ættu öll sjúkrahús og stærri 

heilbrigðisstofnanir að búa yfir líknarráðgjafateymi fyrir börn. Slík teymi eru samsett af sérþjálfuðum 

læknum, hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum, prestum, sálfræðingum og öðrum fagstéttum sem 

sérhæfa sig í líknarmeðferð barna. Hlutverk slíks teymis er að stuðla að ákvarðanatöku, veita barni 
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meðferðir sem draga úr þjáningu og hámarka lífsgæði og samhæfa þá meðferð sem barninu er veitt 

(Feudtner o.fl., 2013).  

Osenga o.fl. (2016) skoðuðu muninn á þeirri meðferð sem 114 börn á barnaspítala í 

Bandaríkjunum fengu skömmu fyrir andlát á sjúkrahúsi eftir því hvort þau fengu líknarráðgjöf eða ekki. 

Meðal þeirra barna sem fengið höfðu líknarráðgjöf var meira um verkjamat og viðbótarverkjameðferðir 

og inngrip við verkjum voru frekar skráð. Að auki var minna um íþyngjandi inngrip, til dæmis 

blóðprufur, síðustu 48 klukkustundir lífs þeirra og var ákvörðun um meðferðartakmörkun skýrari meðal 

þessara barna. Svipaðar niðurstöður var að sjá hjá Snaman, Kaye, Lu, Sykes og Baker (2017b) sem 

könnuðu 69 ungmenni á aldrinum 16-24 ára sem látist höfðu af völdum krabbameins. Minna var um 

íþyngjandi inngrip síðasta mánuðinn fyrir andlát og ákvörðun um meðferðartakmörkun var tekin fyrr í 

sjúkdómsferli þeirra ungmenna sem fengu stuðning líknarráðgjafateymis í samanburði við þau 

ungmenni sem ekki fengu slíkan stuðning.  

Kassam o.fl. (2015) framkvæmdu rannsókn meðal 75 kanadískra foreldra barna sem látist höfðu úr 

krabbameini. Sýndu niðurstöður að aðkoma líknarráðgjafateymis stuðlaði að bættum samskiptum 

heilbrigðisstarfsfólks við barnið og foreldra þess. Börn og foreldrar sem fengu þjónustu 

líknarráðgjafateymis voru líklegri til þess að eiga samræður við heilbrigðisstarfsfólk um dauðann á 

viðeigandi tíma og voru foreldrar líklegri til þess að fá leiðsögn við að ræða við barnið sitt um dauðann. 

Vern-Gross o.fl. (2015) skoðuðu einnig áhrif innleiðingar líknarráðgjafateymis á lífslokameðferð 57 

inniliggjandi barna með illkynja sjúkdóma. Kom þar meðal annars í ljós að í samanburði við þau börn 

sem látist höfðu áður en líknarráðgjafateymið tók til starfa á umræddum spítala áttu börnin í 

rannsókninni fleiri samræður um lífslok og fóru þessar samræður fyrr fram í veikindaferlinu. Einnig var 

ákvörðun um meðferðartakmörkun tekin fyrr í veikindaferlinu og börnunum þar með veitt meðferð sem 

miðaði að markmiðum og óskum þeirra. 

Starfsfólk heilbrigðisstofnana vill hafa þann kost að geta leitað til sérhæfðs líknarráðgjafateymis líkt 

og rannsókn Contro o.fl. (2004) leiddi í ljós. Aðspurð hvort viðkomandi myndi nýta sér þjónustu 

sérhæfðs líknarráðgjafateymis svöruðu 62% sérfræðilækna, 85% deildarlækna og 73% 

hjúkrunarfræðinga játandi. Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Sheetz og Bowman 

(2008) meðal barnalækna (n=323) þar sem 86% þátttakenda sögðust myndu leita aðstoðar sérhæfðs 

líknarráðgjafateymis ef slíkt stæði til boða. Að sama skapi sýndi eigindleg rannsókn Bergsträsser o.fl. 

(2013) meðal heilbrigðisstarfsfólks (n=76) að starfsfólk taldi stuðning sérhæfðs líknarráðgjafateymis 

mikilvægan. Rannsókn Wu o.fl. (2014) meðal deildarlækna í Bandaríkjunum (n=294) sýndi fram á 

gagnsemi sérhæfðs líknarráðgjafateymis en þeir deildarlæknar sem gátu leitað ráða hjá slíku teymi 

sýndu fram á aukna þekkingu og öryggi við að veita barni líknarmeðferð. 

Ekki er starfandi líknarráðgjafateymi á Barnaspítala Hringsins en hins vegar er slíkt teymi starfrækt 

á fullorðinsdeildum Landspítala Háskólasjúkrahúss sem tók til starfa árið 1997. Líknarráðgjafateymi 

Landspítalans hefur kannað viðhorf lækna og hjúkrunarfræðinga Landspítalans til líknarmeðferðar og 

líknarráðgjafateymisins þrisvar sinnum, árin 1996, 2007 og 2016. Þegar skoðaður er munur á svörum 

heilbrigðisstarfsfólks árið 1996 og 2007 má sjá að starfsfólk taldi þáttum líknarmeðferðar mun betur 

sinnt eftir að líknarráðgjafateymið tók til starfa. Niðurstöður könnunarinnar sýndu einnig að alls töldu 

93,2% starfsfólks að líknarráðgjafateymi á bráðasjúkrahúsi væri árangursríkt úrræði til að bæta gæði 
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meðferðar og töldu 88,7% að líknarráðgjafateymi Landspítalans hefði haft jákvæð áhrif á þróun 

líknarmeðferðar á spítalanum. Einnig sögðust 83,1% starfsfólks vera ánægð með stuðning/ráðgjöf 

líknarráðgjafateymisins og leituðu flestir til þeirra vegna aðstoðar við verkjameðferð (Kristín Lára 

Ólafsdóttir o.fl., 2007). 

2.6.6 Líknarmeðferð sem streituvaldur 

Williams (2010) taldi að umönnun alvarlega veikra og deyjandi barna gæti verið heilbrigðisstarfsfólki 

streituvaldur. Andlát barns er ekki hluti af eðlilegum gangi lífsins og getur heilbrigðisstarfsfólk upplifað 

streitu og sorg tengda því. Papadatou (2012) sagði að ekki væri öll streita og sorg neikvæð þegar 

kemur að umönnun alvarlega veikra og deyjandi barna en taldi jafnframt að streitan og sorgin gætu 

orðið að óheilbrigðum tilfinningum.  

Hluttekningarþreyta (e. compassion fatigue) er streita sem umönnunaraðili, til dæmis 

hjúkrunarfræðingur eða læknir, upplifir og er afleiðing þess að viðkomandi verður endurtekið vitni að 

þjáningu skjólstæðinga sinna (Figley, 1995). Hluttekningarþreyta getur leitt til kulnunar (e. burnout) 

viðkomandi í starfi ef ekkert er að gert (Berger, Polivka, Smoot og Owens, 2015).  Kulnun í starfi er 

vinnutengt álag sem er tilkomið vegna þátta sem viðkomandi hefur ekki stjórn á og einkennist af 

tilfinningalegri örmögnun (e. emotional exhaustion), afsjálfgun (e. depersonalization) og minnkuðum 

starfsárangri (e. lack of personal accomplishment) (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Hluttekningarþreyta og kulnun geta dregið úr gæðum þeirrar umönnunar sem heilbrigðisstarfsmaður 

veitir sjúklingum sínum og er því mikilvægt að veita viðkomandi viðeigandi meðferð til að koma í veg 

fyrir slík einkenni (Papadatou, 2012).  

Alþjóðasamtök fagfólks á sviði krabbameina í börnum (Society of paediatric oncology) telur 

umönnun og meðferð veikra og deyjandi barna vera heilbrigðisstarfsfólki byrði og stuðla að kulnun í 

starfi (Spinetta o.fl., 2000). Í bandarískri rannsókn sem framkvæmd var á meðal heilbrigðisstarfsfólks 

(n=102), aðallega lækna og hjúkrunarfræðinga, sem sinntu börnum í líknarmeðferð kom í ljós að 18% 

þeirra sýndu merki hluttekningarþreytu og 12% sýndu merki um kulnun í starfi (Kase o.fl., 2018). 

Sambærilegar niðurstöður var að finna í rannsókn meðal nýburalækna (n=433) þar sem 15,7% 

þátttakenda sýndu merki hluttekningarþreytu og 20,8% voru í áhættu fyrir kulnun í starfi (Weintraub 

o.fl., 2016). Rannsókn Roth o.fl. (2011) meðal barnakrabbameinslækna (n=410) leiddi að sama skapi í 

ljós að 72% þátttakenda sýndu einhver einkenni kulnunar, þar af voru 38% sem sýndu mikil einkenni 

kulnunar. 

Í yfirlitsgrein sinni settu Mukherjee, Beresford, Glaser og Sloper (2009) fram lista af níu þáttum sem 

þau töldu valda streitu og kulnun í starfi lækna og hjúkrunarfræðinga sem sinna börnum með 

krabbamein. Streituvaldandi þættir voru að upplifa þjáningar barns, að sinna deyjandi barni, andlát 

barns, að vinna með og styðja foreldra, að vera þátttakandi í ófullnægjandi eða óviðeigandi meðferð 

barns, vinnuálag, skortur á faglegum stuðningi, skortur á stuðningi frá yfirmanni og samskiptabrestir 

við samstarfsfólk. Hins vegar komust höfundar að því að rannsóknir á sviði streitu og kulnunar 

heilbrigðisstarfsfólks sem starfar með krabbameinssjúkum börnum væru af skornum skammti og því 

mikilvægt að kanna þetta nánar.  
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Hjúkrunarfræðingar starfa í mikilli nálægð við hið veika barn og aðstandendur þess og getur náið 

samband myndast þeirra á milli. Hjúkrunarfræðingar veita barni víðtæka umönnun, eru viðstaddir 

erfiðar stundir í veikindaferli og við lífslok þess og sinna foreldrum við andlát barnsins. 

Hjúkrunarfræðingar upplifa sjálfir sorg við andlát barns í umsjá þeirra og getur hið nána samband við 

barnið og aðstandendur þess aukið líkur á hluttekningarþreytu og kulnun í starfi (Hecktman, 2012; 

Moody o.fl., 2013). Curcio (2017) komst að því í eigindlegri rannsókn sinni að hjúkrunarfræðingar 

(n=9) sem sinna deyjandi börnum finna fyrir sorg og sýndi rannsókn Adwan (2014) meðal 

barnahjúkrunarfræðinga (n=120) fram á jákvæða fylgni kulnunar í starfi við sorg sem 

hjúkrunarfræðingar fundu fyrir í kjölfar andláts barns. Að sama skapi sýndi eigindleg rannsókn meðal 

24 hjúkrunarfræðinga á nýburagjörgæslu fram á að hjúkrunarfræðingarnir áttu oft erfitt með að takast 

á við sorgina sem fylgdi andláti barns. Hjúkrunarfræðingarnir töldu sig skorta þjálfun í að takast á við 

sorg eftir andlát barns og vildu fá leiðsögn við tilfinningalega úrvinnslu eftir erfið mál (Kain, 2013).  

Barnalæknar eiga einnig á hættu að upplifa hluttekningarþreytu og kulnun í starfi þegar þeim finnst 

þeir missa tökin, til dæmis við yfirvofandi andlát barns (Moody o.fl., 2018). Eigindleg rannsókn meðal 

krabbameinsbarnalækna (n=21) sýndi að andlát barns í þeirra umsjá hafði áhrif á þá, bæði 

persónulega og í starfi. Læknarnir fundu fyrir sorgarviðbrögðum líkt og sorg, grát, svefnleysi, þreytu og 

líkamleg veikindi. Einnig efuðust þeir um sjálfa sig og hæfni sína til að sinna sjúklingunum og álösuðu 

sjálfum sér fyrir dauða barnsins. Að auki óttuðust þeir að upplifa kulnun í starfi og hluttekningarþreytu 

(Granek, Bartels, Scheinemann, Labrecque og Barrera, 2015). Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Stenmarker o.fl. (2010) meðal sænskra krabbameinsbarnalækna (n=10) sýndu að þeir fundu fyrir 

erfiðleikum tengdum því að vera boðberar válegra tíðinda. Töldu þeir mikið álag fylgja því að taka 

stórar ákvarðanir varðandi meðferðarmarkmið og fylgdi mesta streitan því að tilkynna barni og 

aðstandendum þess að sjúkdómur hefði tekið sig upp aftur og samræður tengdar ákvörðun um að 

hætta læknandi meðferð og einblína á líknarmeðferð. Erfiðast þótti læknunum þegar þeir stóðu einir 

að slíkum ákvörðunum, það er þegar þeir höfðu engan til að ráðfæra sig við eða deila áhyggjum sínum 

og hugsunum með. Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn á meðal 30 bandarískra 

sérfræðinga í krabbameinslækningum barna en þátttakendur töldu andlát barns vera streituvaldandi 

atburð þar sem mesti streituvaldurinn var að tilkynna barni og aðstandendum þess að sjúkdómur hefði 

tekið sig upp aftur (Fanos, 2007). 

Papadatou o.fl. (2002) könnuðu viðbrögð og sorg grískra lækna (n=14) og hjúkrunarfræðinga 

(n=16) í kjölfar andláts barna með krabbamein í þeirra umsjá. Yfir helmingur þátttakenda töldu andlát 

barns vera streituvald (57%) þar sem þeir fundu fyrir vanmáttakennd gagnvart því að draga úr 

líkamlegum og sálrænum þjáningum barnsins og aðstandenda þess og að koma í veg andlátið. Alls 

töldu 78,6% lækna og 71,4% hjúkrunarfræðinga umönnun barns sem þjáist af verkjum vera mesta 

streituvald starfsins. Yfirgnæfandi meirihluti bæði lækna og hjúkrunarfræðinga fann fyrir sorg við andlát 

barns. Viðbrögð lækna við andláti voru grátur, dapurleiki, áleitnar hugsanir um andlát barnsins og 

sektarkennd. Viðbrögð hjúkrunarfræðinga við andláti barns voru grátur, dapurleiki, reiði og áleitnar 

hugsanir um andlátið og syrgðu þeir það samband sem þeir höfðu myndað við barnið og 

aðstandendur þess. 
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2.6.7 Stuðningur við heilbrigðisstarfsfólk 

AAP telja stuðning við starfsfólk sem sinnir líknarmeðferð barna mikilvægan þátt þegar kemur að 

velferð og getu starfsfólks til að halda áfram starfi sínu. Samkvæmt ráðleggingum samtakanna skal 

sinna andlegum, trúarlegum og siðferðilegum þörfum heilbrigðisstarfsfólks með samræðum á milli 

starfsfólks, tilfinningalegri úrvinnslu (e. debriefing) og fræðslu (Feudtner o.fl., 2013). The Institute of 

Medicine mælti með að heilbrigðisstofnanir kæmu á fót verklagsleiðbeiningum með áherslum á 

stuðning við heilbrigðisstarfsfólk sem finnur fyrir streitu og sorg í kjölfar þess að hafa annast barn við 

lífslok og aðstandendur þess (Durall, 2011). 

Komið var á fót verkefni á barnaspítala einum í Bandaríkjunum þar sem heilbrigðisstarfsfólki bauðst 

tilfinningaleg úrvinnsla (e. debriefing) eftir andlát hvers barns. Markmiðið með þessu verkefni var að 

styðja við sorgarúrvinnslu starfsfólksins og getu þeirra til þess að takast á við sorgina. Tilfinningaleg 

úrvinnsla á að aðstoða heilbrigðisstarfsfólk við að átta sig á að líkamleg, sálræn, félagsleg og andleg 

viðbrögð þeirra eftir andlát sjúklings eru eðlileg. Haldnar voru 113 samverustundir með tilfinningalegri 

úrvinnslu þar sem farið var yfir sorgarviðbrögð starfsfólks. Marktækt fleiri hjúkrunarfræðingar en 

læknar sóttu samverustundirnar og taldi meirihluti þátttakenda þær hjálplegar, upplýsandi og 

þýðingarmiklar (Keene, Hutton, Hall og Rushton, 2010).  

Eigindleg rannsókn meðal barnahjúkrunarfræðinga á hjartadeild sýndi að hjúkrunarfræðingarnir 

fundu fyrir miklum styrk í að deila erfiðri reynslu og upplifun með samstarfsfélögum sínum sem höfðu 

upplifað sambærileg atvik. Hjúkrunarfræðingarnir töldu fjölskyldu og vini ekki heppilega til þess að létta 

á andlegu álagi þeirra þar sem þeir höfðu ekki skilning á þeim tilfinningum sem hjúkrunarfræðingarnir 

upplifðu (Cook o.fl., 2012). Sambærilegar niðurstöður fengust í eigindlegri rannsókn Conte (2014) 

meðal barnahjúkrunarfræðinga (n=11) en þar kom fram að hjúkrunarfræðingarnir nýttu sér stuðning 

annarra hjúkrunarfræðinga til þess að vinna úr sálrænum áföllum tengdum vinnunni. Önnur rannsókn 

Conte (2011) sýndi fram á að barnahjúkrunarfræðingar treysta að mestu leyti á óformlegan stuðning 

samstarfsfólks þegar kemur að erfiðum málum. Rannsókn Adwan (2014) sýndi fram á að 

hjúkrunarfræðingar töldu það hjálplegt að ræða við samstarfsfélaga um tilfinningar sínar varðandi 

andlát barns. Hins vegar var fylgni milli þessa viðhorfs og tilfinningalegrar örmögnunar. Taldi 

rannsakandi það benda til þess að óformlegar samræður milli hjúkrunarfræðinga gætu stuðlað að 

kulnun í starfi og lagði áherslu á mikilvægi þess að boðið væri upp á faglegan stuðning (Adwan, 2014). 

Fyrrgreind rannsókn Contro o.fl. (2004) á meðal heilbrigðisstarfsfólks á barnaspítala í 

Bandaríkjunum leiddi í ljós að 54% þátttakenda töldu að sjúkrahúsið veitti starfsfólki sem starfaði með 

deyjandi börnum ekki nægjanlegan stuðning. Tjáði starfsfólk þörf á tilfinningalegri úrvinnslu við andlát 

sjúklings og taldi það stuðla að aukinni streitu í starfi sínu við líknarmeðferð barna að fá ekki 

tilfinningalegan stuðning. 

Rannsókn Roth o.fl. (2011) sýndi að 36% barnakrabbameinslækna sögðu vinnustað sinn bjóða  

upp á tilfinningalega úrvinnslu og 41% sögðu að boðið væri upp á þjónustu við lækna sem sýndu 

einkenni kulnunar í starfi. Einkenni kulnunar voru marktækt minni meðal lækna sem störfuðu við 

stofnanir sem buðu upp á slíka þjónustu og taldi rannsakandi að skortur á stuðningi  gæti verið 

áhættuþáttur fyrir kulnun í starfi. Rannsókn Vega o.fl. (2017) á heilbrigðisstarfsfólki á barnadeildum 

(n=210) sýndi að 70% þátttakenda væri í hættu á að þróa með sér kulnun í starfi, aðallega vegna 
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mikillar tilfinningalegrar örmögnunar. Hins vegar kom í ljós að heilbrigðisstarfsfólk var í minni hættu á 

að þróa með sér kulnun í starfi ef það fékk stuðning í sorgarferlinu. 

Meirihluti lækna (75%) taldi sig ekki fá tilfinningalegan stuðning frá samstarfsfélögum sínum og 

kaus að syrgja í einrúmi. Hins vegar töldu 75% hjúkrunarfræðinga sig fá tilfinningalegan stuðning frá 

samstarfsfólki sínu. Einungis 35,7% læknanna lýstu yfir vilja til að halda áfram að starfa við 

krabbameinslækningar barna í samanburði við 62,5% hjúkrunarfræðinga (Papadatou o.fl., 2002). 

2.6.8 Aðstaða á deildum 

Hluti af heildrænni líknarmeðferð barna er að skapa barni og aðstandendum þess aðstöðu sem 

fullnægir þörfum þeirra (Ferrell, 2007). Talið er að vel skipulögð aðstaða á sjúkrahúsum, til dæmis 

einbýli, gegni veigamiklu hlutverki í öryggi og stuðli að bættri útkomu sjúklinga (Ulrich o.fl., 2009).  

Til að mynda sýndi bandarísk rannsókn Kotzer, Zacharakis, Raynolds og Buenning (2011) fram á 

aukna ánægju meðal bæði starfsfólks og aðstandenda í kjölfar bættrar aðstöðu á barnaspítala í 

Bandaríkjunum. Hönnuð voru sérstök fjölskyldurými, aðstaða aðstandenda inni á herbergjum barna 

var bætt og afmörkuð aðstaða var útbúin á deildum þar sem hægt var að eiga samtöl í ró og næði. 

Töldu aðstandendur jafnt sem starfsfólk á bráðalegu- og gjörgæsludeildum hina nýju aðstöðu hafa 

stuðlað að auknu næði og ró fyrir börn og aðstandendur þeirra. 

Vegna eðlis gjörgæsludeilda hefur tíðkast að aðstaðan þar sé að mestu leyti opnir salir með 

nokkrum rúmstæðum fyrir veika nýbura (Stichler, 2012). Í eigindlegri rannsókn Meert og félaga (2008) 

kom í ljós að foreldrar barna sem látist höfðu á barnagjörgæsludeild töldu sig þurfa rými þar sem þeir 

fengju næði og fyndu fyrir nánd gagnvart barninu sínu (Meert, Briller, Schim og Thurston, 2008). Að 

sama skapi sýndi eigindleg rannsókn sem framkvæmd var á meðal foreldra (n=56) barna sem látist 

höfðu á barnagjörgæsludeild að margir þátttakenda lögðu áherslu á að vera í einrúmi með barninu 

sínu þegar andlát væri yfirvofandi (Meyer, Ritholz, Burns og Truog, 2006). Foreldrar á 

barnagjörgæsludeildum hafa einnig þörf fyrir líkamlega nánd við barnið sitt við lífslok þess en umhverfi 

gjörgæsludeilda getur oft gert þeim erfitt fyrir að uppfylla þá þörf (Falkenburg o.fl., 2016). 

Á síðustu árum hefur hins vegar víða orðið breyting á aðstöðu barnagjörgæsludeilda og hefur þeim 

gjörgæsludeildum fjölgað sem bjóða upp á einbýli fyrir hverja fjölskyldu fyrir sig (Stichler, 2012). 

Shepley, Harris og White (2008) framkvæmdu rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga (n=75) á þremur  

nýburagjörgæsludeildum þar sem kannað var viðhorf þeirra til aðstöðunnar sem sjúklingum og 

aðstandendum var boðið upp á. Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á nýburagjörgæsludeildum þar sem 

börnum og aðstandendum var boðið upp á einbýli mátu aðstöðu deildarinnar betri en þeir 

hjúkrunarfræðingar sem störfuðu í opnum rýmum. Hjúkrunarfræðingarnir töldu einbýli hentugri en opin 

rými þar sem þau stuðluðu að næði og friðhelgi einkalífs barnsins og fjölskyldu þess. Ályktuðu 

rannsakendur að með því að gefa foreldrum möguleika á að syrgja andlát barns í einrúmi mætti lina 

þjáningar þeirra. Rannsókn Swanson, Peters og Lee (2013) sýndi fram á sambærilegar niðurstöður 

þar sem hjúkrunarfræðingar nýburagjörgæsludeildar mátu aðstöðu og næði fyrir börn og aðstandendur 

betri með breytingum úr opnum rýmum yfir í einbýli. Aðstandendur mátu aðstöðuna betri að öllu leyti 

og töldu sig fá meira næði á einbýli. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Falck, Moorthy og Hussey-

Gardner (2016) sýndu fram á álíka niðurstöður en þeir könnuðu viðhorf sex mæðra, fimm 
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hjúkrunarfræðinga og eins læknis til líknarmeðferðar á nýburagjörgæslu. Á deildinni voru eingöngu 

opnir salir með rúmstæðum og olli skortur á einbýlum því að mæðurnar áttu erfitt með að tjá tilfinningar 

sínar. Bæði mæðurnar og hjúkrunarfræðingarnir voru á sama máli um að óþægilegt væri að ræða 

viðkvæm málefni fyrir framan aðra foreldra og hefðu því viljað meira næði til þess að ræða slík mál í 

einrúmi. 
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3 Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður rannsókninni lýst. Greint verður frá rannsóknaraðferð, úrtaki, mælitæki, 

gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og siðferðilegum þáttum. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er megindleg lýsandi þversniðsrannsókn (e. cross-sectional design). Í megindlegum 

rannsóknum eru rannsóknargögn magnbundin eða mælanleg og er þeim til dæmis safnað með 

spurningalista sem lagður er fyrir það úrtak sem ætlað er að kanna (Polit og Beck, 2010). Gögn 

rannsóknarinnar voru unnin úr spurningalista sem rannsakendur lögðu fyrir hjúkrunarfræðinga og 

lækna sem starfa á Barnaspítala Hringsins. Einnig var um lýsandi rannsókn að ræða þar sem tilgangur 

hennar var að kanna, lýsa og skrá gögn sem safnað var um stöðu þekkingar, reynslu og viðhorfs 

heilbrigðisstarfsfólks til líknarmeðferðar barna (Polit og Beck, 2010). Gögnum var einungis safnað á 

einum tímapunkti og flokkast rannsóknin því sem þversniðsrannsókn. Þversniðsrannsóknir þykja 

viðeigandi þegar lýsa á breytum á ákveðnum tímapunkti (Polit og Beck, 2010). 

3.2 Þýði og úrtak 

Þýði er skilgreindur hópur einstaklinga, fyrirbæra eða atriða sem rannsókninni er ætlað að afla 

þekkingar á. Úrtak er hlutmengi einstaklinga sem valdir eru til þess að taka þátt í rannsókninni og er 

því ætlað að endurspegla þýðið í heild sinni (Polit og Beck, 2010). Þýði þessarar rannsóknar voru allir 

læknar og hjúkrunarfræðingar starfandi á Barnaspítala Hringsins. Samkvæmt Hagdeild Landspítala 

(febrúar, 2018) eru það samtals 192 einstaklingar, 45 sérfræðilæknar, 16 

deildarlæknar/aðstoðarlæknar og 131 hjúkrunarfræðingur.  

Úrtakið voru allir starfandi læknar og hjúkrunarfræðingar á Barnaspítala Hringsins á þeim tíma sem 

spurningalistinn var sendur út. Ákveðið var að  senda spurningalistann ekki á þá sem voru í 

fæðingarorlofi, í tímavinnu eða langtíma fríi frá vinnu. Lokaúrtakið var 159 læknar og 

hjúkrunarfræðingar, þar af 38 sérfræðilæknar, 10 deildarlæknar/aðstoðarlæknar og 111 

hjúkrunarfræðingar. Nánar tiltekið 43 hjúkrunarfræðingar Vökudeildar, 35 hjúkrunarfræðingar á 

barnadeild/Rjóðri og 33 hjúkrunarfræðingar göngudeildar/dagdeildar/bráðamóttöku barna. 

3.3 Mælitæki  

Í rannsókninni var notast við eitt mælitæki í formi rafræns spurningalista sem nefnist Þekking, reynsla 

og viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til líknarmeðferðar barna á Barnaspítala Hringsins (sjá fylgiskjal 1). 

Spurningalistinn er byggður á eldri spurningalista frá árinu 2007 sem nefnist Viðhorf til líknarmeðferðar 

og líknarráðgjafateymis Landspítala – háskólasjúkrahúss. Var listinn upphaflega settur saman af 

líknarráðgjafateymi Landspítala árið 1996 og var stuðst við erlenda spurningalista við gerð hans. Ekki 

liggja fyrir upplýsingar um hvaða lista var stuðst við og líknarráðgjafateymið hefur ekki greint frá 

próffræðilegum eiginleikum spurningalistans. Spurningalisti líknarráðgjafateymis Landspítalans hefur 

verið lagður þrisvar sinnum fyrir á Landspítala, árin 1996, 2007 og 2016, á eftirfarandi sviðum: 

skurðlækningasviði, lyflækningasviði, svæfinga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði, endurhæfingarsviði, 
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öldrunarsviði og kvenlækningadeild. Gerðar voru smávægilegar breytingar á spurningalistanum milli 

ára. Rannsakendur fengu leyfi líknarráðgjafateymis Landspítalans til að nota spurningalistann og 

aðlaga barnasviði.  

Spurningalistinn inniheldur 22 spurningar í fjórum hlutum. Í fyrsta hluta var spurt um viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks til líknarmeðferðar barna sem fram fer á deildinni sem viðkomandi starfaði á. Í 

öðrum hluta var spurt um reynslu viðkomandi af meðferð barna í líknarmeðferð. Í þriðja hluta var spurt 

um reynslu, þekkingu og færni viðkomandi í líknarmeðferð barna. Í fjórða og síðasta hlutanum var 

spurt um bakgrunnsbreytur eins og starfsheiti, deild sem viðkomandi starfaði á, starfsaldur og kyn. 

Í spurningalistanum gafst þátttakendum kostur á að koma með athugasemdir við tvær spurningar 

listans til þess að skýra nánar svör sín. Einnig gafst þeim kostur á að svara opinni spurningu í 

framhaldi af spurningu er varðaði reynslu heilbrigðisstarfsfólks af neikvæðri upplifun á líknarmeðferð 

barna. Þar gátu þátttakendur lýst því hvað betur hefði mátt fara í veittri líknarmeðferð á Barnaspítala 

Hringsins. Lokaðar spurningar, líkt og staðlaðir spurningalistar, gefa oft ekki nógu skýra mynd af 

afstöðu þátttakenda. Opnar spurningar geta því gefið þátttakendum færi á að koma skoðunum sínum 

betur á framfæri. Geta opnar spurningar því haft mikið vægi við nánari útskýringar á 

tölfræðiniðurstöðum og samanburði (Polit og Beck, 2010). 

Hugtakið breyta er notað yfir það fyrirbæri sem rannsakað er og er breytilegt milli einstaklinga og 

fyrirbæra (Polit og Beck, 2010). Þær breytur sem unnið var með í rannsókninni voru starfsheiti 

heilbrigðisstarfsfólks, það er læknir og hjúkrunarfræðingur, og deildir sem hjúkrunarfræðingar störfuðu 

á. Það eru barnadeild, Vökudeild, bráðamóttaka barna, göngudeild barna, dagdeild barna og Rjóður. 

Voru breyturnar valdar með það að leiðarljósi að lýsa sem best því sem einkenndi helst hvern hóp fyrir 

sig.  

Þar sem fáir hjúkrunarfræðingar starfa á Rjóðri var ákveðið að sameina þá hjúkrunarfræðingum 

barnadeildar og vinna með sem eina breytu við úrvinnslu. Rökin fyrir því voru að starfið sem fram fer í 

Rjóðrinu svipar helst til þess starfs sem fram fer á barnadeildinni. Slíkt hið sama á við um göngudeild, 

dagdeild og bráðamóttöku barna og var því ákveðið að vinna með deildirnar þrjár í einni breytu við 

úrvinnslu gagna. Þar sem fáir sérfræðilæknar starfa á skurðsviði var tekin sú ákvörðun að flokka 

sérfræðilæknana ekki eftir sérsviði svo ekki væri hægt að persónugreina svör þeirra. 

3.3.1 Deildir Barnaspítala Hringsins 

Til þess að glöggva lesendur nánar á því sem felst í bakgrunnsbreytunni deild fylgir stutt lýsing á hverri 

deild innan Barnaspítala Hringsins. 

• Barnadeild veitir sérhæfða læknis- og hjúkrunarþjónustu fyrir börn að 18 ára aldri. Þar 

dvelja börn með ýmis konar heilbrigðisvandamál og sjúkdóma, svo sem krabbamein, 

taugasjúkdóma, sykursýki og fleira (Barnadeild, e.d.).  

• Vökudeild er gjörgæsludeild fyrir nýbura. Þar dvelja fyrirburar, aðrir veikir nýburar og 

ungbörn upp að þriggja mánaða aldri sem hafa þörf á gjörgæslumeðferð (Vökudeild, e.d.).  

• Dagdeild barna veitir þeim börnum sem ekki þurfa á innlögn á Barnaspítala Hringsins að 

halda sérhæfða læknis- og hjúkrunarþjónustu, til dæmis lyfjameðferðir og minni aðgerðir 

(Dagdeild, e.d.).  
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• Á göngudeild barna er veitt sérhæfð þjónusta fyrir fyrirbura og börn sem kljást við langvinn 

veikindi (Göngudeild barna, e.d.).  

• Á bráðamóttöku barna er veikum börnum að 18 ára aldri veitt bráðaþjónusta 

(Bráðamóttaka barna, e.d.).  

• Rjóður er hjúkrunar-, hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik og fötluð börn (Rjóður, 

e.d.). 

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Notast var við forritið SurveyMonkey til þess að setja spurningalistann upp og var tölvupóstur sendur á 

netföng úrtaksins með slóð að könnuninni. Könnunin var send út 2. mars 2018 af siðanefnd stjórnsýslu 

Landspítalans og var hún opin þátttakendum til og með 9. apríl 2018. Ítrekun var send á úrtak í 

gegnum tölvupóst tvisvar sinnum á þessu tímabili og alls var hann því sendur úrtakinu þrisvar sinnum. 

Vegna mistaka fengu deildarlæknar og aðstoðarlæknar ekki spurningalistann þegar hann var 

upphaflega sendur út. Því fékk sá hópur úrtaksins spurningalistann einungis sendan tvisvar sinnum. 

Kostur var gefinn á að sleppa einstökum spurningum spurningalistans og vantaði því svör frá 

einstaka þátttakendum við sumum spurningum. Að sama skapi voru ekki allar spurningar viðeigandi 

fyrir þann sjúklingahóp sem þátttakendur sinntu og við þær spurningar var því gefinn kostur á 

svarmöguleikanum „á ekki við“. Svör sem vantaði (e. missing values) voru ekki tekin með við 

útreikning og hlutföll reiknuð út frá þeim fjölda þátttakenda sem svöruðu hverri spurningu fyrir sig. 

Vegna lágs svarhlutfalls deildarlækna/aðstoðarlækna var ákveðið að sameina þá sérfræðingum í 

eina breytu og notast við breytuna læknir við úrvinnslu gagna. 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Forritið SurveyMonkey var notað til að halda utan um spurningalista og svör. Gögn voru færð úr 

SurveyMonkey yfir í töflureikninn Microsoft Excel þar sem tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Niðurstöður 

voru settar fram í texta og töflum og voru töflur settar upp í Microsoft Word. Notast var við lýsandi 

tölfræði til þess að kanna bakgrunnsupplýsingar þátttakenda, sem og tíðni og hlutföll niðurstaðna. 

Lýsandi tölfræði er notuð til þess að draga saman og lýsa eiginleikum tölulegra gagna (Polit og Beck, 

2010).  

Hvað athugasemdir þátttakenda og opnar spurningar varðar voru svör við þeim af sama meiði. Því 

var tekin sú ákvörðun að samræma þau svör sem fengust og vinna með þau sem eina heild. Greind 

voru megin þemu og þau notuð til þess að styðja frekar við niðurstöður lokaðra spurninga. 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Leyfi fékkst fyrir rannsókninni hjá siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala og framkvæmdastjóra 

kvenna- og barnasviðs (sjá fylgiskjal 2). Kynningarbréf fyrir þátttakendur fylgdi spurningalista í 

tölvupósti (sjá fylgiskjal 3) og kom þar fram að skil eða svörun á spurningalistanum jafngilti upplýstu 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þar var einnig tekið fram að öll svör væru nafnlaus og 

ópersónugreinanleg. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar fram bæði í rituðu máli, 

sem og í töflum og myndum. Fyrst verður greint frá bakgrunnsbreytum þátttakenda. Því næst verður 

þekkingu, reynslu og viðhorfi hjúkrunarfræðinga og lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð 

barna lýst. Þátttakendur í rannsókninni voru 65 talsins en unnið var með niðurstöður 57 þátttakenda 

þar sem bakgrunnsupplýsingar vantaði meðal 8 þátttakenda. Af heildarfjölda þeirra sem könnunin var 

lögð fyrir (n=159) var svarhlutfall því 35,8%. Heildarsvarhlutfall hjúkrunarfræðinga var 40,5%. Innan 

einstakra deilda var svarhlutfall 62,9% af barnadeild/Rjóðri, 39,5% af Vökudeild og 18,2% af 

göngudeild/dagdeild/bráðamóttöku barna. Heildarsvarhlutfall lækna var 25%. 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Í töflu 1 koma fram bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Þar kemur fram að 78,9% svarenda voru 

hjúkrunarfræðingar. Yfirgnæfandi meirihluti (94,6%) taldi líknarmeðferð veitta á deildinni sem þeir 

störfuðu á og höfðu 58,2% annast einn eða fleiri sjúkling í líknarmeðferð síðastliðna sex mánuði. 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 n % 

Starfsheiti 

Hjúkrunarfræðingur 
Læknir 

 

45 
12 

 

78,9% 
21,1% 

Deild 

Barnadeild/Rjóður 
Vökudeild 
Göngudeild/dagdeild/BMT barna 

 

22 
17 
6 

 

48,9% 
37,8% 
13,3% 

Starfsaldur  

< 1 ár 
1-3 ár  
4-6 ár 

7-10 ár 
11-15 ár 
> 15 ár 

 

2 
4 
8 

4 
9 

29 

 

3,6% 
7,1% 

14,3% 

7,1% 
16,1% 
51,8% 

Telja líknarmeðferð veitta á deildinni 
sem þeir starfa á 
 

Hafa annast ≥ 1 sjúkling í 
líknarmeðferð sl. 6 mánuði 
 

Þekkja til klínískra leiðbeininga LSH 
um líknarmeðferð 
 

53 
 
 

32 
 
 

39 

94,6% 
 
 

58,2% 
 
 

68,4% 
 

 
 

4.2 Þekking hjúkrunarfræðinga og lækna á líknarmeðferð barna 

Í töflu 2 má sjá að flestir (78,9%) þátttakenda voru mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að 

líknarmeðferð ætti við um sjúklinga með langvinna og lífshættulega sjúkdóma á öllum stigum 
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sjúkdóms. Aftur á móti voru 10,5% þátttakenda mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að 

líknarmeðferð ætti eingöngu við um sjúklinga sem væru deyjandi. 

Tafla 2. Afstaða hjúkrunarfræðinga og lækna til fullyrðinga er varða líknarmeðferð barna 
(hlutfall þeirra sem svara mjög sammála/sammála) 

 Allir  
(n=57) 

Hjúkrunarfræðingar 
(n=45) 

Læknar  
(n=12) 

Líknarmeðferð á eingöngu við um 

sjúklinga sem eru deyjandi 
10,5% 6,7% 25% 

Líknarmeðferð á við um sjúklinga 

með langvinna og lífshættlega 
sjúkdóma á öllum stigum sjúkdóms 

78,9% 86,7% 50% 

Vægi líknarmeðferðar vex eftir því 
sem nær dregur andláti 

80,7% 77,8% 91,7% 

 
 

Í töflu 3 má sjá afstöðu þátttakenda til þekkingar á líknarmeðferð barna. Minnihluti (36,8%) 

svarenda taldi nám sitt hafa undirbúið sig vel til að sinna sjúklingum í líknarmeðferð og var hlutfallið 

svipað hjá læknum og hjúkrunarfræðingum. Yfirgnæfandi meirihluti (86,0%) svarenda taldi starfsfólk 

deildarinnar þarfnast meiri þekkingar í líknarmeðferð barna. Þegar borin voru saman svör milli stétta 

mátti sjá að 91,1% hjúkrunarfræðinga og 66,7% lækna voru mjög sammála eða sammála þeirri 

fullyrðingu. 

Tafla 3. Afstaða hjúkrunarfræðinga og lækna til þekkingar á líknarmeðferð barna (hlutfall þeirra 
sem svara mjög sammála/sammála) 

 Allir  
(n=57) 

Hjúkrunarfræðingar  
(n=45) 

Læknar  
(n=12) 

Þekking mín í meðferð verkja er 

fullnægjandi 
57,9% 62,2% 41,7% 

Þekking mín í einkennameðferð er 
nægileg 

61,4% 64,4% 50,0% 

Nám mitt hefur undirbúið mig vel til 

að sinna sjúklingum í líknarmeðferð 
36,8% 37,8% 33,3% 

Starfsfólk deildarinnar þarfnast 

meiri þekkingar í líknarmeðferð 
barna 

86,0% 91,1% 66,7% 

 
 

4.3 Reynsla hjúkrunarfræðinga og lækna af líknarmeðferð barna 

Mynd 1 sýnir að alls höfðu 47,4% þátttakenda reynslu af neikvæðri upplifun er varðaði líknarmeðferð 

barna á Barnaspítala Hringsins. 
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47,4% höfðu 
reynslu af 
neikvæðri 

upplifun

52,6%
höfðu ekki 
reynslu af 

neikvæðri 
upplifun

Allir (n=57)

 

Mynd 1. Hlutfall hjúkrunarfræðinga og lækna sem höfðu reynslu af neikvæðri upplifun er 
varðaði líknarmeðferð barna á Barnaspítala Hringsins 

 

Í töflu 4 má sjá að 62,5% svarenda voru mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að meðferð 

og umönnun barna í líknarmeðferð væri mikill streituvaldur, þar af voru 54,5% hjúkrunarfræðinga og 

91,7% lækna mjög sammála eða sammála. Töldu 53,6% sig fá nægan persónulegan stuðning á 

vinnustað sínum þegar þeir lentu í erfiðum vandamálum líknarmeðferðar. Þegar borin voru saman 

svör milli stétta mátti sjá að 47,7% hjúkrunarfræðinga og 75,0% lækna töldu sig fá nægan 

persónulegan stuðning. Rúmlega fjórðungur þátttakenda (26,8%) voru mjög sammála eða sammála 

þeirri fullyrðingu að þeir hefðu nægan tíma til að sinna sjúklingum og aðstandendum. Allir (100,0%) 

þátttakenda töldu sig kunna að vinna í teymi. 

Tafla 4. Afstaða hjúkrunarfræðinga og lækna til starfs síns við líknarmeðferð barna (hlutfall 
sem svarar mjög sammála/sammála) 

 Allir 
(n=56) 

Hjúkrunarfræðingar 
(n=44) 

Læknar 
(n=12) 

Meðferð og umönnun sjúklinga í 

líknarmeðferð er mikill streituvaldur 
62,5% 54,5% 91,7% 

Ég hef nægan tíma til að sinna 

sjúklingum og aðstandendum 
26,8% 29,5% 16,7% 

Ég fæ nægan persónulegan 

stuðning á vinnustað mínum þegar 
ég lendi í erfiðum vandamálum 

líknarmeðferðar 

53,6% 47,7% 75,0% 

Ég fæ nægan faglegan stuðning á 

vinnustað mínum þegar um 
vandamál líknarmeðferðar er að 
ræða 

52,7% 46,5% 75,0% 

Ég kann að vinna í teymi 100,0% 100,0% 100,0% 

Sjúklingar með langvinna 

sjúkdóma, óháð greiningu og stigi 
sjúkdóms, ættu að hafa aðgang að 

sérhæfðri líknarmeðferð 

78,9% 84,4% 58,3% 
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Í töflu 5 má sjá þætti sem hjúkrunarfræðingar og læknar töldu erfiða við umönnun og meðferð 

barna í líknarmeðferð. Flestir voru mjög sammála eða sammála því að erfitt væri að tala um dauðann 

(73,2%) og sjúkdómshorfur (71,4%) við aðstandendur. Fæstir töldu það erfitt að mæta trúarlegum 

þörfum (36,0%). 

Tafla 5. Þættir sem hjúkrunarfræðingar og læknar töldu erfiða við umönnun og meðferð barna í 
líknarmeðferð (hlutfall þeirra sem svara mjög sammála/sammála) 

 Allir 
(n=57) 

Hjúkrunarfræðingar 
(n=45) 

Læknar 
(n=12) 

Annast aðstandendur 67,9% 63,6% 83,3% 

Meðferð líkamlegra einkenna 50,0% 47,7% 58,3% 

Tala um dauðann við sjúkling 67,4% 66,7% 70,0% 

Tala um dauðann við aðstandendur 73,2% 72,7% 75,0% 

Tala um sjúkdómshorfur við 

sjúkling 
62,8% 69,7% 40,0% 

Tala um sjúkdómshorfur við 

aðstandendur 
71,4% 72,7% 66,7% 

Meðferð sálrænna einkenna 65,3% 68,4% 54,5% 

Mæta trúarlegum þörfum 36,0% 39,0% 22,2% 

Ákvörðunin um líknarmeðferð 64,8% 64,3% 66,7% 

 
 

Alls voru 74,5% þátttakenda mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að erfitt væri að ræða 

við sjúklinga og aðstandendur þeirra um ákvörðun meðferðarstigs. Þar af voru 76,7% 

hjúkrunarfræðinga og 66,7% lækna mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu. 

4.4 Viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna til líknarmeðferðar barna 

Þegar skoðað var hversu vel þörfum barna í líknarmeðferð þátttakendur töldu vera sinnt á deildinni 

sem þeir störfuðu við kom í ljós að 78,6% töldu líkamlegum þörfum vera mjög vel eða vel sinnt. Í 

samanburði töldu 58,0% svarenda að tilfinningalegum þörfum barna væri mjög vel eða vel sinnt. Ekki 

áttu allar spurningar við Vökudeildina og var því gefinn sá kostur að haka við „á ekki við“. Einnig var 

kannað hversu vel þátttakendur töldu þörfum aðstandenda barna í líknarmeðferð vera sinnt. Alls töldu 

48,2% líkamlegum þörfum aðstandenda vera mjög vel eða vel sinnt og 58,9% töldu tilfinningalegum 

þörfum þeirra vera mjög vel eða vel sinnt (sjá töflu 6). 

Tafla 6. Viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna til líknarmeðferðar sem veitt var á deild (hlutfall 
þeirra sem svara mjög vel/vel) 
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Tafla 7 sýnir fram á þætti líknarmeðferðar sem þátttakendur töldu þörf á að efla. Mesta þörfin var 

talin á að efla stuðning við aðstandendur (64,3%) og tilfinningalegan/sálrænan stuðning (55,4%). 

Tafla 7. Þættir líknarmeðferðar sem hjúkrunarfræðingar og læknar töldu þörf á að efla (hlutfall 
þeirra sem svara mjög mikil/mikil þörf) 

 Allir 
(n=56) 

Barnadeild/
Rjóður 

(n=22) 

Vökudeild 
(n=17) 

Göngudeild/dagdeild/
BMT barna 

(n=5) 

Læknar 
(n=12) 

Líkamleg 
einkennameðferð 

51,8% 72,7% 41,2% 80,0% 16,7% 

Tilfinningalegan/ 
sálrænan 

stuðning 

55,4% 72,7% 35,3% 100,0% 33,3% 

Félagslegan 
stuðning 

48,2% 63,6% 35,3% 60,0% 33,3% 

Trúar-/andlegan 
stuðning 

32,1% 54,5% 23,5% 20,0% 8,3% 

Stuðning við 

aðstandendur 
64,3% 81,8% 58,8% 100,0% 25,0% 

Fylgd við 

aðstandendur eftir 
andlát 

51,8% 68,2% 52,9% 60,0% 16,7% 

 
 

Í töflu 8 má sjá viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna til aðstöðu á deild fyrir sjúklinga í líknarmeðferð 

og aðstandendur þeirra. Alls töldu 90,9% hjúkrunarfræðinga á barnadeild/Rjóðri aðstöðu á einbýli vera 

mjög góða eða góða í samanburði við 17,6% hjúkrunarfræðinga á Vökudeild. Alls töldu 30,4% 

þátttakenda aðstöðu fyrir fjölskyldu til að vera út af fyrir sig vera mjög góða eða góða. 

Tafla 8. Viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna til aðstöðu á deild fyrir sjúklinga í líknarmeðferð 
og aðstandendur þeirra (hlutfall þeirra sem svarar mjög góð/góð) 

 Allir 
(n=56) 

Barnadeild/
Rjóður 

(n=22) 

Vökudeild 
(n=17) 

Göngudeild/dagdeild/
BMT barna 

(n=5) 

Læknar 
(n=12) 

Aðstaða á einbýli 62,5% 90,9% 17,6% 60,0% 75,0% 

Aðstaða til að 
ræða við 

sjúkling/fjölskyldu 
í einrúmi 

55,4% 63,6% 35,3% 80,0% 58,3% 

Aðstaða fyrir 

fjölskyldu til að 
vera út af fyrir sig 

30,4% 45,5% 11,8% 0,0% 41,7% 

 
 

4.5 Opin spurning um neikvæða reynslu af líknarmeðferð barna 

Allir þeir sem höfðu neikvæða reynslu af líknarmeðferð barna á Barnaspítala Hringsins svöruðu opinni 

spurningu varðandi hvað hefði betur mátt fara. Alls bárust 41 svar við opinni spurningu og 

athugasemdum. 
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Margir hjúkrunarfræðingar nefndu að verkjameðferð sjúklinga hefði verið ábótavant. Einn 

hjúkrunarfræðinganna komst svo að orði:  

Þegar læknar hafa ekki viljað veita almennilega verkjameðferð vegna hræðslu við 

neikvæð áhrif lyfja á öndun. Sem, að mínu mati, er mjög slæmt. Barni leið mjög illa og var 

deyjandi en mátti ekki fá meira morfín vegna þess að læknirinn var hræddur við 

öndunarslævingu (hjúkrunarfræðingur, barnadeild/Rjóðri). 

Einnig var algengt að þátttakendur, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, bentu á þörfina fyrir betri 

samvinnu og samhæfingu á milli hjúkrunarfræðinga og lækna sem og innan stéttar lækna. Margir 

hjúkrunarfræðingar töldu að meðferðarmarkmið sjúklings þyrftu að vera skýrari og að oft væri tregða 

meðal lækna að hefja samtal við sjúkling og aðstandendur um líknarmeðferð. Olli það því að 

ákvörðunartaka dróst á langinn sem orsakaði óöryggi meðal starfsfólks og dró úr gæðum meðferðar 

sjúklings. Líkt og einn hjúkrunarfræðinganna sagði: „Það sem er erfitt er þegar fagfólk er ekki samstíga 

og meðferðarmarkmið eru óljós. Það kemur fyrir að munur er milli lækna og þá breytist markmiðið oft á 

milli vakta“ (hjúkrunarfræðingur, Vökudeild). Var svipaðar niðurstöður að finna meðal lækna og sagði 

einn þeirra að betri samstaða lækna væri mikilvæg. Töldu þátttakendur að mikilvægt væri að hefja 

samtal við sjúkling og aðstandendur um líknarmeðferð fyrr í veikindaferlinu og að grípa þyrfti fyrr inn í 

þegar ástandi sjúklings færi hrakandi til þess að hámarka lífsgæði hans og aðstandenda. Einnig töldu 

margir þátttakenda að þörf væri á skýrum verklagsleiðbeiningum er vörðuðu líknarmeðferð barna til 

þess að auka öryggi starfsfólks við að veita slíka meðferð.  

Hvað varðar aðstöðu á deildum til að sinna líknarmeðferð barna kom fram óánægja á meðal 

hjúkrunarfræðinga Vökudeildarinnar:  

Einnig sökum aðstöðuleysis og skorts á einrými er erfitt að tala opið við aðstandendur og 

um leið virða trúnað og þagnarskyldu ... að sökum skorts á einrými komast aðrir 

skjólstæðingar ekki hjá því að vera óviljandi þátttakendur í umræðum, uppákomum, 

sorgum og missi þeirra aðstandenda og barna sem eru í nábýli á þröngri deild 

(hjúkrunarfræðingur, Vökudeild). 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna þekkingu, reynslu og viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna 

Barnaspítala Hringsins til líknarmeðferðar barna. Er þetta fyrsta rannsókn er snýr að líknarmeðferð 

barna á Íslandi. Vonast rannsakendur til þess að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á stöðu 

þekkingar, viðhorfs og reynslu hjúkrunarfræðinga og lækna af líknarmeðferð barna og hvað megi betur 

fara. 

5.1 Þekking hjúkrunarfræðinga og lækna á líknarmeðferð barna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meirihluti þátttakenda var sammála þeirri fullyrðingu að 

líknarmeðferð ætti við um sjúklinga með langvinna og lífshættulega sjúkdóma á öllum stigum 

sjúkdóms. Er sú fullyrðing í samræmi við skilgreiningu WHO á líknarmeðferð barna (WHO, 1998). 

Þegar svör voru borin saman eftir starfsheitum kom hins vegar í ljós að 86,7% hjúkrunarfræðinga voru 

sammála áðurgreindri fullyrðingu en hins vegar einungis 50% lækna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að meirihluti heilbrigðisstarfsfólks sýnir fram á fullnægjandi þekkingu á skilgreiningum er varða 

líknarmeðferð barna (Bergsträsser o.fl., 2013; Knapp, 2009; Spruit o.fl., 2018; Twamley o.fl., 2014; Wu 

o.fl., 2014) og er það í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar ef skoðuð eru svör þátttakenda í 

heild sinni. Líkt og kom fram í rannsókn Twamley o.fl. (2014) ber hins vegar að túlka slíkar niðurstöður 

með varúð. Í þeirri rannsókn sýndi heilbrigðisstarfsfólk fram á fullnægjandi þekkingu á líknarmeðferð er 

það svaraði lokuðum spurningum en hins vegar kom í ljós að helmingur þeirra er svöruðu opinni 

spurningu tengdi líknarmeðferð barna við lífslok og dauðann. Í rannsókn Spruit o.fl. (2018) og Wu o.fl. 

(2014) kom í ljós að þeir sem ekki sýndu fram á fullnægjandi þekkingu á líknarmeðferð barna töldu að 

hana ætti eingöngu að veita við lífslok barns.  

Þessa tengingu líknarmeðferðar við dauðann mátti einnig sjá í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

en 10,5% voru sammála þeirri fullyrðingu að líknarmeðferð ætti eingöngu við um sjúklinga sem eru 

deyjandi, þar af 6,7% hjúkrunarfræðinga og 25% lækna. Stangast sú fullyrðing á við skilgreiningu 

WHO sem leggur áherslu á að líknarmeðferð barna skuli hefja við greiningu lífsógnandi sjúkdóms 

(WHO, 1998). Thompson o.fl (2009) og Twamley o.fl (2014) telja að slíkur hugtakaruglingur komi í veg 

fyrir að heilbrigðisstarfsfólk hefji líknarmeðferð við greiningu lífsógnandi sjúkdóms barns. Undirstrikar 

það mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um tilgang og markmið líknarmeðferðar barna. 

Meirihluti þátttakenda taldi þekkingu sína í einkennameðferð vera nægilega og taldi rúmlega 

helmingur þátttakenda þekkingu sína í meðferð verkja vera fullnægjandi. Rannsakendum fannst 

athyglisvert að sjá mun milli stétta er varðar þekkingu í verkjameðferð en 62,2% hjúkrunarfræðinga 

töldu þekkingu sína í meðferð verkja fullnægjandi samanborið við 41,7% lækna. Svör úr opinni 

spurningu styðja þessar niðurstöður enn frekar þar sem fram kom að hjúkrunarfræðingar töldu 

verkjameðferð ábótavant, til dæmis vegna óöryggis lækna vegna mögulegra aukaverkana lyfja. 

Sambærilegar niðurstöður var að finna í rannsóknum Sheetz og Bowman (2008) og Contro o.fl. (2004) 

þar sem barnalæknar töldu sig óörugga í meðferð verkja meðal barna í líknarmeðferð. Hvað 

hjúkrunarfræðinga varðar eru niðurstöður rannsakenda í samræmi við niðurstöður Contro o.fl. (2004) 

og Feudtner o.fl (2007) þar sem meirihluti hjúkrunarfræðinga mat sig hæfan í verkjameðferð. 
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Meirihluti þátttakenda var sammála þeirri fullyrðingu að starfsfólk deildarinnar þarfnaðist meiri 

þekkingar í líknarmeðferð barna. Einnig taldi minnihluti þátttakenda nám sitt hafa undirbúið sig vel til 

að sinna sjúklingum í líknarmeðferð og reyndist óverulegur munur á svörum milli stétta. Eru þessar 

niðurstöður í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna fram á að heilbrigðisstarfsfólk telji 

sig skorta þjálfun og kennslu í líknar- og lífslokameðferð barna (Bergsträsser o.fl., 2017; Engler o.fl., 

2004; Kolarik o.fl., 2006; Michelson o.fl., 2009; Spruit o.fl., 2018). Í opinni spurningu þessarar 

rannsóknar kom fram að hjúkrunarfræðingar og læknar töldu þörf á skýrum verklagsleiðbeiningum til 

þess að auka öryggi starfsfólks við að veita börnum líknarmeðferð. Niðurstöður rýnihóparannsóknar 

Bergsträsser o.fl. (2017) sýndi fram á að heilbrigðisstarfsfólk taldi skort á þekkingu, þjálfun og 

verklagsleiðbeiningum er varðaði líknar- og lífslokameðferð barna ýta undir óöryggi meðal starfsfólks. 

Jafnframt hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að aukin þjálfun og kennsla í líknarmeðferð stuðlar að 

auknu öryggi heilbrigðisstarfsfólks í starfi þeirra með börnum með lífsógnandi sjúkdóma (Balkin o.fl., 

2016; Engler o.fl., 2004; Feudtner o.fl., 2007).  

5.2 Reynsla hjúkrunarfræðinga og lækna af líknarmeðferð barna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 47,4% þátttakenda höfðu reynslu af neikvæðri upplifun er 

varðaði líknarmeðferð barna. Einnig taldi meirihluti þátttakenda (62,5%) meðferð og umönnun 

sjúklinga í líknarmeðferð mikinn streituvald. Þegar skoðaður var munur milli stétta voru 54,5% 

hjúkrunarfræðinga sem töldu líknarmeðferð vera streituvald samanborið við 91,7% lækna. Við 

heimildaleit fundu rannsakendur fáar rannsóknir sem kanna streitu og sorg hjúkrunarfræðinga og 

lækna sem sinna börnum í líknarmeðferð. Hins vegar hafa nokkrar rannsóknir verið framkvæmdar 

meðal heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir börnum við lífslok og hafa niðurstöður sýnt fram á að starfsfólk 

finnur fyrir sorg og streitu við andlát barns í umsjá þeirra (Adwan, 2014; Curcio, 2017; Fanos, 2007; 

Granek o.fl., 2015; Kain, 2013; Papadatou o.fl., 2002; Stenmarker o.fl., 2010). Þar sem 

lífslokameðferð er hluti af líknarmeðferð (McNamara-Goodger og Feudtner, 2012) telja rannsakendur 

að það megi að einhverju leyti bera niðurstöður áðurgreindra rannsókna saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar.  

Alþjóðasamtök fagfólks á sviði krabbameina í börnum telja að heilbrigðisstarfsfólk sem starfar með 

börnum með lífsógnandi sjúkdóma sé í hættu á að þróa með sér kulnun í starfi (Spinnetta o.fl., 2000). 

Einnig töldu Mukherjee o.fl. (2009) að meðferð og umönnun barna með lífsógnandi sjúkdóma væri 

heilbrigðisstarfsfólki streituvaldur og hafa rannsóknir bent til þess að heilbrigðisstarfsfólk sem starfar 

með börnum með lífsógnandi sjúkdóma sé í vissri hættu á að upplifa einkenni hluttekningarþreytu og 

kulnunar í starfi (Adwan, 2014; Kase o.fl., 2018; Moody o.fl., 2013; Roth o.fl., 2011; Weintraub o.fl., 

2016). Einungis 26,8% þátttakenda í þessari rannsókn taldi sig hafa nægan tíma til að sinna 

sjúklingum og aðstandendum í líknarmeðferð og rúmlega helmingur taldi sig fá nægan faglegan 

stuðning á vinnustað þegar um vandamál líknarmeðferðar væri að ræða. Rannsakendum fannst 

athyglisvert að sjá að hjúkrunarfræðingar töldu sig síður fá faglegan stuðning á vinnustað heldur en 

læknar. Mukherjee o.fl. (2009) ályktuðu að vinnuálag og ófullnægjandi faglegur stuðningur væri 

uppspretta streitu heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir börnum með lífsógnandi sjúkdóma.  



44 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að persónulegur stuðningur geti dregið úr líkum á því að 

heilbrigðisstarfsfólk þrói með sér kulnun í starfi (Roth o.fl., 2011; Vega o.fl., 2017). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu fram á að rúmlega helmingur heilbrigðisstarfsfólks taldi sig fá nægan 

persónulegan stuðning á vinnustað sínum þegar það lenti í erfiðum vandamálum líknarmeðferðar og 

er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Contro o.fl. (2004). Þegar skoðaður var munur milli 

stétta voru talsvert færri hjúkrunarfræðingar (47,7%) sem töldu sig fá nægan persónulegan stuðning á 

vinnustað í samanburði við lækna (75,0%). Er það ekki í samræmi við niðurstöður eigindlegrar 

rannsóknar Papadatou o.fl. (2002) þar sem mun fleiri hjúkrunarfræðingar töldu sig fá persónulegan 

stuðning frá samstarfsfélögum heldur en læknar. 

Allir þátttakendur þessarar rannsóknar (100,0%) töldu sig kunna að vinna í teymi. Rannsakendum 

þóttu það athyglisverðar niðurstöður en þegar skoðuð voru svör þátttakenda við opnu spurningunni 

virtust þátttakendur upplifa skort á samvinnu og samhæfingu heilbrigðisstarfsfólks. Margir 

hjúkrunarfræðingar töldu að meðferðarmarkmið barns væru óljós vegna tregðu meðal lækna að hefja 

samtal við barn og aðstandendur um líknarmeðferð sem olli því að ákvarðanataka dróst á langinn. 

Stuðlaði það að óöryggi meðal hjúkrunarfræðinga og dró úr gæðum meðferðar að þeirra mati. Að 

sama skapi töldu læknar einnig skorta samstöðu varðandi meðferðarmarkmið barns innan eigin 

stéttar. Telja rannsakendur þessar niðurstöður áhugaverðar í ljósi niðurstaðna eigindlegra rannsókna 

þar sem læknar lýstu þeim erfiðleikum sem því fylgdi að taka erfiðar ákvarðanir er varða meðferð 

barns þegar óvissa ríkti um sjúkdómshorfur þess sem og að hætta læknandi meðferð (Carnevale o.fl., 

2012; Lee og Dupree, 2008). Einnig hafa eigindlegar rannsóknir meðal hjúkrunarfræðinga sýnt að 

hjúkrunarfræðingar upplifðu siðferðilega togstreitu þegar læknar gáfu fyrirmæli um meðferð sem 

hjúkrunarfræðingarnir töldu barninu ekki fyrir bestu (Carnevale o.fl., 2012; Curcio, 2017; Yam o.fl., 

2001).  

Varðandi það hvað þátttakendur töldu erfitt við umönnun og meðferð barna í líknarmeðferð voru 

flestir sammála því að erfitt væri að tala um dauðann og sjúkdómshorfur við aðstandendur. Einnig var 

meirihluti þátttakenda (74,5%) sammála þeirri fullyrðingu að erfitt væri að ræða við sjúklinga og 

aðstandendur þeirra um ákvörðun meðferðarstigs. Óverulegur munur var á svörum lækna og 

hjúkrunarfræðinga. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að heilbrigðisstarfsfólki þykir erfitt að tala um 

meðferðarmarkmið og dauðann við barn og aðstandendur (Bergsträsser o.fl., 2013; Contro o.fl., 2004; 

Feudtner o.fl., 2007). Rannsakendur velta því fyrir sér hvort að þær niðurstöður opnu spurningarinnar 

um að samtal og ákvarðanataka um meðferðarmarkmið eigi sér stað of seint í veikindaferli barns 

útskýrist af erfiðleikum heilbrigðisstarfsfólks við að eiga slíkar samræður við barn og aðstandendur.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning líknarráðgjafateymis þegar kemur að samtali um 

meðferðarmarkmið og ákvarðanatöku. Þegar líknarráðgjafateymis naut við fóru slíkar samræður fyrr 

fram í veikindaferli barns (Kassam o.fl., 2015; Snaman o.fl., 2017b; Vern-Gross o.fl., 2015). 

Viðhorfskönnun líknarráðgjafateymis Landspítala meðal lækna og hjúkrunarfræðinga á 

fullorðinsdeildum leiddi í ljós að starfsfólk var ánægt með stuðning teymisins. Einnig taldi starfsfólk 

líknarráðgjafateymi vera árangursríkt úrræði til að bæta gæði líknarmeðferðar og hafa jákvæð áhrif á 

þróun líknarmeðferðar (Kristín Lára Ólafsdóttir o.fl., 2007). Meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar taldi 

að sjúklingar með langvinna sjúkdóma, óháð greiningu og stigi sjúkdóms, ættu að hafa aðgang að 
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sérhæfðri líknarmeðferð. Telja rannsakendur þessar niðurstöður gefa til kynna að hjúkrunarfræðingar 

og læknar á Barnaspítala Hringsins vilji hafa þann kost á að geta leitað til líknarráðgjafateymis. 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt fram á að heilbrigðisstarfsfólk sem starfar með börnum í 

líknarmeðferð vilji hafa þann möguleika að geta leitað til líknarráðgjafateymis (Bergsträsser o.fl., 2013; 

Contro o.fl., 2004; Sheetz og Bowman, 2008).   

5.3 Viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna til líknarmeðferðar barna 

Alls töldu 78,6% þátttakenda að líkamlegum þörfum barna í líknarmeðferð væri vel sinnt í samanburði 

við 58,0% sem töldu að tilfinningalegum þörfum barna væri vel sinnt. Við heimildaleit fundust engar 

rannsóknir er snéru beint að viðhorfi hjúkrunarfræðinga og lækna til þarfa barna í líknarmeðferð og 

hvernig þeim er sinnt. Því ákváðu rannsakendur að bera niðurstöður rannsóknarinnar saman við 

viðhorfskönnun meðal lækna og hjúkrunarfræðinga á fullorðinsdeildum Landspítalans á líknarmeðferð 

sjúklinga. Niðurstöður þeirrar könnunar eru sambærilegar niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem 

læknar og hjúkrunarfræðingar töldu líkamlegum þörfum sjúklinga betur sinnt en tilfinningalegum 

þörfum þeirra (Kristín Lára Ólafsdóttir o.fl., 2007). Ef svör lækna og hjúkrunarfræðinga á barnasviði eru 

borin saman við niðurstöður erlendra rannsókna þar sem könnuð voru viðhorf foreldra til 

líknarmeðferðar sem barni þeirra var veitt má einnig sjá sambærilegar niðurstöður þar sem foreldrar 

töldu tilfinningalegum þörfum barna þeirra síður sinnt en líkamlegum þörfum (Hechler o.fl., 2008; 

Theunissen o.fl., 2007). Telja rannsakendur að skortur á heimildum er varða viðhorf lækna og 

hjúkrunarfræðinga á barnasviði sýna fram á þörf til að kanna það nánar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu enn fremur fram á að undir helmingur þátttakenda taldi 

líkamlegum þörfum aðstandenda vera vel sinnt. Einnig taldi rétt rúmur helmingur þátttakenda að 

tilfinningalegum þörfum aðstandenda væri vel sinnt. Vegna skorts á rannsóknum er varða viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks til þarfa aðstandenda barna í líknarmeðferð ákváðu rannsakendur að bera þessar 

niðurstöður saman við áðurnefnda viðhorfskönnun meðal heilbrigðisstarfsfólks á fullorðinsdeildum 

Landspítalans. Komu þar fram sambærilegar niðurstöður þar sem heilbrigðisstarfsfólk taldi líkamlegum 

þörfum aðstandenda vera síst sinnt (Kristín Lára Ólafsdóttir o.fl., 2007). Einnig sýndi rannsókn 

Theunissen (2007) að tilfinningalegum þörfum aðstandenda var einungist sinnt í helmingi tilfella. 

Meirihluti þátttakenda (69,6%) í þessari rannsókn töldu að trúar- og andlegum þörfum aðstandenda 

væri vel sinnt. Er það ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kelly o.fl. (2016) þar sem minnihluti 

aðstandenda taldi að trúar- og andlegum þörfum sínum hefði verið sinnt. 

Af þeim þáttum líknarmeðferðar sem þátttakendur töldu þörf á að efla voru flestir sem töldu að efla 

þyrfti stuðning við aðstandendur. Rannsókn Knapp o.fl. (2010) sýnir fram á mikilvægi þess að veita 

aðstandendum barns í líknarmeðferð fullnægjandi stuðning þar sem tæpur helmingur þeirra sýndi 

einkenni þunglyndis. Einnig taldi rúmlega helmingur þátttakenda þörf á að efla fylgd við aðstandendur 

eftir andlát og er það í samræmi við niðurstöður Widger og Picot (2008) þar sem þriðjungur foreldra 

taldi brýna þörf vera á að bæta eftirfylgd heilbrigðisstarfsfólks við andlát barns. Foreldrar í rannsókn 

Contro o.fl. (2004) töldu sig þurfa á stuðningi starfsfólks að halda við og eftir andlát barns. Jafnframt 

hefur verið sýnt fram á að stuðningur starfsfólks við foreldra við og eftir andlát barns geti stuðlað að 

betri úrvinnslu sorgar (Lannen o.fl., 2008; Kreicbergs o.fl., 2007). 



46 

Þegar skoðaður var munur á milli deilda er varðar þætti líknarmeðferðar sem þörf var talin á að efla 

mátti sjá að hjúkrunarfræðingar barnadeildar/Rjóðurs töldu meiri þörf á að efla líkamlega 

einkennameðferð samanborið við hjúkrunarfræðinga Vökudeildar. Ekki fundust neinar rannsóknir sem 

styðja þessar niðurstöður. Vert er þó að hafa í huga að skjólstæðingahópur þessara tveggja deilda er 

mjög ólíkur þar sem Vökudeildin sinnir veikum nýburum og fyrirburum. Á barnadeild/Rjóðri eru hins 

vegar eldri börn með aðrar þarfir en skjólstæðingar Vökudeildar (Barnadeild, e.d.; Rjóður, e.d.; 

Vökudeild, e.d.). 

Rannsakendur telja áhugavert að sjá þann mikla mun sem var á viðhorfi hjúkrunarfræðinga til 

aðstöðu á deild fyrir sjúklinga í líknarmeðferð eftir deildum. Yfirgnæfandi meirihluti hjúkrunarfræðinga 

barnadeildar/Rjóðurs taldi aðstöðu á einbýli vera góða í samanburði við tæplega fimmtung 

hjúkrunarfræðinga Vökudeildarinnar. Heilt yfir mátu hjúkrunarfræðingar Vökudeildar aðstöðu á deild 

ófullnægjandi. Komu þær niðurstöður einnig í ljós í opnu spurningunni þar sem hjúkrunarfræðingar 

töldu opin rými ógna friðhelgi einkalífs og aðrir aðstandendur urðu óviljandi þátttakendur í atvikum sem 

snertu önnur börn og aðstandendur þeirra. Telja rannsakendur að það megi skýra af því að Vökudeild 

samanstendur að mestu leyti af opnum rúmstæðum þar sem takmarkað næði er fyrir barn og 

aðstandendur þess. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á 

nýburagjörgæsludeildum er samanstóðu að mestu leyti af einbýlum töldu aðstöðu fyrir barn og 

aðstandendur betri (Shepley o.fl., 2008; Swanson o.fl., 2013). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

aðstandendur lögðu áherslu á að vera í einrúmi með barni sínu þegar andlát var yfirvofandi (Meyer 

o.fl., 2006) og mátu þeir aðstöðu á deild betri þegar þeir höfðu aðgang að einbýlum (Swanson o.fl., 

2013). Styður eigindleg rannsókn Falck o.fl. (2016) enn frekar þessar niðurstöður þar sem mæður og 

hjúkrunarfræðingar töldu opin rými ógna friðhelgi einkalífsins. 

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar fólust í úrtaki hennar þar sem hún var send á alla lækna og 

hjúkrunarfræðinga á Barnaspítala Hringsins. Þar með nær úrtakið yfir stærstan hluta þeirra lækna og 

hjúkrunarfræðinga sem sinnir börnum í líknarmeðferð á Íslandi.  

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að 

rannsóknin var ekki án vankanta. Spurningalistinn sem notast var við í rannsókninni hefur ekki verið 

lagður áður fyrir á barnasviði. Hefur hann verið lagður fyrir þrisvar sinnum á fullorðinssviði en réttmæti 

hans hefur ekki verið kannað. 

Heildarsvarhlutfall var lágt, eða 35,8%. Innan einstakra breyta var svarhlutfall lækna lágt, eða 25%, 

og telja rannsakendur að það megi að hluta til skýra vegna þess að deildarlæknar/aðstoðarlæknar 

fengu spurningalistann einungis sendan tvisvar sinnum, samanborið við aðra hópa rannsóknarinnar 

sem fengu hann sendan þrisvar sinnum. Einnig var svarhlutfall hjúkrunarfræðinga á 

göngudeild/dagdeild/bráðamóttöku barna lágt, eða 18,2%. Telja rannsakendur að það megi skýra af 

því að hjúkrunarfræðingar þessara deilda töldu rannsóknina ekki eiga við það starf sem fram fer á 

viðkomandi deildum. Margir listar voru illa útfylltir, en skilyrði fyrir að hægt væri að notast við svör 

þátttakanda var að viðkomandi hefði fyllt út bakgrunnsupplýsingar. Af þeim sökum þurfti að eyða 

svörum átta þátttakenda.  
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Svör þátttakenda byggjast á sjálfsmati þeirra og takmarkast því niðurstöður við upplifun þeirra af 

líknarmeðferð barna. Einnig var þátttaka í rannsókn valfrjáls sem getur valdið skekkju (nonresponse 

bias) vegna hugsanlegs munar á þeim sem svöruðu rannsókninni og þeim sem kusu að svara ekki 

(Polit og Beck, 2010). Að lokum ber að nefna reynsluleysi rannsakenda í framkvæmd rannsóknar, en 

það getur verið takmarkandi þáttur.  
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6 Ályktanir  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna og lýsa þekkingu, viðhorfi og reynslu hjúkrunarfræðinga 

og lækna Barnaspítala Hringsins af líknarmeðferð barna. Niðurstöður benda til þess að 

hjúkrunarfræðingar og læknar hafi góðan skilning á líknarmeðferð barna og hvað felist í henni. Hins 

vegar er enn hluti hjúkrunarfræðinga og lækna sem telja að líknarmeðferð jafngildi lífslokameðferð. 

Getur slíkur misskilningur stuðlað að því að líknarmeðferð er hafin of seint í veikindaferli barns og 

nýtist þar með ekki barninu sem skyldi.  

Merkja mátti óöryggi meðal þátttakenda við að eiga samræður um dauðann og sjúkdómshorfur við 

barn og aðstandendur en slíkt óöryggi getur komið í veg fyrir að líknarmeðferð sé hafin við greiningu 

sjúkdóms. Læknar og hjúkrunarfræðingar töldu þverfaglegri samvinnu í líknarmeðferð barna ábótavant 

þar sem markmið meðferðar voru ekki alltaf skýr. Æskilegt er að hjúkrunarfræðingar og læknar eigi 

samræður um meðferðarmarkmið við barn og aðstandendur við greiningu lífsógnandi sjúkdóms. Með 

slíkum samræðum er sameiginlegur skilningur allra aðila á markmiðum meðferðar skýr og eykur þar 

með öryggi hjúkrunarfræðinga og lækna í starfi sínu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi þess að hugað sé að þjálfun og fræðslu 

heilbrigðisstarfsfólks til þess að stuðla að öryggi þeirra í starfi sínu með börnum með lífsógnandi 

sjúkdóma. Verklagsleiðbeiningar auka öryggi heilbrigðisstarfsfólks í umönnun og meðferð barna með 

lífsógnandi sjúkdóma og er því sóknarfæri fyrir Barnaspítala Hringsins að innleiða 

verklagsleiðbeiningar sem miða að því að styðja hjúkrunarfræðinga og lækna í störfum sínum.  

Einnig er vert að nefna að meirihluti hjúkrunarfræðinga og lækna taldi meðferð og umönnun barna í 

líknarmeðferð vera streituvald. Fáar rannsóknir eru til er kanna streitu heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir 

börnum með lífsógnandi sjúkdóm en þær sem til eru benda til þess að þættir eins og vinnuálag og 

ónógur stuðningur við starfsfólk geti stuðlað að streitu í starfi. Ljóst er að efla þarf stuðning við 

hjúkrunarfræðinga og lækna á Barnaspítala Hringsins og draga úr vinnuálagi til þess að koma í veg 

fyrir streitu og hámarka vellíðan þeirra í starfi. 

Niðurstöður er varða aðstöðu Vökudeildar voru skýrar og ljóst er að umbóta er þörf. 

Hjúkrunarfræðingar töldu skort á aðstöðu ógna friðhelgi einkalífs aðstandenda en til þess að hámarka 

vellíðan aðstandenda barna í líknarmeðferð þarf að huga að næði þeirra innan deildarinnar. Gætu 

þessar niðurstöður því nýst til umbóta á aðstöðu Vökudeildar. 

6.1 Gildi fyrir hjúkrun og framtíðarsýn 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa góða mynd af stöðu líknarmeðferðar barna á Barnaspítala 

Hringsins og ættu þær einnig að gefa vísbendingar um stöðu líknarmeðferðar barna almennt á Íslandi. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki í að veita börnum líknarmeðferð og því er mikilvægt að sjá hvar 

skórinn kreppir og hvað hægt er að bæta að þeirra mati. Því má segja að niðurstöður þessarar 

rannsóknar séu mikilvægt framlag til hjúkrunar á sviði líknarmeðferðar barna. Rannsóknin gefur 

grunnupplýsingar um þá þætti sem efla má í líknarmeðferð barna með lífsógnandi sjúkdóma.  
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Sóknarfæri er fyrir þá sem bera ábyrgð á námi og þjálfun hjúkrunarfræðinga en hjúkrunarfræðingar 

gegna lykilhlutverki í líknarmeðferð barna. Ljóst er að hjúkrunarfræðingar telja sig ekki nægilega vel 

undirbúna til þess að sinna börnum í líknarmeðferð þrátt fyrir vaxandi fjölda þeirra barna sem kljást við 

lífsógnandi sjúkdóma og aukna áherslu á líknarmeðferð. Þjálfun og kennsla starfsfólks er 

undirstöðuatriði í öryggi þeirra við meðferð og umönnun barna með lífsógnandi sjúkdóm. 

Frekari rannsókna er þörf á viðhorfi hjúkrunarfræðinga til þeirrar líknarmeðferðar sem börnum og 

aðstandendum þeirra er veitt. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að efla þurfi 

tilfinningalegan stuðning við börn og þar sem hjúkrunarfræðingar mynda oft náið samband við barn og 

aðstandendur þess fá þeir góða sýn á þarfir þeirra og langanir. Geta slíkar viðhorfsrannsóknir því gefið 

til kynna hvaða þætti líknarmeðferðar barna þarf að efla til þess að viðhalda lífsgæðum barnsins og 

aðstandenda þess. 

Mikilvægt er að kanna nánar þá þætti er stuðla að streitu meðal hjúkrunarfræðinga sem sinna 

börnum í líknarmeðferð. Lítið er af rannsóknum á því sviði en afleiðingar streitu í starfi 

hjúkrunarfræðinga geta verið alvarlegar og dregið úr gæðum þeirrar meðferðar sem veitt er.  
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Fylgiskjöl 

1 Spurningalisti 

I.   Hluti 
Hér er spurt um viðhorf til líknarmeðferðar barna sem fer fram á 
deildinni sem þú starfar 

 
 
1.  Hvernig finnst þér eftirfarandi þörfum sjúklinga í líknarmeðferð vera sinnt? 

       Mjög vel    Vel     Sæmilega   Illa      Mjög illa    Á ekki við 

a. Líkamlegum þörfum             □   □    □   □    □        □ 

b. Tilfinningalegum þörfum          □   □    □   □    □        □ 

c. Félagslegum þörfum          □   □    □   □    □        □ 

d. Trúar- / andlegum þörfum        □   □    □   □    □        □ 

 
2. Hvernig finnst þér eftirfarandi þörfum aðstandanda sjúklinga í líknarmeðferð vera sinnt? 

               Mjög vel    Vel     Sæmilega   Illa      Mjög illa 

a. Líkamlegum þörfum      □ □ □ □ □  

b. Tilfinningalegum þörfum      □ □ □ □ □  

c. Félagslegum þörfum      □ □ □ □ □  

d. Trúar-/andlegum þörfum    □ □ □ □ □  

 
3. Hvernig finnst þér aðstaðan á deildinni vera fyrir sjúklinga í líknarmeðferð og aðstandendur þeirra? 

              Mjög góð    Góð     Sæmileg   Léleg    Mjög léleg 

a. Aðstaða á einbýli       □ □ □ □  □ 

b. Aðstaða til að ræða við sjúkling/fjölskyldu í einrúmi   □ □ □ □  □ 

c. Aðstaða fyrir fjölskyldu til að vera útaf fyrir sig     □ □ □ □  □  

 
4. Hversu mikla þörf telur þú vera á því að bæta eftirtalda þætti líknarmeðferðar á deildinni? 

           Mjög mikla   Mikla   Veit ekki    Litla       Enga 

a. Líkamlega einkennameðferð                     □ □ □ □ □  

b. Tilfinningalegan/sálrænan stuðning     □ □ □ □ □  

c. Félagslegan stuðning      □ □ □ □ □  

d. Trúar-/andlegan stuðning      □ □ □ □ □  

e. Stuðning við aðstandendur      □ □ □ □ □  

f. Fylgd við aðstandendur eftir andlát     □ □ □ □ □  

 
Annað – hvað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5. Þekkir þú til klínískra leiðbeininga LSH um líknarmeðferð?   Já  □ Nei □ 

 
6. Ef svarið var já við spurningu nr. 5, er stuðst við klínískar leiðbeiningar LSH um líknarmeðferð þegar 

taka þarf ákvörðun um meðferðarstig sjúklings? (Þar sem skilgreiningarnar eru: FM , FME , LLM) 

      Alltaf  □ Mjög oft  □    Stundum  □   Sjaldan  □  Aldrei  □   Veit ekki  □ 

 
7. Ef svarið var já við spurningu nr. 5, taktu afstöðu til þessarar fullyrðingar: ofangreindar klínískar 

leiðbeiningarnar LSH eru gagnlegar þegar taka þarf ákvörðun um meðferðarstig 

Mjög sammála  □  Sammála  □ Veit ekki  □ Ósammála  □ Mjög ósammála  □ 

 
 

 
II. Hluti 
Hér er spurt um reynslu þína af meðferð barna í líknarmeðferð 

 
 
1. Hvað finnst þér erfitt við umönnun og meðferð barna í líknarmeðferð? 
        Mjög sammála   Sammála    Veit ekki     Ósammála     Mjög  ósammála 

a.  Annast aðstandendur             □      □       □  □  □  

b.  Meðferð líkamlegra einkenna           □      □       □  □  □ 

c.  Tala um dauðann við sjúkling                           □      □       □  □  □ 

d.  Tala um dauðann við aðstandendur           □      □       □  □  □ 

e.  Tala um sjúkdómshorfur við sjúkling           □      □       □  □  □ 

f.  Tala um sjúkdómshorfur við aðstandendur  □      □       □  □           □ 

g.  Meðferð sálrænna einkenna                           □      □       □  □  □ 

h.  Mæta trúarlegum þörfum                               □      □       □  □  □ 

i.  Ákvörðunin um líknarmeðferð                         □      □       □  □  □  

 
Annað - hvað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
2. Hefur þú reynslu af neikvæðri upplifun er varðar líknarmeðferð barna á Barnaspítala Hringsins? 

       Já  □  Nei □   

3. Ef svarið var já við spurningu nr. 2, hvað hefði mátt betur fara? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Hefur þú reynslu af umönnun og/eða meðferð deyjandi barna? 

       Já  □  Nei □   

5. Ef svarið var já við spurningu nr. 4, finnst þér hafa tekist vel til við umönnun og/eða meðferð? 

Alltaf  □ Oftast  □    Stundum  □   Sjaldan  □ Aldrei  □ 
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III.   Hluti 
Hér er spurt um reynslu, þekkingu og færni í líknarmeðferð 
barna 

 
1. Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi þátta varðandi þekkingu og starf þitt í líknarmeðferð barna: 

                            Mjög sammála   Sammála    Veit ekki    Ósammála   Mjög  ósammála 

a. Þekking mín í meðferð verkja er fullnægjandi         □      □        □    □       □ 

b. Þekking mín í einkennameðferð er nægileg          □      □        □    □       □ 

c. Mér gengur vel að ræða við sjúklinga og          □      □        □         □       □ 

   aðstandendur um líðan þeirra og þarfir 

d. Mér gengur vel að meðhöndla líkamleg einkenni      □      □        □         □       □ 

e. Ég kann að vinna í teymi                 □      □        □    □       □ 

f. Ég hef nægan tíma til að sinna sjúklingum           □      □        □    □       □ 

   og aðstandendum 

g. Ég fæ nægan faglegan stuðning á vinnustað mínum □       □        □    □       □ 

   þegar um vandamál líknarmeðferðar er að ræða 

h. Ég fæ nægan persónulegan stuðning á vinnustað     □      □        □    □       □ 

    mínum þegar ég lendi í erfiðum vandamálum  

    líknarmeðferðar 

 

2. Hefur þú sótt námskeið/ráðstefnu/nám um líknarmeðferð sl. 5 ár?   Já  □    Nei   □ 
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3. Hversu sammála /ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

                          Mjög sammála   Sammála    Veit ekki     Ósammála    Mjög  ósammála 

a.  Líknarmeðferð á eingöngu við um sjúklinga             □      □       □   □        □  

    sem eru deyjandi 

b.  Líknarmeðferð á við um sjúklinga með                     □      □       □   □      □  

    langvinna og lífshættulega sjúkdóma á öllum  
    stigum sjúkdóms 

c.  Vægi líknarmeðferðar vex eftir því sem                    □        □       □         □      □  

    nær dregur andláti 

d.  Sjúklingar með langvinna sjúkdóma, óháð               □        □       □   □      □  

   greiningu og stigi sjúkdóms, ættu að hafa  
   aðgang að sérhæfðri líknarmeðferð 

e.  Líknarmeðferð tekur við þegar öll meðferð             □        □       □   □      □  

     til lækninga gagnast ekki lengur 

f.  Það er erfitt að ræða við sjúklinga og                       □      □       □   □      □  

    aðstandendur þeirra um ákvörðun  
    meðferðarstigs 

g. Líknarmeðferð á að skilgreinast sem               □      □       □   □      □  

    sérgrein í læknisfræði 

h. Meðferð og umönnun sjúklinga í        □      □       □   □      □  

    líknarmeðferð er mikill streituvaldur 

i.  Nám mitt hefur undirbúið mig vel til að      □      □       □   □      □  

    sinna sjúklingum í líknarmeðferð 

j.  Starfsfólk deildarinnar þarfnast meiri                       □      □       □   □      □  

   þekkingar í líknarmeðferð barna 
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IV.   Hluti 
Hér eru nokkrar bakgrunnspurningar. Vinsamlegast svaraðu eða 
merktu í viðeigandi reit. Svörin eru nafnlaus og ekki er hægt að 
rekja svör til einstakra þátttakenda. 

1. Kyn:    Karl   □ Kona   □ 

 
2. Hver er aldur þinn? 

< 30 ára    □ 

30-39 ára  □ 

40-49 ára  □ 

50-59 ár  □ 

≥ 60 ár  □ 

 

3. Hvert er starfsheiti þitt?  Hjúkrunarfræðingur  □    Sérfræðilæknir  □   Læknir/aðstoðarlæknir □ 

 
4. Ef þú ert hjúkrunarfræðingur, á hvaða deild starfar þú?  

Barnadeild/Rjóður □ 

Bráðamóttöku barna □ 

Dagdeild/göngudeild □ 

Vökudeild  □ 

 
Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
5. Hver er starfsaldur þinn? 

< 1 ár      □ 

1-3 ár   □ 

4-6 ár   □ 

7-10 ár   □ 

11-15 ár   □ 

> 15 ár   □ 

6. Er veitt líknarmeðferð á þeirri deild sem þú starfar á?         Já  □    Nei  □ Veit ekki  □ 

7. Hve marga sjúklinga í líknarmeðferð hefur þú annast s.l. 6 mánuð? 

Engan  □      1-2   □  3-4 □    > 5  □ 

 
 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna 
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2 Leyfi frá framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs Landspítala 
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3 Kynningarbréf sem sent var til þátttakenda 

Kæri þátttakandi. 

Við undirritaðar erum nemendur á 4. ári í hjúkrunarfræði og er eftirfarandi spurningalisti hluti af 

rannsókn okkar til BS prófs. Rannsóknin fjallar um þekkingu, reynslu og viðhorf hjúkrunarfræðinga og 

lækna á Barnaspítala Hringsins á líknarmeðferð barna.  

Spurningalistinn var upphaflega settur saman af líknarráðgjafarteymi Landspítalans og hefur hann 

verið lagður fyrir þrisvar sinnum á Landspítalanum. Rannsakendur aðlöguðu þennan spurningalista að 

líknarmeðferð barna. 

Eftirfarandi spurningalisti er sendur á alla hjúkrunarfræðinga og lækna sem starfa á eftirtöldum 

deildum innan Barnaspítala Hringsins: barnadeild, bráðamóttöku barna, dagdeild, göngudeild, Rjóðri 

og Vökudeild. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf, þekkingu og reynslu hjúkrunarfræðinga og lækna á 

Barnaspítala Hringsins á líknarmeðferð barna. Gildi rannsóknarniðurstaða felast í að bæta þjónustu 

við börn sem njóta líknarmeðferðar og aðstandendur þeirra á Barnaspítala Hringsins. Niðurstöður 

munu gagnast við að þróa verklagsreglur og vinnulýsingar um líknarmeðferð barna og gera grein fyrir 

áhersluatriðum við innleiðingu. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Oddný Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri og aðjúnkt. 

Meðrannsakendur eru Guðrún Eygló Guðmundsóttir, hjúkrunarfræðingur MS, og Brynja Kristin 

Þórðardóttir, sérfræðingur, Barnaspítala Hringsins. 

Rannsakendur hafa fengið leyfi hjá siðanefnd stjórnsýslurannsókna á LSH og framkvæmdastjóra 

kvenna- og barnasviðs til að senda þér þennan spurningalista. Skil eða svörun á spurningalista 

jafngildir upplýstu samþykki fyrir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Oddný Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri og aðjúnkt. 

Meðrannsakendur eru Guðrún Eygló Guðmundsóttir, hjúkrunarfræðingur MS, og Brynja Kristín 

Þórðardóttir, sérfræðingur, Barnaspítala Hringsins. 

Öll svör þátttakenda í rannsókninni eru nafnlaus og niðurstöður verða skoðaðar í heild sinni. Því er 

rannsóknin með öllu ópersónugreinanleg. Þátttakendum er heimilt að sleppa stökum spurningum og er 

þeim frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Þátttaka þín er okkur mjög mikilvæg og væri það afar gagnlegt ef þú gæfir þér tíma í að svara þessum 

spurningalista. 

 

Með fyrirfram þökk,  

Ásgerður Marteinsdóttir og Þórdís Melsted, hjúkrunarfræðinemar. 

 


