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ÁGRIP  
 
Lærum af þeim bestu: Hagnýt viðmið fyrir lyfjafræðilega umsjá 

Lyfjafræðileg umsjá er einstaklingsmiðið þjónusta fyrir sjúklinga sem veitt er af 
lyfjafræðingum í nánu samstarfi við lækna innan almennu heilbrigðisþjónustunnar. 
Lyfjafræðileg umsjá hefur ekki verið vel skilgreind hér á landi né hefur verið gerð áætlun um 
innleiðingu á þjónustunni. Heilbrigðisyfirvöld hafa sýnt málefninu áhuga og óskað eftir 
gögnum frá lyfjafræðingum, ásamt stefnu og aðgerðaráætlunar fyrir lyfjafræðilega umsjá á 
Íslandi. Markmið þessarar greinar er að rannsaka lykilþætti árangursríkrar þjónustu 
lyfjafræðilegrar umsjár sem veitt er í þeim tilgangi að bæta gæði og árangur lyfjameðferðar 
og lækka kostnað í heilbrigðiskerfinu. Hagnýt viðmið fyrir bestu starfsvenjur er notuð sem 
rannsóknaraðferð og niðurstöður settar fram sem tillögur byggðar á upplýsingum og gögnum. 
Niðurstöður gefa til kynna að það séu tækifæri til umbóta, en enginn lyfjafræðingur starfar á 
heilsugæslunni við að veita lyfjafræðilega umsjá. Nota má vitneskju um hagnýt viðmið sem 
fengin voru frá Fairview Pharmacy Services í Minnesota í Bandaríkjunum til stefnu og 
áætlunargerðar fyrir yfirvöld. Það er til mikils að vinna og með þessum hætti er hægt að læra 
af þeim bestu, undirbúa farveginn í átt að framtíðarsýninni til samþættingar á lyfjafræðilegri 
umsjá sem nýja þjónustu innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi til ávinnings fyrir einstaklinga og 
þjóðfélagið.  

 
Lykilorð: lyfjafræðileg umsjá, hagnýt viðmið, bestu starfsvenjur, heilbrigðisþjónusta 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Benchmarking Best Practice: Pharmaceutical Care Practice  
Pharmaceutical care practice is a direct patient care service provided by pharmacists in 
cooperation with physicians in primary care. Pharmaceutical care is not well defined in 
Iceland nor has implementation and integration of the services been planned. Health 
authorities have shown interest in the service and requested supportive documentation with a 
strategy and an action plan from pharmacists. The aim of this paper is benchmarking best 
practice by exploring key components of a highly successful pharmaceutical care practice 
where the main goal is to improve patient outcomes and reduce healthcare costs. Results 
indicate opportunities for improvement, as pharmaceutical care is not being provided by 
pharmacists in primary care. Benchmarking data from Fairview Pharmacy Services can be 
used to create a strategy and implementation plan for health authorities. There are great 
opportunities and benchmarking can be used to learn from the best and start the preparation 
of integration of pharmaceutical care practice as a new healthcare service in Iceland for the 
benefit of patients and society. 
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1. KYNNING 
Lyfjafræðileg umsjá er heilbrigðisþjónusta sem hefur á undanförnum áratugum verið að ryðja 
sér til rúms víða erlendis með góðum árangri til þess að mæta þörf í heilbrigðiskerfinu. 
Markmiðið með þjónustunni er að tryggja að lyfjameðferð einstaklinga sé viðeigandi, 
áhrifarík, örugg og hagkvæm. Starfsemi þjónustunnarinnar er skipulögð sem hluti af almennu 
heilbrigðisþjónustunni og veitt í nánu samstarfi við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir. 
Lyfjafræðingar sem sérfræðingar í lyfjum hafa útvíkkað hlutverk sitt og starfssvið samhliða 
þessari framþróun (Cipolle, Strand og Morley, 2004, 2012). Lyfjafræðileg umsjá á Íslandi 
hefur verið stunduð að takmörkuðu leyti á Landspítala í tengslum við rannsóknir (Guðrún 
Eva Níelsdóttir, 2007). Almennt séð hefur þróunin verið hæg þrátt fyrir áralangar og 
umfangsmiklar umræður um málefnið, lyfjastefnur og lyfjalög. Lyfjafræðileg umsjá hefur 
ekki verið vel skilgreind hér á landi né hefur verið gerð áætlun um innleiðingu á þjónustunni. 

Í lyfjastefnu Velferðarráðuneytis til ársins 2020 (2015) og þingsályktun Alþingis um 
lyfjastefnu til ársins 2022 (2016-2017) er lögð rík áhersla á faglega þjónustu lyfjafræðinga og 
lyfjafræðilega umsjá í tengslum við öryggi, gæði og virkni lyfja og lyfjaþjónustu. Þá gefa 
niðurstöður doktorsverkefnis Önnu Bryndísar Blöndal lyfjafræðings á lyfjafræðilegri umsjá í 
heilsugæslunni glöggt til kynna að fjölmörg sóknarfæri séu fyrir lyfjafræðinga í umönnun 
einstaklinga og tækifæri til umbóta í samstarfi við heimilislækna (Anna Bryndís Blöndal, 
2017). Heilbrigðisyfirvöld hafa sýnt málefninu áhuga og óskað eftir gögnum frá 
lyfjafræðingum, ásamt stefnu og aðgerðaráætlunar fyrir lyfjafræðilega umsjá á Íslandi. 
Fyrirhugað er að nota gögnin við gerð stjórnartillögu til þingsályktunar sem lögð verður fyrir 
Alþingi (Anna Bryndís Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2018). Frá sjónarhóli 
verkefnastjórnunar er hluti af góðum undirbúningi að skilgreina þjónustuna, markmið hennar 
og tilætlaðan árangur og læra af reynslu og þekkingu annarra sem skarað hafa framúr á 
sambærilegu sviði. 

 Markmið þessarar greinar er að rannsaka lykilþætti árangursríkrar þjónustu 
lyfjafræðilegrar umsjár sem veitt er í þeim tilgangi að bæta gæði og árangur lyfjameðferðar 
og lækka kostnað í heilbrigðiskerfinu. Hagnýt viðmið fyrir bestu starfsvenjur er notuð sem 
rannsóknaraðferð og niðurstöður settar fram sem tillögur byggðar á upplýsingum og gögnum. 
Það er til mikils að vinna og með þessum hætti er hægt að læra af þeim bestu, undirbúa 
farveginn í átt að framtíðarsýninni til samþættingar á lyfjafræðilegri umsjá sem nýja þjónustu 
innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi til ávinnings fyrir einstaklinga og þjóðfélagið í heild. 

 
 

2. FRÆÐILEG SAMANTEKT 
 
2.1 Heilbrigðisþjónusta 
Heilbrigðiskerfið á Íslandi er ríkismiðað, fjármagnað með almannafé, með 
almannatryggingum. Ábyrgð stefnumótunar, fjármögnunar, skipulagningar og stjórnunar er á 
ábyrgð Alþingis undir yfirstjórn Velferðaráðuneytis og Fjármálaráðuneytis (Sigurgeirsdóttir 
et al., 2014). Landsmönnum fjölgar og þjóðin er að eldast með vaxandi hlutfalli aldraðra, sem 
er sá hópur sem notar flest lyf að meðaltali samkvæmt rannsóknum (Guthrie et al., 2015; 
Hagstofa Íslands, 2015). Spáð er mikilli aukningu ótímabærra dauðsfalla vegna langvinnra 
sjúkdóma næstu tíu árin með tilheyrandi álagi á heilbrigðiskerfið og aukinni lyfjanotkun 
(Sigurgeirsdóttir o.fl., 2014; WHO, 2017). Þessir sjúkdómar eiga oft rót í óheilbrigðum 
lífsstíl með áhættuþáttum sem draga má úr og fyrirbyggja með markvissri stefnumótum og 
lýðgrunduðum inngripum (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013). 

Allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum 
tíma er tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði miðað við 
ástand og horfur á hverjum tíma (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007; Lög um réttindi 
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sjúklinga nr. 74/1997). Hvatt er til virkrar þátttöku í eigin meðferð til þess að auka öryggi og 
bæta líðan (Embætti landlæknis, e.d.). Heilbrigðisþjónusta landsins skiptist í almenna og 
sérhæfða þjónustu (viðauki A) og er veitt sem opinber og einkarekin þjónusta (Embætti 
landlæknis, 2016; Sigurgeirsdóttir o.fl., 2014). Heilsugæslan á að jafnaði að vera fyrsti 
viðkomustaður sjúklinga (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Til þess að mæta þeirri 
þörf eru heilsugæslustöðvar í öllum heilbrigðisumdæmum landsins. Heilsugæslan veitir 
víðtæka þjónustu og þá mest á sviði lækninga og hjúkrunar og getur verið mjög mismunandi 
á milli heilsugæslustöðva og á milli landshluta (Embætti landlæknis, 2016; Sigurgeirsdóttir 
o.fl., 2014). Einstaklingar geta í mörgum tilvikum leitað beint til sérhæfðrar 
heilbrigðisþjónustu, eins og t.d. til sérfræðilækna, án tilvísunar frá heimilislækni 
(Sigurgeirsdóttir o.fl., 2014). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017) kemur fram að 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins standi ekki að öllu leyti undir því markmiði laga um 
heilbrigðisþjónustu um að vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Meginástæðan er talin vera 
vankantar á skipulagi heilbrigðiskerfisins, m.a. stýringu fjármagns, sem hafa takmarkað 
aðgengi almennings að þjónustu Heilsugæslunnar (Ríkisendurskoðun, 2017). Í skipulagi og 
stefnu HH eru sjúklingarnir miðpunkturinn, með áherslu á teymisvinnu sem er sniðin í 
kringum þarfir þeirra (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Heilsugæslan er aðeins einn 
af mörgum þáttum heilbrigðiskerfisins, og samspil þessara þátta er oft á tíðum flókið eins og 
mynd 1 sýnir (Ríkisendurskoðun, 2002).  

 

 
Mynd 1: Þjónustuferlar innan heilbrigðiskerfisins (Ríkisendurskoðun, 2002) 

 

Ferlarnir eru með svipuðu móti og árið 2002 með þeirri meginbreytingu að sækja þarf 
um hjúkrunarheimili með aðstoð heimilislæknis eða öldrunarlæknis á sjúkrahúsi. Kerfið getur 
verið flóknara en myndin sýnir. Sem dæmi geta sjúkrahús vísað einstaklingum til 
heilsugæslunnar eða til sérfræðilækna utan sjúkrahúsa, t.d. í eftirmeðferð. Eins geta 
sérfræðilæknar vísað einstaklingum til heilsugæslunnar (í eftirmeðferð) þó er það trúlega ekki 
sérstaklega algengt. (Þórir Óskarsson, munnleg heimild,  27. apríl 2018). 

Á fjórða tug heilbrigðisstétta mynda heild innan heilbrigðisþjónustunnar, hver með 
sitt starfssvið og hlutverk (Embætti landlæknis, 2015). Þverfagleg samvinna með tilkomu 
fleiri fagaðaila í meðferðarteymi sjúklinga er þekkt, en mætti vera meiri (Heiða Sigríður 
Davíðsdóttir, 2017; Ríkisendurskoðun, 2017). Þegar lyfjameðferð er talin nauðsynleg, er lyfi 
ávísað af lækni samkvæmt lyfseðli sem er afgreiddur í lyfjabúð á ábyrgð lyfjafræðings 
(Lyfjalög nr. 93/1994). Lyfjabúðir eru staðsettar víða um landið sem mikilvægur hluti af 
heilbrigðisþjónustunni og almenningur hefur aðgang að lyfjafræðingum á opnunartíma þeirra 
í tengslum við lyfjamál þeirra (FIP, 2010; Lyfjastofnun, e.d.; Reglugerð um lyfsöluleyfi og 
lyfjabúðir nr. 426/1997; Ríkisendurskoðun, 2002). Í lyfjalögum (93/1994) um rekstur 
lyfjabúða er lyfsölum skylt að kynna lyfjafræðilega umsjá, en ekki nánar tilgreint hvernig 



 3 

skal staðið að því. Starfssvið lyfjafræðinga og hlutverk eru fjölbreytt, og hafa tekið 
talsverðum stakkaskiptum undanfarna áratugi (Silvaggi et al., 2017). Hlutverk lyfjafræðinga í 
almennri heilbrigðisþjónustu utan apóteka er af skornum skammti miðað við önnur lönd. 
Mossialos og félagar (2015) telja apótekslyfjafræðinga vera vannýtta auðlind í 
heilbrigðiskerfinu og leggja til að þjónusta þeirra verði í framtíðinni samþætt innan 
heilsugæslunnar til að stuðla að betri gæðum og árangri lyfjameðferðar. Klínísk 
lyfjafræðiþjónusta hefur verið stunduð á Landspítala til lengri tíma þar sem unnið í 
þverfaglegum teymum (Brynja Dís Sólmundsdóttir, 2010; Landspítali, 2018; María Erla 
Bogadóttir, 2009; Ólöf Ásta Jósteinsdóttir, 2011). Enginn lyfjafræðingur hefur starfað innan 
heilsugæslunnar við að veita þjónustu til sjúklinga í samstarfi við lækna og aðrar 
heilbrigðisstéttir (Anna Bryndís Blöndal, 2017). 
 
2.2 Lyfjafræðileg umsjá 

2.2.1 Skilgreining 
Hugtakið lyfjafræðileg umsjá (e. pharmaceutical care) hefur verið skilgreint á mismunandi 
hátt en skilgreining Hepler og Strand (1990) frá Bandaríkjunum hefur þó verið mest notuð. 
Tímaritsgrein þeirra “Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care” er talin hafa 
markað mikilvæg tímamót fyrir lyfjafræðinga sem skref í átt að nýju hlutverki og starfssviði 
sem umönnunaraðilar sjúklinga (Berenguer et al., 2004). Þeirra skilgreining gekk út á að 
lyfjafræðingar væru ábyrgir fyrir lyfjameðferð sjúklinga með það að markmiði að fá sem 
bestan árangur af lyfjameðferðinni og auka lífsgæði sjúklinga (Hepler og Strand, 1990). 
Cipolle, Strand og Morley (1998) nálguðust hugtakið síðan frá mannlegra sjónarmiði og 
skilgreindu lyfjafræðilega umsjá sem sjúklingamiðaða starfsemi þar sem umsjáraðilinn (oftast 
lyfjafræðingur) tekur ábyrgð á lyfjatengdum þörfum sjúklingsins og skuldbindur sig til að 
sinna þeim. Nýjasta skilgreining Cipolle, Strand og Morley (2012) er sambland af fyrri 
skilgreiningum og hljóðar svona: 
 

Pharmaceutical care is a practice in which the practitioner takes responsibility for a 
patient’s drug-related needs and is held accountable for this commitment. In the 
course of this practice, responsible drug therapy is provided for the purpose of 
achieving positive patient outcomes (Cipolle o.fl., 2012, bls. 45) 

 
Í lauslegri þýðing höfundar: “Lyfjafræðileg umsjá er starfsemi þar sem lyfjafræðingur tekur 
ábyrgð á lyfjatengdum þörfum einstaklings og skuldbindur sig til að sinna þeim. Í tengslum 
við starfsemina er skynsamlegri lyfjameðferð beitt í þeim tilgangi að bæta líðan einstaklings” 

Lyfjafræðingar í Evrópu á vegum Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) hafa 
einnig skilgreint lyfjafræðilega umsjá sem “the pharmacist’s contribution to the care of 
individuals in order to optimize medicines use and improve health outcomes'' (Allemann o.fl., 
2014, bls. 544). Það er örlítill munur á skilgreiningum milli Evrópu og Bandaríkjanna, en 
nálgunin í Evrópu er minna kerfisbundin og ávallt talin á ábyrgð lyfjafræðingsins. Cipolle og 
félagar (2012) halda því hinsvegar fram að aðrar heilbrigðisstéttir eins og t.d. 
hjúkrunarfræðingar og læknar geti veitt lyfjafræðilega umsjá hafi þeir til þess þekkingu og 
færni, þó er algengast sé að lyfjafræðingur veiti þjónustuna. Hugtökin “medicines 
management”, “medication therapy management” og “comprehensive medication 
mangament” hafa einnig verið notuð í tengslum við lyfjafræðilega umsjá til þess aðgreina 
tiltekin umsjárlíkön fyrir sjúklinga innan Medicare sjúkratryggingakerfisins í Bandaríkjunum 
(Cipolle o.fl., 2012; Amanda Brummel, munnleg heimild, 27. apríl 2018). 
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2.2.2 Starfsemin 
Lyfjafræðileg umsjá er fagleg starfsemi byggð á siðferðilegum, klínískum og lagalegum 
grunni. Starfsemin er einstaklingsmiðuð, með skilgreinda hugmyndafræði og kerfisbundið 
umönnunarferli. Þar að auki hefur starfsemin starfsreglur, orðaforða og hægt er að samþætta 
starfsemina inn í önnur umönnunarferli sjúklinga í samstarfi við aðrar heilbrigðisstéttir. 
Lyfjafræðileg umsjá hentar því vel til samþættingar innan almennu heilbrigðisþjónustunnar. 
Ofangreindir þættir eru vel skilgreindir og ítarlega gerð grein fyrir hverjum þætti fyrir sig í 
tveimur bókum eftir þau Cipolle, Strand og Morley (Cipolle o.fl., 2004, 2012). Hér verður því 
aðeins gerð grein fyrir helstu lykilþáttum starfseminnar. 

Hugmyndafræði starfseminnar er beint að siðferðislegum gildum til að mæta kröfum 
um þær starfsvenjur sem almennt gilda hjá heilbrigðisstéttum eins og t.d. læknum og 
hjúkrunarfræðingum. Lyfjafræðileg umsjá beinist ekki eingöngu að lyfjameðferð 
sjúklingsins, heldur einnig að því að mynda meðferðarsamband við sjúklinginn þar sem ríkir 
gagnkvæmt traust og bera ábyrgð á árangri meðferðar. Umönnunarferlið eða lyfjafræðileg 
uppvinnsla (e. pharmacotherapy workup) er kerfisbundið og felur í sér þrjá lykilþætti sem eru 
1) að meta ástand sjúklings, 2) gerð meðferðaráætlunar og 3) eftirfylgni meðferðarmarkmiða 
(viðauki B). Lyfjatengd vandamál (e. drug therapy problems) eru greind í matsferlinu og eru 
mikilvæg undirstaða starfseminnar (viðauki C1). Greining lyfjatengdra vandamála er jafn 
mikilvæg fyrir lyfjafræðilega umsjá og sjúkdómsgreining er fyrir lækni. Þau eru talin vera 
einn helsti ávinningur lyfjafræðilegrar umsjár og mikilvægt framlag lyfjafræðingsins á hans 
ábyrgð í umönnun sjúklinga. Með því að greina lyfjatengd vandamál er hægt að hjálpa 
sjúklingnum að ná meðferðarmarkmiðum sínum sem leiðir til betri árangurs í lyfjameðferð 
hans. Til þess að geta greint, leyst og/eða fyrirbyggt lyfjatengd vandamál þarf klíníska 
þekkingu og reynslu. Ef vandamálin eru ekki leyst eða sett í farveg getur það haft alvarlegar 
heilsufarslegar afleiðingar fyrir sjúklinginn. Lyfjatengd vandamál er hægt að skipta í sjö 
megin flokka og þau eru fundin á kerfisbundin hátt með því að skoða fjóra lykilþætti í 
ákveðinni röð eða 1) ábendingu, 2) virkni, 3) öryggi og 4) meðferðarheldni (viðauki C2). 
Meðferðaráætlun með meðferðarmarkmiðum er gerð í samvinnu við sjúklinginn og þeim 
fylgt eftir til að meta árangur. Lyfjafræðileg umsjá leggur áherslu á lyfjatengdar þarfir 
sjúklings og er mikilvægur heilbrigðisþáttur til þess að mæta heilbrigðisþörfum einstaklinga. 
Lyf og lyfjameðferðir verða sífellt flóknari og fjöldi lyfja á markaði eykst. Lyfjatengd 
vandamál eru algeng og útgjöld til heilbrigðismála eru mikil og lyfjafræðileg umsjá getur leitt 
til sparnaður í heilbrigðiskerfinu og bætt líðan einstaklinga (Cipolle o.fl., 2004, 2012). Strand 
og félagar (2004) fjalla um klínísk og efnahagsleg áhrif lyfjafræðilegrar umsjár í geinargóðu 
yfirliti og miðla reynslu sinni sem spannar á þriðja áratug. Lyfjafræðileg umsjá var veitt til 
um 3000 sjúklinga og í fyrsta mati reyndust 61% þeirra vera með eitt eða fleiri lyfjatengd 
vandamál sem voru leyst. Þetta bætti líðan eða viðhélt stöðugu ástandi sjúklinga í 83% 
tilfella. Ábáta- og kostnaðarhlutfall (ROI) reyndist vera 2:1. Þetta þýðir að þegar 
lyfjafræðileg umsjá er veitt af þjálfuðum lyfjafræðingi í heilsugæslunni, er hægt að spara 2$ í 
heilbrigðiskerfinu fyrir hvern 1$ sem fjárfest er í þjónustunni. Sparnaðurinn er að mestu leyti 
tilkominn vegna minnkandi þörf á heilbrigðisþjónustu í formi færri læknisheimsókna, 
innlagna á sjúkrahús en fleiri þættir koma einnig til (Strand o.fl., 2004). Tímamótarannsókn 
Isetts og félaga (2008) staðfestir þetta og sýnir að með því að veita persónulega þjónustu 
augliti til auglitis af reyndum lyfjafræðingum getur ábáta- og kostnaðarhlutfallið orðið 12:1. 
Oladapo og félagar (2012) eru hlynntir því að lyfjafræðileg umsjá sé veitt en telja áskoranir 
fyrir lyfjafræðinga vera margar. Þá vilja þeir meina að þörf sé á frekari rannsóknum á 
vísindalegum grunni til að sanna efnahagslegt gildi þjónustunnar. 
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Í Evrópu fjalla flestar rannsóknir tengdar umönnun sjúklinga um “medication review”, sem er 
ákveðið verklag þar sem lyfjafræðingur fer yfir lyf sjúklings með það að markmiði að stuðla 
að skynsamlegri og öruggri lyfjanotkun. Verklagið hefur þó ekki verið nægjanlega samræmt 
og því erfitt að bera niðurstöður rannsókna saman. Talin er þörf á að  útbúa hagnýt viðmið til 
að samræma verklagið svo hægt sé að auka samstarf milli landa (Bulajeva o.fl., 2014). 
Rannsókn á heilsugæslu í Svíþjóð gaf til kynna að ráðleggingar lyfjafræðinga væru klínískt 
mikilvægar og leiddu til betri og öruggari lyfjameðferðar meðal aldraðra (Modig et al. 2016). 
Í Bretlandi eru lyfjafræðingar í auknum mæli farnir að vinna á heilsugæslunni í samstarfi við 
lækna. Sýnt hefur verið fram á að með því að bæta við þjónustu lyfjafræðings í 
heilsugæslunni er hægt að bæta líðan sjúklinga og minnka þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, sem 
léttir á vinnuálagi lækna (NHS England, e.d.). 

Rannsókn Önnu Bryndísar Blöndal og félaga (2017) á lyfjafræðilegri umsjá í 
heilsugæslunni í Garðabæ markaði tímamót á Íslandi. Lyfjafræðileg umsjá var veitt til eldri 
einstaklinga samkvæmt staðlaðri skilgreiningu Cipolle, Strand og Morley og fjöldi og eðli 
lyfjatengdra vandamála greind. Niðurstöðurnar gáfa til kynna að lyfjafræðingur gerði að 
jafnaði tvær athugasemdir við lyfjameðferð hvers sjúklings sem voru í yfirgnæfandi 
meirihluta tilvika teknar til greina af heimilislæknum (Anna Bryndís Blöndal o.fl., 2017). 
 
2.3 Stefnumiðuð stjórnun og áætlanagerð 
Ný heilbrigðisstefna er á stefnuskrá ríkisstjórnar Íslands með það að leiðarljósi að íslenska 
heilbrigðiskerfið eigi að standast samanburð við það sem best gerist í heiminum m.a. með því 
að efla nýsköpun. Áhersla er lögð á að hlúa að þörfum allra landsmanna og skilgreina betur 
hlutverk einstakra þátta innan heilbrigðisþjónustunnar og samspil þeirra (Stjórnarráð Íslands, 
2017). 

2.3.1 Lyfjastefna 
Lyfjastefnur hafa verið gerðar til lengri tíma sem hluti af heilbrigðisstefnu og eru oft á tíðum 
heitt pólítískt umræðuefni á Vesturlöndum. Hagsmunaaðilar eru margir og úr mörgum 
greinum samfélags og atvinnulífs. Á alþjóðlegum vettvangi er málefnið á dagskrá hjá t.d. 
heimsbankanum, efnahags- og framfarastofnuninni (OECD), Evrópusambandinu (EU) og 
alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (Janine Morgall Traulsen og Almarsdóttir, 2005; WHO, 
2001). Traulsen og Almarsdóttir (2005, 2006; 2005; 2005; 2005; 2005) hafa í greinaröð sinni 
um lyfjastefnu tekið málefnið fyrir út frá nokkrum áhugaverðum sjónarhornum. Þar má nefna 
rökin fyrir lyfjastefnu, efnahagslegur þrýstingur á heilbrigðiskerfi, skynsamleg notkun lyfja, 
áhrif stefnu á sjúklinga og áhrif sjúklinga á stefnu, viðhorf fagaðila og rannsókn og mat á 
lyfjastefnu. Markmið þeirra var að kynna mikilvæga þætti, þróun og umræðu sem þykir 
viðeigandi fyrir málefnið. Einnig að hvetja til áhuga á fagsviði lyfjafræðinga hjá nemendum, 
rannsakendum og starfandi lyfjafræðingum til þess að láta sig málið varða á gagnrýninn hátt. 
Með þeim hætti er möguleiki á að taka virkan þátt og aðstoða stjórnvöld við að ná 
markmiðum sínum að tryggja heilbrigði og velferð í samfélagi (Traulsen og Almarsdóttir, 
2005). 

Fyrsta lyfjastefnan á Íslandi var gerð árið 2007 til fimm ára og endurnýjuð árið 2012. 
Lyfjastefna Velferðarráðuneytisins til ársins 2020 (2015) hefur nú litið dagsins ljós þar sem 
meginmarkmiðin eru að bæta aðgengi að lyfjum, stuðla að öryggi og skynsamlegri notkun 
þeirra ásamt því að halda verði innan eðlilegra marka. Markmiðin byggja á fyrri stefnum og 
eru í samræmi við lyfjalög (Lyfjalög nr. 93/1994). Gildi lyfjastefnunnar eru ábyrgð, árangur 
og skilvirkni. Lyfjastefnan byggist á þremur meginstoðum: 1) Tryggja öruggt aðgengi allra 
landsmanna að nauðsynlegum lyfjum, 2) Tryggja öryggi, gæði og virkni lyfja og 
lyfjaþjónustu og 3) Tryggja skynsamlega og hagkvæma notkun lyfja. Framkvæmdaáætlun var 
gerð í samræmi við meginstoðirnar með markmiðum, stöðumati, ábyrgðar- og 
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framkvæmdaraðilum. Til þess að ná tilsettum markmiðum er samstarf heilbrigðisyfirvalda, 
hagsmunasamtaka og heilbrigðisstarfsfólks talið mikilvægt (Velferðarráðuneytið, 2015). 
Hugtakið lyfjafræðileg umsjá kemur nokkrum sinnum fyrir í lyfjastefnunni og talið mikilvægt 
að skýra það nánar í lyfjalögum eða reglugerð. Hugtakið er ekki skilgreint í lyfjastefnunni í 
samhengi við kerfisbundið umönnunarferli sjúklings eins og fjallað hefur verið um í 
kaflanum hér á undan heldur notað í mun víðara samhengi. Tekið er fram í stefnuskjalinu að 
lyfjafræðileg umsjá geti verið af ýmsum toga og það sett í samhengi við hagkvæmni 
lyfjanotkunar, bætta meðferðarheldni, fjöllyfjanotkun, greiningu lyfjatengdra vandamála, 
skynsamlega notkun lyfja, verð, skammtastærðir, milliverkanir, fræðslu, samræmingu lyfja, 
lyfjasögu, ráðgjöf og faglega upplýsingagjöf. Sum þessara þátta eiga við og tengjast 
lyfjafræðilegri umsjá sem hluti af umönnunarferlinu, en eru villandi og það getur því verið 
erfitt fyrir þann sem les lyfjastefnuna að átta sig á um hvað lyfjafræðileg umsjá snýst og 
hvernig sú þjónusta er veitt. Lyfjafræðileg umsjá kemur ekki fram í markmiðum 
lyfjastefnunnar (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Stefnugreining á lyfjastefnunni var gerð út frá greiningarsniðmáti í Handbók um 
opinbera stefnumótun og áætlanagerð (Forsætisráðuneyti, 2013; Eva Ágústsdóttir, munnleg 
heimild, 12. apríl 2018). Stefnan var skoðuð út frá 16 liðum þar sem sjö þættir voru taldir 
vera til staðar, sex að hluta til og þrír ekki til staðar. Lyfjastefnan var á heildina litið talin góð 
stefna og meira huglæg en hlutlæg. Greiningu viðfangsefnis og rannsóknir til grundvallar 
hefði mátt vinna betur og mælikvarðar markmiða þóttu oft óljósir og vanta og því talið erfitt 
að meta árangur þegar til framkvæmda kæmi. Þá var talið vanta árangursmat, tengingu við 
fjárlög og að stefnan væri lögð fyrir Alþingi (Eva Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12. Apríl 
2018). 

Lyfjastefnan kom fyrst út í maí árið 2015 og var endurútgefin í október 2015 með 
breytingum eftir umsagnir frá hagsmunaaðilum. Fyrri stjórnartillaga var gerð í apríl 2016 og 
eftir síðari umræðu lögð fyrir Alþingi og samþykkt í maí 2017 og framlengd til ársins 2022. Í 
þingsályktun Alþingis um lyfjastefnu til ársins 2022 (2016-2017) er lögð rík áhersla á faglega 
þjónustu lyfjafræðinga og lyfjafræðilega umsjá í tengslum við öryggi, gæði og virkni lyfja og 
lyfjaþjónustu. Í greinargerð um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019–
2023 fyrir heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa (2017-2018) er þess einnig getið í markmiðum 
um skilvirkari þjónusta fyrir sjúklinga sem leita til heilsugæslu, að sjúklingar geti leitað til 
lyfjafræðinga vegna lyfjafræðilegrar umsjár. Þetta markar því stór tímamót hjá fagstétt 
lyfjafræðinga á Íslandi. 

2.3.2 Stefnumótun annarra landa í lyfjamálum 
Starfshópur innan alþjóðasamtaka lyfjafræðinga (FIP) gaf út stefnu með framtíðarsýn til 
ársins 2020 “Pharmacy vision: Board of Pharmaceutical Practice future trends report” sem 
styður við heildar framtíðarsýn FIP 2020. Skjalinu er skipt í þrjú lykilmálefni sem eru 
ávinningur af þjónustu lyfjafræðinga, þverfaglegt samstarf heilbrigðisstétta og ný tækni. 
Skjalið er talið verið gott vinnuskjal og grunnur til stuðnings fyrir þá sem huga að innleiðingu 
breytinga á starfssviðinu (FIP, 2017). 

Evrópuráðið hefur gefið út ítarlegt rit með stefnu fyrir lyfjafræðilega umsjá fyrir þá 
sem starfa í nálægð sjúklinga og í samstarfi við heilbrigðisstéttir. Skilgreining Hepler og 
Strand (1990) fyrir lyfjafræðilega umsjá er notuð og um hana rætt ítarlega. Þar sem lyf eru í 
mjög miklum mæli notuð sem meðferðarúrræði innan heilbrigðisþjónustunnar er lagt til að 
það skuli vera sameiginlegt meginmarkmið allra heilbrigðisstétta, umönnunaraðila og 
aðstandenda að tryggja sem bestan árangur lyfjameðferðar til að auka lífsgæði einstaklinga. 
Talað er um hugmyndafræði lyfjafræðilegrar umsjár sem grunn að gæðakerfi og góðum 
starfsvenjum fagstétta í umönnunarferli sjúklinga (European Directorate for the Quality of 
Medicines & HealthCare, 2012). 
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Fagstétt lyfjafræðinga á Íslandi hefur um nokkura áratuga skeið horft til Skotlands og 
Bretlands sem fyrirmynda þegar kemur að þjónustu lyfjafræðinga við sjúklinga og samstarf 
við aðrar heilbrigðisstéttir. Þá hefur einnig verið litið til Bandaríkjanna, Kanada og Ástralíu í 
því samhengi („Asia Pacific Conference on National Medicines Policies. Conference 
Report“, 2013; The Canadian Pharmacists Association, 2015; Zellmer WA, ed., 2013). 
Umfang efnisins er of viðamikið fyrir þessa grein en vísað er í heimildir til nánari rýningar á 
ítarefni. Skotland hefur gefið út stefnuna “Achieving Excellence in Pharmaceutical Care: A 
Strategy for Scotland” (2017) (viðauki E) sem byggir á fyrri stefnu “Prescription for 
Excellence: A Vision and Action Plan for the Right Pharmaceutical Care through Integrated 
Partnerships and Innovation” (Scottish Government, 2013). Lögð er áhersla á starfssvið 
lyfjafræðinga í apótekum, á heilsugæslu og sjúkrahúsum og lyfjafræðileg umsjá skilgreind í 
anda Hepler og Strand (Hepler og Strand, 1990). Forgangsröðunin byggir á tækifærum til 
umbóta og skiptist í tvö meginmarkmið: 1) að efla lyfjafræðilega umsjá og 2) að gera 
nauðsynlegar umbreytingar svo hægt sé að veita þjónustuna. Stefnunni fylgja níu 
skuldbindingar með viðeigandi aðgerðum (Scottish Government. Pharmacy and Medicines 
Division. Directorate for Chief Medical Officer, 2017). Opinbera heilbrigðisþjónustan í 
Englandi hefur unnið markvisst að því að bæta þjónustu innan heilsugæslunnar með það að 
markmiði að bæta aðgengi og þjónustu við sjúklinga. Af því tilefni var gefin út skýrslan 
“General Practice Forward View (GPFV)”. Fjárfestingar hafa verið auknar til að styðja við 
þessa þróun og horft er til nýsköpunar við að veita þjónustuna. Lyfjafræðingar eru hluti af 
áætluninni svo hægt sé að samþætta þjónustu þeirra innan almennu heilbrigðisþjónustunnar 
(NHS England, 2016). 

2.3.3 Stefnumiðuð stjórnun 
Stefnumótun og innleiðing stefnu er mikilvæg stjórnunaraðferð fyrirtækja og stofnana. Hún 
er þáttur í góðum venjum og markviss leið til að ákveða framtíð skipulagsheilda, skilgreina 
sóknarfæri og skapa sérstöðu. Í góðri stefnu er æskilegt að skilgreina hlutverk, framtíðarsýn 
og gildismat sem byggir á þörfum og væntingum hagsmunaaðila. Greiningar á innra og ytra 
umhverfi eru mikilvægir þættir í stærra samhengi því þeir þættir geta haft áhrif á framkvæmd 
sóknaráætlunar eftir stefnumótunarvinnu. Nauðsynlegt er að vanda vel til verka, fylgja 
skilgreindu stefnumótunarferli og skipuleggja leiðina að framtíðarsýninni (Helgi Þór Ingason 
og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Mótun stefnu er eitt en framkvæmd stefnu er annað. 
Forsætisráðuneytið gaf út handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð eftir að greining 
leiddi í ljós að úrbóta var þörf þar sem stefnur og áætlanir tengdust ekki nægilega fjármunum, 
voru ekki nægilega samhæfðar og náðu almennt ekki markmiðum sínum. Í handbókinni er 
tekið fram að innleiðing stefnu sé eitt það vandasamasta skref stefnumótunarferlisins og það 
skref sem oftast fer úrskeiðis af ýmsum ástæðum með þeim afleiðingum að stefnur komast 
ekki til framkvæmda. Algengasta ástæðan er talin vera fjárskortur og þættir í ytra umhverfi 
eins og afstaða hagsmunaaðila, efnahagsástand og pólítiskt umhverfi (Forsætisráðuneyti, 
2013). 
 Innan verkefnastjórnunar er hægt er að flokka innleiðingu á nýrri heilbrigðisþjónustu 
sem skipulagslegt verkefni, þar sem það krefst m.a. breytingar á skipulagi, innleiðingar á nýju 
verklagi og breyttrar ímyndar. Einnig væri hægt að flokka það sem vöruþróunarverkefni þar 
sem þjónustuþróun er í forgrunni með þarfagreiningu og áætlanagerð (Helgi Þór Ingason og 
Haukur Ingi Jónasson, 2012). Innleiðingu á breytingum má stjórna með vel uppbyggðri 
verkefnastjórnun og markvissri ferlastjórnun sem stýrt er frá upphafi til enda. Ýmsar útgáfur 
af ferli eru til en meginskrefin eru í grófum dráttum þau sömu og samþætt við breytingaskref 
Kotters og leiðbeiningar bandaríska verkefnastjórnunarfélagsins um breytingar (Agnes Hólm 
Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017). Stjórnun breytinga er mikilvæg og til þess að ná 
árangri er talið nauðsynlegt að beita kerfisbundnu ferli með skilgreindum skrefum, aðgerðum 
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og áhættuþáttum. Þá er leiðtogafærni talin vega mun þyngra en stjórnun í árangursríkum 
breytingum (Kotter, 2012). Kanadískir lyfjafræðingar beittu aðferðum Kotters til þess að 
varpa fram mikilvægum þáttum í tengslum við breytingar á starfssviði og  hlutverki 
lyfjafræðinga og sem hvatning til lyfjafræðinga að leiða slíkar breytingar (Tsuyuki og 
Schindel, 2008). Afburðalíkan EFQM (e. European Foundation for Quality management) 
hefur verið notað í Evrópu til þess að ná og viðhalda afburðaárangri innan fyrirtækja. Líkanið 
er talið henta öllum tegundum rekstrar, en þó hefur verið þróuð sérstök útgáfa fyrir opinberan 
rekstur sem nefnist CAF (e. Common Asessment Framework). CAF sjálfmatslíkanið er talið 
henta bæði fyrir ríkisstofnanir og sveitarfélög og helsti tilgangur þess er að meta og bæta 
stjórnunarhætti og frammistöðu (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017; 
EFQM, 2013; Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2013). 
 
2.4 Hagnýt viðmið  
Hagnýt viðmið (e. benchmarking) er kerfisbundin aðferð og ein af algengustu 
stjórnunaraðferðum sem beitt er innan framsækinna fyrirtækja og stofnana víða um heim til 
að ná bættum árangri (Bain & Company, 2009; Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 
2011). Þekkingar er aflað um fyrirtæki sem hafa skarað framúr, í sömu eða sambærilegri 
atvinnugrein, með því að skoða til hlítar þá grundvallarferla og lykilþætti í starfsemi þess sem 
hefur drifið áfram góðan árangur. Með þessu móti er hægt að læra af þeim bestu og nota þá 
vitneskju til að samþætta bestu leiðir og verkferla og innleiða breytingar og stöðugar 
umbætur markvisst í eigin fyrirtæki (APQC, 2010; Bogan og English, 1994). 

Aðferðir hagnýtra viðmiða hafa verið notaðar af fyrirtækjum og stofnunum, allt frá 
sjöunda áratug síðustu aldar, og í fjölda rannsókna innan heilbrigðisþjónustunnar víða um 
heim. Hér verður því stiklað á stóru og taldar upp nokkrar nýlegar rannsóknir sem tengjast 
þessu verkefni. Onatade og félagar (2016) í Bretlandi gerðu rannsókn á störfum klínískra 
lyfjafræðinga á sjö sjúkrahúsum, og báru saman störf þeirra hvað varðar skilvirkni, öryggi og 
einstaklingmiðaðrar þjónustu til sjúklinga. Niðurstöður rannsókninnar gáfu til kynna tækifæri 
til umbóta, og tegund verkefna og viðverutími klínískra lyfjafræðinga á deildum voru í 
framhaldinu notað sem hagnýt viðmið til þess að bera saman þjónustu klínískra lyfjafræðinga 
á milli sjúkrahúsa. Rannsóknin var fyrsta sinnar tegundar í Bretlandi. Malhotra og félagar 
(2015) notuðu hagnýt viðmið til að bera saman skilvirkni í veittri þjónustu á milli opinberra 
heilbrigðisstofnana, og nýttu niðurstöðurnur sem tækifæri til umbóta. Þá beittu Agarwal og 
félagar (2016) aðferðinni í alþjóðlegu samhengi, til þess að bera saman gæði stjórnunar á 
sjúkrahúsum í Ástralíu við sjúkrahús í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada. Í nýlegri grein 
eftir Salluh og félaga (2018) kemur fram að hagnýt viðmið gagnist vel til að auka gæði 
þjónustu á gjörgæsludeildum, í þeim tilgangi að styðja við innleiðingu á opinberri stefnu um 
slíka þjónustu, minnka breytileika veittrar þjónustu og auka skilvirkni. Ísland tók þátt í 
nokkrum viðamiklum Evrópurannsóknum innan s.k. IBenC (e. Identifying best practices for 
care-dependent elderly by Benchmarking Costs and outcomes of community care) verkefnis 
(„IBenC“, e.d.). Í því samhengi báru Van Eenoo og félagar (2018) saman þjónustumódel 
hjúkrunarheimila innan Evrópu. Sex lykil þjónustulíkön og þrjú þjónustusvið innan þeirra, 
voru í kjölfarið skilgreind, og ályktað að almennt séð væri hægt að flokka hjúkrunarheimili í 
eitt af þessum sex líkönum. Nýta átti niðurstöðurnar til að upplýsa stjórnmálamenn um hvaða 
þjónustulíkan gæti skilað sem bestum árangri. Þá gerðu Giovannini og félagar (2018) 
rannsókn, á fjöllyfjanotkun aldraðra á hjúkrunarheimilum innan Evrópu, með því að nota 
staðlað interRAI matstæki (e. interResident Assessment Instrument). Með þessum hætti var 
hægt að flokka fjöllyfjanotkun aldraðra í þrjá flokka sem hagnýt viðmið og setja í samhengi 
við fjölda sjúkdóma, einkenni og aldur. 
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3. RANNSÓKN 
 
3.1 Markmið 
Markmið þessarar greinar er að rannsaka lykilþætti árangursríkrar þjónustu lyfjafræðilegrar 
umsjár sem veitt er í þeim tilgangi að bæta gæði og árangur lyfjameðferðar og lækka kostnað 
í heilbrigðiskerfinu. Hagnýt viðmið fyrir bestu starfsvenjur (e. benchmarking best practice) er 
notuð sem rannsóknaraðferð og niðurstöður settar fram sem tillögur byggðar á upplýsingum 
og gögnum.  

3.2 Aðferðir 
Hagnýt viðmið er ekki talin vera vísindaleg aðferð, heldur góð leið til að afla þekkingar á 
árangri innan fyrirtækja, hjá samkeppnisaðila eða á fagsviði sem hvetur til stöðugra umbóta 
til þess að bæta árangur. Mismunandi grunnviðmið eru þekkt, en algengt er að nota: 1) 
ferliviðmið (e. process benchmarking), 2) árangursviðmið (e. performance benchmarking) og 
3) stefnu-, skipulags- og stjórnunarviðmið (e. strategic benchmarking) (Bogan og English, 
1994). Þessi rannsókn er á fagsviði og leitast við að nota ofangreind grunnviðmið. Hægt er að 
vinna ferlið í mismunandi áföngum og skrefum háð viðfangsefninu hverju sinni og eftir því 
hversu nákvæm greiningin á að vera. Stuðst er við ferli sem kynnt eru til sögunnar sem dæmi 
í bók Bogan og English (1994) og aðlagað að þessari rannsókn. Fimm áfangar í sjö skrefum 
eru notuð í þessari rannsókn (tafla 1). 
  
Tafla 1: Aðferð notuð í rannsókn (Aðlagað frá Bogan og English, 1994) 
 

Áfangi Skref og Lýsing 

I Ræs  
(e. launch) 

1. Skilgreina tilganginn með samanburðinum 
2. Velja starfsemi, þjónustu eða ferli til samanburðar 

a. Greina eigið ástand 
b. Ákveða lykilþætti og mælikvarða til samanburðar 

II Skipulagning  
(e. organize)  3. Velja samanburðaraðila 

III Gagnasöfnun  
(e. reach out) 

4. Gera áætlun fyrir gagnasöfnun og skrifa spurningalista 
5. Safna gögnum 

a. Afla upplýsinga á símafundi við tengilið 
samanburðaraðila 

IV Samantekt  
(e. assimilate) 6. Greining gagna, samanburður og greining misræmis 

V Aðgerðir  
(e. act) 7. Skrifa tillögur með markmiðum og aðgerðaráætlun 

 
 
Áfangi I: Ræs 
Markmiðið er að rannsaka lykilþætti árangursríkrar þjónustu lyfjafræðilegrar umsjár sem veitt 
er í þeim tilgangi að bæta gæði og árangur lyfjameðferðar og lækka kostnað í 
heilbrigðiskerfinu. Lyfjafræðileg umsjá sem er mikilvæg framþróun á fagsviði til þess að 
mæta lyfjatengdum þörfum einstaklinga í heilbrigðiskerfinu er ekki í boði á Íslandi en stendur 
til að innleiða. Tilgangurinn er að læra af þeim bestu og undirbúa farveginn í átt að 
framtíðarsýninni til samþættingar á lyfjafræðilegri umsjá sem nýja þjónustu innan 
heilbrigðiskerfisins á Íslandi til ávinnings fyrir einstaklinga og þjóðfélagið. Markmið 
rannsóknarinnar eru í samræmi við lyfjastefnu Velferðarráðuneytisins til 2020 og 
þingsályktun um lyfjastefnu til 2022 (Velferðarráðuneytið, 2015; Þingskjal 1001, 2016). 
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Umfang rannsóknarinnar er hefðbundið ferli sjúklings frá komu til heimilislæknis til 
eftirfylgni með árangri meðferðar. Núverandi ferli sjúklings skiptist í grófum dráttum í komu 
til heimilislæknis, skoðun, mat og sjúkdómsgreiningu læknis, gerð meðferðaráætlunar, ávísun 
lyfs og upplýsingagjöf um meðferð, afgreiðsla lyfs í apóteki á ábyrgð lyfjafræðings, 
lyfjanotkun heima og eftirfylgni með lyfjameðferð hjá lækni. Sumir sjúklingar eru með 
heimahjúkrun, lyfjaskömmtun og fá almennar ráðleggingar og upplýsingagjöf um lyf í 
apóteki. Fyrir utan aðkomu apótekslyfjfræðings er engin önnur skipulögð aðkoma 
lyfjafræðings í ferlinu (mynd 2). 
  

 
 

Mynd 2: Ferli sjúklings á heilsugæslunni - lyfjameðferð 
 

Lyfjafræðileg umsjá hefur einungis verið veitt með skipulögðum hætti á Íslandi í tengslum 
við rannsóknir og niðurstöður þess efnis birtar að hluta til í ritrýndum tímaritum (Anna 
Bryndís Blöndal o.fl., 2017; Gudmundsdottir, Nielsdottir og Almarsdottir, 2008, e.d.). Í 
báðum rannsóknum var kerfisbundinni aðferð Cipolle og félaga beitt (Cipolle o.fl., 2004, 
2012). Enginn lyfjafræðingur starfar í dag á heilsugæslunni við umönnun sjúklinga og því eru 
ekki til ferlar eða lýsing á þeirri starfsemi. 
 
Ferliviðmið verður notað til að skoða umönnunarferli sjúklinga (e. patient care process) sem 
njóta lyfjafræðilegrar umsjár, árangursviðmið til að skoða gæði, árangur og hagkvæmni 
þjónustunnar (e. outcome, value) og stefnu-, skipulags- og stjórnunarviðmið til að skoða 
heildaruppbyggingu og leiðarljós starfseminnar, stefnu og stjórnunarhætti. 
 
Áfangi II: Skipulagning 
Fairview Health Services var stofnað árið 1906 og er í dag talin vera ein af framsæknustu og 
stærstu alhliða heilbrigðstofnunum í Minnesota í Bandaríkjunum sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni. Fairview er staðsett í Minneapolis og St. Paul og yfir 30.000 starfsmenn veita 
víðtæka og samþætta heilbrigðisþjónustu á um 100 læknastofum og bráðaþjónustum lækna, 
12 sjúkrahúsum, 6 fæðingastofum, 34 apótekum og öðrum stoðþjónustum. Fairview er í nánu 
samstarfi við Háskólann í Minnesota og leggur mikla áherslu á nýsköpun og innleiðingu 
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nýjunga til framþróunar og umbóta í heilbrigðismálum. Lyfjafræðileg umsjá hefur verið veitt 
af lyfjafræðingum á Fairview síðan 1998. Markmið þjónustunnar hefur almennt verið að bæta 
heilsu sjúklinga, sjálfsefling í eigin heilsu, og alhliða stuðningur í lyfjamálum. Yfir 25.000 
sjúklingar hafa fengið lyfjafræðilega umsjá og yfir 130.000 lyfjatengd vandamál hafa verið 
leyst. Fairview hefur unnið til fjölda verðlauna á sviði heilbrigðisþjónustu, þar á meðal fengu 
lyfjafræðingar nýsköpunarverðlaun árið 2016 fyrir umönnunarferlið sem notað er til að veita 
lyfjafræðilega umsjá (Fairview, e.d.). 
 
Leiðarljós Fairview:  
Lækning, nýsköpun og menntun í átt að lengra og heilbrigðara lífi  
(e. to heal, discover and educate for longer, healthier lives) 
 
Framtíðarsýn Fairview:  
Leiðandi í heilbrigðari framtíð (e. Driving a healthier future) 
 
Gildi Fairview:  
Reisn, heiðarleiki, þjónusta, samúð og nýsköpun  
(e. dignity, integrity, service,  compassion and innovation).  
 
Áfangi III: Gagnasöfnun 
Áætlun var gerð fyrir gagnasöfnunina og spurningalisti útbúinn (viðauki F). Gögnum sem 
tengdust starfsemi lyfjafræðilegrar umsjár var safnað frá veraldarvefnum, myndböndum, við 
lestur bóka, rannsókna, samantekta og birtra greina í vísindatímaritum. Upplýsinga var einnig 
aflað með viðtali á símafundi við Dr. Amanda Brummel framkvæmdastjóra MTM 
þjónustannar innan Farview Pharmacy Services þann 27. apríl 2018 og spurningarlisti 
notaður til viðmiðunar. Upplýsinga um stöðu mála hér heima var aflað hjá Dr. Önnu Bryndísi 
Blöndal lyfjafræðingi og Lóu Maríu Magnúsdóttur lyfjafræðingi og formanni 
lyfjafræðingafélags Íslands (munnleg heimild 9. og 11. apríl 2018). 
 
Áfangi IV: Samantekt  
Greining gagna var gerð með huglægu og hlutlægu mati og ferlamynd teiknuð. Samanburður 
var gerður á ferlum og greining gerð á misræmi í ferlum með hliðsjón af tækifærum til 
umbóta. Gæði, árangur og hagkvæmni þjónustu var metin ásamt heildaruppbyggingu og 
leiðarljósi starfseminnar, stefnu og stjórnunarháttum. Samantektina er að finna í 
niðurstöðukafla greinarinnar. 
 
Áfangi V: Aðgerðir 
Tillögur til umbóta með markmiðum og aðgerðaráætlun voru skrifaðar og ný sýn teiknuð. 
Tillögurnar eru að finna í niðurstöðum og umræðukafla greinarinnar. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 
4.1 Heildarstefna, stjórnun og skipulag 
Fairview Health Services er stýrt af leiðtogateymi og framkvæmdastjórn sem starfa í 
samræmi við gildi og framtíðarsýn stofnunarinnar. Stjórnendurnir hafa fjölþættan bakgrunn 
og eru fulltrúar margra mismunandi faghópa og fagstétta. Það er talinn einn helsti styrkleiki 
stofnunarinnar sem stuðli að góðum árangri til að bæta heilsu sjúklinga. Tekjurnar koma að 
mestu leyti frá tryggingafélögum, styrkjum og úr eigin vasa sjúklinga stofnunarinnar. 
Tekjurnar duga ekki alltaf fyrir rekstrinum og leitað er ýmissa leiða til að bæta úr því t.d. með 
styrkjum. Hörð samkeppni ríkir á milli fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu um að ná til sjúklinga 
og veita þeim þjónustu og tekjur geta því verið breytilegar. Fairview Pharmacy Services er á 
ábyrgð framkvæmdastjóra “Shared Clinical Services” eða klínískrar stoðþjónustu í 
leiðtogateyminu. Lyfjafræðileg umsjá er hluti af “Clinical Ambulotory Services” eða 
heilsugæslu/læknastofum. Dr. Amanda Brummel lyfjafræðingur er framkvæmdastjóri í 
stjórnandateymi MTM þjónustunnar ásamt þróunarstjóra, rekstrarstjóra og viðskiptastjóra. 
Amanda hefur unnið á Fairveiw frá 1999 við að veita lyfjafræðilega umsjá og tekið virkan 
þátt í uppbyggingu þjónustunnar í samstarfi við Minnesota háskóla. 

4.1.1 Lyfjafræðileg umsjá 
Sex lyfjafræðingar byrjuðu að veita lyfjafræðilega umsjá á Fairview Health Services í 
Minnesota þegar þjónustan var innleidd árið 1998. Fairview var á þeim tíma í nánu samstarfi 
við Peters Institute of Pharmaceutical Care við Háskólann í Minnesota undir handleiðslu 
Strand, Cipolle og Morley. Í dag er “Medication Therapy Management” eða MTM þjónusta 
veitt á 45 stöðum í Minneapolis af 34 MTM lyfjafræðingum í nánu samstarfi við lækna og 
aðra umönnunaraðila. Læknastofur Fairview eru bæði almennar líkt og heilsugæslan en líka 
sérhæfðar innan ákveðinna sérgreina lækninga. Lyfjafræðingar starfa á báðum sviðum, tveir 
þriðju starfa á almennri heilsugæslu og einn þriðji á sérhæfðum læknastofum. Lyfjafræðingar 
MTM hafa allir lokið PharmD gráðu í lyfjafræði og hlotið sérhæfða viðbótarþjálfun í 
lyfjafræðilegri umsjá í samstarfi við símenntunardeild lyfjafræðinga við Háskólann í 
Minnesota. Þjálfunin er í formi námskeiðs sem nefnist “Pharmaceutical Care Series” og er í 
þremur hlutum, bæði bóklegt og verklegt. Því til viðbótar stendur lyfjafræðingum til boða að 
taka námskeið í hvernig á að skipuleggja og hefja þjónustu lyfjafræðilegrar umsjár eða 
“Building a Medication Therapy Mangament Practice”, en fæstir hafa tekið slíkt námskeið. 
en nafnið tengist skilgreiningu í sjúkratryggingakerfinu Medicare. Lyfjafræðingar Fairview 
taka virkan þátt í kennslu og starfsþjálfun í samstarfi við Minnesota háskólann. Þeir eru m.a. 
leiðbeinindur í 10 vikna starfsþjálfun lyfjafræðinema á lokaári sínu og boðið er upp á 
námsstöður eða starfsþjálfun “Postgraduate Pharmacy Residency Program” í lyfjafræðilegri 
umsjá. til eins árs fyrir lyfjafræðinga að námi loknu. 
 
4.2 Umönnunarferli sjúklinga í lyfjafræðilegri umsjá 

4.2.1 Hugmyndafræði og leiðarljós  
Fairview hefur unnið markvisst að því að staðla verklag á milli þjónustueininga. Árið 2008 
var tekið upp nýtt verklag s.k. “Care Innovation Model” þar sem hlutverk og ábyrgð 
starfsmanna voru betur skilgreind. Meginmarkmið umönnunarlíkansins er að efla 
teymisvinnu fagstétta og beina þjónustu eins fljótt og kostur er til viðeigandi fagaðila út frá 
þörfum sjúklingsins hverju sinni. Framleiðni og einstaklingsmiðuð þjónusta eru drifkraftar 
starfseminnar. Vinnuflæðið er staðlað og umönnun stöðluð og leiðbeiningar aðgengilegar í 
rafrænum kerfum. Allir lyfjafræðingar innan Fairview nota sama staðlaða umönnunarferlið 
og stjórnendateymi MTM þjónustunnar hefur eftirlit með því. Hugmyndafræði 
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lyfjafræðilegrar umsjár er í grunninn samkvæmt skilgreiningu Hepler og Strand og 
umönnunarferli Cipolle og félaga eins og fjallað var um í fræðilegri samantekt. 
 

4.2.2 Umönnunarferlið 
Tilvísanir eru mjög algengar frá læknum, hjúkrunarfræðingum og apótekslyfjafræðingum. Þá 
eru tilvísanir tengdar útskrift sjúklinga af sjúkrahúsi að aukast, sérstaklega þeirra sem eru í 
mikilli áhættu á endurinnlögnum samkvæmt skilgreindu áhættumati. Sjúklingar hitta þá 
MTM lyfjafræðing innan sjö daga frá útskrift. Þetta fyrirkomulag er frekar nýtilkomið og 
tengslum við breyttar forsendur sjúkratryggingafélaga í að taka þátt í kostnaði við 
endurinnlagnir og áhersla á “transition of care”.  Tílvísanir eru oftast vegna þess að sjúklingar 
hafa ekki náð meðferðarmarkmiðum lyfjameðferðar, þeir eru á mörgum og flóknum lyfjum 
eða í mikilli áhættu vegna undirliggjandi veikinda. Þá eru þau í auknum mæli farin að taka að 
sér flóknari sjúklinga sem hluti af nýju líkani hjá tryggingarfélögum. 

Þjónustan er veitt til eftirfarandi sjúklingahópa: a) Medicaid styrkþega sem nota 
fjögur eða fleiri lyfseðilskyld lyf við tveimur eða fleiri sjúkdómum, b) Medicare Part D 
áætlun c) styrkur frá atvinnurekanda d) starfsfólk Fairview og e) sjúklinga á eigin vegum. Það 
er misjafnt hvað atvinnurekendur og Medicare setja sem skilyrði fyrir niðurgreiðslu á 
þjónustunni. Einnig er haft beint samband við þá einstaklinga sem talið er að þjónustan muni 
gagnast og gerður samningur. Sjúklingar skuldbinda sig til að mæta í alla bókaða tíma hjá 
lyfjafræðingi eins og lagt er upp með í byrjun meðferðar. Greiðslur fyrir veitta þjónustu 
skiptist í fimm flokka og er metið út frá því hversu flóknar þarfir sjúklings eru og háð þremur 
lykilbreytum: fjölda lyfseðilsskyldra lyfja, fjölda sjúkdómsgreininga og fjölda lyfjatengdra 
vandamála (viðauki G). Það sem hefur komið þeim mest á óvart er hvað einstaklingar í dag 
eru reiðubúnir til að greiða sjálfir fyrir þjónustuna úr eigin vasa. Þjónustan er veitt augliti til 
auglitis í langflestum tilvikum, en einnig í gegnum tölvu eða í síma og þá helst til eftirfylgni 
eða þegar sjúklingar eru að útskrifast af sjúkrahúsi og komast ekki í viðtalið. Fyrsti tíminn er 
60 mínútur og eftirfylgnitímar 30 mínútur. Kerfisbundin lyfjafræðileg uppvinnsla er notuð til 
að greina, leysa og fyrirbyggja lyfjatengd vandamál með það að markmiði að hámarka 
árangur meðferðar (viðauki B og D). Ábyrgð lyfjafræðingsins er skýr og beitt er heildrænni 
nálgun: a) allir sjúkdómar og öll lyf eru metin, b) þarfir sjúklingsins eru greindar c) farið er 
yfir ábendingar lyfja, öryggi og meðferðarheldni; lyfjatengd vandamál eru skráð ásamt stöðu 
þeirra og hvenær á að fylgja þeim eftir d) árangur er metinn og skráður og e) samstarf er við 
alla í heilbrigðisteymi sjúklingsins. Árangur lyfjameðferðar er metinn og skráður í rafrænt 
sjúkraskrárkerfi í hvert sinn sem lyfjafræðingur er í samskiptum við sjúkling. 
Meðferðarmarkmið er skráð fyrir hvert sjúkdómsástand í upphafi og fylgt eftir. 
Lyfjabreytingar eru skráðar og sendar lækni eins fljótt og auðið er. Sjúklingur, læknir og 
lyfjafræðingur eru í samskiptum til að ræða væntingar og setja raunhæf markmið. 
Lyfjaupplýsingar eru veittar umönnunaraðilum þegar við á og óskað er eftir því. Almennt séð 
eru lyf sjúklings yfirfarin (e. medication review) í hverri heimsókn til umönnunaraðila sem 
getur verið aðstoðarmaður læknis, læknir eða hjúkrunarfræðingur. Algengast er þó að 
lyfjafræðingur veiti MTM þjónustuna en aðrir gera það einnig þegar við á. Lyfjafræðingar eru 
einnig þjálfaðir í að taka lífsmörk (hiti, blóðþrýstingur, púls), framkvæma létta líkamsskoðun, 
gera blóðsykursmælingar, panta viðeigandi rannsóknir og lesa úr þeim. 

Áætlað er gróflega að einn MTM lyfjafræðingur í fullu starfi (40 klst/5 daga 
vinnuvika) geti hitt 700 sjúklinga á ári. Það væri mjög mikið að gera hjá þessum lyfjafræðingi 
en talið raunhæft. 
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4.2.3 Innleiðing og samþætting á lyfjafræðilegri umsjá 
Engin ein leið er farin þegar bæta á við þjónustu lyfjafræðinga í MTM starfsemina. 
Starfsemin hefur verið það lengi til staðar og er gert ráð fyrir að þjónustan sé til staðar á 
nýjum starfseiningum. MTM starfsemin hefur vaxið hratt og þau ná varla að anna eftirspurn. 
Það er ákvörðun stjórnanda hvernig innleiðing og samþætting þjónustunnar fer fram. Þörf 
fyrir þjónustu eru mismunandi, eftir því hvort um er að ræða almenna þjónustu eða sérhæfða. 
Þjónustuþörfin getur verið mismunandi og lyfjafræðingar hafa jafnvel fært sig um set eða 
dreift þjónustu sinni á nokkra staði. Starfsemistölur og regluleg samskipti við 
lyfjafræðingateymið er talið skipta höfuðmáli þegar breytingar eru gerðar á starfseminni. Það 
er áhugavert að heyra hvernig þjónustan á Fairview er skipulögð og samræmd. Þeir eru með 
samræmingaraðila (e. care coordinators) sem uppfæra í rafrænum kerfum hver staða sjúklings 
er hverju sinni og aðgengilegt umönnunaraðilum. Skráning MTM lyfjafræðinga er einnig 
aðgengileg. Þetta er forgangsmál hjá Fairview og þykir mikilvægt þegar sjúklingar eru að 
útskrifast af sjúkrahúsi eða flytjast á milli umönnunaraðila. MTM þjónustan er einnig með 
sína eigin samræmingaraðila sem vinna við að finna nýja sjúklinga, bókanir og innheimtu. 
Þeir sjá einnig um tilvísanir og bókanir fyrir sjúklinga sem eru í mikilli hættu á endurinnlögn 
á sjúkrahús, skima fyrir sjúklingum í mikilli áhættu sem eru ekki að ná meðferðarmarkmiðum 
sínum eða eru í s.k. áhættu-umönnunarferli. Ef tími gefst til þá skima lyfjafræðingarnir einnig 
sjúkraskrár til að koma auga á sjúklinga sem gætu haft hag af því að vera í MTM þjónustunni. 
Lyfjafræðingar hafa gert samstarfssamninga fyrir u.þ.b. 15 sjúkdómsgreiningar þar sem þeir 
mega hefja, breyta eða hætta lyfjameðferð hjá sjúklingum samkvæmt fyrirfarm ákveðnum 
meðferðarleiðbeiningum. Læknar bera mikið traust til lyfjafræðinga og í þessu samhengi telja 
þeir slíka þjónustu vera mjög verðmætt framlag lyfjafræðinga inn í heilbrigðisteymi 
sjúklings. 
 
4.3 Ávinningur lyfjafræðilegrar umsjár 
Skráning á þjónustunni er rafræn og hluti af rafrænni sjúkraskrá sem er aðgengileg 
lyfjafræðingum. Ekki er hægt að sjá árangur starfseminnar í rauntíma, heldur er á tiltölulega 
auðveldan máta hægt að taka út úr kerfinu upplýsingar eins og við á hverju sinni, vinna nánar 
með þau gögn og birta. Lögð er áhersla á gæðatryggingu sem hluta af MTM starfseminni til 
þess að viðhalda samræmdu verklagi í umönnun sjúklinga. Á tveggja ára fresti eru gögn tekin 
úr rafrænum kerfum af handahófi hjá hverjum lyfjafræðingi og farið yfir hvort þau séu í 
samræmi við bestu stafsvenjur. Annað umbótaverkefni er mánaðarlegur hittingur MTM 
lyfjafræðinga þar sem sjúkratilfelli eru kynnt og rædd í hópum. Þjónustan er orðin mjög 
rótgróin innan Fairview í dag og hefur sannað gildi sitt hjá sjúklingum, læknum og öðru 
heilbrigðisstarfsfólki. Starfsemistölur hafa einnig verið teknar út í tengslum við breytingar á 
skilgreiningum á niðurgreiðslu sjúkratryggingakerfisins Medicare. Þegar þjónustan hóf göngu 
sína var hún ekki niðurgreidd hjá tryggingafélögum en það breyttist árið 2003. Síðan þá hefur 
hugtakið MTM að þeirra mati verið ofnotað fyrir hina ýmsu lyfjafræðiþjónustu og því var 
byrjað að nota nýtt hugtak “comprehensive medication management” eða CMM til 
aðgreiningar.  

Reynt er eftir bestu getu að taka þátt í rannsóknum á sviðinu og telja þau samstarf 
Fairview við Minnesota háskólann vera mjög mikilvægt í því samhengi. Lyfjafræðinemar 
koma víða að úr Bandaríkjunum og úr heiminum til að stunda rannsóknir við háskólann á 
sviði lyfjafræðilegrar umsjár til styttri eða lengri tíma til gagns fyrir starfsemina. Oliveira og 
félagar (2010) tóku saman skráð gögn yfir veitta þjónustu á Fairview á 10 ára tímabili með 
hliðsjón af klínískum, efnahagslegum og mannúðlegum ávinningi. Á heildina litið er 
ávinningur þjónustunnar bætt líðan sjúklinga og sparnaður í heilbriðgiskerfinu. Helstu 
niðurstöður rannsóknar (Oliveira o.fl., 2010): 
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➔ Lyfjatengd vandamál - greining og flokkun í fyrsta mati: 
Ø eitt eða fleiri hjá 85% sjúklinga  
Ø fimm eða fleiri hjá 29% sjúklinga  

v þörf að bæta við lyfi (28%) 
v lyfjaskammtar of lágir (26%) 
v lyf ekki notuð rétt (16%) 

➔ Áætluð arðsemi (ROI): $1.29:$1  
➔ Ánægja sjúklinga: 95,3-99,9% 

 
Ánægja sjúklinga með þjónustuna er mæld hjá nýjum sjúklingum með könnun eftir a.m.k. 

tvær heimsóknir til lyfjafræðings. Spurningarnar eru í sjö liðum og svarmöguleikarnir fimm 
út frá Likert kvarða. Þá geta sjúklingar skrifað athugasemdir, sem hafa að jafnaði verið á 
mjög jákvæðum nótum. Helstu ábendingar til umbóta hafa verið að bæta þurfi aðgengi að 
þjónustunni, skýra betur hlutverk lyfjafræðingsins í teyminu, og útskýra þjónustuna betur og 
hverju hún getur skilað fyrir sjúklinginn og umönnunaraðila. 
 Rannsóknarmiðstöðin “National Center for Excellence in Primary Care Research 
(NCEPCR)” innan alríkisstofnunarinnar “Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ)” telur Fairview vera góða fyrirmynd vegna langrar reynslu þeirra í að veita 
teymismiðaða umönnun og að hafa náð góðum árangri í samþættingu á MTM þjónusta 
lyfjafræðinga innan heilsugæslunar. Starfssvið og hlutverk þykja vel skilgreind, rafræn kerfi 
vel nýtt og stöðugar umbætur hafðar að leiðarljósi (Abt Associates, 2016). 

Nýleg samantekt leiddi í ljós að þegar lyfjafræðileg umsjá var veitt af MTM 
lyfjafræðingum á Fairview lækkaði tíðni endurinnlagna 30 dögum og 60 dögum eftir útskrift 
af sjúkrahúsi. Þjónustan er talin hafa mestan ávinning fyrir þá sem eru mikilli áhættu á 
endurinnlögn (Budlong, Brummel, Rhodes og Nici, 2018). 
 
4.4 Samantekt 
MTM starfseminni sem lýst hefur verið hér er afrakstur nýsköpunar sem hefur leitt til 
uppbyggingar á starfsemi með 20 ára reynslu og einblínir á þarfir sjúklinga með það að 
markmiði að bæta árangur lyfjameðferðar. Starfsemin byrjaði árið 1997 sem samstarfsverkeni 
milli heilbrigðisstofnunar sem vilda bæta lyfjafræðingum í umönnunarteymi sjúklinga til að 
stuðla að skynsamlegri notkun lyfja og lyfjafræðiháskóla sem var að innleiða nýtt 
meðferðarlíkan í námskrána hjá sér en vantaði stað fyrir verklega kennslu lyfjafræðinema. 
Markmiðið frá upphafi var að veita alhliða lyfjafræðilega umsjá, sem fól í sér greiningu og 
lausn lyfjatengdra vandamála, hámarka árangur lyfjameðferðar á öruggan máta og lækka 
kostnað í heilbrigðiskerfinu. Þessi markmið eru enn í gildi og ný markmið hafa bæst við þar 
sem stefnan er tekin á að skoða möguleikann á frekari innleiðingu ummönnunarlíkansins á 
fleiri stofnanir innan heilbrigðiskerfisins í Bandaríkjunum og mennta fleiri lyfjafræðinga í að 
veita þjónustuna.  

4.4.1 Samanburður, hugmyndir og tillögur 
Á Íslandi starfar enginn lyfjafræðingur á heilsugæslunni við að veita lyfjafræðilega umsjá á 
kerfisbundinn hátt eins og á Fairview. Hér verða lagðar fram hugmyndir út frá hefðbundi ferli 
sjúklings á heilsugæslu (mynd 2). Umönnunarferli sjúklings fyrir lyfjafræðilega umsjá 
(viðuaki B) er sambærilegt við umönnunarferli lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra 
heilbrigðisstétta. Staðsetning þessara stétta sem teymi á einum stað er mikilvægt fyrir 
persónulegri samskipti og árangursríkari tilvísanir til viðeigandi aðila háð þörfum sjúklings 
hverju sinni (mynd 3).  
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Mynd 3: Einstaklingsmiðuð teymisvinna - hugmynd 
 
Þegar sjúklingur leitar til heilsugæslunnar með vandamál sín gæti hjúkrunarfræðingur (eða 
annar þjálfaður fagaðili) verið fyrsti aðilinn sem tekur á móti honum, metið ástandið og 
flokkað eftir alvarleika líkt og gert er á bráðamóttöku (mynd 4). Slíkt hið sama væri hægt að 
gera þegar sjúklingur hringir til að bóka tíma eða biðja um viðtal hjá lækni. Ef einkenni eru 
metin væg getur hjúkrunarfræðingur mögulega afgreitt mál sjúkling samdægurs eða næsta 
dag og metið hvort og hvenær bóka þarf tíma hjá lækni. Þá gæti hjúkrunarfræðingur vísað 
sjúklingi áfram til lyfjafræðings ef gera þarf einfaldar lyfjabreytingar eða annað tengt 
lyfjamálum hans. Þá gefst lyfjafræðingnum tækifæri til að yfirfara lyf sjúklings heildrænt, 
greina og fyrirbyggja lyfjatengd vandamál, gera meðferðaráætlun með markmiðum og 
hvenær þeim skuli fylgt eftir og verið í sambandi við lækni sjúklings í framhaldinu. Ef 
ástandið er metið meðalsvæsið er reynt að bóka tíma hjá lækni samdægurs eða næsta dag og 
læknir gæti sent tilvísun til lyfjafræðings þegar við á. Ef ástandið er talið alvarlegt er 
sjúklingnum vísað til bráðaþjónustunar. Það væri áhugavert og líklega gagnlegt að teikna 
ferðalag sjúklingsins í gegnum heilsugæsluna og jafnvel í heilbrigðiskerfinu öllu. Með 
myndrænum hætti er hægt að skoða hvert þrep í ferlinu, skrá stöðuna og gera umbótatillögur. 
 
 

 
 
Mynd 4: Einkennamat og flokkun á heilsugæslu - hugmynd  
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5. UMRÆÐUR 
 

Í þessari grein hefur að mestu leyti verið fjallað um heilbrigðisþjónustuna lyfjafræðilega 
umsjá í tengslum við hina almennu heilbrigðisþjónustu í heilsugæslunni. Rýnt var í lykilþætti 
árangursríkrar þjónustu lyfjafræðilegrar umsjár hjá Fairview Health Services í Minnesota í 
Bandaríkjunum sem þykir skara fram úr á því sviði. Lyfjamál sjúklinga, þjónusta 
lyfjafræðinga og annarra heilbrigðisstétta eru þó mun víðtækari með samspili margra fleiri 
þátta og hagsmunaaðila. Það er brotalöm í heilbrigðiskerfinu á Íslandi, þegar það vantar fleira 
fagfólk og ófaglært fólk í umönnunarstörfin. Huga þarf vel að nýtingu fjármagns, fylgjast 
náið með þróun heilbrigðisútgjalda og forgangsraða þar sem þörfin er brýnust. Skilgreining á 
þjónustu milli heilsugæslustöðva hefur verið mismunandi og það má gera betur í að skapa 
heildræna sýn og efla teymisvinnu þar sem sjúklingurinn er í öndvegi. Mikilvægt er að hlúa 
vel að neytanda heibrigðisþjónustunnar og leitast ætti við að mæta þörfum hans eins og hægt 
er en jafnframt hvetja til ábyrgðar á eigin heilsu. Mynd 3 lýsir á einfaldan máta 
einstaklingsmiðaðri teymisvinnu fagstétta sem má t.d. nota fyrir heilsugæslu, sjúkrahús, 
hjúkrunarheimili og apótek. Að sama skapi mætti breyta myndinni og raða 
heilbrigðisþjónustunni í kringum sjúklinginn eins og reynt er að gera á mynd 1.  
 

Lyfjamál koma víða við sögu og er stýrt á þremur mismunandi stigum; af yfirvöldum, 
af heilbrigðisstofnunum og af sjúklingum. Þessir aðilar hafa ólíkar þarfir, en lyfjafræðileg 
umsjá hentar sjúklingnum best. Helstu áskoranir fyrir lyfjafræðinga er að skilgreina hlutverk 
sitt í umönnun sjúklinga, kynna þjónustuna fyrir læknum og öðrum heilbrigðisstéttum utan 
sjúkrahúsa og kenna sjúklingum út á hvað þjónustan gengur og helsta ávinning hennar fyrir 
þá. Þá þurfa lyfjafræðingar sjálfir að læra hið nýja hlutverk og að veita þjónustuna. Samstarf 
lyfjafræðinga við lækna er lykilatriði í lyfjafræðilegri umsjá og bendir Dr. Anna Bryndís 
Blöndal (2017) á átta lykilþætti í því samhengi í rannsókn sinni; klínísk reynsla lyfjafræðings, 
aðgangur að sjúkraskrá, viðtal við sjúklinga í samráði við lækni, meðferðaráætlun og 
eftirfylgni. Það er mikilvægt að þjálfa lyfjafræðinga til að veita lyfjafræðilega umsjá og með 
aukinni reynslu aukast afköstin og þar með ávinningurinn. Það er erfitt að áætla hvaða 
sjúklingum lyfjafræðileg umsjá muni gagnasat best. Reynslan sýnir að annarhver sjúklingur 
sem leysir út lyfseðilskyld lyf sé með lyfjatengt vandamál sem þarfnast skoðunar (óháð aldri, 
kyni, sjúkdómsgreiningu eða lyfi). Með þessa tölfræði að leiðarljósi er erfitt að segja hverjum 
þjónustan muni ekki gagnast. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvaða áhrif það hefði ef 
lyfjafræðingar veittu lyfjafræðilega umsjá á öllum heilsugæslustöðvum. Hvernig mundi 
árangur lyfjameðferðar breytast m.t.t. meðferðarmarkmiða og heilsu sjúklinga og hverju 
mundi það breyta til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu ? Það er freistandi að taka árangur 
Fairview og yfirfæra yfir á íslenskar aðstæður og spurning hvort slíkt væri raunhæft vegna 
ólíkrar umgjarðar, tryggingakerfa og fleiri þátta. 

 
Hvað lyfjastefnuna (2015) og þingsályktun um lyfjastefnu til 2022 (2016-2017) 

varðar er áhugavert að velta fyrir sér hvaða umbótaþætti sem þar eru kortlagðir lyfjafræðileg 
umsjá gæti mögulega leyst. Lyfjafræðileg umsjá yrði skilgreind ásamt lykilhugtökum sem 
tengjast þjónustunni og hægt að nýta þá vinnu til þess að undirbúa breytingar á lyfjalögum 
eða reglugerðum. Skilgreindir verkferlar væru til staðar, (lyfja)gæðavísar með mælingum á 
árangri í rauntíma komnir og áhætta lyfjameðferðar hjá einstaklingum metin. Þar að auki eru 
hagkvæmni lyfjanotkunar, bætt meðferðarheldni, fjöllyfjanotkun, greining lyfjatengdra 
vandamála, skynsamleg notkun lyfja, verð, skammtastærðir, milliverkanir, fræðsla, 
samræming lyfja, lyfjasaga, ráðgjöf og fagleg upplýsingagjöf allt þættir sem koma við sögu 
þegar lyfjafræðileg umsjá er veitt.  
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Það er mjög áhugavert að fylgjast hvernig Skotar hafa þróað sína stefnu varðandi 
lyfjafræðilega umsjá (2017) og þeir setja markið hátt og eru líklega sú þjóð sem lengst er 
komin í Evrópu til fyrirmyndar fyrir önnur Evrópuönd (viðauki F). Heildræn stefna er tekin 
og einblínt á að styðja við sjúklinginn í vegferð sinni í heilbrigðiskerfinu en einnig að styðja 
við og efla lyfjafræðistéttina í að veita þjónustuna. Apótek eru talin geta verið fyrsti 
viðkomustaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og unnið að því að auka samskipti við 
heilbrigðisstofnanir með því markmiði að minnka þörf á bráðaþjónustu. Þá hafa 
apótekslyfjafræðingar veitt s.k. “Minor Ailment Service” (MAS) í samvinnu við 
heilsugæsluna. Sjúklingar með langvinna sjúkdóma eiga kost á því að fá þjónustu í apótekum 
sem nefnist “Chronic Medication Service” (CMS). Apótekslyfjafræðingar hafa í þessu 
samhengi fengið aukinn lyfjaávísanarétt innan vel skilgreindra marka (Scottish Government, 
2017). Yfirvöld í Noregi hafa einnig tekið heildræna stefnu þegar kemur að átaki í öryggi 
sjúklinga í víðara samhengi.  Í átakinu “I trygge hender 24/7” koma lyf við sögu í þremur 
tilvikum; samræming lyfja, rétt lyfjanotkun á hjúkrunarheimilium og í heimaþjónustu. 
Lyfjafræðingar í Noregi fagna þessu átaki og telja það vera viðurkenningu á því góða klíníska 
starfi sem þeir hafa þróað í tengslum við lyfjamál (Pasientsikkerhetsprogrammet, e.d.; Viktil 
og Salvesen Blix, 2017). 
 
 
5.1 Markmið og aðgerðaráætlun 
Stefnt er að því að hefja innleiðingu og samþættingu á lyfjafræðilegri umsjá innan 
heilbrigðiskerfisins á Íslandi á næstu misserum. Slík vinna styður við innleiðingu á 
lyfjastefnu Velferðarráðuneytis til 2022. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að 
það eru tækifæri til umbóta. Næsta skref er að nota þá vitneskju sem fyrir liggur úr þessari 
grein, úr rannsóknum ásamt þekkingu og reynslu lyfjafræðinga til að skipuleggja vinnu 
fagstéttarinnar í samstarfi við hagsmunaaðila í átt að framtíðarsýninni. Til að byggja á góðum 
grunni væri æskilegt að byrja á að skilgreina lyfjafræðilega umsjá og umönnunarferli 
þjónustunnar. Tillögur að aðferðum sem hægt er að nota til að undirbúa innleiðinguna eru t.d. 
hugarflugsfundir, sviðsmyndir, viðtöl, umræðuhópar og umsagnir. Ræða þarf við og fá fram 
sjónarhorn sem flestra hagsmunaaðila. Mikilvægt er að markmið séu skýr og með 
skilgreindum aðgerðum. Ráðlagt er að nota tæki og tól verkefnastjórnunar til að hrinda 
aðgerðum í framkvæmd og fylgja þeim eftir. Sem liður í undirbúningi er gerð sú tillaga að 
skipta lyfjafræðilegri umsjá í tvo meginflokka, hvor með sína undirflokka með lykilþáttum 
sem hægt er að vinna áfram með og gera markmið fyrir (mynd 5). Flokkarnir eru þó náskyldir 
og líklega er einhver skörun á milli þeirra. Flokkar og undirflokkar eru listaðir upp af 
handahófi en ráðlagt er að forgangsraða þeim betur í upphafi og vinna með þá í áföngum. 
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Mynd 5: Lyfjafræðileg umsjá: Meginflokkar og undirflokkar með lykilþáttum - tillaga 

 

6. ÁLYKTANIR  
 
Hagnýt viðmið á bestu starfsvenjum er góð aðferð til þess að læra af þeim bestu þegar 
lykilþættir árangursríkrar þjónustu lyfjafræðilegrar umsjár eru rannsakaðir. Gagnlegt væri að 
beita sömu aðferð fyrir lyfjafræðilega umsjá í Evrópu þar sem heilbrigðisumhverfið er líkara 
okkar. Niðurstöður gefa til kynna að það eru mörg tækifæri til umbóta, en enginn 
lyfjafræðingur starfar á heilsugæslunni við að veita lyfjafræðilega umsjá. Nota má vitneskju 
um hagnýt viðmið sem fengin voru frá Fairview Pharmacy Services í Minnesota í 
Bandaríkjunum til þess að útbúa stefnu og aðgerðaráætlun fyir heilbrigðisyfirvöld. Þó að 
heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum sé að einhverju leyti ólíkt okkar, er hugmyndafræðin og 
umönnunarferli lyfjafræðilegrar umsjár vel skilgreint og kerfisbundið og hentar því vel til  
samþættingar innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi. Æskilegt er að byrja á því að skilgreina 
lyfjafræðilega umsjá og umönnunarferli þjónustunnar og nota til að undirbúa breytingar á 
lyfjalögum og reglugerðum. Til að tryggja árangur innleiðingar er gagnlegt að nota aðferðir 
verkefnastjórnunar til að hrinda aðgerðum í framkvæmd.  

Við innleiðingu á lyfjafræðilegri umsjá er einnig möguleiki á að leysa ýmsa 
umbótaþætti sem kortlagðir eru í lyfjastefnu Velferðarráðuneytis til 2022. Lyfjafræðingar á 
Íslandi standa frammi fyrir því að takast á við nýtt spennandi hlutverk og starfssvið við að 
veita lyfjafræðilega umsjá til sjúklinga sem er í takt við þróun á fagsviðinu erlendis.  

Til þess að ná árangri í lyfjafræðilegri umsjá er mikilvægt að huga að fimm 
lykilþáttum. Þjónustan þarf að vera: 1) skilgreind á einfaldan máta m.t.t. ávinnings fyrir 
sjúklinginn, 2) vera byggð á stöðluðu verklagi við ummönun svo hægt sé að tryggja 
sjálfbærni þjónustunnar á milli lyfjafræðinga og á milli sjúklinga, 3) vera samþætt innan 
heilbrigðisþjónustunnar m.t.t. notkun hugtaka, hugmyndafræði, umönnunarferlis og 
starfsvenja, 4) vera mælanleg og hægt að endurteka mælingar og 5) greiðsluhæf á sama hátt 
og önnur heilbrigðisþjónusta. 

Það er til mikils að vinna og með því að læra af þeim bestu, er hægt að undirbúa 
farveginn í átt að framtíðarsýninni til samþættingar á lyfjafræðilegri umsjá sem nýja þjónustu 
innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi til ávinnings fyrir einstaklinga og þjóðfélagið í heild. 
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9. VIÐAUKAR 
 
 
VIÐAUKI A: Flokkun heilbrigðisþjónustu (Embætti landlæknis, 2016) 
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VIÐAUKI B: Umönnunarferli sjúklings í lyfjafræðilegri umsjá (Cipolle o.fl., 2004) 
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VIÐAUKI C: Lyfjatengd vandamál 
 

VIÐAUKI C1: Lyfjatengd vandamál - flokkun (Cipolle o.fl., 2012) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIÐAUKI C2: Lyfjatengd vandamál - ferli (Cipolle o.fl., 2004) 
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VIÐAUKI E: Skotland: Stefna fyrir lyfjafræðilega umsjá (Scottish Government, 2017) 
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VIÐAUKI F: Spurningalisti fyrir hagnýt viðmið á bestu starfsvenjum 
 
 
 

1. Stefna, -stjórnun og skipulag (e. organisation) 
a. Hvert er heildarskipulag starfseminnar ? 

2. Umönnunarferli sjúklinga (e. patient care process) 
a. Hver er hugmyndafræði og leiðarljós starfseminnar ? 
b. Hvernig er þjónusta lyfjafræðilegrar umsjár skipulögð ? 
c. Hvernig er ný þjónusta innleidd og samþætt ? 

3. Ávinningur (e. value and outcome measures) 
a. Hver er árangur þjónustunnar og hvernig er hann mældur og hversu oft ? 

4. Annað 
a. Hvað hefur breyst mest og er mesti lærdómurinn frá upphafi starfseminnar s.l. 

15 ár ? 
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VIÐAUKI G: Greiðsluþátttökukerfi fyrir lyfjafræðilega umsjá (Cipolle o.fl., 2012) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


