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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar: Að kanna einkenni og hjúkrunarþarfir 

sjúklinga í líknarmeðferð við innlögn í sérhæfða líknarþjónustu og hvort 

breyting verði á einkennum og þörfum þann tíma sem fólk nýtur 

þjónustunnar.  

Markmið: Að fá heildarmynd af einkennum og þörfum sjúklingahópsins 

og kortleggja þarfir fyrir hjúkrun á mismunandi þjónustustigum.  

Þátttakendur: 123 sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu, 59 karlar og 64 

konur, meðalaldur 71 ár. 

Aðferðafræði: Rannsóknin var megindleg langtímarannsókn með þremur 

mælingum. Gögnin eru hluti af stærra gagnasafni fengið úr rannsókninni 

„Heildrænt mat á líðan sjúklinga í líknarmeðferð“ sem gerð var innan 

líknarþjónustunnar á Íslandi. Notað var líknarmælitækið International-

Resident Assessment Instrument for Palliative Care (inter-RAI PC). 

Fyrsta mat fór fram við innlögn sjúklings í sérhæfða líknarþjónustu, 

annað mat var gert fjórtán dögum síðar og þriðja mat var gert við útskrift 

úr þjónustunni.  

Niðurstöður: Sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu höfðu mikla 

einkennabyrði og umönnunarþörf. Algengustu einkennin voru þreyta, 

lystarleysi, verkir, svefntruflanir, ónóg næringarinntekt, ógleði, mæði við 

áreynslu, hægðatregða, munnþurrkur, bjúgur, svefnleysi, dapurt yfirbragð 

og minni félagsleg samskipti. Tölfræðilega marktækur munur var frá 

komu í líknarþjónustu og yfir þann tíma sem sjúklingar nutu þjónustunnar 

á lystarleysi, þyngdartapi vegna ónógrar næringarinntektar, mæði við 

áreynslu og munnþurrki. Hjúkrunarþarfir sjúklinga jukust jafnt og þétt 

yfir tímann og voru mestar hjá deyjandi sjúklingum. Líkamleg og vitræn 

færni minnkaði hjá sjúklingum frá komu í líknarþjónustu og til útskriftar. 
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Ekki var marktækur munur á einkennum og þörfum eftir aldri og kyni 

nema hvað elsti hópurinn (85 ára og eldri) þurfti mesta aðstoð 

hjúkrunarfólks og konur fundu oftar fyrir lystarleysi en karlar og höfðu 

sjaldnar stjórn á hægðum. Ógleði og minni félagsleg samskipti voru mest 

hjá þeim sem fengu þjónustu í heimahúsi. 

Ályktun: Sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu hafa mörg einkenni og 

þurfa mikla aðstoð hjúkrunarfólks. Leita þarf leiða til að bæta mat og 

meðferð einkenna í líknarmeðferð. 
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Abstract 

Purpose: To describe symptoms and needs of patients entering a 

palliative care program and to assess weather changes occur during the 

course of treatment. 

Aim: To obtain a comprehensive picture of symptoms and needs to be 

able to provide better nursing care. 

Participants: 123 patients in a palliative care program, 59 men and 64 

women, mean age 71 years. 

Method: This is a quantitative study where a longitudinal design was 

used to collect data at three time points. The data used in this thesis is part 

of a larger dataset obtained in a study conducted in specialized palliative 

care services in Iceland, called “Assessment of patients in palliative care 

services”. The International-Resident Assessment Instrument for 

Palliative Care (inter-RAI PC) was used for data collection. The first 

assessment was performed at admission to a palliative care program, the 

second two weeks later and the last at discharge or death. 

Results: Patients in a palliative care program experienced many 

symptoms and had diverse care needs. The most common symptoms were 

fatigue and loss of appetite, followed by pain, difficulties sleeping, 

insufficient nutritional intake, nausea, shortness of breath with exertion, 

constipation, dry mouth, edema, change in usual sleep patterns, sadness, 

pained or worried facial expressions and reduced social interaction. 

Statistical significant differences were found from admission to the 

palliative care service compared to discharge or death for loss of appetite, 

weight loss caused by insufficient nutritional intake, shortness of breath 

with exertion and dry mouth. Nursing care increased from admission until 

discharge or death, and dying patients had the most care needs. Physical 
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function and cognitive skills deceased from admission to discharge or 

death. There was no significant difference between age and gender on 

symptoms and needs, except for the oldest age group (85 years and older) 

which needed the most nursing and women who had more loss of appetite 

and problems with bowel continence than men. Nausea and reduced 

social interaction were more common among patients in home care. 

Conclusion: Patients in a palliative care program have many symptoms 

and need considerable nursing care. Increased attention needs to be paid 

to assessment and management of symptoms of patients receiving 

palliative care.  
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Þakkir 

Ég vil færa öllum þeim þakklæti sem hafa aðstoðað mig við gerð þessarar 

meistararitgerðar og hafa stutt mig með ýmsum hætti meðan á námi mínu 

stóð. Fjölskylda mín fær innilegt þakklæti fyrir dýrmætan stuðning og 

þolinmæði síðastliðin fjögur ár eða þann tíma sem ég hef verið í námi. 

Fyrst í diplómanámi við hjúkrunarfræðideild og síðan meistaranámi strax 

á eftir. Eiginmaður minn, Steinþór Björgvinsson, fær sérstakar þakkir 

fyrir alla hvatninguna þennan tíma og ómetanlega aðstoð við yfirlestur 

ritgerðar og tæknilegar lagfæringar. Foreldrar mínir, Lea Þórarinsdóttir og 

Gestur Óli Guðmundsson, börnin mín Gestur, Lea og Björgvin, 

tengdabörnin Rósa Stefánsdóttir og Unnsteinn F. Ingólfsson og Ingólfur 

ömmustrákur fá sömuleiðis þakkir fyrir stuðninginn og þolinmæðina.  

Leiðbeinandi minn, Dr. Sigríður Gunnarsdóttir, fær kærar þakkir fyrir 

góða leiðsögn, jákvæðni, hvatningu og ánægjulegt samstarf. Og ekki síst 

óþrjótandi þolinmæði þegar á reyndi. Einnig vil ég þakka meistaranefnd 

minni fyrir samstarfið og fyrir góð ráð og ábendingar.  

Yfirmönnum mínum og samstarfsmönnum langar mig að þakka fyrir 

jákvæðni og þolinmæði í minn garð og að gera mér kleift að sinna 

meistaranámi mínu. Vil ég nefna sérstaklega þær Ingibjörgu Hjaltadóttur 

og Margréti Björnsdóttur en þær hafa báðar stutt dyggilega við bakið á 

mér þennan tíma og það hefur verið mér mikils virði.  

Að lokum vil ég þakka ábyrgðarmönnum rannsóknarinnar fyrir aðgang 

að gögnununum og vona að niðurstöður rannsóknarinnar muni nýtast sem 

flestum, bæði fagfólki sem starfar innan líknarþjónustunnar svo og 

sjúklingum sem eru þjónustunnar aðnjótandi.  
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Inngangur 
Líknarmeðferð er virk meðferð sem miðar að því að umönnun sjúklinga 

með lífshættulega sjúkdóma sé heildræn og bæti lífsgæði þeirra og 

fjölskyldna þeirra. Hún getur átt við snemma á veikindaferli sjúklings og 

eykst vægi hennar eftir því sem sjúkdómurinn ágerist og nær dregur 

lífslokum (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, World Health Organization, 

2002).  

Meðferð við lífslok hefur breyst gríðarlega á síðustu áratugum. Með 

aukinni tækni hefur verið litið á dauðann sem tapaða baráttu eða ósigur í 

stað þess að líta á hann sem síðasta kaflann á lífsgöngu manna (Bomba, 

2005). Umræður um meðferð við lífslok hafa farið fram víða um heim á 

síðustu áratugum í kjölfar framfara í heilbrigðisvísindum og ýmsar 

siðfræðilegar vangaveltur átt sér stað. Meðferð við lífslok sem byggir á 

hugmyndafræði líknarmeðferðar hefur rutt sér til rúms á síðustu árum og 

eru margir sammála um að hún sé áhrifarík leið til að bæta gæði 

meðferðar við lífslok (Annells, 2001; Bomba, 2005).  

Margt hindrar að líknarmeðferð sé veitt, svo sem vanþekking á 

meðferðinni, neikvæð viðhorf hjúkrunarfólks til hennar og skortur á 

samvinnu lækna og hjúkrunarfræðinga (Wowchuk, McClement og Bond, 

2007). Þá hefur það verið gagnrýnt að þjónustan sé fyrst og fremst veitt 

þeim sem hafa ólæknandi sjúkdóm á lokastigi en ekki öllum með erfiða 

langvinna sjúkdóma, svo sem öldruðum, sem hafa oft glímt við erfiða 

langvinna sjúkdóma árum saman (Bomba, 2005).  

Einkenni og hjúkrunarþarfir sjúklinga í líknarmeðferð hafa töluvert 

verið rannsakaðar og margar rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar finna fyrir 

mörgum íþyngjandi einkennum við lok lífs. Flestar rannsóknir sem gerðar 
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eru innan líknarþjónustunnar beinast að afmörkuðum þáttum, til að 

mynda verkjum, sem hafa mikið verið rannsakaðir. Þá beinast margar 

rannsóknir að þeim sem yngri eru og þá sérstaklega krabbameins-

sjúklingum. Í rannsóknum hefur lítið verið fjallað um aðra sjúklingahópa í 

líknarmeðferð, þar á meðal aldraða. Því vantar heildarmynd af ástandi 

sjúklinga við lífslok. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur hvatt aðildarríki sín til 

að hafa viðmið gæða að leiðarljósi við skipulagningu þjónustu. Stefna 

beri að góðri faglegri þekkingu, lágmarksáhættu fyrir sjúklinga, 

heildarsýn á þjónustuþörf sjúklinga og skynsamlegri notkun fjármuna, 

mannauðs og búnaðar. Þá beri að hafa í huga að ánægja sjúklinga með 

þjónustuna skiptir miklu máli og segir til um árangur hennar. 

Í erindi Guðrúnar Högnadóttur rekstrarráðgjafa (2001) á 

heilbrigðisþingi um framtíðarsýn í heilbrigðismálum á Íslandi kom fram 

að grunnáherslur í gæðastarfi íslenskra heilbrigðisstofnana eru nokkuð 

svipaðar. Yfirleitt er gengið út frá skilgreiningu Donabedians á 

gæðaþjónustu sem segir að þjónustan þurfi að vera í senn gagnleg, 

áhrifamikil, afkastamikil, skilvirk, ásættanleg, réttmæt og sanngjörn til að 

geta kallast gæðaþjónusta (Donabedian, 1988/1997).  

Stjórnendur hafa það hlutverk að marka gæðastefnu og framfylgja 

henni í daglegu starfi. Við skipulagningu þjónustu er mikilvægt að hafa 

upplýsingar um einkenni sjúklinga og þarfir og hversu mikla þjónustu 

þeir þarfnast, hvort heldur er innan stofnunar eða utan. Hlutverk 

stjórnenda er að sjá til þess að þörfum sjúklinga og fjölskyldna þeirra 

verði sem best mætt (Whittaker, George Kernohan, Hasson, Howard og 

McLaughlin, 2006; Wowchuk o.fl., 2007).  

Stjórnendur þurfa að mæta kröfum um gæði en jafnframt sýna 
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hagkvæmni í rekstri. Í skýrslu um stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda í 

gæðamálum til ársins 2010 á Íslandi kemur fram að eitt mikilvægasta 

verkefni heilbrigðisyfirvalda sé að tryggja öryggi, gæði og aðgengi fólks 

að heilbrigðisþjónustunni (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og 

Landlæknisembættið, 2007). Lögð er áhersla á að öllum þeim sem starfa í 

heilbrigðisþjónustunni eða tengjast henni með einum eða öðrum hætti beri 

að efla gæði þjónustunnar. Á sama tíma þurfi hins vegar að stuðla að sem 

hagkvæmastri nýtingu þeirra fjármuna sem til ráðstöfunar eru 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 2007). 

Það er á hendi stjórnenda að virkja fagaðila til gæðahugsunar. Þeir þurfa 

að leita leiða til að auka þekkingu þeirra á líknarmeðferð og takast á við 

þær hindranir sem koma í veg fyrir að slík þjónusta sé veitt.  

Mikilvægi rannsóknar 
Heildarmynd skortir af líðan og þörfum sjúklinga við lífslok. Skoða þarf 

frekar ýmsa þætti, svo sem helstu einkenni og þarfir sjúklinga við innlögn 

í líknarþjónustuna. Einnig er mikilvægt að sjá hvort einkenni og þarfir 

breytist frá innlögn í líknarþjónustuna til útskriftar. Þá er forvitnilegt að 

kanna hvort fjöldi og tíðni einkenna eru þau sömu eftir því hvort 

sjúklingar fá þjónustu á líknardeildum eða í heimahúsum. Sömuleiðis 

hvort þarfir séu þær sömu eftir því hvort sjúklingar dvelja heima eða á 

líknardeild. Einnig þarf að skoða hvort einkenni og þarfir séu mismunandi 

eftir aldri og kyni. Með því að skoða sem flesta þætti fæst heildarmynd af 

þjónustuþörf sjúklinga við lok lífs. Fagaðilar og stjórnendur sem 

skipuleggja líknarþjónustuna fá þannig góða yfirsýn yfir einkenni og 

þarfir sjúklinga við lífslok og eiga hægara með að setja saman 

meðferðaráætlanir við hæfi og skipuleggja þjónustuna til framtíðar.  
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Í verkefninu er lögð áhersla á mikilvægi þess að fá heildarsýn yfir 

þjónustuþörf sjúklinga í líknarþjónustu svo hægt sé að skipuleggja hana 

með markvissum hætti með gæði og hagkvæmni í huga. Notuð verða 

rannsóknargögn sem fengust í rannsókn innan líknarþjónustunnar og þau 

metin með tilliti til þjónustuþarfa sjúklinganna.  

Líknarmælitækið sem notað er í þessari rannsókn er nýtt og hefur ekki 

verið notað áður á Íslandi. Mælitækið er enn í þróun erlendis og hefur því 

lítið verið notað hingað til. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að geta 

gefið góða mynd af líðan og þörfum íslenskra sjúklinga í sérhæfðri 

líknarmeðferð og þannig bætt við íslenska og alþjóðlega þekkingu.  

Tilgangur 
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna helstu einkenni og hjúkrunarþarfir 

sjúklinga í líknarmeðferð við innlögn í sérhæfða líknarþjónustu á 

höfuðborgarsvæðinu. Skoðað verður hvort munur er á einkennum og 

þörfum sjúklinga við innlögn í líknarþjónustu eftir því hvar þeir njóta 

hennar (heimaþjónusta eða líknardeild), aldri og kyni. Jafnframt verða 

skoðuð tíðni einkenna og þörf sjúklinga fyrir aðstoð hjúkrunarfólks frá 

innlögn og yfir þann tíma sem þátttakendur njóta þjónustunnar og skoðað 

hvort breyting verður á einkennum og þörfum sjúklinga. Í rannsókninni 

verður einnig skoðað hvort munur er á einkennum og þörfum sjúklinga í 

líknarþjónustu eftir því hvort fólk deyr á þeim tíma sem það nýtur 

þjónustunnar, útskrifast annað eða er þjónustunnar enn aðnjótandi eftir að 

rannsókn lýkur.  

Markmiðið er að fá heildarsýn yfir einkenni og þarfir þessa 

sjúklingahóps og kortleggja þarfir sjúklinga fyrir hjúkrunarþjónustu á 

mismunandi þjónustustigum. Með það að leiðarljósi að nota úrræðin 
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markvisst á viðeigandi þjónustustigi er enn frekar hægt að bæta þjónustu 

við þennan sjúklingahóp og sjá til þess að gæði og hagkvæmni fari saman. 

Í verkefninu verður lögð áhersla á að fjalla um aldraða og hvernig þeir eru 

frábrugðnir yngra fólki hvað varðar einkenni og þarfir í líknarþjónustu.  

Rannsóknarspurningar 

1. Hverjir njóta líknarþjónustu á Íslandi (aldur, kyn, þjóðerni, 
hjúskaparstaða, búsetuform, staðsetning líknarmeðferðar og áætlaðar 
lífslíkur) og hver eru helstu einkenni og þarfir sjúklinga við innlögn í 
líknarþjónustu? 

2. Er munur á einkennum og þörfum sjúklinga við komu í líknarþjónustu 
eftir aldri og kyni eða staðsetningu þjónustu (heima eða líknardeild)? 

3. Hver eru helstu einkenni og þarfir sjúklinga í líknarmeðferð á þremur 
tímapunktum: 

a) Við innlögn í líknarþjónustu (1. tímapunktur, T1)? 

b) Fjórtán dögum eftir innlögn (2. tímapunktur, T2)? 

c) Við útskrift úr líknarþjónustu (3. tímapunktur, T3?) 

4. Hvert er mynstur og styrkleiki einkenna hjá sjúklingum í 
líknarmeðferð á T1, T2 og T3? 

5. Hversu mikla aðstoð hjúkrunarfólks þurfa sjúklingar í líknarþjónustu 
við að uppfylla andlegar og líkamlegar þarfir sínar á T1, T2 og T3? 

6. Er munur á einkennum og þörfum sjúklinga í líknarþjónustu frá fyrsta 
mati (T1), til annars mats (T2) og til þriðja mats (T3)? 

7. Er munur á einkennum og þörfum sjúklinga við útskrift úr 
líknarþjónustu eftir tegund útskriftar? 
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Skilgreining hugtaka 
Í þessari rannsókn eru nokkur orð og hugtök mikið notuð og eru þau 

útskýrð nánar í töflu 1.  

Tafla 1. Skilgreining á orðum og hugtökum í rannsókninni. 

Orð/hugtök Skilgreiningar/útskýringar 

Aðstoð hjúkrunarfólks Þörf sjúklings fyrir aðstoð hjúkrunarfólks, til dæmis við að 
þvo sér, snyrta sig, matast og nota salerni 

Aldur  Talinn í árum eða skipt í fjóra aldursflokka: fullorðnir (25-64 
ára), eldri borgarar (65-74 ára), aldraðir (75-84 ára), 
háaldraðir (85-95 ára) 

Einkenni Sjúkdómseinkenni sjúklinga, til dæmis þreyta og verkir 

Meðferð við lífslok 
(terminal care) 

Meðferð sem veitt er síðustu daga eða vikur lífsins og getur 
verið um líknarmeðferð að ræða. Í verkefninu er miðað við 
að líknarmeðferð sé veitt  

Líknarmeðferð 
(palliative care) 

Heildræn, virk meðferð sem beinist að því að fyrirbyggja 
erfið einkenni og þjáningu og hefur það markmið að bæta 
lífsgæði sjúklinga með lífshættulega sjúkdóma og 
fjölskyldna þeirra. Á við á veikindaferlinu öllu en vægi 
meðferðarinnar eykst þegar sjúkdómur ágerist og nær dregur 
lífslokum 

Líknarþjónusta Sérhæfð líknarmeðferð 

Staðsetning þjónustu Líknarþjónusta veitt í heimahúsum, á líknardeildum eða af 
líknarteymi 

Tegund útskriftar Átt er við útskrift úr þjónustunni vegna andláts, sjúklingur 
útskrifast annað (heim eða  annað) eða er áfram í 
líknarþjónustu þegar rannsókn lýkur 

Þarfir Andleg og líkamleg færni sjúklinga metin með tilliti til þarfa 
sjúklinga fyrir aðstoð hjúkrunarfólks 

Stutt samantekt 
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar finna fyrir mörgum 

íþyngjandi einkennum við lok lífs. Mikilvægt er að fá heildarmynd af 
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einkennum og þörfum sjúklinga við lífslok á Íslandi í þeim tilgangi að fá 

heildarsýn yfir þjónustuþörf þeirra. Einnig er mikilvægt að kanna hvort 

einkenni og þarfir sjúklinga séu sambærilegar eftir aldri þeirra, kyni, 

staðsetningu þjónustu (heima eða á líknardeild) og eftir því hvort 

sjúklingar útskrifast úr þjónustunni eða látast. Með þeim upplýsingum 

sem fást verður hægt að skipuleggja þjónustuna til framtíðar með 

markvissum hætti, með gæði og hagkvæmni í huga.  

Lesefnisleit 
Við leit að fræðilegu efni var sótt í ýmsa gagnagrunna svo sem Cinahl og 

Scopus en þó mest í Pubmed. Leitað var eftir rannsóknargreinum á ensku, 

bæði megindlegum og eigindlegum, en einnig voru notaðar greinar sem 

áður höfðu komið fram við leit í öðrum námskeiðum í meistaranámi, og 

tengdust efninu. Þá voru heimildalistar rannsóknargreina og yfirlitsgreinar 

skoðaðir til að finna fleiri rannsóknargreinar. Greinar þurftu að tengjast 

líknarmeðferð á einhvern hátt, fjalla um einkenni og þarfir sjúklinga í 

líknarmeðferð, aðgengi, hindranir á að veita líknarmeðferð, leiðir til að 

bæta líknarmeðferð og umfjöllun um líknarmeðferð út frá aldri eða kyni. 

Greinar sem innihéldu ekki umfjöllun um líknarmeðferð voru útilokaðar, 

svo sem umfjöllun um sykursýki, heilabilun og sárameðferð, þó þær 

kæmu upp í leit með leitarorðunum. Leitarorðin voru notuð ein og sér en 

einnig saman til að gera leit sem nákvæmasta.  

Leitarorðin voru elderly, palliative care, end of life care, care needs, 

needs-assessment og palliative care assessment.  
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Fræðilegur bakgrunnur 
Í fræðilegum bakgrunni verður fyrst fjallað um hugmyndafræði 

Donabedian sem er hugmyndarammi þessarar rannsóknar. Síðan verður 

fjallað um líknarmeðferð, sögu hennar, hvar og hvernig hún er veitt og 

aðgengi sjúklinga að líknarþjónustu. Fjallað verður um líknarmeðferð 

aldraðra sérstaklega svo og stöðu líknarmeðferðar á Íslandi. Einkenni og 

þarfir sjúklinga í líknarmeðferð verða skoðaðar og fjallað um þá þætti 

sem standa í vegi fyrir líknarmeðferð og leiðir til að bæta líknarþjónustu.  

Hugmyndafræði  
Hugmyndafræði ritgerðarinnar byggist á hugmyndum Donabedians um 

gæðaþjónustu í heilbrigðiskerfinu sem hefur það að leiðarljósi að auka 

gæði, öryggi og hagkvæmni. Stjórnkerfi sem byggist á hugmyndum um 

gæðaþjónustu stefnir markvisst að betri árangri og þar með ánægju 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Það er yfirlýst markmið íslenskra 

heilbrigðisyfirvalda að stuðla beri að gæðaþjónustu og yfirleitt hefur verið 

stuðst við hugmyndir Donabedians um gæði (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 2007). Grunnur hug-

myndafræði Donabedians er þrískiptur þar sem skipulag (structure) og 

framkvæmd (process) þjónustunnar segir til um árangur (outcome) 

hennar. Til að árangur verði sem bestur verður skipulag og framkvæmd 

starfseminnar að miða markvisst að gæðastarfi.  

Samkvæmt Donabedian miðar skipulag nútímaheilbrigðisþjónustu að 

því að lækka kostnað, auka gæði og framfylgja verklagsreglum sem 

byggðar eru á gagnreyndri þekkingu. Skipulagið er undirstaða starf-

seminnar og í því felst allt umhverfi þjónustunnar svo sem stjórnkerfi, 

fjármagn, tæknibúnaður og mannafli. Þekking og færni starfsmanna ásamt 
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samsetningu og nýtingu mannaflans er mikilvægur þáttur skipulagsins. 

Það er á ábyrgð stjórnenda að sjá til þess að viðeigandi búnaður og 

mannafli sé til staðar. Auk þess þurfa þeir að sjá til þess að umhverfið 

styðji við góða starfshætti (Donabedian, 1988/1997).  

Framkvæmd er annar þátturinn í hugmyndafræði Donabedians, hvað 

gert er til að veita þjónustuna, svo sem vinnuferlar eða verklag. Skipulag 

starfseminnar og vinnuferlar beinast að því að mæta þörf sjúklings fyrir 

þjónustu og tryggja um leið öryggi hans (Donabedian, 1988/1997). 

Þekking, viðhorf og hegðun starfsmanna segir til um hvers konar meðferð 

er veitt. Eitt af hlutverkum stjórnenda er að sjá til þess að starfsmenn 

skilji og tileinki sér gæðahugsun og hegðun sem miðar að því að gera 

betur. Stöðug endurskoðun vinnuferla er nauðsynleg til að svo megi 

verða. Gæðameðferð byggir á þekkingu fagaðila og færni þeirra í 

samskiptum við sjúklinginn og fjölskyldu hans. Hver einstaklingur er 

einstakur og þarf að taka tillit til þess þegar meðferðaráætlun er sett 

saman svo árangur verði sem bestur. Skoðanir, gildi og væntingar 

sjúklings þurfa að vera þekktar svo unnt sé að taka mið af þeim. Einnig 

skiptir miklu máli að eiga hreinskiptin samskipti þar sem upplýsingum er 

miðlað til sjúklings með nærgætnum hætti í rólegu og öruggu umhverfi. 

Slíkt gefur sjúklingi svigrúm til að taka upplýsta ákvörðun um meðferðir 

sem snerta heilsu hans og horfur (Donabedian, 1988/1997).  

Árangur er þriðji þátturinn í hugmyndafræði Donabedians, hvaða áhrif 

veitt þjónusta hafi á heilsu sjúklinga, fjölskyldur þeirra eða allt 

þjóðfélagið. Árangur þarf að skoða reglulega til að sjá hvernig til hefur 

tekist. Slíkt mat er fyrst og fremst stjórntæki og nýtist stjórnendum til að 

meta gæði þjónustunnar sem veitt er með það að markmiði að lagfæra það 

sem betur má fara og gera enn betur. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að 
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geta mælt árangur til að meta gæði þjónustunnar og sjá hvort markmiðum 

hafi verið náð. Árangur er hægt að meta með ýmsum hætti og til þess eru 

notaðar árangursmælingar en sjaldnast eru gerðar vísindarannsóknir 

(Donabedian, 1988/1997). Árangursmælingar hafa verið gerðar í 

heilbrigðisþjónustunni frá því að Florence Nightingale byrjaði að mæla 

árangur í hjúkrun en hún notaði tölfræðilegar upplýsingar um bata 

sjúklinga (Curley og Hickey, 2006).  

Þættirnir þrír, skipulag, framkvæmd og árangur, eru samofnir og hafa 

áhrif hver á annan. Ekki er hægt að taka einn þátt út án þess að það komi 

niður á hinum og nauðsynlegt að hafa þrískiptingu í huga við 

skipulagningu þjónustu. Við skipulagningu þjónustu er mikilvægt fyrir 

stjórnendur og fagaðila að gera sér grein fyrir hver þörfin er fyrir þjónustu 

og hvernig best er að byggja hana upp. Stjórnendur þurfa að skipuleggja 

þjónustuna þannig að hún verði hagkvæm fyrir þjóðfélagið og uppfylli á 

sama tíma kröfur um gæði (Donabedian, 1988/1997). Ef lagt er út af 

hugmyndum Donabedians þurfa stjórnendur í líknarþjónustu að hafa góða 

heildarmynd af sjúklingahópnum og gera sér grein fyrir því hvaða viðmið 

eða skilmerki hafa beri í huga þegar sjúklingar þurfa á líknarþjónustu að 

halda. Til dæmis þarf að huga að því hvers konar þjónustustig henti best 

fyrir sjúklinginn. Þarf sjúklingurinn á sérhæfðri líknarmeðferð að halda 

og ef svo er þarf hann þjónustu á líknardeild eða getur hann verið heima 

og fengið þjónustu þar? Kostnaður er lægri í heimaþjónustu en á 

sjúkrahúsum (Finlay o.fl., 2002). Á sjúkrahúsum eru ýmsir fagaðilar 

líknarmeðferðar til staðar allan sólarhringinn og öll umgjörð dýrari.  

Líknarmeðferð 
Líknarmeðferð (palliative care) er virk meðferð þar sem tilgangur er ekki 
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að lækna heldur að auka lífsgæði og vellíðan sjúklinga með illkynja 

sjúkdóma og fjölskyldna þeirra og koma í veg fyrir þjáningar (Perron og 

Schonwetter, 2001; WHO, 2002) og fellur markmið meðferðarinnar að 

því leyti undir skilgreiningu Donabedians um gæði í heilbrigðisþjónust-

unni.  

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO) frá árinu 2002 er líknarmeðferð heildræn meðferð sem miðar að 

því að bæta lífsgæði sjúklinga með því að koma auga á, og fyrirbyggja og 

lina verki og önnur erfið einkenni ásamt því að sinna andlegum, 

trúarlegum og félagslegum þörfum þeirra. Líknarmeðferð varðveitir lífið 

og hefur hvorki að markmiði að lengja líf né stytta en lítur á dauðann sem 

eðlileg þáttaskil og styður sjúklinginn til að lifa eins innihaldsríku lífi og 

hægt er fram í andlátið. Líknarmeðferð gerir ráð fyrir að sjúklingurinn og 

fjölskylda hans séu ein heild og fái umönnun sem slík og styður 

fjölskylduna við að komast af á sjúkdómstímabilinu og í sorgarúrvinnslu 

eftir andlát. Líknarmeðferð getur átt við snemma í veikindaferlinu 

samhliða annarri meðferð en þegar vægi læknandi meðferðar minnkar 

eykst vægi líknarmeðferðar. Krabbameinslyf, geislar og skurðaðgerðir 

geta verið hluti líknarmeðferðar í þeim tilgangi að lina erfið einkenni 

(WHO, 2002).  

Líknarmeðferð byggir á heildrænni umönnun þar sem einstaklingnum í 

heild er gefinn gaumur en ekki ákveðnum líkamshluta og hver 

einstaklingur er talinn vera einstakur (Payne, Seymour og Ingleton, 2004). 

Ef breyting verður á einum hluta líkamans hefur það áhrif á aðra hluta og 

þar með á heildarástand sjúklingsins. Meðferðaráætlun þarf að vera 

einstaklingsmiðuð þar sem upplifun fólks við lífslok er ólík. Hver 

einstaklingur hefur mismunandi bakgrunn þar sem fyrri áföll, þekking, 
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skoðanir og lífsviðhorf hafa áhrif og takast einstaklingar á við hlutina á 

ólíkan hátt. Í líknarmeðferð eru andlegar þarfir viðurkenndar og er þeim 

betur sinnt en gerist á almennum sjúkradeildum (Hockley, Dewar og 

Watson, 2005). Líknarmeðferð hefur þróast mikið undanfarin ár, en lengst 

af hafa fyrst og fremst krabbameinssjúklingar notið slíkrar meðferðar. 

Fleiri sjúklingahópar eru hennar nú aðnjótandi án tillits til aldurs eða 

sjúkdóms, svo sem börn, aldraðir og sjúklingar með langvinna sjúkdóma.  

Líknarmeðferð er teymisvinna sem byggir á gagnreyndri þekkingu sem 

fengist hefur með rannsóknum sérfræðinga á líknandi meðferð og 

reynsluþekkingu sömu aðila og hefur hver stétt innan teymisins sitt 

hlutverk (Hockley o.fl., 2005; Perron og Schonwetter, 2001). Þeir sem 

koma að meðferðinni auk lækna og hjúkrunarfræðinga eru sjúkraliðar, 

félagsráðgjafar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, prestar, næringarráðgjafar, 

lyfjafræðingar og ýmsir fleiri eftir því sem við á. Aðilar teymisins þurfa 

að vera vel að sér í viðeigandi meðferðum, svo sem verkja og 

einkennameðferð, hafa færni í samskiptum og færni í að sinna eftirfylgd 

við aðstandendur (Whittaker o.fl., 2006).  

Líknarmeðferð er hægt að veita hvar sem er, innan og utan stofnana, 

og flokkast hún annars vegar í almenna líknarmeðferð (generalist) og hins 

vegar í sérhæfða líknarmeðferð (specialist) (Doyle, Hanks, Cherny og 

Calman, 2005). Almenn líknarmeðferð beinist að því að fyrirbyggja og 

lina einkenni ásamt því að styðja sjúklinginn og fjölskylduna og eru það 

heilbrigðisstarfsmenn sem veita hana. Sérhæfða líknarmeðferð þarf hins 

vegar til ef einkenni og þarfir eru flóknar og erfiðar viðureignar (Doyle, 

o.fl., 2005). Sérhæfð líknarmeðferð er veitt á sérstökum líknarheimilum, 

líknardeildum og í heimahúsum af fagfólki sem hefur sérhæft sig í að 

veita líknarmeðferð. Kennsla og fræðsla til nemenda og heilbrigðisstarfs- 
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manna miðar fyrst og fremst að því að auka þekkingu og færni þeirra á 

almennri líknarmeðferð.  

Þrátt fyrir að líknarmeðferð sé vel skilgreind er oft óljóst í hugum 

fólks, bæði heilbrigðisstarfsmanna og stjórnenda, hvað átt er við með 

líknarmeðferð (Froggatt og Payne, 2006). Stundum hafa orðin „hospice“ 

og „palliative care“ verið notuð jöfnum höndum og óljóst er hvort og þá 

hvaða munur er á þeim (Aranda, 1999). Grunnhugmyndafræðin er sú 

sama og er aðalmunurinn sá að hugtakið „hospice“ lýsir annars vegar 

hugmyndafræði líknar og hins vegar staðsetningu þjónustunnar þar sem 

meðferð samkvæmt hugmyndafræðinni er notuð (Aranda, 1999). 

Hugmyndafræðin kallast líknarmeðferð (palliative care) í daglegu tali en 

staðsetningin líknarheimili (hospice). Líknarheimilin eru ætluð dauðvona 

sjúklingum og fjölskyldum þeirra en hugtakið líknarmeðferð er hins vegar 

notað þegar meðferðin er veitt utan líknarheimila, svo sem á sjúkrahúsum 

og í heimahúsum.  

Samkvæmt skilgreiningu breska öldrunarfræðafélagsins (British 

Geriatrics Society, BGS), sem eru samtök fagfólks innan öldrunar-

þjónustunnar, á hugtakið „terminal care“ við um þá meðferð sem veitt er 

deyjandi sjúklingum og getur verið um líknarmeðferð að ræða. 

Þátttakendur í þessari rannsókn sem hér er lýst voru sjúklingar í 

líknarmeðferð og hluti þeirra fékk meðferð við lífslok (terminal care).  

Saga líknarmeðferðar 
Líknarhugtakið (hospice) er nýlegt hugtak innan heilbrigðisþjónustu en 

rætur þess má rekja til miðalda. Ef latnesku orðin hospitium, sem þýðir 

gistihús, hospes, sem þýðir ókunnugur, og host, sem þýðir vinsamlegur, 

eru sett saman má útleggja þýðingu þeirra sem „gististaður þar sem 
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ókunnugir eru velkomnir“ (Doyle o.fl., 2005). Upphaflega voru gistihúsin 

hvíldarstaðir fyrir örþreytta pílagríma á heimleið úr trúarferð en urðu 

síðar hvíldarstaðir fyrir veika ferðalanga sem þörfnuðust hvíldar og 

meðferðar eða griðastaðir fyrir dauðvona sjúklinga til að deyja á (Perron 

og Schonwetter, 2001).  

Í upphafi nítjándu aldar varð mikilvæg þróun í umönnun deyjandi 

sjúklinga þegar líknarheimili voru opnuð eingöngu fyrir dauðvona 

sjúklinga og voru það konur sem stofnuðu staðina og ráku þá. Fyrsta 

líknarheimilið sem eingöngu var ætlað dauðvona sjúklingum var opnað í 

Lyon í Frakklandi árið 1842 af Jeanne Garnier og í kjölfarið voru sex 

önnur líknarheimili opnuð vegna áhrifa hennar.  

Á nítjándu öld beindist meðferð að einkennum en í byrjun tuttugustu 

aldar, þegar læknar og sjúklingar fóru að leita orsaka einkenna til að 

uppræta sjúkdóma, var meðferð einkenna ýtt til hliðar og allt kapp lagt á 

að meðhöndla sjúkdóma og voru sjúkrahús þá víða byggð (Doyle o.fl., 

2005). Öll meðferð miðaði að lækningu og það þótti ósigur ef ekki var 

hægt að lækna sjúkling. Sjúkrahúsin byggðu ekki á hugmyndafræði líknar 

þar sem deyjandi sjúklingum eða þeim sem voru með ólæknandi 

sjúkdóma var gefinn sérstakur gaumur og voru dauðvona sjúklingar í raun 

ekki velkomnir. Til að bregðast við því voru víða opnaðir staðir ætlaðir 

deyjandi sjúklingum og voru það yfirleitt trúarreglur sem ráku staðina. 

Sumir þessara staða voru nefnd líknarheimili (Payne o.fl., 2004).  

Fyrsta líknarheimilið var opnað í Dublin af írskum nunnum árið 1879 

og var ætlað þeim sem voru með ólæknandi sjúkdóma á lokastigi og gátu 

ekki lengur fengið umönnun á heimilum sínum. Litið var á dauðann sem 

hluta af ferðalagi lífsins og gátu nunnurnar stutt vel við andlegar og 

tilfinningalegar þarfir sjúklinganna en ekki linað líkamlegar þjáningar 
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þeirra (Perron og Schonwetter, 2001). 

Saga nútímalíknarmeðferðar hefst um miðja tuttugustu öld þegar 

líknarhreyfingin (hospice) hóf að vinna gegn þeirri ómannúðlegu meðferð 

sem deyjandi sjúklingar fengu og farið var að horfa til dauðdaga án 

þjáninga (Aranda, 1999). Eymd og þjáning sjúklinga hafði viðgengist 

meðan leitað var orsaka sjúkdóma og meðferð einkenna hafði orðið 

útundan (Doyle o.fl., 2005). Þá var farið að nota hugtakið palliative care 

eða líknarmeðferð sem á rætur sínar að rekja til hugmyndafræði líknar 

(Wikipedia, e.d.). Nafnið er dregið af latneska orðinu pallium sem þýðir 

yfirhöfn eða efni sem umlykur persónu eða hlut og er einhvers konar hlíf 

og er myndræn líking líknarmeðferðar sem yfirhöfn er verndar persónuna 

gegn áþján sjúkdóms (Aurora House, e.d.).  

Straumhvörf urðu í þróun líknarmeðferðar á sjötta áratug tuttugustu 

aldar þegar Dame Cicely Saunders opnaði fyrsta nútímalega 

líknarheimilið í London árið 1967. Fékk það nafnið St. Christopher´s 

Hospice og er starfandi enn í dag. Saunders var hjúkrunarfræðingur og 

félagsráðgjafi að mennt þegar hún fékk áhuga á meðferð við lífslok. Eftir 

að hafa lokið námi í læknisfræði starfaði hún í nokkur ár við St. Joseph´s 

Hospice í London og gerði rannsóknir á verkjameðferð 

krabbameinssjúklinga. Hún var upphafsmaður þess að verkjalyf væru 

gefin á ákveðnum tímum en ekki væri beðið eftir því að sjúklingar fengju 

verki (Hospice Education Institute, e.d.). Saunders lagði mikla áherslu á 

teymisvinnu hinna ýmsu fagstétta, rannsóknir á og fræðslu um 

líknarmeðferð og andlegar, trúarlegar og félagslegar þarfir sjúklinganna 

og fjölskyldna þeirra og á skömmum tíma varð til mikil sérfræðiþekking, 

svo sem á verkjameðferð (Clark, 2007; Perron og Schonwetter, 2001).  

Í Bandaríkjunum þróaðist hugmyndafræði líknar á svipuðum tíma. 
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Með tilkomu bókar dr. Elisabeth Kübler-Ross um viðhorf dauðvona 

sjúklinga til dauðans vaknaði áhugi margra á umönnun deyjandi sjúklinga 

og varð bókin drifkraftur grasrótarinnar í uppbyggingu líknarheimila 

(Aurora House, e.d.). Kübler-Ross sem var geðlæknir að mennt tók viðtöl 

við dauðvona sjúklinga um viðbrögð þeirra við dauðanum og hafði slíkt 

ekki verið gert áður. Bókin, On Death and Dying, sem byggði á viðtölum 

og kom út árið 1969, varð metsölubók. Í bókinni lýsir Dr. Kübler-Ross 

þeirri þögn, eða þagnarsamsæri, sem umlykur dauðvona sjúklinga og lýsir 

fimm stigum sem algengt er að þeir gangi í gegnum og kallað er 

sorgarferli í dag. Þessi fimm stig eru afneitun, reiði, sáttaleitun eða 

samningar, þunglyndi og fimmta stigið er jafnaðargeð eða sátt við 

dauðann. Þessi fimm þemu komu fram í viðtölunum en það var þó 

mismunandi hvort og í hvaða röð sjúklingar gengu í gegnum stigin 

(Kübler-Ross, 1989).  

Fyrsta líknarheimilið í Bandaríkjunum var opnað árið 1974 í New 

Haven, Connecticut. Í kjölfarið voru víða opnuð líknarheimili í 

Bandaríkjunum fyrir tilstilli grasrótarinnar þar sem hugmyndafræði líknar 

var notuð (Hospice Foundation of America, e.d.; Perron og Schonwetter, 

2001).  

Líknarmeðferð er misvirk eftir löndum og hefur mismikinn forgang í 

heilbrigðisþjónustunni. Gegnum árin hefur aðaláherslan verið lögð á 

lækningu og líkninni því lítill gaumur gefinn. Líknarmeðferð hefur fyrst 

og fremst beinst að illvígum sjúkdómum, svo sem krabbameini. Það var 

ekki fyrr en á seinni hluta tíunda áratugar síðustu aldar sem farið var að 

gefa gaum að líknarmeðferð fyrir aðra sjúklingahópa en krabbameins-

sjúklinga.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) gaf út sína fyrstu skilgreiningu 
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á líknarmeðferð árið 1986 og endurbætti hana síðast árið 2002. Nýjasta 

skilgreiningin sem vitnað er til hér að framan endurspeglar þróun 

hugmyndafræðinnar um hlutverk líknarmeðferðar í nútímasamfélagi. Þar 

er lögð áhersla á að veita líknarmeðferð í gegnum allt sjúkdómsferli 

einstaklingsins og athyglinni beint fyrst og fremst að því að fyrirbyggja 

þjáningar í stað þess að meðhöndla þær eingöngu þegar þær birtast.  

Vettvangur þjónustu 
Líknarmeðferð er veitt á ýmsum þjónustustigum. Sjúklingum með erfið 

og flókin einkenni er beint til sérhæfðrar líknarþjónustu sem veitt er á 

líknardeildum eða af sérfræðingum í heimahúsum, en gert er ráð fyrir að 

almenn líknarmeðferð geti farið fram hvar sem sjúklingur er staddur 

(Doyle o.fl., 2005). Sérhæfð heimaþjónusta veitir hjúkrunar- og 

læknisþjónustu fyrir sjúklinga með langt gengna ólæknandi sjúkdóma 

sem dvelja í heimahúsi og fjölskyldum þeirra og er þjónustan veitt allan 

sólarhringinn (Guðrún Agnarsdóttir, 2006). Erlendis eru líknarheimili 

víða starfandi og eru þau ætluð dauðvona sjúklingum þar sem oftast er 

miðað við að lífslíkur sjúklinganna séu ekki meiri en sex mánuðir (Payne 

o.fl., 2004). Á ýmsum sjúkrahúsum eru starfandi sérhæfð líknarteymi 

(Finlay o.fl.). Hlutverk líknarteyma eru mismunandi milli staða en flest 

eiga það sameiginlegt að vera ráðgefandi varðandi meðferð við lífslok. Á 

Landspítala (LSH) er starfandi líknarteymi sem veitir ráðleggingar um 

útskrift sjúklinga auk þess að vera ráðgefandi varðandi líknarmeðferð og 

meðferð við lífslok og er teymið jafnframt tengiliður við líknardeildir og 

sérhæfða heimaþjónustu (Líknarteymi LSH, 2007). Á sjúkrahúsum eru 

sums staðar sérhæfðar líknardeildir sem sinna sjúklingum með erfið og 

flókin sjúkdómseinkenni og víða eru einnig dag- og göngudeildir 
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(Echteld, Deliens, Van Der Wal, Ooms og Ribbe, 2004). Á öllum þessum 

einingum starfa fagaðilar með sérfræðiþekkingu á líknarmeðferð (Echteld 

o.fl., 2004; Finlay o.fl.). Eins og fjallað verður um síðar eru starfandi tvær 

líknardeildir á Íslandi. 

Aðgengi að líknarþjónustu 
Talið er að einungis fáir þeirra sem þyrftu á líknarmeðferð að halda um 

allan heim verði hennar aðnjótandi (Doyle o.fl., 2005). Um 56 milljónir 

manna deyja árlega og talið er að um 33 milljónir þurfi á líknarmeðferð 

að halda eða um 60% allra sem látast (Doyle o.fl., 2005). Ef miðað er við 

að tveir til þrír fjölskyldumeðlimir standi að hverjum sjúklingi eru það um 

100 milljónir manna sem myndu njóta góðs af því að fá líknarmeðferð. En 

víða um heim er aðgengi að líknarþjónustu lítið og sums staðar er hún 

ekki í boði.  

Í fræðilegu yfirliti Burt og Raine (2006) kemur fram að í Bretlandi er 

mun algengara að yngri aldurshópar notfæri sér sérhæfðar líknar-

þjónustur, svo sem líknardeildir og líknarheimili, þrátt fyrir að einkennin 

séu þau sömu, óháð aldri. Ekki er ljóst hvað veldur því. Því hefur verið 

velt upp hvort aldraðir hafi minni þörf fyrir slíka þjónustu og hafi ef til 

vill síður íþyngjandi einkenni en þeir sem yngri eru. Niðurstöður erlendra 

rannsókna sýna þó að einkenni aldraðra með krabbamein eru þau sömu og 

yngri einstaklinga og í sumum rannsóknum er fullyrt að aldraðir séu 

einnig með fleiri einkenni (Addington-Hall og Karlsen, 1999; Teunissen, 

de Haes, Voest og de Graeff, 2006). Þá er því haldið fram að aldraðir taki 

greiningu á krabbameini með meiri ró en yngri einstaklingar geri og þurfi 

þeir því ekki sama stuðning (Burt og Raine, 2006). Einnig gæti hluti 

skýringarinnar á minni aðsókn aldraðra á líknardeildir og líknarheimili 
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verið sá að hluti aldraðra einstaklinga sem þyrfti á þjónustunni að halda 

dvelji á hjúkrunarheimilum og fái ef til vill líknarmeðferð þar.  

Líknarheimili gera yfirleitt ráð fyrir því að sjúklingar eigi skamman 

tíma eftir ólifaðan og er oft miðað við að áætlaðar lífslíkur séu minni en 

sex mánuðir. Það getur hindrað aðgengi þeirra sem erfitt er að spá fyrir 

um lífslíkur hjá, svo sem aldraðir og fólk með heilabilun, þó svo 

vandamál þeirra geti verið flókin og erfið og því mikil þörf á góðri 

meðferð, svo sem líknarmeðferð (Doyle o.fl., 2005). Þeir sem eru með 

langvinna sjúkdóma eiga almennt minni möguleika á að komast á 

líknarheimili en þeir sem eru með krabbamein því auðveldara er að spá 

fyrir um lífslíkur hjá krabbameinssjúklingum (Doyle o.fl., 2005).  

Líknarmeðferð aldraðra  
Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir sem þarfnast líknarmeðferðar geta glímt 

við fleiri og flóknari vandamál en þeir sem yngri eru (Burt og Raine, 

2006; Wowchuk, McClement og Bond, 2006). Þá hafa rannsóknir sýnt að 

greiningu á einkennum hjá öldruðum er oft ábótavant (Teunissen o.fl., 

2006; Watson, Hockley og Dewar, 2006). Þá hafa sumir áhyggjur af því 

að þessi aldurshópur fái ekki nægjanlega góða umönnun við lok lífs. Talið 

er að einkenni eins og til dæmis verkir hjá öldruðum séu mjög 

vanmeðhöndlaðir. Rannsóknir benda til að þeir fái sjaldnar meðferð við 

íþyngjandi einkennum og fái almennt minna af verkjalyfjum en yngri 

sjúklingar (Doyle o.fl., 2005). Vitað er að aldraðir nota oft önnur orð til 

að lýsa verkjum en þeir sem yngri eru og finna ef til vill ekki samsvörun í 

spurningalistum um verkjamat og hefur það væntanlega áhrif á minni 

verkjalyfjagjöf aldraðra (Duggleby og Raudonis, 2006). Einnig getur 

skert andleg geta gert sjúklingum erfitt um vik að að tjá sig. Öðrum 
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einkennum, svo sem hægðatregðu, er oft á tíðum lítill gaumur gefinn og 

getur valdið miklum óþægindum (Wowchuk o.fl., 2006). Þá er andleg og 

líkamleg færni aldraðra oft skert en það er einstaklingum á öllum aldri 

mikilvægt að viðhalda færni eins og hægt er til að stuðla að bættum 

lífsgæðum þeirra (Duggleby og Raudonis, 2006).  

Aldraðir eru oftar en yngra fólk með langvinna sjúkdóma og flókin 

vandamál og þarf að meðhöndla einkenni hjá þeim hvort sem þau eru 

bráð eða langvinn (Doyle o.fl., 2005). Horft hefur verið meira til 

líknarmeðferðar hjá öldruðum síðustu ár og Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin (WHO) lagði sérstaka áherslu á það árið 2004 að sinna þeim 

aldurshópi við lok lífs. Í nokkrum löndum hefur verið komið á legg 

sérstökum líknardeildum ætluðum öldruðum og einnig hafa 

hjúkrunarheimili í æ ríkara mæli tileinkað sér hugmyndafræði líknandi 

meðferðar og lagt mikla áherslu á að bæta þekkingu starfsmanna 

(Froggatt og Payne, 2006). Einkenni og þarfir fólks á hjúkrunarheimilum 

sem þarfnast líknandi meðferðar geta verið mjög ólík. Samkvæmt 

erlendum rannsóknum létust innan við 10-15% aldraðra á hjúkrunar-

heimilum úr krabbameini en flestir deyja vegna hjartabilunar, lungna-

sjúkdóma, heilablóðfalls og heilabilunar (Froggatt og Payne, 2006; 

Hockley o.fl., 2005; Wowchuk o.fl., 2006). Þarfir þeirra sem eru með 

heilabilun á lokastigi eru til dæmis annars konar en þeirra sem eru með 

krabbamein á lokastigi. Þeir sem eru með heilabilun geta yfirleitt ekki tjáð 

sig og vanlíðan þeirra kemur oft fram sem óróleiki eða jafnvel árásargjörn 

hegðun (Whittaker o.fl., 2006). Það þarf þekkingu til að meta slík 

einkenni og það reynir því verulega á umönnunaraðila við að átta sig á 

líðan þeirra (Whittaker o.fl., 2006).  
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Líknarmeðferð á Íslandi 
Það má segja að líknarmeðferð hafi verið stunduð á Íslandi eftir þekkingu 

og getu á hverjum tíma frá því hjúkrun varð formleg. Má benda á að 

hjúkrunarkonur hlúðu að berklasjúklingum á fyrri hluta síðustu aldar og 

var það þess tíma líknarmeðferð. Hjúkrunarfélagið Líkn sem var stofnað 

1915 til að sinna efnalitlum sjúklingum sem ekki komust á spítala hóf 

starfsemi 1. október það ár (Bergljót Líndal, 2001).  

Ör þróun hefur verið á síðustu árum í líknarmeðferð á Íslandi og hófst 

sú þróun snemma á níunda áratug síðustu aldar. Í framhaldi umræðna um 

siðfræðileg álitamál og efasemdir um hvort ávallt sé rétt að beita öllum 

tiltækum meðferðarúrræðum til að framlengja líf dauðvona sjúklinga hafa 

verið skrifaðar greinar í fagtímarit og haldnar ráðstefnur um dauðann og 

siðfræðileg álitamál. Árið 1974 birtist grein í Læknanemanum (Magnús 

Ásmundsson, 1974) sem fjallar um dauðann og var hún byggð á bók 

Elisabeth Kübler-Ross „On death and dying“. Sú bók var síðar gefin út á 

Íslandi og heitir í íslenskri þýðingu „Er dauðinn kveður dyra“. 

Fræðslunefnd Félags læknanema stóð fyrir ráðstefnu árið 1981 og fékk til 

liðs við sig fræðimenn úr ýmsum áttum, svo sem lækni, prest, 

heimspeking og lögfræðing, til að fjalla um dauðahugtakið 

(Læknaneminn, 1981). Erindin voru síðan birt í tímariti læknanema, 

Læknanemanum, sama ár. Árið 1985 gáfu hjúkrunarfræðingar á 

Landakoti út bækling um dauðann og hjúkrun deyjandi sjúklinga. Fyrsta 

opna ráðstefnan á Íslandi um meðferð deyjandi sjúklinga var haldin árið 

1986 og var hugmyndafræði líknar kynnt þar í fyrsta sinn. Nokkrum árum 

síðar var haldin á Íslandi norræn ráðstefna um umönnun sjúklinga við lok 

lífs (Valgerður Sigurðardóttir, munnleg heimild 8. febrúar 2009). Í töflu 2 

er líknarstarfsemi á Íslandi rakin frá árinu 1986 og til dagsins í dag.  
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Tafla 2. Yfirlit yfir líknarstarfsemi á Íslandi 

Ár Starfsemi 

1986 Fyrsta opna ráðstefnan um sorg og meðferð dauðvona sjúklinga þar sem 
hospice hugmyndafræðin var kynnt í fyrsta sinn  

1987/2006 Heimahlynning Krabbameinsfélags Íslands hóf starfsemi. Fluttist til LSH 
árið 2006 

1992 Heimahlynning Akureyrar hóf starfsemi 

1992 Heimastoð hóf starfsemi.  

1994/2009 Hjúkrunarþjónustan Karitas stofnuð. Árið 2009 varð breyting í rekstri og 
nafni breytt í Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónusta  

1997 Líknarteymi Landspítalans (LSH) stofnað 

1997 Norræn ráðstefna um umönnun við lok lífs haldin á Íslandi 

1998 Líknarpláss á öldrunardeild á Landakoti opnuð 

1998 Lífið – samtök um líknandi meðferð stofnuð 

1999 Líknardeild (LSH) í Kópavogi opnuð 

2001 Líknardeild öldrunasviðs (LSH) á Landakoti opnuð 

2007 Opnun dag- göngu- og fimmdagadeildar við líknardeildina í Kópavogi 

Heimahlynning Krabbameinsfélagsins sem var stofnuð árið 1987 var 

fyrsta sérhæfða þjónustan fyrir sjúklinga með ólæknandi sjúkdóma á 

lokastigi og tileinkaði hún sér hugmyndafræði líknar (Guðrún 

Agnarsdóttir, 2006). Tveir hjúkrunarfræðingar störfuðu þar í byrjun og 

var þjónustusvæðið frá upphafi stór- Reykjavíkursvæðið. 

Heimahlynningin fluttist til Landspítala (LSH) 1. janúar 2006 og er nú 

hluti af starfsemi spítalans. 

Heimahlynning Akureyrar var stofnuð árið 1992 og er þjónustan veitt á 

Akureyri og í nærliggjandi sveitarfélögum (Heimahlynning Akureyrar, 
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2009). Heimastoð (og síðar Hjúkrunarþjónustan Karitas) var stofnuð í 

Reykjavík árið 1992 og var rekin af hjúkrunarfræðingum sem voru með 

samning við Tryggingarstofnun ríkisins um greiðslu fyrir vitjanir (Hrund 

Helgadóttir, 2003). Tilgangur þjónustunnar var að veita líknarmeðferð í 

heimahúsum. Árið 2009 var gerður þríhliða samningur milli Karitasar, 

hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu ehf., Sjúkratryggingastofnunar Íslands og 

Landspítala um sérhæfða heimahjúkrun og fékk þjónustan þá nýtt nafn 

(Ásdís Þórbjarnardóttir, munnleg heimild 6. júlí 2009).  

Líknarteymi Landspítala (LSH) var stofnað árið 1997 og eru starfandi 

þar tveir hjúkrunarfræðingar auk ráðgjafateymis sem hittist reglulega. 

Hlutverk þess er að veita ráðgjöf um meðferð sjúklinga með illkynja 

sjúkdóma og vera tengiliður við sérhæfða líknarþjónustu (Líknarteymi 

LSH, 2007). 

Árið 1998 voru tekin í notkun fjögur pláss á öldrunarlækningadeild á 

Landakoti til líknarmeðferðar og voru plássin ætluð háöldruðum 

einstaklingum með illkynja sjúkdóma á lokastigi. Síðar, í október 2001, 

var opnuð líknardeild fyrir aldraða á Landakoti og eru þar rúm fyrir níu 

sjúklinga (LSH, e.d.). 

Árið 1999 var líknardeild opnuð á lyflækningasviði II, LSH í 

Kópavogi, og eru þar rúm fyrir átta sjúklinga. Þar hafa síðan verið tekin í 

notkun dag- göngu- og fimmdaga þjónusta (LSH, e.d.).  

Á nokkrum stöðum á landinu eru vísar að líknarþjónustu, bæði í 

heimahúsum og á sjúkrahúsum (Valgerður Sigurðardóttir, munnleg 

heimild 8. febrúar 2009). Til stendur að opna líknardeild á 

landsbyggðinni, nánar tiltekið á Akureyri, og var gert samkomulag árið 

2008 milli heilbrigðisráðuneytisins og Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri 

(FSA) að sjúkrahúsið undirbyggi og hæfi rekstur líknardeildar við FSA 
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(FSA, e.d.). Hins vegar hafa ekki verið starfrækt líknarheimili á Íslandi.  

Á síðari árum hefur aukin áhersla verið lögð á fræðslu um 

líknarmeðferð og hafa félagasamtök og menntastofnanir staðið að fræðslu 

og formlegri menntun um líknarmeðferð. Í apríl 1998 voru stofnuð 

samtök fagfólks sem vildi efla líknarmeðferð á Íslandi. Samtökin fengu 

nafnið „Lífið“ og hafa fjölmörg námskeið verið haldin á vegum þess en 

það er eitt af markmiðum félagsins að stuðla að aukinni þekkingu á 

líknarmeðferð (Lífið, e.d.). Námskeiðin eru ætluð heilbrigðis-

starfsmönnum sem annast sjúklinga á almennum deildum eða í 

heimaþjónustu og hafa þau verið afar vel sótt (Lífið, 2008). Lífið hefur 

einnig staðið fyrir málþingum á hverju ári og eru þau opin öllum. Lífið er 

aðili að norrænum og evrópskum líknarsamtökum og hefur verið 

þátttakandi í sameiginlegum ráðstefnum ásamt því að halda árlega upp á 

alþjóðlegan dag líknar (Lífið, e.d.). Fagdeild krabbameins-

hjúkrunarfræðinga hefur einnig staðið fyrir námskeiðum fyrir fagfólk 

meðal annars um meðferð krabbameinssjúklinga og líknarmeðferð 

(Fagdeild krabbameinshjúkrunarfræðinga, e.d.).  

Aukin áhersla hefur verið lögð á líknarmeðferð í grunnnámi í 

hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands (HÍ) og Háskólann á Akureyri (HA) 

og í læknadeild Háskóla Íslands. Í hjúkrunarfræðideild HÍ hefur verið 

boðið upp á sérstök námskeið í líknarmeðferð fyrir hjúkrunarfræðinga í 

framhaldsnámi og í HA hefur verið í boði þverfaglegt nám á meistarastigi 

í líknarmeðferð (Háskóli Íslands, e.d.; Háskólinn á Akureyri, e.d.)  

Áherslan hefur aðallega verið á fagaðila þegar fræðsla um 

líknarmeðferð hefur verið skipulögð. Þó hafa ýmis stuðnings- og 

sorgarsamtök verið með námskeið sem ýmist eru ætluð sjúklingum með 

krabbamein eða aðstandendum þeirra, svo sem Ljósið, Kraftur og Ný 
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dögun. Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur 

fengið illkynja sjúkdóm og aðstandendur þeirra, Kraftur er stuðningsfélag 

fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og Ný dögun eru 

samtök um sorg og sorgarviðbrögð. Félagasamtökin hafa veitt sjúklingum 

og fjölskyldum þeirra stuðning á erfiðum tímum og haldið fræðsluerindi 

og námskeið (Kraftur, e.d.; Ljósið, e.d.; Ný dögun, e.d.).  

Einkenni hjá sjúklingum í líknarmeðferð 
Einkenni sjúklinga í líknarmeðferð hafa töluvert verið rannsökuð og 

rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar finna fyrir mörgum íþyngjandi 

einkennum við lok lífs. Einnig kemur fram að rúmlega helmingur 

sjúklinga við lífslok hefur fleiri en eitt einkenni (Jakobsson, Gaston-

Johansson, Öhlén og Bergh, 2008; Steel o.fl., 2003; Wijk og Grimby, 

2008). Sumar rannsóknir hafa sýnt að einkennum fjölgar þegar nær dregur 

andlátinu (Steel o.fl., 2003), en aðrar að einkenni versni ekki síðustu þrjár 

vikur fyrir andlát (Echteld o.fl., 2004). Rannsóknir sýna að sum einkenni 

minnka jafnvel hjá sjúklingum sem dvelja á líknardeildum, eins og til 

dæmis ógleði, kvíði og verkir (Echteld o.fl., 2004). Þá kemur einnig fram 

í rannsóknum að margir hafa skerta meðvitund síðasta sólarhringinn 

(Brandt, Ooms, Deliens, van der Wal og Ribbe, 2006; Jakobsson o.fl., 

2008; Steel o.fl., 2003).  

Rannsóknir hafa mest beinst að líkamlegum einkennum hjá sjúklingum 

í líknarmeðferð sem mörg eru erfið. Algengustu einkennin eru mikil 

þreyta og magnleysi sem getur hrjáð meira en 90% sjúklinga við lok lífs 

(Jakobsson o.fl., 2008; Sebastian o.fl., 1993; Teunissen o.fl., 2006; Steele 

o.fl., 2003).  

Lystarleysi er algengt einkenni og hrjáir marga með þeim afleiðingum 

að þeir léttast verulega (Casarett, Hirschman, Coffey og Pierre, 2002; 
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Jakobsson o.fl., 2008; Sebastian o.fl., 1993; Steel o.fl., 2003). Það má 

gera ráð fyrir því að meira en helmingur sjúklinga í líknarmeðferð þjáist 

af lystarleysi (Casarett o.fl., 2002; Jakobsson o.fl., 2008). Því er ástæða til 

að fylgjast vel með því ef sjúklingur nærist illa einhverra hluta vegna og 

leitast við að bæta úr því annars er hætta á að þreyta og magnleysi geri 

vart við sig (Jakobsson o.fl., 2008).  

Einnig getur ógleði leitt til þyngdartaps því sjúklingar sem finna fyrir 

ógleði hafa ekki lyst á mat. Talið er að allt að helmingur sjúklinga í 

líknarmeðferð finni fyrir ógleði (Echteld o.fl., 2004; Jakobsson o.fl., 

2008). Ógleði getur verið af ýmsum orsökum og eru sumir með stöðuga 

ógleði en aðrir finna fyrir henni daglega eða sjaldnar. Mikil vanlíðan 

getur fylgt ógleði og sjúklingar sem eru með mikla ógleði draga sig 

gjarnan í hlé og treysta sér ekki til þess að hitta aðra og vera innan um 

fólk. Þeir liggja gjarnan fyrir og vilja sem minnst hreyfa sig þar sem 

hreyfing getur komið ógleðinni af stað eða aukið hana (Perron og 

Schonwetter, 2001).  

Verkir er einkenni sem margir kljást við. Rannsóknir sýna að allt að 

80-90% sjúklinga við lok lífs hafa verki í einhverjum mæli (Jakobsson 

o.fl., 2008; Steel o.fl., 2003). Verkir geta verið mjög íþyngjandi og haft 

áhrif á önnur einkenni, svo sem aukið á kvíða (Wijk og Grimby, 2008). 

Um þriðjungur krabbameinssjúklinga eru með verki daglega (Steel o.fl., 

2003). Einnig má nefna að margir eru hræddir við að fá verki og kvíða því 

mjög að upplifa slæma og óviðráðanlega verki (Wijk og Grimby, 2008). 

Því er mikilvægt að ræða við sjúklinga um verki og fullvissa þá um að 

öflugri verkjameðferð verði beitt ef þörf er á. 

Mæði við áreynslu er einkenni sem oft er erfitt að eiga við. Í rannsókn 

Steel o.fl. (2003) kemur fram að um helmingur sjúklinga í líknarmeðferð 
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átti erfitt með öndun. Aðrar rannsóknir sýna að jafnvel fleiri sjúklingar 

við lífslok finna fyrir öndunarerfiðleikum (Jakobsson o.fl., 2008).  

Hægðatregða, þvagvandamál og munnþurrkur eru einkenni sem eru 

algeng hjá sjúklingum við lok lífs (Jakobsson o.fl., 2008; Steel o.fl., 

2003). Þvagvandamál eru algengust og hrjá meira en helming sjúklinga 

(Covinsky, Eng, Lui, Sands og Yaffe, 2003; Jakobsson o.fl., 2008). Sumir 

hafa mikil óþægindi vegna hægðatregðu og talið er að hún geti aukið 

önnur einkenni, svo sem verki í kvið (Bosshard, Dreher, Schnegg og 

Bula, 2004). Það er misvísandi eftir rannsóknum hversu algeng 

hægðatregða er við lok lífs. Í rannsókn Addington-Hall og Karlsen (1999) 

kom fram að hægðatregða við lok lífs var sjaldgæfust hjá sjúklingum sem 

voru yngri en 65 ára og ekki með krabbamein (15,8%) en algengust hjá 

sjúklingum sem voru 75 ára og eldri og með krabbamein (28,3%). Í 

rannsókn Casarett o.fl., (2002) voru niðurstöður þær að 60% sjúklinga 

sem fengu líknarmeðferð í heimahúsi höfðu hægðatregðu.  

Munnþurrkur getur verið af ýmsum orsökum, svo sem aukaverkun 

lyfja, þurrks (dehydration) og kvíða (Doyle o.fl., 2005). Hann getur leitt 

til þess að sjúklingar hafi óþægindi í munni og nærist því lítið fyrir vikið. 

Munnþurrkur hrjáir um það bil 20-30% sjúklinga í líknarmeðferð 

(Casarett o.fl., 2002) og er talinn vera enn algengari hjá sjúklingum með 

krabbamein, eða allt að helmingi sjúklinga við lok lífs (Addington-Hall 

og Karlsen, 1999).  

Kvíði, þunglyndi eða depurð eru einkenni sem margir finna fyrir við 

lok lífs og jafnvel allt að helmingur sjúklinga (Addington-Hall og 

Karlsen, 1999; Jakobsson o.fl., 2008; Retornaz o.fl., 2007; Steel o.fl., 

2003). Á bilinu 30-50% sjúklinga við lífslok finnur fyrir svefntruflunum 

eða depurð (Addington-Hall og Karlsen, 1999; Jakobsson o.fl., 2008). 
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Talið er að konur finni oftar fyrir kvíða á þessum tíma en karlar (Wilson 

o.fl., 2007).  

Margar rannsóknir á sjúklingum í líknarmeðferð beinast að þeim sem 

yngri eru og þá sérstaklega krabbameinssjúklingum. Lítið hefur verið 

fjallað um aðra sjúklinga í líknarmeðferð, svo sem aldraða. Það er 

athyglisvert að aðeins 11 rannsóknir af 381 sem fjalla um einkenni við 

lífslok (eða 2,9% rannsókna) skoða sérstaklega þá sem eru 65 ára og eldri 

þrátt fyrir að þeir séu í meirihluta þeirra sem látast (Duggleby og 

Raudonis, 2006). Í Bandaríkjunum er meðalaldur fólks sem rannsakað er 

66 ár en meðalaldur þeirra sem deyja eru 77 ár (Doyle o.fl., 2005). Því má 

gera ráð fyrir að einkenni séu vangreind hjá öldruðum.  

Ýmsar erlendar rannsóknir hafa sýnt að einkenni meðal aldraðra eru 

flókin og erfið viðureignar vegna þess að þeir þjást af fleiri sjúkdómum, 

svo sem hjartabilun og heilabilun (Burt og Raine, 2006; Doyle o.fl., 2005; 

Wowchuk o.fl., 2006). Einnig hefur komið fram í ýmsum rannsóknum að 

einkennum fjölgar hjá fullorðnum einstaklingum eftir því sem þeir verða 

eldri (Burt og Raine, 2006; Teunissen o.fl., 2006).  

Niðurstöður rannsókna eru misvísandi um áhrif aldurs á einkenni og 

þarfir sjúklinga við lífslok. Í megindlegri rannsókn sem Teunissen o.fl. 

(2006) gerðu í Hollandi kom í ljós að minni munur var á aldurshópunum 

en rannsakendur höfðu gert ráð fyrir. Helsti munurinn var sá að þunglyndi 

og þvagvandamál voru algengari meðal elsta aldurshópsins (sjúklinga 

eldri en 70 ára) en önnur einkenni voru svipuð. Yngsti aldurshópurinn 

(yngri en 60 ára) þurfti hins vegar meiri stuðning vegna kvíða. Erlendar 

rannsóknir sýna að í flestum tilvikum er það sjúkdómurinn sjálfur sem 

skiptir máli en ekki aldur sjúklinga (Addington-Hall og Karlsen, 1999). 

Sem dæmi má nefna að fram kemur í rannsóknum að sjúklingar með 
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krabbamein þjáist 10-15% oftar af kvíða og þunglyndi en þeir sem eru 

með aðra sjúkdóma við lok lífs (Retornaz o.fl., 2007). Það er því 

athyglisvert að elsta hópnum var síður beint á líknardeild í þeirri rannsókn 

og skýtur það skökku við þegar ljóst er að einkenni þeirra eru ekki 

frábrugðin einkennum þeirra sem yngri eru.  

Einkennameðferð getur verið flókin og beinist ekki eingöngu að 

líkamlegum einkennum, svo sem verkjum, þreytu, lystarleysi, ógleði og 

þyngdartapi, mæði við áreynslu, hægðatregðu og munnþurrki. Hún beinist 

einnig að andlegum einkennum, svo sem kvíða, þunglyndi og svefn-

truflunum. Áhersla líknarmeðferðar liggur í því að greina yfirvofandi 

einkenni svo hægt sé að koma í veg fyrir þau í stað þess að bregðast 

einungis við þeim þegar þau koma. Leitast er við að sjá fyrir hvað geti 

hugsanlega gerst sem íþyngir hinum sjúka og reynt að koma í veg fyrir 

það. Rannsóknir hafa sýnt að léleg einkennameðferð getur aukið á 

félagslega einangrun sjúklinga (Perron og Schonwetter, 2001). Fólk sem 

líður illa treystir sér ekki til að vera innan um aðra, hvorki fjölskyldu né 

vini.  

Þarfir sjúklinga við lífslok 
Það er flestum mikilvægt að tekið sé tillit til einstaklingsbundinna þarfa 

þeirra og óska. Þarfir sjúklinga geta verið ólíkar en þær eru oftast 

flokkaðar í fjóra meginþætti, líkamlega (physical), andlega 

(phychological), félagslega (social) og trúarlega (spiritual) (Wijk og 

Grimby, 2008).  

Verkir, ógleði, þreyta, öndunarerfiðleikar ásamt færni til persónulegs 

hreinlætis eru dæmi um líkamlegar þarfir. Talið er að líkamlegu þarfirnar 

séu sterkastar og þurfi að uppfylla þær fyrst áður en hægt sé að sinna 

öðrum þörfum (Wijk og Grimby, 2008). Í erlendum rannsóknum kemur 
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fram að það er fólki mjög mikilvægt að viðhalda líkamlegri og vitrænni 

færni sinni sem lengst og upplifa það að þeir hafi stjórn á eigin lífi 

(Duggleby og Raudonis, 2006; Jakobsson o.fl., 2008; Teunissen o.fl., 

2006; Wijk og Grimby, 2008). Fólki finnst slæmt að geta ekki séð um 

eigið persónulegt hreinlæti, svo sem að þvo sér og klæða, og þurfa að fá 

aðstoð frá öðrum.  

Erlendar rannsóknir sýna að færni minnkar frá innlögn á sjúkrahús að 

andláti (Costantini, Beccaro og Higginson, 2008; Covinsky o.fl., 2003; 

Echteld o.fl., 2004). Hversu hröð skerðingin verður fer eftir því hver 

sjúkdómsgreiningin er (Lunney, Lynn, Foley, Lipson og Guralnik, 2003). 

Færni sjúklinga með krabbamein minnkar til dæmis nokkuð hratt þegar 

líður að lokum lífs en færni margra sjúklinga með aðra sjúkdóma minnkar 

hægt og bítandi (Lunney o.fl., 2003). Minni færni bendir til að sjúkdómur 

hafi versnað og er því ábending um yfirvofandi dauða (Costantini o.fl., 

2008).  

Rannsóknir erlendis sýna að sjúklingar með skerta vitræna getu missa 

fyrr færni og getu til sjálfsbjargar við athafnir daglegs lífs en aðrir 

(Lunney o.fl., 2003). Rannsóknarniðurstöður Lunney o.fl. (2003) sýndu 

að tæplega 80% sjúklinga með vitræna skerðingu þurftu mikla aðstoð við 

athafnir daglegs lífs síðustu þrjá mánuði lífsins en tæp 40% þeirra sem 

ekki voru með skerta vitræna getu.  

Þegar líkamlegum þörfum hefur verið vel sinnt verður andlegi 

þátturinn mikilvægur. Sjúklingar geta til dæmis ekki hugsað um andlegar 

þarfir sínar þegar þeir eru með mikla verki (Steel o.fl., 2003; Teunissen 

o.fl., 2006; Wijk og Grimby, 2008). Kvíði, andleg þreyta, þörf fyrir 

öryggistilfinningu og að finna tilgang í lífinu eru dæmi um andlegar 

þarfir.  
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Félagslegar þarfir felast meðal annars í því að mynda samband við vini 

og fjölskyldu, fá heimsóknir, ganga frá fjármálum og sættast við aðra 

(Wijk og Grimby, 2008). Margir þeirra sjúklinga sem dvelja heima 

síðustu vikur eða mánuði lífsins þurfa mikla aðstoð heima fyrir og einnig 

mikinn stuðning. Algengt er að þeir vilji ekki vera byrði á fjölskyldu sinni 

en oft skortir önnur úrræði, svo sem líknarþjónustu (Fitzsimons o.fl., 

2007). Þessir einstaklingar upplifa sig félagslega einangraða og hafa 

margar óuppfylltar þarfir.  

Trúarlegar þarfir fjalla um samband við æðri mátt og tilgang lífsins 

(Doyle o.fl., 2005; Wijk og Grimby, 2008). Andlegar og trúarlegar þarfir 

skarast og eru fræðimenn ekki sammála um skilgreiningar þegar kemur að 

þeim (Doyle o.fl., 2005). Í rannsókn Casarett o.fl. (2002) kemur fram að 

tæplega þriðjungur sjúklinga í líknarmeðferð óski eftir að tala við prest. Í 

ýmsum rannsóknum kemur fram að sjúklingar við lok lífs og deyjandi 

sjúklingar hafi sömu þarfir og aðrir en þeir leggi meiri áherslu á andlegar 

og trúarlegar þarfir (Annbells og Koch, 2001; Casarett o.fl., 2002; 

Costello, 2001; McCabe, 2004; Mok og Chiu, 2004). Hins vegar sýna 

rannsóknir að hjúkrunarfræðingar sinna fyrst og fremst líkamlegu 

þörfunum en andlegan stuðning skortir ásamt opnum tjáskiptum um 

dauðann (Costello, 2001; Heyland o.fl., 2006; McCabe, 2004). 

Niðurstöður rannsókna benda til að sjúklingum finnist hjúkrunarfræðingar 

leggja of mikla áherslu á að klára verkin frekar en að tala við þá 

(McCabe, 2004; Mok og Chiu, 2004).  

Sjúklingar og fjölskyldur þeirra telja mjög mikilvægt að eiga góð 

samskipti við hjúkrunarfræðinga og aðra sem annast meðferð og 

umönnun þeirra (Heyland o.fl., 2006; McCabe, 2004; Mok og Chiu, 

2004). Þeim finnst skipta miklu máli að samskiptin séu byggð á trausti og 
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fagmennsku, að hjúkrunarfræðingarnir sýni þeim samkennd, umhyggju og 

skilning og að komið sé fram við þá sem sjálfstæða einstaklinga sem 

skipti máli (Heyland o.fl.; 2006; McCabe, 2004; Mok og Chiu, 1994). 

Slík samkennd og umhyggja geti hugsanlega bætt andlega líðan sjúklinga 

og minnkað þjáningar þeirra (Mok og Chiu, 1994). Fræðimenn fullyrða 

(Hockley o.fl., 2005) að hjúkrunarfræðingar sem tileinka sér líknar-

meðferð eigi auðveldara með að ræða við deyjandi sjúkling um dauðann 

en aðrir hjúkrunarfræðingar. Þeir séu meðvitaðir um það hvenær 

sjúklingur er deyjandi og geti talað opinskátt og hreinskilnislega við 

sjúkling og fjölskyldu hans, skilji betur dauðaferlið og finni síður fyrir 

ótta og hræðslu gagnvart því (Hockley o.fl., 2005). Fjölskyldur þurfa 

stuðning og fræðslu og sumar fjölskyldur vilja fá að taka þátt í umönnun 

ástvinar síns. Í líknarmeðferð er gert ráð fyrir að samskipti við 

fjölskylduna verði dýpri og innihaldsríkari en almennt gerist á sjúkrabeði 

(Hockley o.fl., 2005).  Einnig er það mikilvægt fyrir sjúklinga og fjöl-

skyldur þeirra að samfella sé í meðferð við lífslok sjúklinga og að þeir 

komist hjá því að fá lífslengjandi meðferð sem ekki sé óskað eftir 

(Heyland o.fl., 2006).  

Í flestum rannsóknum er ekki gerður greinarmunur á aldri þeirra sem 

verið er að rannsaka. Gengið er út frá því að þarfir eldri og yngri 

fullorðinna séu þær sömu. Þó sýna ýmsar rannsóknir að þarfir fullorðinna 

eru mismunandi og breytast með aldrinum (Duggleby og Raudonis, 

2006). Talið er að innbyrðis séu aldraðir eins ólíkir og hægt er að hugsa 

sér og ólíkari innbyrðis en yngra fólk (Duggleby og Raudonis, 2006; 

Perron og Schonwetter, 2001; Wowchuk o.fl., 2006). Þeir hafa lifað 

mismunandi lífi og eru mótaðir af því. Þeir koma úr öllum stéttum og hafa 

mismunandi menntun og bakgrunn og upplifun þeirra því ólík þegar þeir 
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fá ólæknandi sjúkdóm. Þá er það talið að aldraðir hafi oft flóknar þarfir 

vegna þess að þeir séu með fleiri sjúkdóma en yngra fólk, séu oft 

félagslega einangraðir, umönnunaraðilar þeirra eru oft á tíðum veikburða 

og þeir búi við takmörkuð fjárráð (Burt og Raine, 2006; Whittaker o.fl. 

2006).  

Þættir sem standa í vegi fyrir líknarmeðferð 
Sums staðar er líknarmeðferð ekki í boði og einnig getur aðgengi 

sjúklinga að líknarmeðferð verið takmarkað (Doyle o.fl., 2005). Lengst af 

voru það einungis krabbameinssjúklingar sem áttu möguleika á að fá 

líknarmeðferð. Sjúklingar með erfiða langvinna sjúkdóma, svo sem 

sjúklingar með heilabilun eða hjarta- og lungnasjúkdóm áttu hins vegar 

ekki kost á að fá slíka meðferð (Bomba, 2005; Doyle o.fl., 2005). Þetta er 

þó að breytast því ýmsir fagaðilar hafa haft áhuga á hugmyndafræði líknar 

og viljað tileinka sér hana í störfum sínum með sjúklinga (Doyle o.fl., 

2005).  

Ýmislegt getur komið í veg fyrir að líknarmeðferð sé veitt og er 

vanþekking helsta hindrunin. Í rannsókn Whittaker o.fl. (2006) kom fram 

að margir þekktu ekki hugmyndafræði líknarmeðferðar og töldu að hún 

ætti einungis við um dauðvona sjúklinga. Bent er á að margir læknar hafi 

hvorki þekkingu né skilning á meðferðinni og séu ekki tilbúnir að kynna 

sér hana nánar (Perron og Schonwetter, 2001). Kennsla og þjálfun þeirra 

hefur beinst að því að lækna fólk og finnst mörgum læknum óþægilegt að 

annast sjúklinga við lífslok (Clark, 2007). Það hefur sýnt sig að margir 

kunna lítið í líknarmeðferð og því verður einkennameðferð, svo sem 

verkjameðferð, léleg (Watson o.fl., 2006; Wowchuk o.fl., 2007). Einnig 

finnst mörgum læknum erfitt að hefja umræðuna um líknarmeðferð við 

sjúklinga sína og fjölskyldur þeirra. Þeir eru óöruggir þegar kemur að 
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umræðum um lífslok og vilja ekki taka vonina um bata frá sjúklingum 

sínum (Casarett og Quill, 2007). Þá sýna erlendar rannsóknir að innan við 

helmingur og jafnvel ekki nema einn þriðji hluti hjúkrunarfræðinga á 

hjúkrunarheimilum þekkja til líknarmeðferðar (Whittaker o.fl., 2006).  

Viðhorf heilbrigðisstarfsmanna, sjúklinganna sjálfra og fjölskyldna 

þeirra getur hindrað aðgengi sjúklinga að líknarþjónustu. Hafi þessir 

aðilar ekki trú á meðferðinni munu þeir ekki sækja í hana (Doyle o.fl., 

2005). Neikvæð viðhorf geta verið til komin vegna hræðslu og ótta sem 

eru algeng viðbrögð hjá starfsmönnum þegar kemur að dauðaferlinu 

(Wowchuk o.fl., 2007). Starfsmenn eru ekki tilbúnir að horfast í augu við 

það að sjúklingur sé deyjandi og reyna frekar að halda lífinu í 

viðkomandi, jafnvel þó þeir viti innst inni að þeir séu að deyja. Einnig 

eiga starfsmenn erfitt með að tala um dauðann við þann sem er deyjandi 

þrátt fyrir að hann óski eftir því sjálfur. Þá vilja flestir leyna því fyrir 

öðrum sjúklingum ef einhver hefur dáið (Wowchuk o.fl, 2007). Í 

megindlegri rannsókn sem gerð var í Ástralíu meðal hjúkrunarfræðinga á 

hjúkrunarheimilum kom fram að þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu 

reynslu af líknarmeðferð höfðu jákvæðari viðhorf til meðferðarinnar en 

þeir sem ekki höfðu slíka reynslu (Wowchuk o.fl., 2007).  

Hjúkrunarfræðingum finnst oft erfitt að sinna deyjandi sjúklingum, 

sérstaklega ungum og reynslulitlum hjúkrunarfræðingum. Þeim finnst 

erfitt að horfa á sjúklingum sínum hraka og líða illa og eiga jafnvel erfitt 

með að svara spurningum sjúklinga og aðstandenda um hvað muni gerast 

(Hopkinson, Hallett og Luker, 2003). Þeir upplifa sig oft eina á báti og 

fyllast spennu þegar dauðaferlið fer ekki eins vel og óskað var eftir.  

Viðhorf sjúklinga til líknarmeðferðar virðist vera svipað óháð aldri 

(Catt, Blanchard, Addington-Hall, Zis, Blizard og King, 2005). Ekki er 
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hægt að skýra hvers vegna líknarheimilin eru meira notuð af yngra fólki 

en eldra því viðhorf eldra fólks til líknarheimila er ekki neikvætt (Catt 

o.fl., 2005). Það er því mikilvæg spurning hvort ástæðan sé viðhorf 

heilbrigðisstarfsmanna til aldraðra. Ýmsar ranghugmyndir eða bábiljur 

eru til um aldraða sem margir trúa enn þann dag í dag, meðal annars 

aldraðir sjálfir (Duggleby og Raudonis, 2006). Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því hverjar þær eru og vinna á þeim til að bæta líðan aldraðra. 

Það hefur til dæmis verið ríkjandi viðhorf að lífsgæði skipti aldraða ekki 

miklu máli (Duggleby og Raudonis, 2006). Aldraðir skilgreina lífsgæði 

sín ef til vill öðruvísi og hafa aðrar langanir en þeir sem yngri eru en vilja 

engu að síður njóta lífsgæða. Margir aldraðir telja að einkenni eins og 

slappleiki, lystarleysi, verkir og úthaldsleysi tilheyri hækkandi aldri og 

við því sé ekkert að gera. En slík vanlíðan getur haft áhrif á daglegt líf og 

skert lífsgæði fólks (Duggleby og Raudonis, 2006). Því á líknarmeðferð 

vel við þegar slík einkenni eru til staðar.  

Viðhorf fjölskyldu skiptir miklu máli. Fjölskyldan vill að sjúklingur fái 

eins góða meðferð og völ er á hverju sinni. Góð einkennameðferð, 

stuðningur við sjúkling og fjölskyldu hans, samskipti við meðferðaraðila 

byggð á virðingu og trausti eru atriði sem fjölskyldan setur í forgang 

(Teno o.fl., 2004). Þetta eru þættir sem líknarmeðferð felur í sér. 

Fjölskyldan þekkir ef til vill ekki líknarmeðferð og ber sig því ekki eftir 

henni. Rannsóknir sýna að í mörgum tilvikum tekst ekki að meðhöndla 

einkenni hjá deyjandi sjúklingum, stuðningur er lítill og oft skortir 

upplýsingar um sjúkdóm og horfur og traust til meðferðaraðila (Teno 

o.fl., 2004). Væntingar fjölskyldu varðandi umönnun geta verið 

óraunhæfar og komið í veg fyrir að starfsmenn fái að sinna sjúklingnum á 

viðeigandi hátt (Wowchuk o.fl., 2007). Yfirvofandi dauði ástvinar hefur 
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mikil áhrif á fjölskylduna og hún ætlast til þess að umönnunaraðilar annist 

hinn sjúka eins vel og fjölskyldan myndi sjálf gera. Starfsmönnum finnst 

oft erfitt að upplifa slíkar kröfur og fara ef til vill í vörn. Fjölskyldan 

finnur óöryggið hjá starfsmönnum og treystir þeim jafnvel ekki. Í sumum 

tilvikum lokar fjölskylda sjúklings á samskipti við starfsfólkið (Wowchuk 

o.fl., 2007).  

Skortur á samvinnu og góðum samskiptum þeirra sem annast hinn 

deyjandi getur verið alvarleg fyrirstaða fyrir því að veita líknarmeðferð. 

Skýrar línur þurfa að vera á hlutverki hvers og eins innan teymisins og 

traust þarf að ríkja milli meðferðaraðila. Einnig þarf upplýsingagjöf milli 

þeirra að vera góð til að samhæfing meðferðar verði sem best. Rannsóknir 

sýna að þrátt fyrir að læknar séu ábyrgir fyrir lyfjameðferð sjúklings eru 

þeir oft lítið á staðnum til að meta árangur meðferðar og þurfa að treysta á 

upplýsingar frá öðrum stéttum (Wowchuk o.fl., 2007). Ef traust ríkir ekki 

milli fagaðila kemur það niður á meðferð sjúklings (McIlfatrick, 2006). 

Skortur á næði fyrir sjúkling og fjölskyldu hans kemur í veg fyrir að 

fjölskyldur geti átt innileg samskipti við lok lífs eins og inntak 

líknarmeðferðar gerir ráð fyrir. Víða er ekki það rými eða næði sem 

sjúklingur þarfnast með fjölskyldu sinni vegna þrengsla og aðstöðuleysis 

(Wowchuk o.fl., 2007).  

Tímaleysi og skortur á viðeigandi mönnun hefur verið áberandi í 

umræðunni og rannsóknir sýna að ófullnægjandi mönnun og skortur á 

fagfólki getur haft úrslitaáhrif á gæði þjónustu og jafnvel aukið á þjáningu 

sjúklings og fjölskyldu hans (Wowchuk o.fl., 2007). Starfsmönnum finnst 

erfitt að hafa ekki nægan tíma til að sinna deyjandi sjúklingi og fjölskyldu 

hans (Wowchuk o.fl., 2007).  
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Leiðir til að bæta líknarþjónustu  
Grunnþekking á líknarmeðferð þarf að vera til staðar hjá öllum fagaðilum 

sem koma að meðferð eða umönnun sjúklinga. Læknar bera ábyrgð á 

einkennameðferð sjúklinga og hjúkrunarfræðingar bera ábyrgð á að 

skipuleggja hjúkrun sjúklinga. Það er því mikilvægt að menntun og 

fræðsla séu stöðugt í boði til að auka þekkingu á einkennum og meðferð 

þeirra, færni í greiningu einkenna og þarfa sjúklinga og fjölskyldna þeirra, 

færni í samskiptum og jákvæðu viðhorfi gagnvart líknarmeðferð annars 

vegar og samstarfsfólki, sjúklingum og fjölskyldum þeirra hins vegar 

(Doyle o.fl., 2005). Það er lykilatriði þegar innleiða á nýja þekkingu og 

betri starfshætti að ná til allra sem starfa á vinnustaðnum hvort sem um er 

að ræða lækna, hjúkrunarfræðinga eða aðra umönnunaraðila. Fræðslan 

þarf að fara fram með markvissum hætti og best er að hún fari fram innan 

veggja stofnunar til að tryggja að sem flestir nýti sér hana (Wowchuk 

o.fl., 2007). Einnig er nauðsynlegt að auka fræðslu og þekkingu 

starfsmanna á umönnun aldraðra og þurfa stjórnendur hjúkrunarheimila 

að sjá til þess að viðeigandi mönnun sé fyrir hendi (Wowchuk o.fl., 

2006).  

Þröngt og óhentugt húsnæði er ein hindrun þess að hægt sé að veita 

góða meðferð við lífslok. Við skipulagningu þjónustunnar þarf að gæta 

þess að hægt sé að annast deyjandi sjúklinga og fjölskyldur þeirra í rólegu 

umhverfi. Fjölskyldan þarf að geta átt innilegar samverustundir og því 

þarf rými að vera nægjanlegt (Wowchuk o.fl., 2007).  

Traust til lækna og hjúkrunarfræðinga er afar mikilvægt að mati 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra og í raun undirstaða árangursríkrar 

meðferðar. Með því að efla samskiptin við fjölskylduna og auka 

upplýsingagjöf er hægt að auka traust hennar til meðferðaraðila en 
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rannsóknir sýna að oft treysta hjúkrunarfræðingar sér ekki í umræður við 

fjölskylduna (Watson o.fl., 2006; Wowchuk o.fl., 2007). Æskilegast væri 

að bjóða fjölskyldunni á fund til að ræða málin og treysta þannig 

samböndin en einnig væri áhrifaríkt að finna fjölskyldunni hlutverk við 

umönnun ástvinar. 

Samantekt  
Líknarmeðferð er talin áhrifarík leið til að bæta gæði meðferðar við lok 

lífs. Eitt af markmiðum hennar er að fyrirbyggja íþyngjandi og erfið 

einkenni og koma í veg fyrir þjáningar eins og hægt er. Rannsóknir hafa 

sýnt að margir hafa íþyngjandi einkenni við lífslok og því er eftir miklu 

að slægjast að nota markvisst meðferðir sem stuðla að því að bæta líðan 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra.  

Líknarmeðferð á sér langa sögu og hefur þróast mikið á síðustu 

áratugum. Aðgengi að líknarþjónustu hefur víða verið takmarkað af 

ýmsum ástæðum. Áður fyrr var hún einungis í boði fyrir sjúklinga með 

krabbamein en síðustu ár hefur verið lögð áhersla á að sinna sjúklingum 

með lífshættulega sjúkdóma og fjölskyldum þeirra, án tillits til aldurs eða 

sjúkdóma. Aldraðir hafa notið þjónustunnar í minna mæli en þeir sem 

yngri eru og hafa ef til vill aldursfordómar ráðið ferðinni oft á tíðum þó 

aðrar ástæður finnist einnig.  

Ýmsir hafa viljað tileinka sér hugmyndafræðina en takast þarf á við 

margar áskoranir, bæði í innra og ytra umhverfi, sem þarf að takast á við 

til að innleiða hana. Því er það grundvallaratriði fyrir stjórnendur og 

fagaðila að gera sér grein fyrir því hverjar þær eru og hvaða leiðir eru 

bestar til að taka á þeim.  

Það er hlutverk stjórnenda að móta þjónustuna og sjá til þess að 

þörfum sjúklinga og fjölskyldna þeirra verði sem best mætt og jafnframt 
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gæta þess að fjármagn til þjónustunnar sé sem best nýtt. Til þess þurfa 

þeir góða yfirsýn yfir þjónustuþörf sjúklinga við lífslok. Rannsóknir hafa 

oft beinst að afmörkuðum þáttum og skortir því heildarmynd af líðan 

sjúklinga við lífslok og þörfum þeirra.  
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Aðferðafræði 
Rannsóknin sem hér er lýst beinist að sjúklingum í líknarþjónustu á 

höfuðborgarsvæðinu. Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarsnið, 

rannsóknarspurningar og úrtak. Einnig verður mælitækinu sem notað er í 

rannsókninni lýst ítarlega og fjallað um tilurð þess. Framkvæmd 

rannsóknarinnar, hreinsun gagna og gagnagreiningu verður einnig lýst og 

siðfræðileg álitamál rædd.  

Rannsóknarsnið 
Megindleg aðferðafræði var notuð í rannsókninni sem er 

langtímarannsókn með mælingar á þremur tímapunktum. Rannsóknin sem 

hér er lýst er hluti af stærri rannsókn sem gerð var innan 

líknarþjónustunnar á Íslandi og heitir „Heildrænt mat á líðan sjúklinga í 

líknarmeðferð“. Fagaðilar í líknar- og öldrunarþjónustu innan LSH stóðu 

að þeirri rannsókn. Sjúklingar sem nutu þjónustu Hjúkrunarþjónustunnar 

Karitas og Heimahlynningar Krabbameinsfélagsins (nú á LSH), sem eru 

sérhæfðar heimaþjónustur fyrir líknarmeðferð á höfuðborgarsvæðinu, 

tóku þátt í þeirri rannsókn ásamt sjúklingum sem nutu þjónustu 

líknarteymis LSH og líknardeilda LSH í Kópavogi og á Landakoti. 

Rannsóknin stóð yfir í sex mánuði og hófst gagnasöfnun 15. október 2003 

en nýir einstaklingar voru ekki teknir inn í rannsóknina eftir 15. apríl 

2004. Gagnasöfnun lauk þann 15. ágúst 2004. Alls voru 123 einstaklingar 

metnir, 81 kom einu sinni í þjónustuna, 34 komu tvisvar, 7 komu þrisvar 

og 1 kom inn fjórum sinnum. Sjúklingar fluttust í sumum tilvikum milli 

þjónustustiga og í öðrum tilvikum útskrifuðust þeir heim eða á aðra staði, 

svo sem hjúkrunarheimili.  

Gögnunum var safnað á þremur tímapunktum hjá hverjum einstaklingi. 
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Í hverju mati var ástand sjúklings síðustu þrjá sólarhringa á undan metið. 

Fyrsta matið var gert eftir fyrstu þrjá dagana í þjónustunni, annað matið 

eftir fjórtán daga og síðasta matið var gert við útskrift sjúklings úr 

þjónustunni, hvort sem hann lést eða útskrifaðist annað.  

Tilgangur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna helstu einkenni og hjúkrunarþarfir 

sjúklinga í líknarmeðferð við innlögn í sérhæfða líknarþjónustu á 

höfuðborgarsvæðinu. Skoðað verður hvort munur er á einkennum og 

þörfum sjúklinga við innlögn í líknarþjónustu eftir því hvar þeir njóta 

hennar (heimaþjónusta eða líknardeild), aldri og kyni. Jafnframt verða 

skoðuð tíðni einkenna og þörf sjúklinga fyrir aðstoð hjúkrunarfólks frá 

innlögn og yfir þann tíma sem þátttakendur njóta þjónustunnar og skoðað 

hvort breyting verður á einkennum og þörfum sjúklinga. Í rannsókninni 

verður einnig skoðað hvort munur er á einkennum og þörfum sjúklinga í 

líknarþjónustu eftir því hvort fólk deyr á þeim tíma sem það nýtur 

þjónustunnar, útskrifast annað eða er þjónustunnar enn aðnjótandi eftir að 

rannsókn lýkur.  

Markmiðið er að fá heildarsýn yfir einkenni og þarfir þessa 

sjúklingahóps og kortleggja þarfir sjúklinga fyrir hjúkrunarþjónustu á 

mismunandi þjónustustigum. Með það að leiðarljósi að nota úrræðin 

markvisst á viðeigandi þjónustustigi er enn frekar hægt að bæta þjónustu 

við þennan sjúklingahóp og sjá til þess að gæði og hagkvæmni fari saman. 

Í verkefninu verður lögð áhersla á að fjalla um aldraða og hvernig þeir eru 

frábrugðnir yngra fólki hvað varðar einkenni og þarfir í líknarþjónustu.  

Úrtak 
Öllum sjúklingum sem nutu líknarþjónustunnar á rannsóknartímabilinu 
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var boðin þátttaka í rannsókninni. Ekki var hægt að fá upplýsingar um 

fjölda þeirra einstaklinga sem neituðu þátttöku. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 123 en notuð voru 174 rannsóknarnúmer sem þýðir 

að hluti einstaklinganna komu oftar en einu sinni í þjónustuna og nokkrir 

oftar en tvisvar. Einstaklingar fengu nýtt númer í hverri innlögn og einnig 

ef þeir fluttust milli deilda eða þjónustueininga. Í heildina var gert 421 

mat.  

Í tölfræðilegri úrvinnslu var ákveðið að nota mat úr einni legu 

(innlögn) hjá hverjum einstaklingi. Notað var mat úr fyrstu legu (innlögn) 

sjúklinga þegar hópnum er lýst (n=123). Þegar samanburður var hins 

vegar gerður milli tímabila, það er að segja þegar skoðað var hvort 

breyting hefði átt sér stað frá mati við innlögn (T1) til annars mats (T2) 

sem gert var fjórtán dögum eftir komu og til útskriftarmats (T3) sem 

framkvæmt var við andlát eða útskrift úr þjónustu, var mat úr síðustu legu 

(innlögn) sjúklinga notuð (n=81). Nokkrir einstaklingar voru metnir 

þrisvar í fleiri en einni legu (innlögn) og því aðeins mat úr síðustu legu 

(innlögn) þeirra notað.  

Hluti rannsóknarinnar beindist að því að kanna hvort aldur hefði áhrif á 

einkenni og þarfir sjúklinga í líknarþjónustunni. Þar sem flestir voru á 

aldrinum 55-88 ára (n=105) og fáir sitt hvoru megin við, eða átta eldri og 

tíu yngri, var ákveðið að skipta hópnum í fjögur aldursbil og koma þannig 

útlögum inn í hópinn. Þar sem aldurinn var svo hár (meðalaldur 71 ár) var 

ákveðið að hafa neðsta aldursbil við 25-64 ára og skipta efri aldursbilum 

eftir grófri skilgreiningu í almennri umræðu, það er í eldri borgara (65-74 

ára), aldraða (75-84 ára) og háaldraða (85-95 ára) svo hægt væri að skoða 

hvort munur væri á einkennum og þörfum eftir aldri þátttakenda.  
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Mælitæki 
Líknarrannsóknin er fyrsta rannsóknin á Íslandi þar sem inter-RAI 

líknarmælitækið var notað og var tilgangur hennar meðal annars að fá 

lýsandi mynd af þeim sjúklingum sem njóta líknarþjónustu. Gagna var 

aflað með líknarmælitækinu International-Resident Assessment 

Instrument for Palliative Care (inter-RAI PC). Mælitækið er eitt af inter-

RAI mælitækjunum sem notuð eru víða um heim. Markmið mælitækjanna 

er að stuðla að bættri þjónustu og umönnun með markvissri 

upplýsingaöflun og meðferðaráætlunum. Upplýsingarnar eru notaðar til 

að gera einstaklingsmiðaðar meðferðaráætlanir fyrir sjúklinga, reikna út 

þyngdarstuðla ásamt því að gera árangursmælingar (Inter-RAI, e.d.). Á 

grundvelli RAI mælitækja er hægt að reikna út kostnað hvers 

sjúklingahóps og má geta þess að á Íslandi fá hjúkrunarheimilin greiddar 

um 60% af heildargreiðslum til þeirra eftir þyngdarstuðlum mælitækisins 

(Sigríður Egilsdóttir, 2006).  

Mælitækið inniheldur mjög viðamiklar upplýsingar um heilsufar og 

hjúkrunarþarfir einstaklinga og í því er að finna um það bil 400 atriði sem 

lýsa heilsufari og hjúkrunarþörfum sjúklinga á hjúkrunarheimilum. 

Ástand sjúklings er metið síðustu þrjá daga fyrir framkvæmd mats. Metið 

er hvort til dæmis sjúklingur sé með verki og ef svo er í hve miklum 

mæli. Það sama á við um önnur einkenni svo sem þreytu, lystarleysi og 

ógleði. Líkamleg og vitræn færni og geta er einnig metin og ýmsir aðrir 

þættir (Inter-RAI, e.d.).  

Þróun RAI mælitækjanna hófst árið 1986 í Bandaríkjunum og var 

fyrsta mælitækið hannað til að nota á hjúkrunarheimilum (Pálmi V. 

Jónsson, 2003). Það var í fyrstu eingöngu hugsað sem matskerfi til að 

auka gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum. Síðar hefur verið horft til 
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útfærslu á mælitækinu fyrir aðra sjúklingahópa og á öðrum 

þjónustueiningum eða heilbrigðisstofnunum. Alþjóðlegur hópur fag- og 

vísindamanna (Inter-RAI team) hefur þróað mælitækin og þar á meðal er 

íslenskur hópur. Nú eru til tólf sérhæfð RAI mælitæki. Þau eru notuð á 

ýmsum sviðum heilbrigðisþjónustunnar, svo sem á geðdeildum, 

bráðadeildum, í heimaþjónustu, á hjúkrunarheimilum og líknardeildum og 

eru þau þá hönnuð fyrir viðkomandi svið. Mælitækin hafa verið þýdd og 

staðfærð í mörgum löndum og eru nú um 30 lönd sem nota RAI 

mælitækin og er Ísland meðal þeirra (Pálmi V. Jónsson, 2003).  

RAI mælitækin eru í raun stór fjölskylda mælitækja sem byggja á sama 

grunni og tala sama mál og stuðla því að samfellu í þjónustu þó 

einstaklingur flytjist milli þjónustustiga. Þar sem mælitækin byggja öll á 

sama grunni og sömu skilgreiningum á breytum er auðvelt að bera 

niðurstöður saman innan deilda og milli þjónustueininga, stofnana og 

landa (Pálmi V. Jónsson, 2003). 

Líknarmælitækið (Inter-RAI PC) var notað til að safna upplýsingum í 

þessari rannsókn. Það er sérhæft fyrir líknarþjónustu til að meta einkenni 

hjá sjúklingum í líknarmeðferð og var hannað með það fyrir augum að 

bæta gæði þjónustu við lok lífs. Mögulegt er að finna gæðavísa með 

mælitækinu og er það mikilvægt fyrir stjórnendur og aðra fagaðila sem 

skipuleggja líknarþjónustu. Gert er ráð fyrir að fagaðilar innan 

líknarþjónustunnar safni gögnum. Með mælitækinu á að vera auðvelt að 

koma auga á vandamál eða óuppfylltar þarfir hjá sjúklingum og bregðast 

við þeim. Fengin voru leyfi erlendis frá til að nota mælitækið og var það 

fyrst þýtt yfir á íslensku, síðan bakþýtt yfir á ensku og að lokum staðfært.  

Líknarmælitækið skiptist í sextán hluta, frá A til P, og fjallar að stórum 

hluta um einkenni: Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir líknarmælitækið og er gerð 
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grein fyrir helstu umfjöllunarefnum hvers hluta. 

Tafla 3. Yfirlit yfir innihald líknarmælitækis. 

Hluti Innihald 

A Persónu-
upplýsingar 

Persónuupplýsingar og auk þess kemur fram staðsetning og tegund 
líknarmeðferðar, ástæða mats, sjúkdómsgreiningar, lífshorfur og 
tímalengd frá síðustu sjúkrahúsinnlögn. 

B Einkenni Fjallað um verki og önnur einkenni, svo sem frá hjarta og lungum, 
meltingarvegi og svefntruflanir. Einnig eru önnur einkenni metin, svo 
sem vökvi í kviðarholi, vökvi í brjóstholi, þreyta, munnþurrkur, 
lystarleysi, hiksti, slæm lykt, þvagteppa, sýkingar, opið sár, innri 
blæðing, vöðvakrampar og bjúgur. 

C Munnur og 
næring 

Fjallað um munn, næringu og næringarástand. Athugað hvort 
vökvainntekt sé nægjanleg og hvort um kyningarerfiðleikar sé að 
ræða. 

D Ástand húðar Ástand húðar metið, hvort roði eða sár séu sýnileg eða önnur meiri 
háttar vandamál tengd húð.  

E Vitræn geta Vitræn geta sjúklings metin.  
F Tjáning Geta til tjáningar metin. Athugað hvort sjúklingur geti gert sig 

skiljanlegan. 
G Hugarástand Hugarástand er metið ásamt sálrænni og félagslegri líðan, svo sem 

hvort vísbendingar séu um þunglyndi, kvíða eða depurð. 
H Sálræn og 
félagsleg líðan 

Komið er inn á það hvort ósætti sé í fjölskyldunni, hvort sjúklingur sé 
sáttur við ástand sitt og hvort styðjandi tengsl séu við fjölskylduna. 

I Líkamleg 
færni 

Líkamleg færni metin, svo sem hversu mikla aðstoð sjúklingur þurfi 
við persónulegt hreinlæti. 

J Stjórn á þvagi 
og hægðum 

Metið hvort sjúklingur hafi stjórn á þvagi og hægðum. 

K Lyf Lyfjalisti sjúklings skráður. Öll lyf sem sjúklingurinn hefur fengið 
með eða án lyfjafyrirmæla síðustu þrjá daga. Einnig hvort 
lyfjaofnæmi sé til staðar. 

L Meðferð Metið hvort sjúklingur hafi sérstakar óskir um meðferð eða þjónustu, 
svo sem óhefðbundna verkjameðferð, lyfjadælu með morfíni, 
líknarsvefn eða öndunarvél. 

M Óskir 
sjúklings 

Metið hvort óskir sjúklings varðandi læknismeðferð við lífslok séu 
skráðar í sjúkraskrá sjúklings. 

N Félagsleg 
tengsl 

Félagsleg tengsl eru skoðuð. Aðallega er skoðað hve lengi 
fjölskyldumeðlimir dvelja hjá sjúklingi og hverjir veiti honum helst 
stuðning.  

O Útskrift Dagsetning útskriftar er skráð og hvort sjúklingur hafi látist eða hvert 
hann útskrifaðist. 

P Upplýsingar 
varðandi matið 

Upplýsingar varðandi matið eru skráðar, svo sem dagsetningar og 
hverjir framkvæmdu matið ásamt undirskrift þeirra. 
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Áreiðanleiki mælitækis.  

Áreiðanleikamæling var gerð á mælitækinu bæði erlendis og á Íslandi. 

Mælitækið var prófað hjá 151 einstaklingi í þremur löndum áður en það 

var tekið í notkun og var meðalaldur sjúklinganna 79 ár (Steel o.fl., 

2003). Notað var kappagildi sem metur innbyrðis mat tveggja 

rannsakenda á hverri spurningu og reiknar út meðaltal á hverjum þætti. 

Mælitækið skiptist í nokkra hluta og áreiðanleikastuðull fyrir hvern hluta 

var að meðaltali frá 0,76 til 0,95 sem talið er vera gott (Steel o.fl., 2003).  

Á Íslandi var áreiðanleiki metinn hjá 30 einstaklingum. Tveir 

matsaðilar mátu sama sjúkling innan 24 klukkustunda. Áreiðanleiki 

reyndist vera að meðaltali kappa 0,65 fyrir allt mælitækið (Guðrún Dóra 

Guðmannsdóttir, munnleg heimild 8. febrúar 2009).  

Réttmæti mælitækis.  

Réttmætisathugun á mælitækinu var ekki gerð á Íslandi áður en 

líknarrannsóknin fór fram. Hins vegar framkvæmdi höfundur þessarar 

ritgerðar réttmætisathugun á mælitækinu í meistaranámi sínu. Notast var 

við rýnihóp (focus group) til að meta innihaldsréttmæti mælitækisins og 

voru þátttakendur fengnir til að ræða um einkenni og þarfir deyjandi 

sjúklinga. Leitað var til átta reyndra hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem 

starfa á líknardeild fyrir aldraða á LSH til að taka þátt í rýnihópnum. Allir 

einstaklingarnir sem beðnir voru að taka þátt gerðu það fúslega. 

Niðurstöður umræðna í rýnihóp voru bornar saman við innihald 

líknarmælitækisins.  

Líknarmælitækið fjallar að stórum hluta um einkenni og þarfir og 

samræmist það vel umræðum sem fóru fram í rýnihópi. Helstu 

niðurstöður eru þær að líknarmælitækið virðist henta vel til að meta 
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einkenni sem gætu verið til staðar við lífslok. Það inniheldur þá þætti sem 

starfsmenn á líknardeild telja mikilvægt að meta hjá sjúklingum við lok 

lífs. Þættir sem snúa að fjölskyldunni eru hins vegar ekki metnir sem 

skyldi. Samt sem áður virðist mælitækið henta vel til að skipuleggja 

hjúkrunarmeðferð sjúklinga við komu í líknarþjónustu því gert er ráð fyrir 

að mælitækið sé notað við innlögn sjúklings. Mikilvægar og 

yfirgripsmiklar upplýsingar fást um líðan, einkenni og þarfir hans sem 

auðvelda gerð læknis- og hjúkrunarmeðferðar. Líknarmælitækið er 

stýrandi og leiðbeinandi því farið er markvisst gegnum þá þætti sem það 

inniheldur og því er það vel til þess fallið að aga vinnubrögð og getur 

þannig bætt gæði meðferðar við lífslok. 

Auk þess eru kostir mælitækisins þeir að það hvetur til skráningar á 

líðan sjúklinga og skráningin verður ítarlegri og markvissari. Mælitækið 

er yfirgripsmikið og felur í sér marga þætti sem mikilvægt er að skoða. 

Mælitækið hentar vel á líknardeild þar sem það vekur athygli á þeim 

heilsufarsþáttum sem þarf að beina sjónum að hjá hverjum sjúklingi. 

Skilgreiningar á breytum og kvörðum 
Mælitækið inniheldur fjölmargar breytur og var ákveðið að vinna aðeins 

með hluta þeirra í þessari rannsókn. Þær breytur sem notaðar voru í 

rannsókninni eru annars vegar bakgrunnsbreytur og hins vegar breytur 

sem snúa að einkennum og þörfum.  

Valin voru nokkur einkenni af þeim fjölmörgu sem mælitækið 

inniheldur. Ákvörðunin um að velja þessi einkenni er byggð á klínískri 

þekkingu og reynslu höfundar við að annast sjúklinga á líknardeild ásamt 

samsvarandi umfjöllunum í erlendum rannsóknum um sömu einkenni 

(Jakobsson o.fl., 2008; Sebastian o.fl., 1993; Steel o.fl., 2003; Wijk og 

Grimby, 2008).  
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Í mælitækinu eru einkenni metin á kvörðunum 0-2, 0-3 og 0-4 eftir 

tegund einkenna. Kvarðarnir sem notaðir voru eru sýndir í töflum 4 til 8. 

Flest einkenni voru metin á kvarðanum 0-3. Þau voru metin út frá því 

hvort þau voru mælanleg einhvern tímann á síðustu þremur dögum. Í töflu 

4 má sjá einkenni, önnur en verki, og þá kvarða sem notaðir voru til að 

meta þau.  

Tafla 4. Einkenni sjúklinga í líknarþjónustu og kvarðar til að meta þau. 

Einkenni Kvarði til að meta einkenni 

Þreyta 
Lystarleysi 
Verkir 
Svefntruflanir, erfitt að sofna, vaknar fljótt upp, 
vaknar of snemma, órói í svefni, sefur of mikið 
Ógleði 
Mæði við áreynslu 
Hægðatregða 
Munnþurrkur 
Bjúgur 
Svefnleysi/breytingar á svefnmynstri 
Dapurt, raunalegt eða áhyggjufullt yfirbragð 

Minni félagsleg samskipti  

0. Einkenni ekki til staðar sl. 3 daga 

1. Einkenni ekki greinanleg síðustu 3 
daga, en vitað er að eru til staðar 

2. Einkenni greinanleg 1-2 daga af 
síðustu 3 dögum 

3. Einkenni greinanleg daglega alla 
síðustu daga 

Nákvæmara mat var gert á verkjum, en auk þess að meta hvort þeir 

hefðu verið til staðar síðustu þrjá sólarhringa var tíðni, styrkur og mynstur 

verkja skoðað. Tíðni verkja var metin á kvarðanum 0-3. Miðað var við að 

sjúklingur kvartaði eða sýndi merki þess að hafa verk (til dæmis grettir 

sig, bítur saman tönnum, veinar, dregur sig undan snertingu eða önnur 

tjáning án orða sem benda til þess að hann hafi verki). Í töflu 5 má sjá 

hvernig verkir voru metnir, tíðni þeirra, styrkur og mynstur. Kvarðarnir 

voru 0-3 og 0-4. Styrkur verkja var metinn á kvarðanum 0-4 og var 

skráður með tilliti til sárustu eða verstu verkja.  
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Tafla 5. Verkir, tíðni þeirra, styrkur og mynstur ásamt mælikvörðum. 

Kvarði til að meta tíðni 
verkja 

Kvarði til að meta 
styrk verkja 

Kvarði til að meta 
verkjamynstur 

0. Ekki til staðar 
1. Eru til staðar en ekki 

sýnilegir sl. 3 daga 
2. Sýnilegir 1-2 daga á sl. 3 

dögum 
3. Sýnilegir daglega sl. 3 daga 

0. Engir verkir 
1. Vægir 
2. Talsverðir 
3. Mjög sárir 
4. Á stundum óbærilegir 

0. Engir verkir 
1. Eitt verkjakast sl. 3 daga 
2. Af og til, ekki reglulega 
3. Koma reglulega 
4. Stöðugir 

Næringarástand var metið á kvarðanum 0-2 en það segir til um hvort til 

að mynda lystarleysi eða ógleði hafi þau áhrif að sjúklingur missi þyngd. 

Ef næringarinntaka var nægileg og ekki marktækt þyngdartap var talan 0 

notuð en talan 2 ef sýnilegt þyngdartap varð. 

Líkamleg og vitræn geta var metin út frá sjö völdum þáttum og notaðir 

voru mismunandi kvarðar. Ákvörðunin um að velja þessa þætti er byggð á 

klínískri þekkingu og reynslu höfundar við að annast sjúklinga á 

líknardeild ásamt samsvarandi umfjöllun erlendra rannsókna um sömu 

þætti (Covinsky o.fl., 2003; Echteld o.fl., 2004). Hæfni til að sjá um 

persónulega snyrtingu, hæfni til að matast, göngufærni, hæfni til að nota 

salerni, hreyfifærni í rúmi, hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar og stjórnar 

á hægðum. Í töflu 6 má sjá yfirlit yfir fimm þætti sem fjalla um líkamlega 

færni og kvarða til að meta þá. Líkamleg færni var metin á kvarðanum 0-

6. Í þeim tilvikum sem athöfn fór ekki fram var litið svo á að sjúklingur 

hefði verið ósjálfbjarga og hann því skilgreindur á kvarðanum 6 sem 

algjörlega ósjálfbjarga.  
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Tafla 6. Líkamleg færni og kvarðar til að meta hana.  

Þættir Kvarði  

Persónuleg snyrting 
Hæfni til að matast 
Göngufærni 
Hæfni til að nota salerni 
Hreyfifærni í rúmi 

0. Sjálfbjarga 
1. Einungis skipulag 
2. Eftirlit 
3. Takmörkuð aðstoð 
4. Mikil aðstoð 
5. Mjög mikil aðstoð 
6. Algjörlega ósjálfbjarga 

Í persónulegri snyrtingu felst hæfni til að greiða hár, bursta tennur, 

raka sig, farða sig, þvo andlit og hendur (undanskilið ker- og sturtu-

böðun). Hæfni til að matast felur í sér hæfni til að borða og drekka (án 

tillits til borðsiða), þar með að nærast með öðrum aðferðum svo sem 

gegnum sondu eða í æð. Göngufærni var metin út frá því hvernig 

sjúklingur gengur á milli staða á sömu hæð. Hæfni til að nota salerni var 

metin út frá því hvort sjúklingur gat þrifið sig að lokinni salernisferð eða 

eftir að hann hafði misst þvag eða hægðir, bleiuskipti, sjá um stómíu eða 

þvaglegg, lagfæra klæðnað (undanskilið er flutningur að og frá salerni). 

Hreyfifærni í rúmi felur í sér hæfni sjúklings til að hreyfa sig í og úr 

liggjandi stöðu, velta sér á hliðarnar og hagræða sér útafliggjandi.  

Notkun hjálpartækja vegna þvagútskilnaðar var metin á kvarðanum 0-

5. Þar koma inn nokkrar tegundir af hjálpartækjum, svo sem þvagleggir 

og bleiur. Talan 0 þýðir að engin hjálpartæki voru notuð en aðrar tölur 

standa fyrir tegund hjálpartækja sem notuð voru. Í töflu 7 má sjá kvarða 

sem notaður var fyrir hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar. 
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Tafla 7. Hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar og mat á stjórn hægða. 

Kvarði fyrir hjálpartæki vegna 
þvagútskilnaðar 

Kvarði til að meta stjórn hægða 

0. Engin 0. Full stjórn 

1. Uridom 1. Full stjórn með stómíu – Hægðir leka ekki 
framhjá stómíu 

2. Inniliggjandi þvagleggur 2. Mjög sjaldan hægðaleki – Enginn hægðaleki sl. 3 
daga en á það til að missa hægðir 

3. Leggur í gegnum kviðvegg 3. Sjaldan hægðaleki – Lausheldni einn dag 

4. Leggur inn í nýra 4. Stundum hægðaleki – Lausheldni tvo daga 

5. Bleiur 5. Oft hægðaleki – Tilhneiging til lausheldni 
daglega, þó einhver stjórn til dæmis yfir daginn 

 6. Alger lausheldni – Alla daga 

 8. Engin hægðalosun – sl. 3 daga 

Til að meta hvort sjúklingur hafi stjórn á hægðum var kvarði frá 0-8 

notaður. Talan 8 þýðir að engin hægðalosun hafi átt sér stað þann tíma 

sem metinn var en talan 0 að sjúklingur hafi haft fulla stjórn á hægðum. Í 

töflu 7 má sjá kvarða sem notaður var til að meta stjórn á hægðum.  

Tveir þættir voru skoðaðir með tilliti til vitrænnar getu og hvort hún 

væri skert. Annars vegar vitræn geta til daglegra ákvarðana og hins vegar 

geta til að tjá sig. Vitræn geta til daglegra ákvarðana segir til um hvort 

sjúklingur geti tekið rökréttar ákvarðanir miðað við aðstæður og ógni ekki 

öryggi sínu. Geta sjúklings til að tjá sig segir til um hvort sjúklingur geti 

gert sig skiljanlegan með eða án orða. 

Vitræn geta til daglegra ákvarðana var metin á kvarðanum 0-4. 

Sjúklingur tekur ákvarðanir varðandi daglegt líf (til dæmis hvenær hann 

fer á fætur eða borðar, hverju hann klæðist eða hvað hann tekur sér fyrir 

hendur). Talan 0 þýðir að sjúklingur er sjálfstæður en talan 4 mikil 

skerðing. Í töflu 8 er sýndur kvarði til að meta vitræna getu.  
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Tafla 8. Mat á vitrænni getu til daglegra ákvarðana og getu til tjáningar. 

Kvarði til að meta vitræna getu til 
daglegra ákvarðana 

Kvarði til að meta getu til að tjá sig 

0. Sjálfstæður – Tekur sjálfstæðar 
ákvarðanir miðað við aðstæður og 
ógnar ekki öryggi sínu 

0. Gerir sig fullkomlega skiljanlegan  

1. Takmarkað sjálfstæði – Dálitlir 
erfiðleikar en aðeins í nýju umhverfi 

1. Gerir sig venjulega skiljanlega. Getur átt 
erfitt með að finna orð eða ljúka hugsun, 
EN ef hann hefur nægan tíma, þá gengur 
það án hjálpar eða með lítilli hjálp 

2. Væg skerðing – Undir sérstökum 
kringumstæðum verða ákvarðanir 
lélegar eða óöruggar og sjúklingur 
þarf leiðbeiningar við 

2. Gerir sig oft skiljanlegan – Erfitt að finna 
rð eða ljúka hugsun og þarf yfirleitt hjálp 

3. Meðal skerðing – Ákvarðanir eru að 
jafnaði lélegar eða óöruggar, þarf 
alltaf hjálp 

3. Skilst stundum – Takmörkuð geta við 
hlutbundna tjáningu 

4. Mikil skerðing. Getur aldrei/sjaldan 
tekið ákvarðanir 

4. Skilst aldrei eða mjög sjaldan 

Tjáning var metin á kvarðanum 0-4. Skoðað var hvort viðkomandi gæti 

tjáð sig með eða án orða. Talan 0 þýðir að sjúklingur geti gert sig full-

komlega skiljanlegan en talan 4 að hann skiljist aldrei eða sjaldan. Í töflu 

8 má sjá kvarða sem metur getu sjúklings til að tjá sig.  

Kaflinn um félagsleg tengsl í mælitækinu er þríþættur. Í fyrsta lagi er 

verið að kanna hve langan tíma ættingi, maki eða vinur dvaldi með 

sjúklingi sólarhringinn áður en mat var gert. Í öðru lagi var verið að skoða 

hverjir væru tveir helstu óformlegu umönnunaraðilar sjúklings og í þriðja 

lagi var verið að kanna umfang óformlegrar umönnunar. Mælikvarðarnir 

skýra sig sjálfir. 

Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknargögnin í þessari rannsókn eru fengin úr gagnasafni sem heitir 

„Heildrænt mat á líðan sjúklinga í líknarmeðferð“. Gögnum var safnað á 
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sex mánaða tímabili innan líknarþjónustu á Íslandi árin 2003 til 2004 á 

þremur mismunandi þjónustustigum líknarþjónustu höfuðborgar-

svæðisins: í sérhæfðri heimalíknarþjónustu, í líknarteymi Landspítala 

(LSH) og á líknardeildum LSH. Sérhæfðar heimaþjónustur fyrir 

líknarmeðferð á höfuðborgarsvæðinu, Hjúkrunarþjónustan Karitas og 

Heimahlynning Krabbameinsfélagsins (nú LSH) voru fengnar til að taka 

þátt í þeirri rannsókn ásamt líknarteymi LSH og líknardeildum LSH í 

Kópavogi og á Landakoti.  

Rannsóknarhópurinn samanstóð af læknum og hjúkrunarfræðingum úr 

líknar- og öldrunarþjónustunni og er höfundur einn af rannsóknaraðilum 

sem tók þátt í undirbúningsvinnunni frá upphafi ásamt því að safna 

gögnum. Ingibjörg Hjaltadóttir hjúkrunarfræðingur og sviðsstjóri 

hjúkrunar á öldrunarsviði LSH og Valgerður Sigurðardóttir krabbameins-

læknir og yfirlæknir líknardeildar LSH í Kópavogi voru ábyrgðarmenn 

rannsóknarinnar. Fengnir voru tveir lykilaðilar frá hverri þjónustueiningu 

til að safna gögnum og fengu þeir ítarlega fræðslu um það hvernig 

framkvæma ætti gagnasöfnunina ásamt leiðbeiningahandbók.  

Ákveðið var að bjóða öllum sjúklingum sem kæmu í líknarþjónustuna 

að taka þátt og í þeim tilvikum sem þeir gátu ekki tjáð sig sjálfir eða 

skildu ekki það sem fram fór, var leitað samþykkis nánustu aðstandenda. 

Leitað var leiða til að lágmarka álag á sjúklinga eins og hægt var og því 

voru upplýsingar sem mest sóttar úr sjúkraskrám þeirra. Fyrsta mat var 

gert við innlögn og byggir á ástandi og aðstæðum fyrstu þrjá dagana eftir 

innlögn í líknarþjónustuna. Annað mat var gert fjórtán dögum eftir 

innlögn og þriðja matið var gert við útskrift úr þjónustunni, hvort sem 

sjúklingur útskrifaðist eða lést, og byggist matið á ástandi og aðstæðum 

síðustu þrjá daga fyrir útskrift.  
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Hreinsun gagna 
Þegar vinna við þessa ritgerð hófst höfðu gögn frá öllum tímapunktum 

ekki verið hreinsuð. Í gagnagrunni voru hrá gögn sem átti eftir að raða og 

hreinsa. Ljóst var við fyrstu skoðun að villur voru í gögnunum sem þurfti 

að yfirfara og leiðrétta eftir því sem við átti. Fjöldi mata, staðsetning 

meðferðar, ástæða mats, dagafjöldi í þjónustu og útskrift höfð á röngu 

mati eru atriði sem þurfti að fara vel yfir og leiðrétta.  

Því kom það í hlut höfundar að hreinsa gögn og undirbúa fyrir úrvinnslu. 

Sú vinna reyndist umtalsverð þar sem þátttakendum hafði verið úthlutað 

nýju rannsóknarnúmeri við hverja innlögn. Sumir þátttakendur höfðu 

verið metnir við komu á fleiri en einni þjónustueiningu og að auki hafði 

hluti áreiðanleikamata verið færð inn í gagnagrunninn. Gerð var greining 

á fjölda þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni og hversu oft þeir 

komu í hverja þjónustu með nýtt rannsóknarnúmer. Í ljós kom að 123 

einstaklingar tóku þátt í rannsókninni og höfðu fengið 174 rannsóknar-

númer. Einnig kom í ljós að 42 einstaklingar höfðu komið oftar en einu 

sinni í þjónustuna.  

Gagnagreining 
Við gagnagreiningu var notað tölfræðiforritið Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Einkenni og þarfir sjúklinga voru metnar á 

þremur mismunandi tímabilum, við komu í líknarþjónustu, eftir fjórtán 

daga og við útskrift úr þjónustunni. Hvert mat náði yfir þrjá sólarhringa. 

Breyturnar voru ýmist notaðar flokkaðar eða óflokkaðir eftir því hvað var 

verið að skoða. Breytur voru notaðar óflokkaðar þegar verið var að kanna 

tíðni og styrkleika einkenna eða hversu mikið líkamleg og vitræn færni og 

geta væru skert hjá þátttakendum. Hins vegar voru breytur flokkaðar í 

tvíkosta þegar kannað var hvort einkenni væru til staðar eða ekki eða 



56 

hvort skerðing á líkamlegri eða vitrænni færni og getu væri sjáanleg eða 

ekki. Breytur voru flokkaðar þríkosta þegar kannað var hversu mikla 

aðstoð hjúkrunarfólks þátttakendur þyrftu vegna skerðingar á líkamlegri 

og vitrænni færni og getu, það er að segja hvort þeir væru sjálfbjarga með 

að uppfylla þarfir sínar, þyrftu litla aðstoð eða alla aðstoð. Síðar kom í 

ljós að þríkosta breytur reyndust oft með ógilt kí kvaðrat vegna þess 

hversu fáir voru í sumum hópunum og þurfti því að endurflokka þær sem 

tvíkosta breytur. Var þá annars vegar um að ræða hvort einstaklingar 

væru sjálfbjarga eða þyrftu litla aðstoð hjúkrunarfólks og hins hvort þeir 

þyrftu mikla eða alla aðstoð hjúkrunarfólks.  

Notuð var lýsandi tölfræði þar sem algengni, tíðni, sýnileika og 

styrkleika einkenna og þarfa var lýst ásamt marktektarprófum þar sem 

kannaður var munur á einkennum og þörfum eftir tímabilum, tegund 

útskriftar, staðsetningu þjónustu, aldri og kyni. Þrátt fyrir nægan fjölda 

þátttakenda í rannsókninni (n=123) reyndust gögnin ekki normaldreifð. 

Því var ákveðið að nota stikalaus (nonparametric) marktæknipróf. Kí 

kvaðrat próf var notað til að bera saman hvort munur væri á einkennum 

og þörfum eftir tegund útskriftar, staðsetningu þjónustu, aldri og kyni. Kí 

kvaðrat metur hvort marktækur munur er á hlutföllum tveggja óháðra 

hópa. Marktæknimörk voru sett við 95% (p<0,05).  

Friedman próf var hins vegar notað til að athuga hvort munur væri á 

einkennum og þörfum eftir tímabilum. Friedman próf hentar vel til að 

bera saman tvo eða fleiri háða hópa. Í rannsókninni voru þrjú tímabil 

borin saman hjá sama hópnum. Einnig hentar Friedman vel í litlum 

úrtökum og gögnum sem ekki eru normaldreifð eins og reyndist vera í 

þessari rannsókn. Wilcoxon eftirápróf (post hoc test) var notað til að 

kanna hvar munurinn lægi og notuð var Bonferroni leiðrétting til að 
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minnka líkur á villu I þar sem um endurtekinn samanburð var að ræða. 

Því var miðað við marktektarmörkin 0,0167 eða 0,05 deilt með 3 (fjölda 

samanburðar).  

Siðfræðileg álitamál 
Rannsókn þessi leitaðist við að fá heildarmynd af helstu hjúkrunarþörfum 

og einkennum sjúklinga í líknarmeðferð. Gögnin voru fengin úr 

gagnasafni rannsóknarinnar „Heildrænt mat á líðan sjúklinga í 

líknarmeðferð“og því þurfti ekki að safna gögnum fyrir þessa 

meistararitgerð. Ekki var rætt við sjúklinga eða aðstandendur þeirra. 

Fengin voru leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd (02-160) og 

Persónuvernd (2002120589MS/-), auk þess sem hún var tilkynnt 

Siðanefnd LSH. Fengin voru leyfi frá ábyrgðarmönnun rannsóknarinnar, 

þeim Ingibjörgu Hjaltadóttur og Valgerði Sigurðardóttur, til að fá að nota 

gögnin í þessa meistararitgerð.  
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Niðurstöður 
Rannsóknarspurningum verður svarað og niðurstöður sýndar í töflum og 

myndum auk texta. Alls tóku þátt í rannsókninni 123 einstaklingar og er 

þeim lýst í fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum. 

Rannsóknarspurning 1. Hverjir njóta líknarþjónustu á Íslandi 
(aldur, kyn, þjóðerni, hjúskaparstaða, búsetuform, staðsetning 
líknarmeðferðar og áætlaðar lífslíkur) og hver eru helstu 
einkenni og þarfir sjúklinga við innlögn í líknarþjónustu?  

Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 71 ár. Aldursspönnin var 70 

ár með tvítoppa kúrfu. Elsti einstaklingurinn var fæddur árið 1908 (95 

ára) og sá yngsti 1978 (25 ára). Flestir voru fæddir árin 1926 og 1946. 

Meira en helmingur einstaklinga (61%) voru 70 ára og eldri og 70,7% 

voru 65 ára og eldri. Rúmlega þriðjungur hópsins var fæddur á tímabilinu 

1919 til 1928 og var því á aldursbilinu 75–85 ára. Í töflu 9 má sjá nánari 

lýsingu á þátttakendum.  

Nokkuð jöfn kynjaskipting var á þátttakendum. Karlar voru tæplega 

helmingur þátttakenda (48,0%) og konur rúmlega helmingur (52,0%). 

Tveir þátttakenda voru erlendir en aðrir íslenskir. Yfir helmingur 

þátttakenda voru giftir/kvæntir (52,5%), 37 karlar og 27 konur og tæplega 

fjórðungur þátttakenda (22,1%) voru ekklar/ekkjur, 8 karlar og 19 konur.  

Langflestir þátttakenda bjuggu í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði, eða 

92,6%. Líknarteymi LSH sinnti tæplega fjórðungi einstaklinga við fyrstu 

komu (23,6%), Karitas og Heimahlynning sinntu samtals þriðjungi 

þátttakenda við komu (32,5%) og líknardeildir LSH 43,9% einstaklinga.  

Mælitækið miðar við að meðferðaraðilar sjúklings meti áætlaðar 

lífslíkur þeirra við komu í þjónustuna. Andlát var yfirvofandi hjá 4,6% 

einstaklinga við komu í þjónustuna en áætlaðar lífslíkur rúmlega 
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fjórðungs þátttakenda (28,5%) voru minni en sex vikur, en áætlaðar 

lífslíkur flestra eða 71,6%, voru að mati meðferðaraðila þeirra sex vikur 

eða meira. Þess ber að geta að flestir þeirra sem höfðu verulega skertar 

lífslíkur lögðust inn á líknardeildir. 

Á rannsóknartímabili útskrifuðust alls 111 einstaklingar, 81 lést og 30 

voru útskrifaðir annað. Tólf einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni 

voru áfram í líknarþjónustunni þegar rannsókn lauk og voru ellefu þeirra í 

heimaþjónustunni og einn á líknardeild. Í töflu 9 er lýsing á þátttakendum.  
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Tafla 9. Lýsing á þátttakendum (n=123). 

Lýsing á þátttakendum  n (%) 
Aldur  

25-64 ára, fullorðnir (f. 1939-1978) 36 (29,3) 
65-74 ára, eldri borgarar (f. 1929-1938) 28 (22,8) 
75-84 ára, aldraðir (f. 1919-1928) 43 (35,0) 
85-95 ára, háaldraðir (f. 1908-1918) 16 (13,0) 

Kyn  
Karlar 59 (48,0) 
Konur 64 (52,0) 

Þjóðerni  
Íslendingar 121 (98,4) 
Aðrar þjóðir 2 (1,6) 

Hjúskaparstaða  
Aldrei gifst/kvænst 14 (11,5) 
Gift/kvæntur 64 (52,5) 
Óvígð sambúð 5 (4,1) 
Ekkja/ekkill 27 (22,1) 
Skilin/nn að borði og sæng 3 (2,5) 
Fráskilin(n) 9 (7,4) 

Búsetuform  
Einkaheimili 113 (92,6) 
Sambýli 8 (6,6) 
Annað 1 (0,8) 

Staðsetning líknarmeðferðar  
Líknarteymi 29 (23,6) 
Heimahlynning 14 (11,4) 
Karitas 26 (21,1) 
Líknardeild Kópavogi 33 (26,8) 
Líknardeild Landakoti 21 (17,1) 

Áætlaðar lífslíkur (metnar af meðferðaraðilum)  
Andlát yfirvofandi 5 (4,6) 
Minni en sex vikur 26 (23,9) 
Sex vikur eða meiri, en minni en sex mánuðir 61 (56,0) 
Sex mánuðir eða meira 17 (15,6) 

Útskrift  
Andlát 81 (65,9) 
Útskrift annað  30 (24,4) 
Í líknarþjónustu við lok rannsóknar  12 (9,8) 
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Einkenni sjúklinga við komu 
Algengustu einkenni sjúklinganna sem tóku þátt í rannsókninni, óháð 

styrkleika, voru þreyta, lystarleysi, verkir, svefntruflanir, næringarinntekt 

ekki nægjanleg, ógleði, mæði við áreynslu, hægðatregða, munnþurrkur, 

bjúgur, svefnleysi eða breytingar á svefnmynstri, dapurt, raunalegt eða 

áhyggjufullt yfirbragð og minnkuð félagsleg samskipti. Á mynd 1 má sjá 

helstu einkenni sjúklinga við komu í líknarþjónustu. 

Þreyta var algengasta einkennið hjá sjúklingum og mældist hjá 92,5% 

þátttakenda við komu í líknarþjónustu. Auk þreytu, lítils úthalds og 

lystarleysis voru verkir mjög algengir við komu í líknarþjónustu, eða 

70,7%, og höfðu 39,8% þátttakenda verki daglega. Tæplega fjórðungur, 

eða 23%, voru með mjög sára eða óbærilega verki og 28,7% voru með 

talsverða verki.  
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Mynd 1. Helstu einkenni sjúklinga við komu í líknarþjónustu. 

Þarfir sjúklinga við komu 
Meira en helmingur þátttakenda var með skerta líkamlega færni eða getu 

við athafnir daglegs lífs, en í mismiklum mæli. Flestir, eða 56,9%, þurftu 

aðstoð við persónulega snyrtingu, 55,4% þurftu aðstoð við að nota salerni 

og 59,4% aðstoð við að komast á milli staða á sömu hæð.  
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Mynd 2. Hlutfall þeirra sem höfðu skerta líkamlega og vitræna færni og getu við 

komu í líknarþjónustu. 

Sálræn og félagsleg líðan var metin við komu í líknarþjónustu út frá 

andlegum þörfum sjúklinga og viðskilnaði þeirra við lífið. Meirihluti 

sjúklinga, eða 67,7%, fundu andlegan styrk í trúarlegum eða andlegum 

veruleika og 86,7% voru sáttir við lífið við komu í líknarþjónustu. Flestir, 

eða 93,4%, fundu tilgang í daglegu lífi sínu og 97,9% höfðu eitthvað til 

að gleðjast yfir. Þrír af hverjum fjórum, eða 67,9%, sögðust alltaf hafa 

jákvætt lífsviðhorf. Aðrar þarfir voru mun sjaldgæfari eins og sjá má á 

mynd 3. 
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Mynd 3. Andlegar þarfir hjá þátttakendum við komu í líknarþjónustu.  

Þegar viðskilnaður við lífið var skoðaður hjá þátttakendum við komu í 

líknarþjónustu kom í ljós að 21,7% sjúklinga var að vinna í óloknum 

málum en 44,4% hafði lítið eða ekkert af óloknum málum. Tæplega fjórir 

af hverjum fimm (79,4%) sögðust hafa styrkleika sem hægt væri að 

virkja. 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda áttu fjölskyldur sem tóku þátt í því 

sem var að gerast og voru tengsl við fjölskyldu sterk og styðjandi. Á 

mynd 4 má sjá viðhorf og stöðu sjúklinga varðandi viðskilnað þeirra við 

lífið og samband við fjölskyldur sínar. Myndin sýnir hlutfall sjúklinga 

sem atriðin áttu við þegar matið var gert. 
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Mynd 4. Viðhorf og staða sjúklinga varðandi viðskilnað þeirra við lífið. 

Fyrirmæli og óskir sjúklinga um meðferð voru sjaldan skráð. Oftast var 

skráð að sjúklingar vildu deyja þar sem þeir væru, eða í 13,3% tilvika. 

Næst flest fyrirmæli voru um að ekki yrði reynd endurlífgun, eða í 10,9% 

tilvika. Einnig var í 10,7% tilvika fyrirmæli um að fá aðeins þá umönnun 

sem miðaði að vellíðan.  

Samkvæmt niðurstöðum um félagsleg tengsl dvöldu ættingi, maki eða 

vinur með sjúklingum meira en 4 klukkustundir á sólarhring í 54,0% 

tilvika. Á mynd 5 má sjá þann tíma sem ættingi, maki eða vinur dvaldi 

með sjúklingi á síðustu 24 klukkustundum fyrir gerð mats við komu í 

líknarþjónustu.  
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Mynd 5. Tími sem ættingi, maki eða vinur dvaldi með sjúklingi sólarhring fyrir 

gerð mats.  

Niðurstöður sýndu einnig að maki reyndist oftast vera fyrsti 

umönnunaraðili, eða í 46,3% tilvika, og síðan barn eða tengdabarn í 

39,0% tilvika. Seinni umönnunaraðili var oftast barn eða tengdabarn, eða 

í 62,3% tilvika. Á mynd 6 má sjá tvo helstu umönnunaraðila sjúklings.  
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Mynd 6. Tveir helstu umönnunaraðilar sjúklings.  

Rannsóknarspurning 2. Er munur á einkennum og þörfum 
sjúklinga við komu í líknarþjónustu eftir aldri og kyni eða 
staðsetningu þjónustu (heima eða líknardeild)? 

Notað var kí kvaðrat próf til að sjá hvort marktækur munur væri á 

einkennum og þörfum sjúklinga eftir staðsetningu þjónustu, aldri og kyni. 

Nokkur einkenni og þarfir voru ekki með gilt kí kvaðrat þar sem of fáir 

einstaklingar voru í hóp til að dreifing yrði nægjanleg. Skammstöfunin 

(óg) er sett fyrir aftan p gildið í þeim tilvikum þar sem það á við.  

Einkenni eftir aldri 
Einkenni voru skoðuð sem tvíkosta, það er að segja hvort einkenni væru 

til staðar eða ekki. Í töflu 10 má sjá samanburð á einkennum eftir aldri. 

Aldursflokkar eru fjórir: fullorðnir (25-64 ára), eldri borgarar (65-74 ára), 

aldraðir (75-84 ára) og háaldraðir (85-95 ára). 
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Tölfræðilega marktækur munur reyndist ekki vera á einkennum eftir 

aldri. Ógilt kí kvaðrat próf var á þreytu og minni félagslegum 

samskiptum.  

Tafla 10. Samanburður á einkennum eftir aldri. 

Einkenni  25-64 
ára 

65-74 
ára 

75-84 
ára 

85-95 
ára 

kí 
kvaðrat 

P 
gildi 

(n=123) n (%) n (%) n (%) n (%) χ2  

Þreyta 32(94,1) 26(92,9) 39(92,9) 14(87,5) 0,718 óg 
Lystarleysi 24(70,6) 22(81,5) 31(72,1) 14(93,3) 3,859 0,277 
Verkir 29(80,0) 22(78,6) 28(65,1) 8(50,0) 6,486 0,090 
Svefntruflanir 22(62,9) 16(59,3) 18(48,6) 7(43,8) 2,488 0,477 
Næringarinntaka 
skert, þyngdartap 

16(53,3) 10(40,0) 20(55,5) 5(50,0) 1,568 0,667 

Ógleði 15(45,5) 11(39,3) 18(42,9) 7(43,8) 0,242 0,971 
Mæði við 
áreynslu 

16(48,5) 13(48,1) 13(32,5) 6(42,9) 2,473 0,480 

Hægðatregða 12(35,3) 13(48,1) 16(38,1) 8(50,0) 1,706 0,636 
Munnþurrkur 14(43,8) 11(39,3) 14(35,0) 6(40,0) 0,578 0,901 
Bjúgur 6(15,8) 7(28,0) 9(22,0) 4(25,0) 0,847 0,838 
Svefnleysi 12(48,0) 5(27,7) 9(33,3) 4(33,3) 2,184 0,535 
Dapurt yfirbragð 16(54,3) 10(37,0) 13(31,0) 3(20,0) 6,910 0,075 
Minni félagsleg 
samskipti 

9(50,0) 9(50,0) 5(31,3) 1(16,7) 3,290 óg 

*Munur milli aldurshópa var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, 
p<0,05 samkvæmt kí kvaðrat prófi. óg=ógilt kí kvaðrat próf.  

Þarfir eftir aldri 
Þarfir voru skoðaðar sem tvíkosta, það er hvort sjúklingar þyrftu litla eða 

enga aðstoð hjúkrunarfólks við að uppfylla þarfir sínar vegna skerðingar 

eða hvort þeir þyrftu mikla eða alla aðstoð hjúkrunarfólks. Í töflu 11 má 

sjá samanburð á þörfum eftir aldri. Aldur er flokkaður í fjóra flokka, 

fullorðna (25-64 ára), eldri borgara (65-74 ára), aldraða (75-84 ára) og 
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háaldraða (85-95 ára). 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist á göngufærni og hæfni til að 

nota salerni eftir aldri. Í báðum tilvikum voru flestir með skerðingu í elsta 

hópnum. Ógilt kí kvaðrat próf var í hæfni til að matast. 

Tafla 11. Samanburður á þörfum eftir aldri. 

Þarfir 25-64 
ára 

65-74 
ára 

75-84 
ára 

85-95 
ára 

kí 
kvaðrat 

P gildi 

(n=123) n (%) n (%) n (%) n (%) χ2  

Færni við persónulega 
snyrtingu mikið 
skert 

7(19,4) 5(17,9) 12(27,9) 6(37,5) 2,905 0,406 

Hæfni til að matast 
mikið skert 

5(13,9) 5(17,9) 5(11,6) 3(20,0) 0,898 óg 

Göngufærni mikið 
skert 

16(44,4) 5(17,9) 20(46,5) 9(56,3) 8,471 0,037* 

Hæfni til að nota 
salerni mikið skert 

11(31,4) 6(23,1) 15(35,7) 11(68,8) 9,635 0,022* 

Hreyfifærni í rúmi 
mikið skert 

4(11,4) 5(18,5) 8(19,0) 6(37,5) 4,831 0,185 

Hjálpartæki við 
þvaglát notuð 

7(21,2) 9(33,3) 18(41,9) 9(56,3) 6,692 0,082 

Stjórn á hægðum 
mikið skert  

11(30,6) 5(18,5) 12(27,9) 6(37,5) 2,042 0,564 

Vitræn geta til 
daglegra ákvarðana 
mikið skert  

11(30,6) 6(22,2) 11(25,6) 7(50,0) 3,873 0,276 

Geta til að tjá sig 
mikið skert 

8(22,2) 5(19,2) 8(18,6) 5(31,0) 1,206 0,752 

*Munur milli aldurshópa var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, 
p<0,05 samkvæmt kí kvaðrat prófi. óg=ógilt kí kvaðrat próf. 

Einkenni eftir kyni 
Einkenni eftir kyni voru skoðuð sem tvíkosta, það er að segja hvort 

einkenni væru til staðar eða ekki. Í töflu 12 má sjá mun á einkennum eftir 

kyni.  



71 

Tölfræðilega marktækur munur á einkennum reyndist ekki vera hjá 

sjúklingum eftir kyni nema varðandi lystarleysi. Þar reyndust konur 

lystarlausari en karlar. Þreyta var með ógilt kí kvaðrat. 

Tafla 12. Samanburður á einkennum eftir kyni. 

Einkenni  Karlar Konur 
kí 
kvaðrat P gildi 

(n=123) n (%) n (%) χ2  
Þreyta 53 (93,0) 58 (92,1) 0,036 óg 
Lystarleysi 38 (67,9) 53 (84,1) 4,362 0,037* 
Verkir 42 (71,2) 45 (70,3) 0,011 0,915 
Svefntruflanir 32 (58,2) 31 (51,7) 0,492 0,483 
Næringarinntaka skert, 
þyngdartap 

20 (45,5) 31 (54,4) 0,792 0,373 

Ógleði 19 (33,9) 32 (50,8) 3,443 0,064 
Mæði við áreynslu 24 (44,4) 24 (40,0) 0,230 0,631 
Hægðatregða 19 (33,9) 30 (47,6) 2,294 0,130 
Munnþurrkur 22 (40,7) 23 (37,7) 0,111 0,739 
Bjúgur 14 (26,4) 12 (19,4) 0,814 0,367 
Svefnleysi, breytingar á 
svefnmynstri 

18 (37,2) 14 (35,9) 0,015 0,902 

Dapurt yfirbragð 26 (45,6) 19 (30,6) 2,830 0,093 
Minni félagsleg samskipti 14 (48,3) 10 (34,5) 1,137 0,286 

*Munur milli kynja var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, p<0,05 
samkvæmt kí kvaðrat prófi. óg=ógilt kí kvaðrat próf.  

Þarfir eftir kyni 

Þarfir eftir kyni voru skoðaðar sem tvíkosta þar sem skoðað var hvort 

sjúklingar þyrftu litla eða enga aðstoð hjúkrunarfólks til að uppfylla þarfir 

sínar vegna skerðingar annars vegar eða hvort þeir þyrftu mikla eða alla 

aðstoð hjúkrunarfólks hins vegar. Í töflu 13 má sjá samanburð á þörfum 

eftir kyni.  

Aðeins reyndist tölfræðilega marktækur munur á þörfum sjúklinga eftir 

kyni vera á stjórn á hægðum. Konur voru með minni færni en karlar og 

þurftu meiri aðstoð hjúkrunarfólks.   
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Tafla 13. Samanburður á þörfum eftir kyni. 

Þarfir Karlar Konur 
kí 
kvaðrat P gildi 

(n=123) n (%) n (%) χ2  

Færni við persónulega snyrtingu 
mikið skert 

17 (28,8) 13 (20,3) 1,203 0,273 

Hæfni til að matast mikið skert 10 (16,9) 8 (12,7) 0,438 0,508 
Göngufærni mikið skert 29 (49,2) 21 (32,8) 3,397 0,065 
Hæfni til að nota salerni mikið 
skert 

24 (42,9) 19 (30,2) 2,072 0,150 

Hreyfifærni í rúmi mikið skert 12 (21,4) 11 (17,2) 0,347 0,556 
Hjálpartæki við þvaglát notuð 24 (42,1) 19 (30,6) 1,690 0,194 
Stjórn á hægðum mikið skert  11 (18,6) 23 (36,5) 4,837 0,028* 
Vitræn geta til daglegra 
ákvarðana mikið skert  

20 (34,5) 15 (24,2) 1,536 0,215 

Geta til að tjá sig mikið skert 13 (22,4) 13 (20,6) 0,057 0,812 

*Munur milli kynja var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, p<0,05 
samkvæmt kí kvaðrat prófi.  

Einkenni og þarfir eftir staðsetningu 
Fyrir úrvinnslu gagna eftir staðsetningu þjónustu voru notuð gögn 

þátttakenda sem fengu sérhæfða líknarþjónustu heima og á líknardeild 

(n=94). Meðalaldur sjúklinga var 71 ár. Karlar voru 48,0% og konur 

52,0%. Þátttakendur sem fengu þjónustu líknarteymis (n=29) voru á 

mörgum ólíkum deildum innan LSH og voru gögn þeirra ekki notuð hér. 

Alls fengu 54 sjúklingar þjónustu á líknardeildum og 40 fengu þjónustu í 

heimahúsum. Hlutfallslega fleiri karlar voru í heimaþjónustu (55,2%) en 

konur (44,8%). Þar af leiðandi voru hlutfallslega fleiri konur á 

líknardeildum (52,9%) en karlar (47,1%). Rúmlega helmingur þeirra sem 

voru milli 65 og 74 ára, eða 54,5%, fengu þjónustu í heimahúsum en aðrir 

aldurshópar voru oftar á líknardeildum. Yfirgnæfandi hluti háaldraðra var 

á líknardeildum, eða 85,7%. 
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Einkenni eftir staðsetningu  
Einkenni voru skoðuð tvíkosta, það er að segja hvort einkenni væru til 

staðar eða ekki. Eingöngu reyndist tölfræðilega marktækur munur vera á 

ógleði og minni félagslegum samskiptum sem voru í báðum tilvikum 

meiri hjá sjúklingum sem fengu líknarþjónustu í heimahúsi. 

Þreyta var ekki með gilt kí kvaðrat þar sem dreifing þreytu er lítil en 

yfir 90% sjúklinga sýndi einkenni þreytu hvort heldur þeir voru á 

líknardeildum eða í heimahúsi. Í töflu 14 má sjá samanburð á einkennum 

eftir staðsetningu þjónustu og hvort marktækur munur var til staðar.  

Tafla 14. Samanburður á einkennum eftir staðsetningu líknarþjónustu. 

Einkenni  Heimaþjónusta Líknardeildir kí kvaðrat P gildi 

(n=94) n (%) n (%) χ2  

Þreyta 35 (92,1) 48 (90,6) 0,065  óg 
Lystarleysi 33 (84,6) 36 (66,7) 3,810 0,051 
Verkir 25 (62,5) 41 (75,9) 1,980 0,159 
Svefntruflanir 20 (55,5) 22 (40,7) 1,905 0,168 
Næringarinntaka 
skert, þyngdartap 

23 (60,5) 20 (42,6) 2,715 0,099 

Ógleði 21 (55,3) 15 (28,3) 6,728 0,009* 
Mæði við áreynslu 17 (44,7) 17 (32,1) 1,516 0,218 
Hægðatregða 14 (36,8) 20 (37,0) 0,000 0,985 
Munnþurrkur 11 (28,2) 13 (24,5) 0,158 0,691 
Bjúgur 7 (17,9) 11 (20,8) 0,112 0,737 
Svefnleysi, breytingar 
á svefnmynstri 

12 (47,2) 11 (26,8) 2,636 0,104 

Dapurt yfirbragð 15 (37,5) 21 (39,6) 0,043 0,835 
Minni félagsleg 
samskipti 

17 (58,6) 7 (24,1) 7,108 0,008* 
 

*Munur eftir staðsetningu þjónustu var tölfræðilega marktækur miðað við 95% 
öryggismörk, p<0,05 samkvæmt kí kvaðrat prófi. óg=ógilt kí kvaðrat próf. 
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Þarfir eftir staðsetningu 
Þarfir voru skoðaðar sem tvíkosta. Annars vegar hvort sjúklingar þyrftu 

litla eða enga aðstoð hjúkrunarfólks til að uppfylla þarfir sínar vegna 

skerðingar og hins vegar hvort þeir þyrftu mikla eða alla aðstoð 

hjúkrunarfólks. Í töflu 15 má sjá samanburð á þörfum eftir staðsetningu 

þjónustu og hvort munur sé marktækur. Taflan sýnir fjölda og hlutfall 

þeirra sem þurfa mikla eða alla aðstoð.  

Sjúklingar á líknardeildum voru tölfræðilega marktækt með skertari 

líkamlega færni en sjúklingar sem fengu þjónustu í heimahúsi nema hvað 

varðar stjórn á hægðum. Vitræn geta til daglegra ákvarðana og geta til að 

tjá sig var tölfræðilega marktækt minni hjá sjúklingum á líknardeild.  

Tafla 15. Samanburður á þörfum eftir staðsetningu líknarþjónustu.  

Þarfir  Heimaþjónusta Líknardeildir kí kvaðrat P gildi 

(n=94) n (%) n (%) χ2  
Skert færni við 
persónulega 
snyrtingu mikil 

3 (7,5) 22 (40,7) 13,006 0,000* 

Hæfni til að matast 
mikið skert 

2 (5,0) 12 (22,2) 5,377 0,020* 

Göngufærni mikið 
skert 

3 (7,5) 32 (59,3) 26,341 0,000* 

Hæfni til að nota 
salerni mikið skert 

7 (18,9) 27 (50,9) 9,506 0,002* 

Hreyfifærni í rúmi 
mikið skert 

2 (5,4) 14 (25,9) 6,380 0,012* 

Hjálpartæki við 
þvaglát 

6 (15,4) 26 (50,0) 11,712 0,001* 

Skert stjórn á 
hægðum mikil  

11 (27,5) 17 (31,5) 0,174 0,676 

Skert vitræn geta til 
daglegra ákvarðana 
mikil  

7 (17,5) 25 (47,2) 8,891 0,003* 

Skert geta til að tjá 
sig mikil 

6 (15,0) 18 (34,0) 4,281 0,039* 

*Munur eftir staðsetningu þjónustu var tölfræðilega marktækur miðað við 95% 
öryggismörk, p<0,05 samkvæmt kí kvaðrat prófi.  
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Rannsóknarspurning 3. Hver eru helstu einkenni og þarfir 
sjúklinga í líknarmeðferð á þremur tímapunktum:  
 a. Við innlögn í líknarþjónustu (1. tímapunktur, T1)? 
 b. Fjórtán dögum eftir innlögn (2. tímapunktur, T2)? 
 c. Við útskrift úr líknarþjónustu (3. tímapunktur, T3)? 

Notað var mat frá sjúklingum sem voru metnir á þremur tímapunktum. 

Mat úr síðustu legu (innlögn) sjúklinga í líknarþjónustu var notað og 

borið saman milli tímapunkta (T1, T2 og T3). Fjöldi sjúklinga var 81. 

Meðalaldur einstaklinga (n=81) var örlítið lægri, 70 ár, en alls hópsins 

(n=123) sem var 71 ár. Í hópnum sem hér er notaður (n=81) voru alls 

55,6% einstaklinga 70 ára og eldri og 66,7% einstaklinga voru 65 ára og 

eldri. Einkenni og þarfir voru skoðuð með tilliti til þess hvort einkenni 

væru til staðar á einhverjum þeirra þriggja tímapunkta sem skoðaðir voru 

eða hvort sjúklingar væru sjálfbjarga við að uppfylla þarfir sínar.  

Einkenni sjúklinga á þremur tímapunktum 
Athugað var hvort einkenni væru sýnilega til staðar eða ekki. Niðurstöður 

sýna að margir sjúklingar finna fyrir þreytu á öllum tímapunktum (88,8-

91,4%). Lystarleysi (71,3-82,1%) og verkir (70,0-77,5%) hrjá einnig 

marga en önnur einkenni eru sýnileg í mismiklum mæli. Í töflu 16 má sjá 

tíðni einkenna hjá þátttakendum á öllum þremur tímapunktunum.  
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Tafla 16. Tíðni einkenna hjá sjúklingum á þremur tímapunktum. 

Einkenni  T1 T2 T3 

(n=81) n (%) n (%) n (%) 

Þreyta 71 (88,8) 73 (90,1) 74 (91,4) 
Lystarleysi 57 (71,3) 57 (70,4) 64 (82,1) 
Verkir 56 (70,0) 56 (70,0) 62 (77,5) 
Svefntruflanir 31 (40,3) 25 (31,3) 32 (40,0) 
Næringarinntaka skert, þyngdartap 37 (51,4) 33 (42,9) 49 (72,1) 
Ógleði 34 (42,0) 25 (31,3) 23 (28,4) 
Mæði við áreynslu 29 (36,3) 27 (33,8) 43 (54,4) 
Hægðatregða 30 (37,5) 24 (31,2) 31 (38,3) 
Munnþurrkur 20 (25,3) 31 (38,3) 38 (46,9) 
Bjúgur 17 (21,0) 23 (28,4) 22 (27,5) 
Svefnleysi, breytingar á svefnmynstri 15 (23,1) 12 (16,9) 18 (29,5) 
Dapurt raunaleg yfirbragð 28 (35,0) 26 (30,3) 26 (42,6) 
Minni félagsleg samskipti 22 (31,4) 22 (31,4) 28 (46,7) 

Þarfir sjúklinga á þremur tímapunktum 
Athugað var hvort sjúklingar væru sjálfbjarga við að uppfylla þarfir sínar 

eða hvort þeir þyrftu aðstoð hjúkrunarfólks vegna skerðingar á líkamlegri 

og vitrænni færni og getu. Þarfir sjúklinga fyrir aðstoð hjúkrunarfólks 

voru mismiklar eftir tímapunktum. Í töflu 17 má sjá tíðni skerðingar á 

líkamlegri og vitrænni færni og getu hjá sjúklingum á þremur 

mismunandi tímapunktum.  
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Tafla 17. Tíðni skerðingar á líkamlegri og vitrænni færni og getu á þremur 

tímapunktum. 

Þarfir T1 T2 T3 

(n=81) n (%) n (%) n (%) 

Skert færni við persónulega snyrtingu 42 (51,9) 49 (60,5) 59 (72,8) 
Skert hæfni til að matast 22 (27,2) 32 (39,5) 56 (69,1) 
Göngufærni milli staða á sömu hæð 
skert 

46 (56,8) 50 (62,5) 63 (77,8) 

Hæfni til að nota salerni skert 41 (52,6) 44 (56,4) 54 (68,4) 
Skert hreyfifærni í rúmi 24 (30,4) 34 (43,0) 54 (66,7) 
Hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar 26 (32,3) 35 (44,4) 51 (63,0) 
Skert stjórn á hægðum 19 (23,5) 20 (24,7) 42 (51,9) 
Skert vitræn geta til daglegra ákvarðana 27 (33,3) 26 (32,9) 25 (42,4) 
Skert geta til að tjá sig 16 (19,8) 24 (30,0) 31 (50,0) 

Rannsóknarspurning 4. Hvert er mynstur og styrkleiki einkenna 
hjá sjúklingum í líknarmeðferð á T1, T2 og T3? 
Einkenni voru skoðuð með tilliti til þess hvort þau væru sýnileg (til 

staðar/ekki til staðar) og þá hversu oft þau voru sýnileg, svo sem ekki 

greinanleg síðustu þrjá daga en vitað er að eru til staðar, einkenni 

greinanleg einn til tvo daga af síðustu þremur dögum eða einkenni 

greinanleg daglega alla síðustu daga. Sjá kvarða í töflu 4. Styrkleiki 

verkja var einnig skoðaður svo og verkjamynstur. Sjá kvarða í töflu 5.  

Þreyta reyndist vera algeng hjá sjúklingum og var sýnileg daglega hjá 

flestum. Á tíma 1 var þreyta sýnileg daglega hjá 77,58% sjúklinga, á tíma 

2 var hún sýnileg daglega hjá 71,6% og á tíma 3 var hún sýnileg daglega 

hjá 82,7% sjúklinga. Lystarleysi var mismunandi eftir tímabilum en var 

sýnilegt daglega hjá mörgum, eða 52,5% á tíma 1, 45,7% á tíma 2 og 

71,8% á tíma 3. 
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Verkir voru tíðir hjá sjúklingum en mismunandi eftir tímapunktum. Á 

mynd 7 má sjá sýnileika verkja hjá sjúklingum á þremur mismunandi 

tímapunktum. Styrkleiki verkja var allt frá því að vera vægir verkir og til 

þess að vera á stundum óbærilegir verkir. Á mynd 8 má sjá styrk verkja 

hjá sjúklingum á þremur mismunandi tímapunktum. Verkjamynstur gaf til 

kynna fjölda þeirra sem fengu eitt verkjakast á þremur sólarhringum til 

þeirra sem voru með stöðuga verki. Flestir voru með verki af og til á 

öllum tímapunktum. Á mynd 9 má sjá verkjamynstur sjúklinga á þremur 

mismunandi tímapunktum.  

Mynd 7. Sýnileiki verkja hjá sjúklingum á þremur tímapunktum.  
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Mynd 8. Styrkleiki verkja hjá sjúklingum á þremur tímapunktum.  

Mynd 9. Verkjamynstur hjá sjúklingum á þremur tímapunktum.  

Svefntruflanir voru hjá 11,7% sjúklinga á tíma 1, 11,3% á tíma 2 og 

27,5% á tíma 3. Næringarinntaka var ónóg hjá mörgum sjúklingum og 

þyngdartap sýnilegt en mismikið eftir tímabilum. Á tíma 1 var sýnilegt 

þyngdartap hjá 40,3% sjúklinga, 37,7% á tíma 2 og 65,2% á tíma 3. 

Sjúklingar sem léttust meira en 1 kíló á viku voru 11,1% á T1, 5,2% á T2 

og 5,8% á T3.  

Ógleði var mismunandi eftir tímabilum og voru færri með ógleði eftir 

því sem á tímann leið. Á tíma 1 voru 14,8% sjúklinga með ógleði 

daglega, 6,3% á tíma 2 og 7,4% á tíma 3. Hjá þeim sem fundu fyrir mæði 
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var mæði við áreynslu oftast sýnileg daglega. Á tíma 1 var mæði við 

áreynslu sýnileg daglega hjá 26,3% sjúklinga, 23,8% á tíma 2 og 34,2% á 

tíma 3.  

Hægðatregða var til staðar hjá þriðjungi sjúklinga. Á mynd 10 má sjá 

hægðatregðu hjá sjúklingum á þremur mismunandi tímapunktum.  

Mynd 10. Sýnileiki hægðatregðu hjá sjúklingum á þremur tímapunktum. 

Sjúklingar fundu mismikið fyrir munnþurrki. Hann var sýnilegastur 

daglega við útskrift úr þjónustunni. Á tíma 1 var munnþurrkur sýnilegur 

daglega hjá 20,3% sjúklinga, 29,6% á tíma 2 og 35,8% á tíma 3. Bjúgur 

var sýnilegur daglega á tíma 1 hjá 13,6% sjúklinga, 24,7% á tíma 2 og 

25,0% á tíma 3. Svefnleysi eða breytingar á svefnmynstri sáust daglega á 

tíma 1 hjá 7,7% sjúklinga, 4,2% á tíma 2 og 13,1% á tíma 3.  

Dapurt, raunalegt eða áhyggjufullt yfirbragð mátti sjá daglega hjá 

sjúklingum í 20,0% tilvika og sjaldnar. Á mynd 11 má sjá dapurt, 

raunalegt eða áhyggjufullt yfirbragð hjá sjúklingum á þremur mismunandi 

tímapunktum. Minnkuð félagsleg samskipti voru greinanleg daglega hjá 

19,0% sjúklinga á tíma 1, 20,0% á tíma 2 og 36,7% á tíma 3. 
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Mynd 11. Sýnileiki dapurs, raunalegs eða áhyggjufulls yfirbragðs hjá sjúklingum á 

þremur tímapunktum.  

Rannsóknarspurning 5. Hversu mikla aðstoð hjúkrunarfólks 
þurfa sjúklingar í líknarþjónustu við að uppfylla andlegar og 
líkamlegar þarfir sínar á T1, T2 og T3? 
Þarfir sjúklinga voru skoðaðar með tilliti til þess hvort og hversu mikla 

aðstoð sjúklingar þurftu frá hjúkrunarfólki vegna skerðingar á líkamlegri 

og andlegri færni og getu. Mælikvarði sem notaður var sagði til um hvort 

sjúklingar væru sjálfbjarga, þyrftu einungis skipulag, eftirlit, takmarkaða 

aðstoð, mikla aðstoð, mjög mikla aðstoð eða væru algjörlega ósjálfbjarga. 

Ef athöfn fór ekki fram á tímabilinu var litið svo á að sjúklingur væri 

ósjálfbjarga og þær tölur því flokkaðar með sem „algjörlega ósjálfbjarga“. 

Sjá töflu 6. 

Skerðing var mismikil hjá sjúklingum eftir tímapunktum en þeim 

fjölgaði verulega sem höfðu skerta færni og getu til líkamlegra og 

vitrænna athafna frá innlögn í líknarþjónustu til útskriftar. Skerðing var í 

flestum tilvikum mikil og þar með aukin þörf fyrir aðstoð hjúkrunarfólks. 
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Á mynd 12 má sjá færni sjúklinga við persónulega snyrtingu, þar með 

talið að greiða hár, bursta tennur, raka sig, farða, þvo andlit og hendur á 

þremur mismunandi tímapunktum.  

Mynd 12. Færni sjúklinga við persónulega snyrtingu á þremur tímapunktum.  

Færni sjúklinga til að matast án tillits til borðsiða var mismikil eftir 

tímabilum. Á tíma 1 þurftu 7,4% sjúklinga mjög mikla eða alla aðstoð við 

að matast, 9,8% á tíma 2 og 48,2% á tíma 3. Göngufærni sjúklinga milli 

staða á sömu hæð var einnig mismikil eftir tímabilum. Þörf sjúklinga fyrir 

aðstoð hjúkrunarfólks var því breytileg. Á mynd 13 má sjá göngufærni 

sjúklinga á þremur mismunandi tímapunktum.  
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Mynd 13. Göngufærni hjá sjúklingum á þremur tímapunktum.  

Hæfni sjúklinga við að nota salerni, þrífa sig að lokinni salernisferð, 

sjá um stómíu eða þvaglegg og lagfæra klæðnað var mismikið skert og 

þurftu þeir því breytilega aðstoð hjúkrunarfólks. Á mynd 14 má sjá hæfni 

sjúklinga við að nota salerni á þremur mismunandi tímapunktum.  

Mynd 14. Hæfni sjúklinga til að nota salerni á þremur tímapunktum.  
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Hreyfifærni í rúmi, svo sem hæfni sjúklinga til að hreyfa sig í og úr 

liggjandi stöðu, velta sér yfir á hliðarnar og hagræða sér útafliggjandi var 

mikið skert hjá 8,9% sjúklinga á tíma 1 og þurftu þeir mjög mikla eða alla 

aðstoð hjúkrunarfólks við að hreyfa sig í rúmi. Á tíma 2 tíma þurftu 

19,0% sjúklinga mjög mikla eða alla aðstoð hjúkrunarfólks og 54,3% á 

tíma 3.  

Sjúklingar þurftu oft á tíðum hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar og 

voru þvagleggir, uridom og bleiur helst notað. Á mynd 15 má sjá hjálpar-

tæki vegna þvagláta hjá sjúklingum á þremur mismunandi tímapunktum.  

Mynd 15. Hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar hjá sjúklingum á þremur 

tímapunktum.  

Sjúklingar voru með skerta stjórn á hægðum (lausheldni) í 7,4% tilvika 

á tíma 1, á tíma 2 í 7,4% tilvika og á tíma 3 í 9,9% tilvika. Vitræn geta til 

daglegra ákvarðana, svo sem hvenær farið er á fætur, borðað, hverju skuli 

klæðast eða taka sér fyrir hendur var mismikil á þremur mismunandi 

tímapunktum. Á tíma 1 voru 4,9% sjúklinga með mikla skerðingu og gátu 

sjaldan tekið ákvarðanir, 10,1% á tíma 2 og 44,3% á tíma 3.  
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Geta til að tjá sig, hvort heldur er með eða án orða var mismikil á 

þremur mismunandi tímapunktum. Á mynd 16 má sjá getu sjúklinga til að 

tjá sig á þremur tímapunktum. 

Mynd 16. Geta sjúklinga til að tjá sig á þremur tímapunktum.  

Rannsóknarspurning 6. Er munur á einkennum og þörfum 
sjúklinga í líknarþjónustu frá fyrsta mati (T1,) til annars mats 
(T2) og til þriðja mats (T3)? 

Rannsóknarspurningar 3 og 6 eru keimlíkar en þó er stigsmunur á 

þeim. Í spurningu 3 var helstu einkennum og þörfum sjúklinga á þremur 

tímapunktum lýst, það er að segja hvort einkenni og þörf fyrir aðstoð 

hjúkrunarfólks var til staðar eða ekki. Hins vegar fjallar spurning 6 um 

það hvort einkenni og þarfir sjúklinga yrðu að meðaltali meiri eða minni 

frá komu í líknarþjónustuna og til útskriftar úr henni. Því var einkennum 

og þörfum gefin meðalröðun eða meðalgildi (mean rank) og skoðað hvort 

breyting yrði á milli tímapunkta. Notaðar voru óflokkaðar breytur og þær 

bornar saman milli tímapunkta. Lægri tölur gefa til kynna minni einkenni 
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og hærri tölur meiri einkenni. Notað var Friedman próf til að skoða hvort 

marktækur munur væri á milli tímapunkta. Þegar svo reyndist vera var 

framkvæmt Wilcoxon eftirásamanburður (post hoc) til að sjá hvar 

munurinn lægi. Til að leiðrétta fyrir villu I, vegna fjölda samanburðar, var 

notuð Bonferroni leiðrétting. Við það breyttust viðmiðunarmörk fyrir 

marktækni úr p<0,05 í p<0,0167 (0,05 deilt með fjölda samanburðar). 

Munur á einkennum sjúklinga milli tímapunkta  
Einkenni voru skoðuð með tilliti til þess hvort breyting yrði á tíðni þeirra 

og styrkleika, það er að segja hvort einkenni jukust eða minnkuðu milli 

tímapunkta, við innlögn í líknarþjónustu (T1), eftir 14 daga (T2) og við 

útskrift úr líknarþjónustu (T3). Ekki reyndist vera tölfræðilega marktækur 

munur á öllum einkennum milli tímabila. Tafla 18 sýnir hvenær 

marktækur munur var til staðar. 
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Tafla 18. Munur á einkennum milli tímapunkta. 

Einkenni T1 T2 T3 
kí 
kvaðrat 

Friedman 
P gildi 

(n=81) 
meðal 
röðun  

meðal 
röðun 

meðal 
röðun χ2  

Þreyta 1,99 1,93 2,08 3,783 0,151 
Lystarleysi 1,96 1,83 2,21 11,346 0,003* 
Tíðni verkja 1,95 1,89 2,16 4,866 0,088 
Styrkur verkja 1,91 1,94 2,15 4,071 0,131 
Svefntruflanir 2,02 1,88 2,10 3,957 0,138 
Næringarinntaka skert 1,93 1,84 2,23 14,510 0,001* 
Ógleði 2,16 1,92 1,93 6,700 0,035* 
Mæði við áreynslu 1,96 1,87 2,16 10,393 0,006* 
Hægðatregða 2,03 1,91 2,06 1,694 0,429 
Munnþurrkur 1,83 1,99 2,18 12,797 0,002* 
Bjúgur 1,90 2,04 2,06 4,825 0,090 
Svefnleysi, breytingar 
á svefnmynstri 

2,07 1,87 2,05 3,206 0,201 

Dapurt og raunalegt 
yfirbragð 

1,98 1,92 2,09 2,341 0,310 

Minni félagsleg 
samskipti  

1,98 1,88 2,14 4,200 0,122 

*Munur milli tímabila var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, p<0,05 
samkvæmt Friedman prófi.  

Þau einkenni sem ekki var tölfræðilega marktækur munur á milli tíma 

eru þreyta, verkir, svefntruflanir, ógleði, bjúgur, svefnleysi, dapurt 

yfirbragð og minni félagsleg samskipti.  

Tíðni lystarleysis var 71,3% á tíma 1, 70,4% á tíma 2 og 82,1% á tíma 3. 

Lystarleysi jókst tölfræðilega marktækt milli T2 og T3, p=0,003. Ónóg 

næringarinntaka og þyngdartap var 51,4% á tíma 1, 42,9% á tíma 2 og 

72,1% á tíma 3. Tölfræðilega marktækur munur var á tíma 1 og tíma 3, 

p=0,009. Einnig var tölfræðilega marktækur munur á tíma 2 og tíma 3, 

p=0,000. Í báðum tilvikum var næringarinntaka of lítil og sjúklingar léttust.  
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Sýnileg ógleði var 42% á T1 miðað við 31,3% á T2, p=0,04. Þetta er 

þó ekki marktækur munur miðað við p=0,0167 (Bonferroni leiðrétting). 

Mæði við áreynslu var sýnileg hjá 36,3% sjúklinga á tíma 1, 33,8% á tíma 

2 og 54,4% á tíma 3. Tölfræðilega marktæk breyting varð milli T1 og T3 

annars vegar, p=0,017, og T2 og T3 hins vegar, p=0,003. Í báðum 

tilvikum varð aukning á sýnilegri mæði hjá þátttakendum.  

Munnþurrkur var sýnilegur hjá 25,3% á T1, 38,3% á T2 og 46,9% á 

T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð á sýnileika munnþurrks frá 

innlögn sjúklinga í líknarþjónustu (T1) og til útskriftar (T3), p=0,003. 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á T1 og T2 þegar miðað var við 

p=0,0167 (Bonferroni leiðrétting). 

Munur á þörfum sjúklinga milli tímapunkta  
Þarfir sjúklinga voru skoðaðar með tilliti til þess hvort breyting yrði á 

líkamlegri og vitrænni færni og getu, það er að segja hvort þörf fyrir 

aðstoð jókst eða minnkaði milli tímapunkta, við innlögn í líknarþjónustu 

(T1), eftir 14 daga (T2) og við útskrift úr líknarþjónustu (T3). Skoðað var 

út frá meðalröðun (mean rank), færni og getu og þýða lægri tölur minni 

þörf fyrir aðstoð hjúkrunarfólks en hærri tölur meiri þörf fyrir aðstoð. 

Tölfræðilega marktæk breyting varð á líkamlegri og vitrænni getu hjá 

þátttakendum milli tímabila. Í töflu 19 má sjá marktækan mun á þörfum 

eftir tímabilum. Niðurstöður sýna að fleiri voru með skerta líkamlega og 

vitræna færni og getu eftir því sem á tímann leið. Þó varð ekki 

tölfræðilega marktæk breyting á öllum þörfum milli tímabila.  
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Tafla 19. Munur á þörfum milli tímapunkta. 

Þarfir T1 T2 T3 
kí 
kvaðrat 

Friedman 
P gildi 

(n=81) 
meðal 
röðun 

meðal 
röðun 

meðal 
röðun χ2  

Færni við persónulega 
snyrtingu  

1,62 1,81 2,57 69,926 0,000* 

Hæfni til að matast  1,64 1,81 2,56 73,345 0,000* 
Göngufærni  1,71 1,83 2,46 47,523 0,000* 
Hæfni til að nota salerni 1,71 1,87 2,42 42,683 0,000* 
Hreyfifærni í rúmi  1,62 1,83 2,54 66,953 0,000* 
Hjálpartæki vegna 
þvagútskilnaðar 

1,85 1,98 2,17 10,950 0,004* 

Stjórn á hægðum  1,83 1,86 2,30 24,093 0,000* 
Vitræn geta til daglegra 
ákvarðana  

1,71 1,83 2,46 55,510 0,000* 

Geta til að tjá sig  1,73 1,86 2,41 39,282 0,000* 

*Munur milli tímabila var tölfræðilega marktækur miðað við 95% 
öryggismörk, p<0,05 samkvæmt Friedman prófi.  

Skerðing á færni við persónulega snyrtingu var hjá 51,9% sjúklinga á 

T1, 60,5% á T2 og 72,8% á T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð 

annars vegar milli T1 og T3, p=0,000, og hins vegar milli T2 og T3, 

p=0,000. Skerðing jókst í báðum tilvikum. 

Hæfni þátttakenda til að matast, án tillits til borðsiða, minnkaði með 

tímanum. Hún var hjá 27,2% á T1, 39,5% á T2 og 69,1% á T3. 

Tölfræðilega marktæk breyting varð milli T1 og T3, p=0,000. Á milli T2 

og T3 var ekki tölfræðilega marktækur munur þegar miðað var við 

p=0,0167 (Bonferroni leiðrétting). 

Sýnileg skerðing á göngufærni var hjá 56,8% sjúklinga á T1, 62,5% á 

T2 og 77,8% á T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð milli T1 og T3, 

p=0,000. Á T2 var sýnileiki skerðingar 62,5% miðað við 77,8% á T3, 
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p=0,000. Á milli T2 og T3 var ekki tölfræðilega marktækur munur þegar 

miðað var við p=0,0167 (Bonferroni leiðrétting). 

Hæfni til að nota salerni var skert hjá 52,6% sjúklinga á T1, 56,4% á 

T2 og 68,4% á T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð milli T1 og T3, 

p=0,000. Á T2 var sýnileiki skerðingar 56,4% samanborið við 68,4% á 

T3, p=0,000. Á milli T2 og T3 var ekki tölfræðilega marktækur munur 

þegar miðað var við p=0,0167 (Bonferroni leiðrétting). 

Hreyfifærni í rúmi minnkaði marktækt milli allra tímabila. Á T1 voru 

30,4% sjúklinga með skerta hreyfifærni í rúmi, 43,0% á T2, og 66,7% á 

T3. Milli T1 og T2 var p=0,001. Á T1 og T3 var p=0,000 og á milli T2 og 

T3 var p=0,000.  

Skert stjórn á hægðum var 23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,7% á T2 og 

51,9% á T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð milli T1 og T3 annars 

vegar, p=0,000, og milli T2 og T3 hins vegar, p=0,000. 

Vitræn geta þátttakenda til að taka ákvarðanir varðandi daglegt líf var 

skert hjá 33,3% á T1, 32,9% á T2 og 42,4% á T3. Tölfræðilega marktæk 

breyting varð milli T1 og T3 annars vegar, p=0,000, og T2 og T3 hins 

vegar, p=0,000.  

Geta þátttakenda til að tjá sig var skert hjá 19,8% á T1, 30,0% á T2 og 

50,0% á T3. Tölfræðilega marktæk breyting varð milli allra tímabila og 

skerðing jókst. Á milli T1 og T2 var p=0,004. Á milli T1 ogT3 var 

p=0,000 og á milli T2 og T3 var p=0,000. 

Rannsóknarspurning 7. Er munur á einkennum og þörfum 
sjúklinga við útskrift úr líknarþjónustu eftir tegund útskriftar? 

Notað var útskriftarmat hjá þátttakendum sem voru með gilt mat á 

þremur tímapunktum (n=81). Alls létust 44 einstaklingar, 25 útskrifuðust 

annað og 12 einstaklingar fengu áframhaldandi líknarþjónustu þegar rann-
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sókn var lokið. Notað var kí kvaðrat próf til að skoða hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri á einkennum og þörfum sjúklinga eftir tegund 

útskriftar.  

Einkenni eftir tegund útskriftar 
Einkenni voru skoðuð tvíkosta, það er að segja hvort þau væru til staðar 

eða ekki. Nokkur einkenni voru ekki með gilt kí kvaðrat þar sem of fáir 

einstaklingar voru í hóp til að dreifing yrði nægjanleg. Tafla 20 sýnir 

hvort marktækur munur var á einkennum eftir tegund útskriftar.  

Tafla 20. Samanburður á einkennum eftir tegund útskriftar úr líknarþjónustu.  

Einkenni  Andlát 
Útskrift 
annað 

Áfram í 
líknar-
þjónustu 

kí 
kvaðrat P gildi 

(n=81) n (%) n (%) n (%) χ2  

Þreyta 43 (97,7) 22 (88,0) 9 (75,0) 6,685 óg 
Lystarleysi 39 (95,1) 18 (72,0) 7 (58,3) 11,055 óg 
Verkir  37 (84,1) 17 (70,8) 8 (66,7) 2,515 0,284 
Svefntruflanir 21 (48,8) 10 (40,0) 1 (8,3) 6,413 0,040* 
Næringarinntaka 
skert, þyngdartap 

29 (87,9) 16 (69,6) 4 (33,3) 13,111 0,001* 

Ógleði 13 (29,5) 10 (40,0) 0 (0,0) 6,443 0,040* 
Mæði við áreynslu 26 (61,9) 12 (48,0) 5 (41,7) 2,151 0,341 
Hægðatregða 25 (56,8) 4 (16,0) 2 (16,7) 14,026 0,001* 
Munnþurrkur 26 (59,1) 11 (44,0) 1 (8,3) 9,877 0,007* 
Bjúgur 10 (23,3) 10 (40,0) 2 (16,7) 3,054 0,217 
Svefnleysi, 
breytingar á 
svefnmynstri 

11 (42,3) 7 (30,4) 0 (0,0) 7,081 0,029* 

Dapurt yfirbragð 13 (50,0) 10 (41,7) 3 (27,3) 1,647 0,439 
Minni félagsleg 
samskipti  

11 (44,0) 12 (52,2) 5 (41,7) 0,472 0,790 

*Munur milli tímabila var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, p<0,05 
á kí kvaðrat prófi. óg=ógilt kí kvaðrat próf.  
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Svefntruflanir voru mestar hjá deyjandi sjúklingum, eða hjá 48,8% 

þeirra, og þeim sjúklingum sem útskrifuðust annað, eða hjá 40,0%. Hins 

vegar voru einungis 8,3% sjúklinga sem voru áfram í líknarþjónustunni 

þegar rannsókn lauk með svefntruflanir. Tölfræðilega marktækur munur 

var til staðar, p=0,040. 

Þyngdartap vegna ónógrar næringarinntöku var mest hjá þeim 

sjúklingum sem létust, eða hjá 87,9% sjúklinga. Þyngdartap var hjá 

69,6% sjúklinga sem útskrifuðust annað og hjá 33,3% þeirra sem voru 

áfram í líknarþjónustunni þegar rannsókn lauk. Tölfræðilega marktækur 

munur var til staðar, p=0,001. 

Ógleði var hlutfallslega tíðust hjá þeim sjúklingum sem útskrifuðust 

annað, eða hjá 40,0% sjúklinga. Ógleði mældist hjá 29,5% sjúklinga sem 

létust en enginn þeirra sjúklinga sem voru áfram í líknarþjónustunni þegar 

rannsókn lauk var með ógleði. Tölfræðilega marktækur munur var til 

staðar, p=0,040. 

Hægðatregða var til staðar hjá 56,8% sjúklinga við andlát. Hjá þeim 

sjúklingum sem útskrifuðust annað var hægðatregða hjá 16,0% sjúklinga 

og hjá 16,7% sjúklinga sem voru áfram í líknarþjónustunni þegar 

rannsókn lauk. Tölfræðilega marktækur munur var til staðar, p=0,001. 

Munnþurrkur var algengastur hjá sjúklingum sem létust, eða hjá 59,1% 

sjúklinga. 44,0% sjúklinga sem útskrifuðust annað fundu fyrir munn-

þurrki og 8,3% þeirra sem voru áfram í líknarþjónustunni þegar rannsókn 

lauk. Tölfræðilega marktækur munur var til staðar, p=0,007. 

Svefnleysi eða breytingar á svefnmynstri mældust hjá 42,3% þeirra 

sem létust og 30,4% þeirra sem útskrifuðust annað. Hins vegar fann 

enginn þeirra sem voru áfram í líknarþjónustunni þegar rannsókn lauk 

fyrir svefnleysi eða breytingum á svefnmynstri. Tölfræðilega marktækur 



93 

munur var til staðar, p=0,029. 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur eftir tegund útskriftar á 

verkjum, mæði við áreynslu, bjúg, döpru yfirbragði og minni félagslegum 

samskiptum. Þreyta og lystarleysi voru með ógilt kí kvaðrat próf þar sem 

lítil dreifing var á gögnunum.  

Þarfir eftir tegund útskriftar 

Þarfir sjúklinga voru skoðaðar með tilliti til þess hvort munur væri á 

líkamlegri og vitrænni getu og færni sjúklinga við útskrift úr 

líknarþjónustu eftir tegund útskriftar. Þarfir með þrígildum breytum 

reyndust allar vera með ógilt kí kvaðrat og því voru þarfir endurflokkaðar 

í tvígildar breytur. Annars vegar hvort sjúklingar væru sjálfbjarga eða 

þyrftu litla aðstoð hjúkrunarfólks og hins vegar hvort þeir þyrftu mikla 

eða alla aðstoð hjá hjúkrunarfólki við að uppfylla þarfir sínar. Við 

tvígildar breytur reyndist ekkert kí kvaðrat ógilt.  

Niðurstöður sýndu að mikill munur var á þörfum sjúklinga eftir tegund 

útskriftar. Í öllum tilvikum þurftu deyjandi sjúklingar mjög mikla eða alla 

aðstoð hjá hjúkrunarfólki við að uppfylla þarfir sínar. Þeir sem 

útskrifuðust annað þurftu mun minni aðstoð og þeir sem voru áfram í 

líknarþjónustunni þegar rannsókn lauk þurftu að jafnaði minnsta aðstoð 

hjá hjúkrunarfólki. Tafla 21 sýnir fjölda og hlutfall þeirra sem þurfa mikla 

eða alla aðstoð og hvort marktækur munur var á þörfum eftir tegund 

útskriftar.  
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Tafla 21. Samanburður á þörfum eftir tegund útskriftar úr líknarþjónustu.  

Þarfir  Andlát 
Útskrift 
annað 

Áfram í 
líknar-
þjónustu 

kí 
kvaðrat P gildi 

(n=81) n (%) n (%) n (%) χ2  

Skert færni við 
persónulega snyrtingu 
mikil 

42 (95,5) 7 (28,0) 1 (8,3) 47,705 0,000* 

Hæfni til að matast 
mikið skert 

41 (93,2) 4 (16,0) 1 (8,3) 52,180 0,000* 

Göngufærni mikið 
skert 

43 (97,7) 7 (28,0) 1 (8,3) 51,266 0,000* 

Hæfni til að nota 
salerni mikið skert 

43 (97,7) 5 (20,8) 2 (18,2) 50,713 0,000* 

Hreyfifærni í rúmi 
mikið skert 

42 (95,5) 3 (12,0) 1 (8,3) 58,726 0,000* 

Hjálpartæki við 
þvaglát 

41 (93,2) 8 (32,0) 2 (16,7) 38,537 0,000* 

Skert stjórn á hægðum 
mikil  

33 (75,0) 6 (24,0) 3 (25,0) 20,677 0,000* 

Skert vitræn geta til 
daglegra ákvarðana 
mikil  

20 (87,0) 4 (16,7) 1 (8,3) 30,912 0,000* 

Skert geta til að tjá sig 
mikil 

22 (84,6) 7 (29,2) 2 (16,7) 21,962 0,000* 

*Munur milli tímabila var tölfræðilega marktækur miðað við 95% öryggismörk, p<0,05 
samkvæmt kí kvaðrat prófi. df=frígráða. 

Samantekt á rannsóknarniðurstöðum 
Sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu höfðu mikil einkenni og 

umönnunarþarfir. Algengustu einkennin voru þreyta, lystarleysi, verkir, 

svefntruflanir, ónóg næringarinntaka, ógleði, mæði við áreynslu, hægða-

tregða, munnþurrkur, bjúgur, svefnleysi, dapurt yfirbragð og minni 

félagsleg samskipti. Munur var á lystarleysi, þyngdartapi vegna ónógrar 

næringarinntöku, mæði við áreynslu og munnþurrki frá innlögn í líknar-

þjónustu til útskriftar eða andláts. Ógleði og minni félagsleg samskipti 
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voru mest hjá þeim sem fengu þjónustu í heimahúsi. Konur fundu oftar 

fyrir lystarleysi en karlar og höfðu sjaldnar stjórn á hægðum.  

Hjúkrunarþarfir sjúklinga jukust jafnt og þétt frá innlögn til útskriftar 

eða andláts og voru mestar hjá deyjandi sjúklingum. Líkamleg og vitræn 

færni og geta minnkaði hjá sjúklingum frá komu og yfir þann tíma sem 

þeir nutu þjónustunnar. Sjúklingar á líknardeildum þurftu meiri aðstoð en 

þeir sem fengu þjónustu heima. Elsti hópurinn (85 ára og eldri) þurfti 

mesta aðstoð hjúkrunarfólks.  
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Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa góða mynd af heildarástandi sjúklinga í 

líknarmeðferð og staðfesta erfið einkenni hjá sjúklingum við lífslok og 

miklar umönnunarþarfir þeirra. Þær svara vel þeim rannsóknar-

spurningum sem lagt var upp með og ættu því að auðvelda fagfólki og 

stjórnendum að skipuleggja þjónustuna til framtíðar með gæði og 

hagkvæmni í huga.  

Eitt af markmiðum líknarmeðferðar er að fyrirbyggja íþyngjandi og 

erfið einkenni og koma í veg fyrir þjáningar eins og hægt er. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að einkenni og þarfir sjúklinga geta verið 

mismunandi og þarf að hafa það að leiðarljósi þegar þjónustan er 

skipulögð.  

Þegar vel gengur að meðhöndla einkenni og uppfylla þarfir getur 

sjúklingur notið almennrar líknarmeðferðar sem heilbrigðisstarfsmenn 

geta veitt hvar sem er. Hins vegar er þörf á sérhæfðri líknarmeðferð þegar 

einkenni og þarfir eru orðin flókin og íþyngjandi fyrir sjúklinginn og 

fjölskyldu hans. Kostnaður þjónustunnar getur verið mismikill og því er 

mikilvægt að notað sé hagkvæmasta þjónustustigið án þess að það komi 

niður á gæðum og árangri meðferðar. Hafa þarf hugfast að nýting 

fjármuna, búnaðar og mannafla sé sem best (Donabedian, 1988/1997). Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að sjúklingar fluttust milli 

þjónustustiga innan líknarþjónustunnar og sumir útskrifuðust annað, svo 

sem heim til sín eða á hjúkrunarheimili.  

Í heildina má segja að þó ýmis einkenni hafi aukist frá komu í 

þjónustuna og til útskriftar eru það fyrst og fremst hjúkrunarþarfir 

sjúklinga sem jukust jafnt og þétt frá innlögn í líknarþjónustu og til 

útskriftar eða andláts. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að deyjandi 



98 

sjúklingar höfðu nær alltaf mestu einkennin og þurftu í flestum tilvikum 

alla aðstoð hjúkrunarfólks við að uppfylla þarfir sínar. Í erlendum 

rannsóknum kemur fram að minnkuð færni getur verið ábending um 

versnandi sjúkdóm og um leið yfirvofandi dauða (Costantini o.fl., 2008). 

Deyjandi sjúklingar hafa því þörf fyrir mikla umönnun hjúkrunarfólks og 

kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að þeir dvöldu oftast á 

líknardeildum.  

Það virðist því nokkuð ljóst að þeir sjúklingar sem tóku þátt í 

rannsókninni voru á því þjónustustigi sem þeir þörfnuðust og því má segja 

að hagkvæmni samkvæmt hugmyndum Donabedians hafi verið gætt í 

þjónustunni ásamt viðmiðum gæða í hvívetna. Skipulag og framkvæmd 

þjónustunnar fellur því vel að hugmyndum Donabedians um 

gæðaþjónustu. Sjúklingar sem ekki eru deyjandi og hafa lengri lífslíkur 

gætu því hugsanlega verið heima og fengið einkennameðferð þar að því 

tilskildu að vel gangi að meðhöndla einkenni þeirra. Sum einkenni getur 

verið erfitt að meðhöndla í heimahúsum eins og til dæmis kom í ljós 

varðandi ógleði. Hún hefur í för með sér mikla vanlíðan og þyngdartap 

vegna lítillar matarlystar (Jakobsson o.fl., 2008). Þar að auki getur 

ógleðin aukið félagslega einangrun sjúklinga því ef hún er mikil treystir 

fólk sér ekki til að vera innan um aðra vegna vanlíðunar (Perron og 

Schonwetter, 2001).  

Það er hlutverk stjórnenda að sjá til þess að þörfum sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra verði sem best mætt og að jafnframt sé hagkvæmni gætt 

í rekstri (Donabedian, 1988/1997; Whittaker o.fl., 2006; Wowchuk o.fl., 

2007). Þeir þurfa einnig að fylgjast með að gæði meðferðar standist 

kröfur. Hvort veita á þjónustuna heima eða á líknardeildum er ákvörðun 

þeirra sem skipuleggja þjónustuna. Það má gera ráð fyrir minni kostnaði 
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fyrir þjóðfélagið að veita sérhæfða þjónustu í heimahúsum en veita hana á 

sjúkrahúsum, svo sem á líknardeildum. Það mætti því hugsa sér að veita 

meiri þjónustu heima. En slíkt þarf að undirbúa vel, til dæmis með því að 

styrkja heimaþjónusturnar með auknum mannafla og fjármagni (Finlay 

o.fl., 2002). Einnig þarf að styðja við fjölskylduna svo hún sé tilbúin til að 

leggja á sig það mikla álag sem fylgir því að sinna mikið veikum 

sjúklingum heima. En hafa ber í huga að sjúklingurinn getur haft svo 

flókin einkenni eða þurft það mikla aðstoð hjúkrunarfólks að eingöngu sé 

hægt að veita þjónustuna á sérhæfðum líknardeildum.  

Umræða um einkenni 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að algengustu sjúkdómseinkennin hjá 

sjúklingum eru þau sömu og í erlendum rannsóknum (Jakobsson o.fl., 

2008; Steel o.fl., 2003; Wijk og Grimby, 2008). Þessi einkenni eru þreyta, 

lystarleysi, verkir, svefntruflanir, ónóg næringarinntaka, ógleði, mæði við 

áreynslu, hægðatregða, munnþurrkur, bjúgur, breytingar á svefnmynstri, 

dapurt yfirbragð og minni félagsleg samskipti.  

Þrátt fyrir að ýmis einkenni hafi verið sýnilegri þegar leið á tímann var 

ekki um tölfræðilega marktækan mun að ræða í öllum tilvikum. 

Tölfræðilega marktækar breytingar voru á lystarleysi, sýnilegu 

þyngdartapi vegna ónógrar næringarinntöku, mæði við áreynslu og 

munnþurrki. Voru einkennin sýnilegri hjá fleirum þegar leið á tímann.  

Þreyta er einkenni sem bæði er algengt og erfitt að meðhöndla og gerir 

það að verkum að sjúklingar liggja mikið fyrir og þurfa aðstoð við 

athafnir daglegs lífs vegna orkuleysis (Jakobsson o.fl., 2008; Sebastian 

o.fl., 1993; Teunissen, Steele o.fl., 2003). Þreyta var sýnileg daglega hjá 

meira en 90% þátttakenda við komu í líknarþjónustu. Hún var mikil á 

öllum tímabilum en ekki var tölfræðilega marktækur munur á þreytu hjá 
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þátttakendum milli tímabila. Vegna lítillar dreifingar á gögnunum 

reyndist ekki hægt að meta hvort marktækur munur væri á þreytu eftir 

aldri og kyni, staðsetningu þjónustu eða tegund útskriftar. Í raun er ekki 

hægt að búast við mun þar sem nánast allir sjúklingar í líknarmeðferð 

finna stöðugt fyrir þreytu. 

Lystarleysi mældist hjá rúmlega 70% þátttakenda við komu í 

líknarþjónustu sem er heldur meira en í erlendum rannsóknum þar sem 

oftast er talað um að rúmlega helmingur sjúklinga glími við lystarleysi 

(Casarett o.fl., 2002; Steel o.fl., 2003). Lystarleysi jókst yfir tímann, var 

mest við lok þjónustunnar og var sýnilegt hjá rúmlega 80% þátttakenda á 

þeim tímapunkti. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á lystarleysi 

eftir aldri eða staðsetningu þjónustu en konur reyndust oftar lystarlausar 

en karlar. Lystarleysi mældist hjá 95% deyjandi sjúklinga og 72% þeirra 

sem útskrifuðust annað. Það er áhyggjuefni hve margir finna fyrir 

lystarleysi og ástæða er til að kanna orsakir þess. Sjúklingar sem þjást af 

lystarleysi fá ekki þá næringu sem þarf til að byggja upp krafta og kemur 

það niður á líkamlegri og jafnvel andlegri getu þeirra til sjálfsbjargar. 

Sýnilegt þyngdartap vegna ónógrar næringarinntöku var til staðar hjá 

rúmlega helmingi þátttakenda, eða 51%, við komu í líknarþjónustu sem er 

svipað því, eða 48-55%, sem fram kemur í erlendum rannsóknum 

(Casarett o.fl., 2002; Jakobsson o.fl., 2008). Þyngdartap jókst hins vegar 

mikið eftir því sem leið á tímann og var sýnilegt hjá 70% sjúklinga við 

útskrift úr þjónustunni. Þess ber þó að geta að þeim sem léttust meira en 1 

kíló á viku fækkaði milli tímabila, frá innlögn til útskriftar. Þyngdartap 

var mest hjá deyjandi sjúklingum, eða hjá tæplega 90% þeirra, og minnst 

hjá þeim sjúklingum sem nutu líknarþjónustu áfram eftir að rannsókn 

lauk. Aðeins þriðjungur þeirra, eða 33,3%, var með sjáanlegt þyngdartap. 
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Það er áhyggjuefni hve margir sjúklingar finna fyrir lystarleysi og léttast. 

Þó er það væntanlega eðlileg breyting hjá deyjandi sjúklingum en huga 

þyrfti að þeim sjúklingum sem útskrifast annað.  

Verkir voru algengir hjá sjúklingum og er það samsvarandi 

niðurstöðum erlendra rannsókna (Jakobsson o.fl., 2008; Steel o.fl., 2003). 

Þrír af hverjum fjórum fundu fyrir verkjum í einhverjum mæli. Verkir 

voru sýnilegir daglega hjá 30% þátttakenda við komu í líknarþjónustuna. 

Oftast var um að ræða verki sem komu af og til en voru ekki reglulegir. 

Ekki reyndist vera tölfræðilega marktækur munur á tíðni eða styrk verkja 

milli tímabila, eftir aldri og kyni, staðsetningu þjónustu eða tegund 

útskriftar. Það hefði mátt ætla að með öflugri verkjameðferð væru um eða 

yfir 90% sjúklinga með ásættanlega verki (Mercadante, 1998). Hins vegar 

voru færri með stöðuga verki sem er ef til vill vísbending um árangur 

verkjameðferðar. Hafa ber í huga að sjúkdómur er ef til vill að versna og 

við því að búast að verkir versni (Mercadante, 1998). En þrátt fyrir það er 

það ekki ásættanlegt að svo margir séu með verki sem raun ber vitni. Það 

mætti ætla að sjúklingar sem fá sérhæfða líknarþjónustu hefðu minni 

verki en fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Svefntruflanir reyndust vera tíðastar hjá deyjandi sjúklingum, eða hjá 

helmingi þeirra sem er sambærilegt við erlendar rannsóknir (Addington-

Hall og Karlsen, 1999; Jakobsson o.fl., 2008). Ógleði var heldur minni en 

kemur fram í niðurstöðum erlendra rannsókna (Jakobsson o.fl., 2008; 

Perron og Schonwetter, 2001). Ógleði reyndist vera eina einkennið sem 

minnkaði tölfræðilega marktækt jafnt og þétt frá fyrsta mati til þess 

síðasta. Það náðist því greinilega góður árangur í meðferð ógleði. Er það 

sambærilegt við erlendar rannsóknarniðurstöður (Echteld o.fl., 2004). 

Ógleði var þó marktækt meiri hjá sjúklingum sem fengu þjónustu í 
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heimahúsum en þeim sem lágu á líknardeildum og er það samsvarandi 

niðurstöðum erlendra rannsókna (Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel 

og Halfens, 2009). Því vaknar sú spurning hvort erfiðara sé að meðhöndla 

ógleði í heimahúsum en á líknardeildum.  

Mæði við áreynslu jókst með tímanum og mældist hjá rúmlega 

helmingi þátttakenda við lok líknarþjónustu. Þær niðurstöður eru 

sambærilegar við niðurstöður erlendra rannsókna (Jakobsson o.fl., 2008; 

Steel o.fl., 2003). Hægðatregða er einkenni sem hrjáir marga og er oft 

lítill gaumur gefinn. Sjúklingar eru oft á sterkum verkjalyfjum sem geta 

valdið hægðatregðu og því þarf að fylgjast vel með henni. Við komu í 

líknarþjónustu voru 30-40% sjúklinga með hægðatregðu sem er svipaður 

fjöldi og í rannsókn Steel o.fl. (2004). Hægðatregða var mest hjá deyjandi 

sjúklingum, eða hjá tæplega 60% sjúklinga, sem er sambærilegt við 

rannsókn Casarett o.fl. (2002).  

Munnþurrkur var til staðar hjá tæplega 40% þátttakenda við komu í 

líknarþjónustu og bjúgur hjá rúmlega 20% þátttakenda. Einkennin eru 

heldur fátíðari en kemur fram í niðurstöðum erlendra rannsókna 

(Jakobsson o.fl., 2008; Steel o.fl., 2003). Munnþurrkur hjá sjúklingum 

jókst frá innlögn í þjónustuna og til útskriftar eða andláts og var tíðastur 

hjá deyjandi sjúklingum, eða í tæplega 60% tilvika. Ástæður munnþurrks 

geta verið ýmsar, svo sem aukaverkun lyfja, þurrkur (dehydration) eða 

kvíði (Doyle o.fl., 2005). Munnþurrkur getur leitt til óþæginda í munni og 

gert það að verkum að sjúklingar nærast lítið. Því er ástæða til að komast 

að orsökum hans og átta sig á hvort hægt er að draga úr honum. Einnig er 

mikilvægt að viðhafa góða munnhirðu og nota sogtöflur og gel til að auka 

raka í munni (Doyle o.fl., 2005).  

Við komu í líknarþjónustu voru tæplega 40% þátttakenda með 
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vísbendingar um hugsanlegt þunglyndi, kvíða eða depurð sem er svipað 

og í erlendum rannsóknum (Addington-Hall og Karlsen, 1999; Jakobsson 

o.fl., 2008; Retornaz o.fl., 2007; Steel o.fl., 2003). Þó sögðust flestir sáttir 

við lífið, eða tæp 87%, og tæplega 68% sögðust alltaf hafa jákvætt 

lífsviðhorf.  

Svefnleysi eða breytingar á svefnmynstri mældust hjá innan við 

þriðjungi hópsins sem er sambærilegt við erlendar rannsóknarniðurstöður 

(Addington-Hall og Karlsen, 1999; Jakobsson o.fl., 2008). Í erlendum 

rannsóknum kemur fram að konur finni oftar fyrir kvíða en karlar (Wilson 

o.fl., 2007) en í niðurstöðum þessarar rannsóknar komu ekki fram 

breytingar á svefnleysi eða svefnmynstri yfir tímann, eftir aldri, kyni eða 

staðsetningu þjónustu. Svefnleysi eða breytingar á svefnmynstri voru 

mestar hjá deyjandi sjúklingum, eða í rúmlega 40% tilvika.  

Félagsleg samskipti voru minni hjá sjúklingum í heimahúsi, eða hjá 

tæplega 60% samanborið við 25% sjúklinga á líknardeildum og er það 

sambærilegt við erlendar rannsóknir (Fitzsimons o.fl., 2007). Það virðist 

því vera að sjúklingar í heimahúsum einangrist meira en sjúklingar á 

líknardeildum. 

Umræða um þarfir  
Færni við persónulega snyrtingu, hæfni til að matast, göngufærni, hæfni 

til að nota salerni, hreyfifærni í rúmi, hjálpartæki vegna þvagútskilnaðar, 

geta til að stjórna hægðum, vitræn geta til daglegra ákvarðana og geta til 

að tjá sig eru þættir sem voru valdir til nánari skoðunar í þessari rannsókn. 

Tölfræðilega marktæk breyting varð á öllum þörfum sem skoðaðar voru 

milli tímabila nema notkun hjálpartækja við þvaglát. Það er að segja 

líkamleg og vitræn færni og geta minnkaði hjá sjúklingum með tímanum 

og var mesta skerðingin í þriðja mati sem gert var við útskrift úr 
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þjónustunni eða andlát. Svipaðar niðurstöður koma fram í erlendum 

rannsóknum (Costantini o.fl., 2008; Covinsky o.fl., 2003; Echteld o.fl., 

2004).  

Við komu í líknarþjónustu var meira en helmingur sjúklinga með 

skerta líkamlega færni eða getu við athafnir daglegs lífs og tæplega 

fjórðungur sjúklinga þurfti mikla eða alla aðstoð við persónulega 

snyrtingu. Eftir því sem á tímann leið þurftu sjúklingar meiri aðstoð 

hjúkrunarfólks og við útskrift úr þjónustunni þurfti rúmlega helmingur 

sjúklinga mikla aðstoð. Það er þó breytilegt eftir tegund útskriftar hversu 

mikla aðstoð sjúklingar þurftu. Deyjandi sjúklingar þurftu til dæmis nær 

allir mikla eða alla aðstoð hjúkrunarfólks við að uppfylla þarfir sínar. Þeir 

sem útskrifuðust annað þurftu hins vegar minni aðstoð hjúkrunarfólks.  

Við komu í líknarþjónustu gátu rúmlega 70% sjúklinga matast sjálfir 

og fækkaði þeim í tæp 31% í þriðja mati. Deyjandi sjúklingar þurftu 

nánast í öllum tilvikum mikla eða alla aðstoð hjúkrunarfólks við að matast 

og sjúklingar á líknardeildum þurftu meiri aðstoð en sjúklingar sem fengu 

þjónustu í heimahúsi. Ekki reyndist vera munur eftir kyni en lítil dreifing 

var eftir aldri og því ekki hægt að segja til um hvort munurinn væri 

tölfræðilega marktækur. 

Göngufærni sjúklinga minnkaði yfir tímann og var mesta skerðingin 

hjá deyjandi sjúklingum, eða hjá tæplega 98% sjúklinga. Er það 

sambærilegt við niðurstöður erlendra rannsókna (Covinsky o.fl., 2003; 

Echteld o.fl., 2004). Einnig var meiri skerðing hjá sjúklingum á líknar-

deildum en sjúklingum í heimahúsi. Göngufærni hrakaði mest hjá 

háöldruðum en ekki reyndist vera munur eftir kyni.  

Við komu var tæplega helmingur sjúklinga sjálfbjarga með að nota 

salerni en sú færni minnkaði yfir tímann. Mest skerðing var hjá deyjandi 
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sjúklingum. Munur var einnig eftir staðsetningu þjónustu þar sem fleiri 

sjúklingar á líknardeildum þurftu aðstoð hjúkrunarfólks og færni 

háaldraðra var einnig oftar skert en yngri aldurshópa. Hins vegar var ekki 

munur eftir kyni. 

Hreyfifærni í rúmi minnkaði jafnt og þétt yfir tímann og deyjandi 

sjúklingar þurftu mun meiri aðstoð en aðrir. Í fyrsta mati gátu 70% hreyft 

sig í rúmi en við útskrift úr þjónustunni aðeins þriðjungur sjúklinga. Þeim 

sem voru algjörlega ósjálfbjarga við komu fjölgaði tífalt yfir tímann, eða 

úr tæpum 4% í fyrsta mati í rúm 40% í þriðja mati. Sjúklingar sem fengu 

þjónustu á líknardeildum þurftu meiri aðstoð en sjúklingar sem fengu 

þjónustu heima. Hins vegar reyndist ekki vera munur eftir aldri eða kyni.  

Niðurstöður sýna að notkun hjálpartækja vegna þvagláta var mest hjá 

deyjandi sjúklingum, eða í rúmlega 93% tilvika. Eru það fleiri en 

samkvæmt erlendum rannsóknum (Covinsky o.fl., 2003). Í niðurstöðum 

kemur fram að það voru mun oftar sjúklingar á líknardeilum sem þurftu 

slík hjálpartæki en sjúklingar sem fengu þjónustu í heimahúsum. 

Þvagleggir voru mest notaðir hjá deyjandi sjúklingum, eða í rúmlega 68% 

tilvika, og bleiur hjá 25% sjúklinga. Hins vegar voru sjúklingar sem 

útskrifuðust annað með þvagleggi í 16% tilvika og bleiur í 16% tilvika. 

Þeir sjúklingar sem voru áfram í líknarþjónustu þegar rannsókn lauk voru 

flestir sjálfbjarga með þvaglát og var enginn þeirra með þvaglegg.  

Stjórn á hægðum minnkaði yfir tímann. Tæplega 80% sjúklinga hafði 

stjórn á hægðum við komu og fækkaði þeim í 48% við útskrift úr 

þjónustunni. Fleiri konur en karlar höfðu skerta stjórn á hægðum. 

Deyjandi sjúklingar þurftu mesta aðstoð hjúkrunarfólks. 

Um þriðjungur sjúklinga var með skerta vitræna getu til daglegra 

ákvarðana við komu í líknarþjónustu og tæplega fjórðungur átti erfitt með 
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að gera sig skiljanlegan. Skerðingin jókst jafnt og þétt frá fyrsta mati til 

þriðja mats. Mesta skerðingin var hjá sjúklingum á líknardeildum og 

deyjandi sjúklingum en ekki reyndist vera munur eftir aldri eða kyni.  

Í heildina verður skerðing á getu sjúklinga til daglegra athafna og 

vitrænni getu frá innlögn í líknarþjónustu og til útskriftar eða andláts. 

Líkamleg og vitræn færni er mun minni hjá sjúklingum á líknardeildum 

og þurfa þeir mikla aðstoð hjúkrunarfólks við að uppfylla þarfir sínar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sjúklingar á líknardeildum og 

deyjandi sjúklingar þurfa mun meiri aðstoð en þeir sem dvelja heima. 

Ekki var mikill munur eftir aldri og kyni. Háaldraðir hafa þó skertari 

göngugetu en þeir sem yngri eru og hafa þeir einnig minni hæfni til að 

nota salerni. Við skipulagningu þjónustunnar þarf að hafa þessi atriði í 

huga og gera ráð fyrir nægilegri mönnun svo hægt sé að sinna 

mikilvægustu þörfum sjúklinga. 

Munur á einkennum og þörfum eftir aldri og kyni  
Aldur þátttakenda var frá 25-95 ára og var aldursspönn því mikil, eða 70 

ár. Tæplega 30% þátttakenda var yngri en 65 ára og meðalaldur var 71 ár. 

Þar sem svo stór hluti þátttakenda var eldri en 65 ára var erfitt að bera 

saman hvort munur væri á einkennum og þörfum sjúklinga eftir aldri. 

Munur á einkennum kom ekki fram og því ekki hægt að álykta að aldur 

skipti máli. Í erlendum rannsóknum kemur fram að það er fremur 

sjúkdómur en aldur sem skiptir höfuðmáli varðandi einkenni (Addington-

Hall og Karlsen, 1999).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að munur á þörfum eftir aldri 

reyndist aðeins vera á göngufærni og hæfni til að nota salerni. Í báðum 

tilvikum þurftu þeir sem tilheyrðu elsta hópnum, 85-95 ára, mesta aðstoð 

hjúkrunarfólks. Er það í samræmi við erlendar rannsóknir (Lunney o.fl., 
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2003). Samkvæmt þeim verður skerðing á færni og getu sjúklinga við 

allar athafnir daglegs lífs við lífslok og þurfa einstaklingar sem eru 85 ára 

og eldri mun meiri aðstoð en þeir sem yngri eru  

Það er ljóst að ekki er mikill munur á einkennum og þörfum sjúklinga 

eftir kyni. Það hallar þó frekar á konur sem fundu oftar fyrir lystarleysi og 

höfðu sjaldnar stjórn á hægðum en karlar. Hins vegar kom ekki fram 

munur eftir kyni á einkennum sem gáfu vísbendingar um hugsanlegt 

þunglyndi eða kvíða, eins og erlendar rannsóknir segja til um (Wilson 

o.fl., 2007). Erlendar rannsóknir segja hins vegar að konur þurfi oftar 

aðstoð en karlar sem samræmist ekki niðurstöðum þessarar rannsóknar 

(Lunney o.fl., 2003) að öðru leyti en því að fleiri konur voru á 

líknardeildum og fleiri karlar í heimaþjónustu.  

Munur á einkennum og þörfum eftir staðsetningu þjónustu 
Lítill munur var á einkennum sjúklinga eftir staðsetningu þjónustu og 

reyndust ógleði og minni félagsleg samskipti vera einu einkennin sem 

munur var á eftir staðsetningu þjónustu. Þau voru í báðum tilvikum meiri 

hjá sjúklingum í heimahúsum. Það vekur spurningar um hvort erfiðara sé 

að meðhöndla einkennin í heimahúsum og hvort þau hafi áhrif hvort á 

annað. Það er að segja hvort félagsleg samskipti minnki vegna þess að 

fólk treysti sér ekki til samskipta vegna vanlíðunar sem orsakast af ógleði. 

Munur var hins vegar á öllum þörfum sjúklinga eftir staðsetningu 

líknarþjónustu nema hvað varðar stjórn á hægðum. Líkamleg og vitræn 

færni og geta sjúklinga á líknardeildum var skertari en sjúklinga sem fá 

þjónustu í heimahúsi. Hjálpartæki vegna þvagláta voru mun algengari á 

líknardeildum en í heimaþjónustu. Um helmingur sjúklinga á líknar-

deildum notaði einhvers konar hjálpartæki vegna þvagláta en um 15% 

sjúklinga í heimaþjónustu.  
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Þetta þýðir að sjúklingar á líknardeildum þurfa meiri aðstoð 

hjúkrunarfólks til að uppfylla þarfir sínar en þeir sem fá þjónustu í 

heimahúsum. Það virðist vera að skert líkamleg og vitræn geta sjúklinga 

skeri úr um það hvenær þeir þurfi á þjónustu líknardeilda að halda. 

Skipuleggja þarf þjónustuna út frá þeim upplýsingum og sjá til þess að 

viðeigandi mönnun sé fyrir hendi.  

Munur á einkennum og þörfum eftir tegund útskriftar  
Munur var hjá sjúklingum á um það bil helmingi einkenna eftir tegund 

útskriftar. Almennt voru einkenni mest hjá deyjandi sjúklingum, nema 

ógleði sem var mest hjá sjúklingum sem útskrifuðust annað. Þarfir voru 

meiri hjá deyjandi sjúklingum í öllum tilvikum og þurftu þeir meiri aðstoð 

hjúkrunarfólks.  

Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar  
Þar sem rannsóknin var ekki hönnuð til að svara rannsóknarspurningum 

þessa verkefnis þá setur það höfundi ákveðnar skorður varðandi 

stjórnunarlega mælikvarða, svo sem mönnun á líknardeild, því vitanlega 

var ekki hægt að setja þá inn eftirá. Reynt var að hámarka það sem hægt 

var að fá útúr þeim gögnum sem þegar voru til. Rannsóknin svaraði þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram og þjónaði þar með tilgangi 

sínum. Þó komu upp nokkrir hnökrar sem ber að nefna. Til að mynda var 

erfiðara að framkvæma matið í heimaþjónustu en á líknardeildum þar sem 

oft líður vika eða meira milli vitjana læknis eða hjúkrunarfræðinga. Í 

hverju mati átti að fjalla um líðan sjúklinga þrjá sólarhringa áður en matið 

var framkvæmt. Gat því verið erfitt að fá rétta mynd af ástandinu þá daga 

sem átti að meta því sjúklingur eða aðstandendur mundu ekki hvernig 

líðan hafði verið. Einnig ber að hafa í huga að upplýsingar úr sjúkraskrám 
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um líðan sjúklinga voru notaðar til að setja í matið. Því má gera ráð fyrir 

að mismunandi mat hafi komið fram eftir því hver skráði upplýsingarnar, 

því skráð er í framvindu lækna og hjúkrunarfræðinga með frjálsum texta 

og notkun staðlaðra einkennamatskvarða ábótavant.  

Ekki er vitað hve margir einstaklingar sem fengu líknarþjónustu 

neituðu þátttöku og því eru ekki til upplýsingar um þá aðila, einkenni 

þeirra, þarfir eða hvers vegna þeir neituðu þátttöku. Því er ekki hægt að 

setja fram alhæfingar um þann sjúklingahóp sem fær líknarþjónustu á 

Íslandi.  

Helstu ókostir mælitækisins eru þeir að það var enn í þróun þegar 

rannsókn var gerð og því voru ýmsir þættir í því sem þyrfti að útfæra 

betur. Til dæmis hefði verið auðveldara að fá meðaltal ef kvarðar hefðu 

verið tengdir mælitækinu. Til að mynda líkamleg færni, vitræn geta, 

verkir og aðrir þættir sem snúa að einkennum eða þörfum. Einnig vantaði 

í mælitækið að meta líðan og þarfir fjölskyldu. Þá hefur mælitækið verið 

gagnrýnt fyrir að vera of öldrunarmiðað. 

Þrátt fyrir veikleika rannsóknar felast einnig í henni styrkleikar. Helstu 

styrkleikar eru þeir að öllum einstaklingum sem nutu þjónustunnar á 

höfuðborgarsvæðinu var boðin þátttaka og fæst því góð heildarmynd af 

helstu einkennum og þörfum sjúklinga í líknarþjónustu. Einnig er það 

styrkleiki rannsóknarinnar að lykilaðilar gagnasöfnunarinnar fengu 

ítarlega fræðslu um mælitækið ásamt leiðbeiningahandbók um það 

hvernig bæri að safna gögnum.  

Auk þess eru kostir mælitækisins þeir að það hvetur til skráningar á 

líðan sjúklinga og skráningin verður ítarlegri og markvissari. Mælitækið 

er yfirgripsmikið og felur í sér marga þætti sem mikilvægt er að skoða. 

Mælitækið hentar vel á líknardeild þar sem það vekur athygli á þeim 
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heilsufarsþáttum sem þarf að beina sjónum að hjá hverjum sjúklingi. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 
Þessi rannsókn svaraði nokkrum mikilvægum spurningum um einkenni 

og þarfir sjúklinga sem njóta líknarþjónustu. Hins vegar er mun fleiri 

spurningum ósvarað. Það er mikilvægt fyrir þróun líknarþjónustu á 

Íslandi að skoða nánar verkjastöðu og næringarástand sjúklinga í 

líknarþjónustu en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að margir eru með 

verki og oft á tíðum voru þeir töluverðir eða mjög sárir. Einnig kom fram 

í niðurstöðum rannsóknar að næringarástand sjúklinga var ekki gott og 

þeir léttust. Það er mikilvægt að kanna nánar hvað veldur og hvaða leiðir 

eru færar til að bæta næringarástand sjúklinga.  
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Ályktun og lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að fá heildarsýn yfir einkenni og þarfir 

sjúklinga í sérhæfðri líknarþjónustu og kortleggja þarfir þeirra fyrir 

hjúkrunarþjónustu á mismunandi þjónustustigum. Einnig var lögð áhersla 

á að kanna hvort einkenni og þarfir sjúklinga væru ólíkar eftir aldri.  

Með rannsókninni fengust yfirgripsmiklar upplýsingar um einkenni og 

þarfir sjúklinga í líknarþjónustu sem munu koma stjórnendum að góðum 

notum við að skipuleggja umbótastarf innan líknarþjónustunnar. 

Sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu eru með mörg einkenni og þurfa 

mikla aðstoð hjúkrunarfólks. Leita þarf leiða til að bæta mat og meðferð 

einkenna í líknarmeðferð. 

Huga þarf sérstaklega að næringu og verkjum og leita þarf leiða til að 

bæta mat og meðferð einkenna í líknarmeðferð, bæði með rannsóknum og 

fræðslu til starfsmanna. Sjúklingar sem voru 85 ára og eldri þurftu mesta 

aðstoð hjúkrunarfólks og þarf að hlúa sérstaklega að þeim aldurshópi.  

Vinna þarf markvisst að umbótum á umgjörð og vinnuferlum og leggja 

áherslu á árangursmælingar og byggja á þeim þegar þjónustan er 

skipulögð til framtíðar. Stjórnendur geta nýtt sér hugmyndafræði 

Donabedians við skipulagningu líknarþjónustunnar og umbótastarf.  

Skipulagið þarf að vera þannig að almenn líknarmeðferð sé veitt sem 

víðast en til að svo geti orðið þarf að efla almenna þekkingu heilbrigðis-

starfsmanna á líknarmeðferð. Jafnframt þarf að vera gott aðgengi að 

sérhæfðri líknarþjónustu fyrir þá sjúklinga sem eru með erfiðustu 

einkennin og hafa mesta þörf fyrir hjúkrun.  

Leggja þarf áherslu á rannsóknir innan líknarþjónustunnar með það að 

markmiði að bæta einkennameðferð sjúklinga, og fyrirbyggja íþyngjandi 

og erfið einkenni og koma í veg fyrir þjáningar eins og hægt er. 
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Í mælitækinu sem notað var eru þarfir fjölskyldu ekki metnar. Það 

skiptir sjúklinga miklu að henni sé sinnt og má segja að þarfir fjölskyldu 

séu í raun þarfir sjúklinga. Sérstaklega á það við um þarfir og líðan 

aðstandenda sem sinna sjúklingum í heimahúsum. Líðan þeirra er oft 

grundvöllur þess að sjúklingar geti verið heima og þarf að hlúa að þeim 

með markvissum hætti.  
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Viðauki 1 

Yfirlit yfir tölfræðilega marktækan mun á einkennum eftir 
tímabilum, tegund útskriftar, staðsetningu, aldri og kyni 
Einkenni Milli tíma Teg útskr Staðsetn Aldur Kyn 

Þreyta nei ógilt kí 
kvaðrat 

ógilt kí 
kvaðrat 

ógilt kí 
kvaðrat 

ógilt kí 
kvaðrat 

Lystarleysi já 
T2/T3 ↑ 

ógilt kí 
kvaðrat 

nei nei já 
konur 

Verkir nei nei nei nei nei 

Svefntruflanir nei já 
andlát 

nei nei nei 

Næringarinntekt ekki 
nægjanleg,  

já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

nei nei nei 

Ógleði já/nei 
Bonferroni 

já 
útskr 
annað 

já 
heima 

nei nei 

Mæði við áreynslu já  
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

nei nei nei nei 

Hægðatregða nei já 
andlát 

nei nei nei 

Munnþurrkur já 
T1/T3 ↑ 

já 
andlát 

nei nei nei 

Bjúgur nei nei nei nei nei 

Svefnleysi nei já 
andlát 

nei nei nei 

Dapurt yfirbragð nei nei nei nei nei 

Minnkuð félagsleg 
samsk 

nei nei já 
heima 

ógilt kí 
kvaðrat 

nei 
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Viðauki 2 

Yfirlit yfir tölfræðilega marktækan mun á þörfum eftir 
tímabilum, tegund útskriftar, staðsetningu, aldri og kyni 
Þarfir  Milli tíma Teg 

útskr 
Staðsetn Aldur Kyn 

Skert færni við 
persónulega snyrtingu  

já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

nei nei 

Hæfni til að matast skert já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

ógilt kí 
kvaðrat 

nei 

Göngufærni skert já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

já  
85-95 

nei 

Hæfni til að nota salerni 
skert 

já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

já  
85-95 

nei 

Hreyfifærni í rúmi skert já 
T1/T2 ↑ 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

nei nei 

Hjálpartæki við þvaglát já/nei 
Bonferroni 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

nei nei 

Skert stjórn á hægðum  já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

nei nei já 
konur 

Skert vitræn geta til 
daglegra ákvarðana  

já 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

nei nei 

Skert geta til að tjá sig  já 
T1/T2 ↑ 
T1/T3 ↑ 
T2/T3 ↑ 

já 
andlát 

já 
líknardeildir 

nei nei 
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