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Ágrip 

Þegar kemur að því að veita fræðslu til sjúklinga eru til margar mismunandi kennsluaðferðir og má þar 

nefna munnlega fræðslu, skriflega fræðslu, veffræðslu, einstaklingsmiðaða fræðslu, hópfræðslu og 

fleiri. Velja þarf þá aðferð sem hentar hverjum einstakling fyrir sig, þar sem heilsulæsi og fræðsluþarfir 

sjúklinga er mismunandi. Sjúklingafræðsla er stór og mikilvægur þáttur í hjúkrun fyrir sjúklinga sem 

fara í skurðaðgerð. Sjúklingafræðsla hjálpar sjúklingum að tileinka sér upplýsingar og umbreyta þeim í 

þekkingu sem getur nýst þeim í undirbúningi fyrir skurðaðgerð og því sem henni fylgir. Nokkuð stór 

hluti sjúklinga upplifa verki eftir skurðaðgerð sem geta haft neikvæð áhrif á bataferli þeirra, bæði 

líkamlega, andlega og félagslega. Nú til dags útskrifast sjúklingar fyrr heim af sjúkrastofnunum og því 

gerð aukin krafa um sjálfsumönnun þegar heim er komið, þar á meðal í verkjameðferð. Í kjölfar 

skurðaðgerða er lykilatriði að sjúklingar fái góða fræðslu um verki, svo þeir geti tekist á við þá og þær 

áskoranir sem bíða þeirra og aðlagast nýjum aðstæðum eftir að heim er komið.  

Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að skoða ávinning mismunandi fræðsluaðferða á verki 

hjá sjúklingum í kjölfar skurðaðgerðar. Leitað var að rannsóknargreinum í gagnagrunnum ProQuest, 

CINAHL og PubMed. Töluvert er til af rannsóknum sem bera saman fræðsluaðferðir og árangur 

fræðslu á verki skurðsjúklinga en alls þrettán rannsóknir voru notaðar í þessari samantekt. 

Rannsóknirnar voru frá sjö löndum; Noregi, Kanada, Íran, Bandaríkjunum, Ísrael, Íslandi og 

Hong Kong. Rannsóknirnar voru gefnar út frá árinu 2004 til ársins 2020 og voru þátttakendurnir 

fullorðnir einstaklingar eða allir eldri en 18 ára. Rannsóknarsnið rannsóknanna var mismunandi en í 

öllum rannsóknum nema tveimur, var þátttakendum skipt í tvo hópa. Bornar voru saman niðurstöður 

rannsókna sem skoðuðu mismunandi fræðsluaðferðir og áhrif þeirra á verki skurðsjúklinga.   

Niðurstöður sýna að sjúklingafræðsla getur haft áhrif á styrk og tíðni verkja, sjúklingar eru frekar í 

stakk búnir til að meðhöndla verki við útskrift, hún getur einnig haft áhrif á notkun verkjalyfja, ýtt undir 

ánægju sjúklinga og fækkað endurinnlögnum. Niðurstöður samantektarinnar sýna að sjúklingafræðsla 

getur haft jákvæð áhrif á verki sjúklinga, sérstaklega þegar tvær fræðsluaðferðir eru veittar saman. 

Auk þess fannst sjúklingunum fræðsla gagnleg þegar kom að verkjastjórnun eftir skurðaðgerð. Álykta 

má að engin ein kennsluaðferð er betri en önnur og því er mikilvægt að velja aðferð út frá hverjum og 

einum einstaklingi.   

Ef horft er til framtíðar eru hjúkrunarfræðingar í lykilaðstöðu þegar kemur að þróun sjúklingafræðslu 

og felast tækifæri þeirra meðal annars í því að tileinka sér nýjungar en fyrst og fremst að nota aðferðir 

sem henta sjúklingum hverju sinni.   

  

Lykilorð: Sjúklingafræðsla, verkjameðferð, eftir skurðaðgerð, árangursrík og aðferð.  
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Abstract 

When it comes to providing education to patients there are many different teaching methods, for 

example verbal education, written education, web education, personalized patient 

education, and group education. A method that suits each individual must be chosen, as health 

literacy and educational needs of patients differ. Patient education is a major and important part of 

nursing for patients undergoing surgery. Patient education helps patients acquire information and 

transform it into knowledge that can be beneficial for them in preparing for surgery and what it 

entails. A large number of patients experience pain after surgery, that can have negative effect 

on their physical, mental and social recovery. Nowadays, patients are more likely to be discharged 

sooner from hospitals, therefor there is an increased demand for self-care when returning home and 

that includes pain treatment. Following surgery, it is a key factor that patients get good education 

about pain management, so they know how to deal with the pain, challenges that await them and 

different situations when returning home.  

In this literature review, we explored the benefits of patient education methods for pain 

management, following surgery. Searches were made for research articles in the databases of 

ProQuest, CINAHL and PubMed. A good number of researches, that compare educational methods 

and the effect of education on pain could be found. But in total, thirteen studies were used in this 

summary. The studies were from seven countries; Norway, Canada, Iran, the United States, Israel, 

Iceland and Hong Kong. The studies were published from 2004 to 2020 and the participants were 

adults, all over the age of 18. Design of the studies were different, but in all but two studies the 

participants were divided into two groups. The result of the studies, examining different educational 

methods and their effect on pain in surgery patients were compared.  

Patient education can affect the intensity and frequency of pain, patients are more capable to 

manage their pain after discharge, it can affect how the patients use pain medication, promote patient 

satisfaction and can prevent readmission. The result of this summary shows that patient education can 

have a positive effect on patient´s pain, especially when two educational methods are provided 

together. In addition, patients found education helpful when it came to postoperative pain 

management. I can be concluded that not one specific teaching method is better than another and it is 

therefore important to choose a method based on each individual.  

Looking into the future, nurses are in key position when it comes to development of patient 

education and their opportunities include for example, adopting innovations but primarily using 

methods that are appropriate to patients at any given time.  

  

Keywords: patient education, pain management, post-surgery or post-operative, effective, method or 

mode of delivery.  
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinendunum okkar Sigríði Zoëga og Brynju Ingadóttir fyrir uppbyggilega og góða 

leiðsögn. Þetta hefur svo sannarlega verið sérstök upplifun að skrifa lokaverkefni á þessum 

fordæmalausu tímum sem nú ríkir í þjóðfélaginu og heiminum öllum vegna Covid19 faraldursins. 

Stuðningur og hvatning hefur því verið okkur afar kær. Okkur langar síðast en ekki síst að þakka 

mökum okkar, fjölskyldu og vinum fyrir hvatningu og stuðning, óbilandi trú og þolinmæði við gerð 

þessa verkefnis og síðastliðin fjögur ár í námi okkar í Hjúkrunarfræði.  
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1 Inngangur 

Sjúklingafræðsla er stór hluti í hjúkrunarmeðferð sjúklinga og hún miðar að því að einstaklingurinn hafi 

viðeigandi þekkingu sem þarf fyrir útskrift af sjúkrahúsi (Fredericks, Guruge, Sidani og Wan, 2010). Í 

ljósi styttri sjúkrahúslegu og vaxandi tíðni dagaðgerða, þá er gerð aukin krafa um sjálfsumönnun 

sjúklinga. Þeir þurfa því markvissa fræðslu til að geta sinnt eigin umönnun eftir útskrift (Katrín Blöndal, 

Heiða Steinunn Ólafsdóttir, Sesselja Jóhannesdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 

2011; Ingadottir, Blondal, Jaarsma og Thylen, 2016; Ingadottir og Zoëga, 2017). Sjúklingafræðsla eftir 

skurðaðgerð veitir sjúklingum þá þekkingu sem þarf til að skilja ástand sitt, getur komið í veg fyrir og 

stjórnað einkennum eftir skurðaðgerð og fræðsla getur dregið úr endurkomum á sjúkrahús, 

sjúkdómum og dánartíðni (Fredericks o.fl., 2010).   

Milljónir sjúklinga á ári hverju þjást af bráðum verkjum vegna áfalla, veikinda eða 

skurðaðgerða. Nokkuð stór hluti sjúklinga upplifa sársauka eftir aðgerð og upplifa verkjameðferð 

heima sem krefjandi verkefni (Sinatra, 2010). Sjúklingafræðsla er því mikilvægur þáttur í árangursríkri 

verkjameðferð eftir skurðaðgerð sjúklinga. Í 5. gr. laga um lög um réttindi sjúklinga, kemur fram að:   

 

Sjúklingur á rétt á upplýsingum um heilsufar, þar á meðal læknisfræðilegar upplýsingar um 

ástand sitt og batahorfur, fyrirhugaða meðferð ásamt upplýsingum um framgang hennar, 

áhættu og gagnsemi, önnur hugsanlega úrræði en fyrirhugaða meðferð og afleiðingar þess ef 

ekkert verður aðhafst og á möguleika á að leita álits annars læknis eða annarra 

heilbrigðisstarfsmanna eftir því sem við á um meðferð, ástand og batahorfur. (Alþingi, 1997)   

 

Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 kemur fram að mikilvægur liður í heilbrigðisþjónustu sé að veita 

almenningi upplýsingar sem gera fólki mögulegt að skilja hvaða þættir hafa áhrif á heilsu og vellíðan 

og hvernig auka megi líkur á því að viðhalda góðri heilsu (Heilbrigðisráðuneytið, 2019).   

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að fræðsla sé áhrifarík þegar kemur að meðhöndlun verkja 

hjá sjúklingum eftir skurðaðgerð. Því er fræðsla til sjúklinga mikilvægur þáttur til að aðstoða sjúklinga 

við að takast á við þau verkefni sem bíða þeirra þegar heim er komið (O‘Donnell o.fl., 2015). Fræðsla 

getur aukið þekkingu, bætt sjálfsumönnun, þar með talið í verkjameðferð en auk geta sjúklingar greint 

hvaða þekkingu þá skortir. Sjúklingar hafa því ákveðnar væntingar til fræðslu þegar þeir hitta 

heilbrigðisstarfsfólk, til dæmis fyrir skurðaðgerð. Mikilvægt er fyrir árangursríka sjúklingafræðslu að 

væntingar sjúklinga séu greindar og að með fræðslunni sé leitast við að sinna þeim á 

einstaklingsbundinn hátt (Árún K. Sigurðardóttir, Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir og Brynja Ingadóttir, 

2013).  

Ekki er öll sjúklingafræðsla vel heppnuð og í raun og veru eru samskipti oft aðeins að hluta til skilin, 

misskilin eða mistúlkuð. Mikilvægt er að fræðsla sé skýr, nákvæm, rétt tímasett og einföld, þannig að 

hún geri sjúklingnum kleift að taka þátt í eigin umönnun á ábyrgan hátt. Einnig er mikilvægt þegar að 

hjúkrunarfræðingur fer með fræðslu að hann sé jákvæður, opinn, sýni næmni, sé skipulagður, sé 

leiðbeinandi, gefi álit og spyrji spurninga, noti endursagnaaðferðina (e. teach-back), þekki nemendur 

sína, endurtaki sig og dragi saman mikilvægu atriði fræðslunnar (Bastable, 2017). Talið er að ef 
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sjúklingar fá góða fræðslu, séu þeir betur færir um að skilja og hafa stjórn á eigin heilsu. Góð 

samskipti milli skjólstæðings og þess sem fræðir eru því lykilatriði í árangursríkri fræðslu (Marcus, 

2014).  

Þegar kemur að vali á kennsluaðferð í sjúklingafræðslu, er engin ein aðferð fullkomin sem hentar 

öllum. Þegar ákveða á hvaða aðferð eða aðferðir á að nota í kennslu, þarf að taka tillit til margra 

þátta sem lúta að sjúklingnum, þar má nefna stærð hópsins og fjölbreytileika einstaklinga og 

námsstíl hvers og eins. Auk þess sem þekking og færni hjúkrunarfræðingsins skiptir einnig máli. 

Mikilvægt er að markmið sé með fræðslunni, að hún sé hagkvæm með tilliti til námsaðferða og þróun 

tækninnar. Til eru margar kennsluaðferðir og þær sem geta orðið fyrir valinu eru sem dæmi, fyrirlestur 

(e. lecture), hópfræðsla (e. group discussion), maður á mann (e. one-to-one), sýnikennsla 

(e. demonstration), endurheimt (e. return demonstration), leikir (e. gaming), hermikennsla 

(e. simulation), hlutverkaleikur (e. role play), fyrirmynd (e. role modeling) og sjálfsnám (e.self-

instruction). Svo er hægt að flokka þessar aðferðir niður eftir miðlum, s.s. sjónvarp, tölva, smáforrit og 

svo framvegis (Bastable, 2017). Á undanförnum árum hafa augun beinst meira að veffræðslu, þar sem 

notkun tækni er í fyrirrúmi. En samkvæmt Hansberry o.fl. (2017) meta sjúklingar upplýsingar á 

internetinu sem næst mikilvægustu upplýsingarnar, á eftir upplýsingum frá 

heilbrigðisstarfsmanni. Rannsóknir hafa sýnt að almenningur tekur mark á upplýsingum á netinu, auk 

sem þær geta aukið þekkingu sjúklinga og haft áhrif á læknisfræðilega ákvarðanatöku einstaklingsins 

(Kennedy o.fl., 2017; Tonsaker, Bartlett og Trpkov, 2014). En áður en kennsluaðferð er valin er 

mikilvægt að fyrir fram ákvarða hvert markmið námsins sé og að meta námsfærni og heilsulæsi 

nemandans, sem mun taka þátt í að ná settu markmiði (Bastable, 2017). Tilgangur þessarar fræðilegu 

samantektar er að varpa ljósi á hvaða fræðsluaðferð er árangursrík í sjúklingafræðslu á verki 

skurðsjúklinga.  

1.1 Fræðsla til skurðsjúklinga 

Sjúklingafræðsla spilar stóran þátt í heilbrigðisþjónustunni. Hún eykur þekkingu sjúklings, getu hans til 

sjálfsumönnunar og hjálpar honum að taka upplýstar ákvarðanir um eigin meðferð og umönnun 

(Quinn, Bond og Nugent, 2017). Markmiðið með fræðslu er að hafa áhrif á hegðun, sem talin er 

nauðsynleg til að viðhalda og bæta heilsu og með henni geta einstaklingar greint hvaða þekkingu þá 

skortir (Árún K. Sigurðardóttir o.fl., 2013). Þegar kemur að hjúkrun sjúklinga eftir skurðaðgerð spilar 

sjúklingafræðsla stóran þátt. Hún miðar að því að aðstoða sjúklinginn við sjálfsumönnun eftir útskrift af 

spítala og gerir sjúklingum grein fyrir því, að hans heilsa sé honum sjálfum, fjölskyldu hans og 

samfélaginu í hag (Fredericks o.fl., 2010; Katrín Blöndal o.fl., 2011). Almenn sjúklingafræðsla eftir 

skurðaðgerð nær yfir lyfjameðferð, hreyfingu, næringu, fylgikvilla, umönnun skurðsárs, verkjameðferð 

og eftirfylgni eftir útskrift af spítala (Fredericks o.fl., 2010).   

Fyrir fræðslu ber hjúkrunarfræðingi að meta fræðsluþörf sjúklings, svo að fræðslan ná til hvers og 

eins (Árún K. Sigurðardóttir o.fl., 2013). Einnig er mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vita hvernig 

sjúklingurinn lærir best (Landspítali, 2008). Námsstíll einstaklinga vísar til þess hvernig þeir vinna úr 

upplýsingum og hvernig þeir nálgast verkefnin sem þeir fá. Ef hjúkrunarfræðingar geta gert sér grein 

fyrir námsstíl einstaklinga og að þeir nálgist verkefni á mismunandi hátt getur það hjálpað 
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hjúkrunarfræðingnum að taka ákvarðanir þegar kemur að þróun fræðslunnar (Bastable, 2017). Ef 

sjúklingar fá góða fræðslu, getur það leitt til þess að þeir upplifi færri vandamál eftir útskrift, sem leiðir 

til skemmri sjúkrahúsdvalar, dregur úr endurinnlögnum og endurkomum á heilbrigðisstofnun auk þess 

sem vandamálum fækkar eftir aðgerð (Katrín Blöndal o.fl., 2011). Sjúklingafræðsla er nauðsynlegur 

hluti í starfi hjúkrunarfræðinga sem getur haft marktæk áhrif á heilsu sjúklinga og lífsgæði.   

Áður en fræðsla er veitt er mikilvægt að skipuleggja hana. Fræðsluferlið lýsir skipulagi fræðslu þar 

sem hægt er að skipta fræðsluferlinu niður í sex skref. 1) Áður er fræðsla fer fram þarf að gera mat á 

fyrri þekkingu sjúklings, hugmyndum, námshæfni, námsstíl, hugsun, viðhorfum og áhugahvöt, þetta er 

hægt að gera í viðtali við sjúkling. 2) Greina þarf hindranir og námsþarfir sjúklings, 3) að því loknu er 

fræðslan skipulögð, markmið sett fram og fræðsluaðferð valin. Í skipulagi fræðslunnar ætti einnig að 

ákveða hversu oft eigi að veita fræðsluna, hver muna veita hana og hvenær. Síðustu tvö skrefin eru 

síðan, 4) að veita fræðsluna og 5) að meta árangur hennar 

(Aghakhani, Nia, Ranjibar, Rahbar og Beheshti, 2012) og 6) síðast en ekki síst skráning, sjá nánar á 

mynd 1.   

 

 

Mynd 1. Fræðsluferlið. 

 

Eftir að fræðslu er lokið skal ákvarða hvort sjúklingurinn hafi skilið og móttekið upplýsingarnar sem 

komu fram í fræðslunni (Marcus, 2014). Til þess að tryggja að fræðsla hafi verið móttekin er hægt að 

nota endursagnaraðferðina (e. teach-back) (Brynja Ingadóttir, 2019). Endursagnaraðferðin er 

viðurkennd aðferð sem heilbrigðisstarfsmenn geta notað eftir að þeir hafa veitt fræðslu. Þegar að 

heilbrigðisstarfsmaður hefur lokið við fræðslu, er skilningur sjúklingsins á fræðslunni staðfestur með 

því að láta hann endurtaka það sem fór fram í fræðslunni (Tamura-Lis, 2013). Endursagnaraðferðin 

hefur reynst vel í sjúklingafræðslu inn á sjúkrahúsi. Talið er að með þessari aðferð sé hægt að 

fækka endurinnlögnum, koma í veg fyrir fylgikvilla og koma í veg fyrir að sjúklinga lendi í erfiði eða 

vandamálum eftir að heim er komið. Samkvæmt Joint Commission, Agency for Healthcare Research 

og Quality og Institute for Healthcare Improvement er endursagnaraðferðin í sjúklingafræðslu fyrir 

útskrift, besta aðferðin (Sullivan, 2014). Vel fræddir sjúklingar eiga auðveldara með að skilja og 

meðhöndla þeirra eigin heilsu og meðferð í framtíðinni (Marcus, 2014).  

Algengt er að hjúkrunarfræðingar einblíni á eina ákveðna kennsluaðferð vegna þess að þeir eru 

öruggir með hana eða hafa ekki prófað aðra aðferð og gleyma þar af leiðandi þörfum sjúklingsins og 

öllum skilyrðum fyrir vali á kennsluaðferð (Bastable, 2017). Þegar mat fer fram á sjúklingi er mikilvægt 

að taka tillit til heilsulæsi einstaklinga og að hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn séu 

meðvitaðir um þá sem eru næmir fyrir vandamálum í læsi (Bastable, 2017). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er heilsulæsi ákveðið stig þekkingar, persónulegrar færni og 

sjálfstraust einstaklings til að grípa til aðgerða með það að markmiði að bæta heilsu sína og 
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samfélagsins, með því að breyta persónulegum lífsstíl og lífskjörum (World Health Organization, 

1998). Einstaklingar með gott heilsulæsi hafa því getu til að axla ábyrgð á eigin heilsu, einnig heilsu 

fjölskyldunnar og samfélagsins (Sørensen o.fl., 2012). Til eru einstaklingar eða hópar sem geta verið í 

áhættu fyrir lélegra heilsulæsi og eru minnihlutahópar þar í meirihluta, s.s. aldraðir, innflytjendur, 

atvinnulausir, einstaklingar sem glíma við krónísk heilsufarsvandamál og fleiri hópar. En svo geta 

einstaklingar með góða menntun, lestrar- og ritfærni geta einnig átt erfitt með að skilja málefni tengdu 

heilbrigði (Bastable, 2017). Miðstöð sóttvarna í Bandaríkjunum 

(e. Centers for Disease Control and Prevention) hefur gert grein fyrir þeim áskorunum og eru þær; 

þegar einstaklingur þekkir ekki læknisfræðileg hugtök eða hvernig líkaminn virkar, þegar einstaklingur 

er sífellt að túlka einhverjar áhættur sem gætu haft afleiðingar á heilsu hans eða öryggi, þegar 

einstaklingurinn er greindur með alvarlegan sjúkdóm og verður mjög hræddur eða ráðvilltur, þegar 

einstaklingurinn glímir við heilsufarsvandamál sem krefst mikillar og flókinnar umönnunar og þegar 

einstaklingurinn treystir á óáreiðanlegar upplýsingar (Bastable, 2017). Það getur verið ógnvekjandi 

fyrir einstakling að komast að því að hann sé með sjúkdóm, einhverskonar röskun eða að hann þurfi 

að fara í aðgerð og getur það haft áhrif á sjálfsmynd hans. Það getur einnig leitt til þess að hann upplifi 

streitu og getur hún haft slæm áhrif á heilsulæsi fólks (Hart, 2015). Slæmt heilsulæsi getur leitt til 

lakara heilsufars, sem getur leitt til aukinna endur innlagna á spítala og aukinnar dánartíðni (Bastable, 

2017; Hart, 2015). Heilbrigðisþjónustunni ber að veita almenningi upplýsingar um þætti sem geta haft 

áhrif á heilsu og vellíðan og hvernig einstaklingar geta aukið líkurnar á því að halda góðri heilsu 

(Stjórnarráð Íslands, 2019).  

Árið 2013 var gerð rannsókn, þar sem skoðað var hvernig fræðslu á íslenskum sjúkrahúsum var 

sinnt. Í rannsókninni tóku þátt sjúklingar sem höfðu farið í fyrir fram ákveðna gerviliðaaðgerðir á mjöðm 

og hné. Fyrir rannsóknina höfðu sjúklingarnir miklar væntingar til fræðslunnar en niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að þeir töldu sig fá minni fræðslu en þeir vonuðust eftir og jókst sú skoðun eftir 

því sem tímanum leið. Talið var að því betur sem væntingar sjúklinganna um fræðsluna voru 

uppfylltar, því betra var mat þeirra á heilsufari sínu sex til sjö mánuðum eftir aðgerð. Rannsóknin sýndi 

að bæta þurfti mat á fræðsluþörf sjúklinga og innihald fræðslunnar (Árún K. Sigurðardóttir, o.fl. 2013)  

1.2 Fræðsluaðferðir 

Til eru margar mismunandi kennsluaðferðir í sjúklingafræðslu og engin ein aðferð er til sem virkar á 

alla sjúklinga. Kennsluaðferðir í sjúklingafræðslu geta verið sem dæmi, fyrirlestur, hópfræðsla, maður 

á mann, sýnikennsla, endurheimt, leikir, hermikennsla, hlutverkaleikur, fyrirmynd og sjálfsnám. 

Kennsluaðferðum er síðan hægt að flokka eftir tegundum, s.s. skriflegt, hljóðrænt, sjónrænt, mælandi 

og framkvæmt. En einnig er hægt að nota mismunandi miðla, s.s. myndir, myndbönd, bækling, 

veggspjöld, auglýsingar, slæður, útvarp, hlaðvarp, DVD, sjónvarp, síma, tölvur og smáforrit. Til þess 

að útskýra þetta aðeins betur, getur sjúklingafræðsla verið í formi fyrirlesturs, afhent með slæðum í 

gegnum tölvu. En þegar velja á miðil, skiptir máli hver fjöldi áhorfenda er, tegund hóps, hraði og 

sveigjanleiki fræðslunnar (Bastable, 2017). 
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Mynd 2. Einstaklingsfræðsla: kennsluaðferðir, miðlar og tegundir. 

 

 

Mynd 3. Hópfræðsla: kennsluaðferðir, miðlar og tegundir. 

 

Þegar kemur að fræðslu er talið að sjúklinga sem fá einstaklingsmiðaða fræðslu séu líklegri til að 

muna fræðsluna og að minni líkur séu á að þeir þurfi seinna að leita sér upplýsingar (Katrín Blöndal 

o.fl., 2011). Einstaklingsmiðuð sjúklingafræðsla (e. personalized patient education) er sniðin að 

einstaklingnum og heilsufarslegum markmiðum hans (Quinn o.fl., 2017). Fræðslan fer fram augliti til 

auglits og er sérstaklega hönnuð til að mæta þörfum sjúklingsins. Fræðslan samanstendur af 
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upplýsingum sem sjúklingurinn velur sjálfur. Með þessari aðferð er hægt að fá sjúklinginn til þess að 

taka meiri ábyrgð á eigin heilsu og ef vandamál eru til staðar er hægt að gera honum betur grein fyrir 

þeim (Fredericks o.fl., 2010; Athar, Record, Martire, Hellmann og Ziegelstein,  2018). Hægt er að 

stjórna hraða og innihaldi fræðslunnar eftir þörfum sjúklingsins og fræðslan veitir skjóta endurgjöf á 

milli hjúkrunarfræðing og sjúklings (Bastable, 2017). En í einstaklingsfræðslu þarf að passa að setja 

ekki alla sjúklinga í sama hópinn. Taka þarf tillit til ákveðinna þátta hjá hverjum og einum, þátta sem 

einkenna hvern og einn. Aldur, kyn og fjölskylduaðstæður sjúklingsins skipta máli en einnig þarf að 

huga að líffræðilegum einkennum sjúklings, s.s. líkamlegum einkennum, eins og verkjum og andlegum 

einkennum, eins og kvíða og þunglyndi. Mikilvægt er að skoða líka merki sem gætu seinkað bata 

sjúklingsins (Katrín Blöndal o.fl., 2011).  

Þegar margir einstaklingar eru með svipuð vandamál eða eru að ganga í gegnum sömu hlutina og 

ná þarf til þeirra allra, hentar hópfræðsla vel. Hópfræðsla (e. group education) er skilgreind sem 

kennsluaðferð þar sem fámennur fjöldi sjúklinga og/eða fjölskyldumeðlimir fá sameiginlega fræðslu. 

Sjúklingarnir koma þá saman ásamt hjúkrunarfræðingi til að ræða um upplýsingar, tilfinningar og þá 

valkosti sem standa þeim til boða. Hópfræðsla er fjárhagslega góður kostur út frá því hversu 

tímasparandi hún er samanborið við einstaklingsfræðslu, auk þess sem hjúkrunarfræðingur getur náð 

til margra sjúklinga í einu, sjúklingur fær að deila sinni reynslu með öðrum með svipað eða sama 

vandamál og stuðlar þannig að jákvæðum stuðning frá öðrum. Líta ætti á hópfræðslu sem skilvirka og 

árangursríka aðferð til að kenna samtímis fjölda sjúklinga og fjölskyldumeðlima sem hafa svipaða 

námsþörf. Hópfræðsla hefur verið gefin út sem árangursrík leið til að fræða einstaklinga og fjölskyldur 

þeirra sem kljást við langvinn veikindi (Bastable, 2017).  

1.2.1 Munnleg fræðsla 

Árangursrík munnleg fræðsla hefur sýnt fram á að hún geti bætt getu sjúklings til að sjá um sig sjálfur, 

eftir útskrift af spítala og einnig minnkað líkur á veikindum og dánartíðni (Marcus, 2014). Munnleg 

fræðsla er venjulega ekki og ætti ekki að vera afhent ein og sér heldur með öðrum fræðsluaðferðum 

(Ingadottir o.fl., 2016). Árangur munnlegrar fræðslu er viðkvæmur mörgum þáttum, bæði þegar kemur 

að sjúklingi og þess sem veitir fræðsluna (Ingadottir o.fl., 2016). Hjá sjúklingum fer oft öll þeirra orka 

og athygli í að ráða við líkamleg og andleg veikindi sem þeir glíma við og þar af leiðandi er oft 

takmarkað hvað þeir meðtaka í fræðslunni (Þórgunnur Jóhannsdóttir og Margrét Marín Arnardóttir, 

2005). Munnleg fræðsla, ein og sér, tryggir ekki getu einstaklingsins til sjálfsumönnunar þegar 

sjúklingurinn fer heim, auk þess sem fræðslan leiðir ekki endilega til hegðunarbreytingar hjá 

einstaklingnum (Marcus, 2014). Með munnlegri fræðslu getur verið erfitt að sanna að upplýsingagjöfin 

hafi farið fram. Þessi ókostur getur leitt til þess að sjúklingarnir verða óöruggir, sem getur leitt til þess 

að þeir leiti frekar til heilbrigðisstarfsfólks eftir útskrift (Hafdís Skúladóttir, 2007). Því er mikilvægt að 

tímasetning fræðslunnar sé rétt og að sjúklingarnir fái þann tíma sem þeir þurfa til að skilja og taka á 

móti skilaboðunum sem læknar, hjúkrunarfræðingar og aðrir umönnunaraðilar veita (Marcus, 2014).  

1.2.2 Skrifleg fræðsla 

Skrifaðar upplýsingar eru oft notaðar til þess að auka eða bæta samskipti á milli hjúkrunarfræðinga og 

sjúklinga og algengt er að skriflegt fræðsluefni (e. written information) sé afhent í lok hverrar 
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spítalainnlangar (McDonall, Heynsbergh, Oxley, Botti og Hutchinson, 2020; Williams, Mui og Rosdahl, 

2016).  

Efni í skriflegri sjúklingafræðslu þarf að vera skrifað á því stigi sem er skiljanlegt fyrir sjúklinga með 

lítið heilsulæsi (Williams o.fl., 2016). Til þess að tryggja það ættu skriflegar upplýsingar, samkvæmt 

The National Institute of Health (NIH) og American Medical Association (AMA), að miða að lesskilningi 

12 ára eða yngri einstaklinga. Í dag getur efnið í fræðslu verið oft á tíðum of flókið fyrir einstaklinga að 

skilja (Wittink og Oosterhaven, 2018). Yfirgripsmikið fræðsluefni þjónar engum tilgangi ef sjúklingar 

geta ekki skilið það eða hafa ekki áhuga á að lesa það. Læsi sjúklinga samanborið við kröfur 

fræðsluefnis, inn á sjúkrahúsum og í samfélaginu, er mikilvægur þáttur í getu sjúklinga til þess að 

fylgja meðferðaráætlun og til að forðast afturför í veikindaferlinu (Bastable, 2017). Hjúkrunarfræðingar 

sem veita fræðslu spila stórt hlutverk í hönnun fræðsluefnis fyrir sjúklinga. Þar geta þeir fylgst með 

þróuninni og passað að efnið sé þannig hannað, að það nái til lesandans (Bastable, 2017).  

Aldraðir einstaklingar eru stór hópur sjúklinganna inn á spítala. Þegar kemur að framsetningu 

skriflegrar fræðslu fyrir aldraða, þá þarf hún að vera skiljanleg og ekki of barnaleg. Stafir þurfa að vera 

hæfilega stórir og leturgerð einföld. Fræðslan þarf að vera skýr og á mannamáli sem auðvelt er að 

skilja og leggja merkingu í og forðast skal fræðimál. Mikilvægt er að byrja á aðalatriðum og skipta 

textanum niður í nokkrar málsgreinar. Með því að leggja áherslu á aðalatriðin er hægt setja fram 

spurningar í textann eða notast við dæmisögur til að útskýra upplýsingarnar nánar. Ef myndir eru 

notaðar til útskýringar mega þær ekki vera flóknar (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2016).  

1.2.3 Veffræðsla 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir rafræna heilbrigðisþjónustu (e. e-health) sem 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni fyrir heilsu. Í víðasta skilningi snýst rafræna heilbrigðisþjónusta 

um að bæta flæði upplýsinga með rafrænum hætti, til að styðja við afhendingu heilbrigðisþjónustu og 

stjórnun heilbrigðiskerfa (WHO, e.d.). Tölvur, tölvuleikir, spjaldtölvur og snjallsímar eru hluti af þeim 

tækjum sem eru notuð til að veita þess lags fræðslu og getur heilbrigðisstarfsfólk notað þessa leið til 

að ná til sjúklinganna sinna, án þess að þurfa að hitta þá (Hoving, Visser, Mullen og Van den Borne, 

2010). Með aukinni notkun rafrænnar tækni, er í auknu mæli gert ráð fyrir því að einstaklingar sjái 

alveg um sig sjálfir þegar heim er komið. Einstaklingar verða því að vera með gott rafrænt heilsulæsi 

(Kim og Xie, 2017). Í bók Bastable (2017) er rafrænt heilsulæsi (e. e-health literacy) skilgreint sem 

getan til að leita, finna, skilja og meta heilsufarsupplýsingar af rafrænum uppruna, ásamt því að beita 

þekkingu sem einstaklingurinn öðlast til að takast á við eða leysa heilsufarsvandamál.  

Heilsufarsupplýsingar á internetinu geta aukið þekkingu sjúklinga. Internetið hefur gjörbylt aðgangi 

að upplýsingum og hvernig þeim er miðlað. Aðgangur að upplýsingum er nú auðveldari en nokkru 

sinni fyrr. Með aukinni tækniþróun eru upplýsingar innan seilingar nánast hvar og hvenær sem er. Það 

kemur ekki á óvart að margir leiti fyrst af upplýsingum á netinu, áður en þeir leita á göngudeild eða 

bráðadeild til að ráðfæra sig við sérfræðing (Tonsaker o.fl., 2014). En þótt aðgengi að upplýsingum á 

vefnum hefur aukist, gefur það ekki endilega sjúklingum aukinn skilning. Oft hafa verið búnar til 

upplýsingar um heilsufar sjúklinga út frá sjónarhorni veitenda og ekki í samráði við sjúklinginn 
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(Kennedy o.fl., 2017). Með auknu upplýsingaflæði í gegnum vefinn hafa heilbrigðisstarfsmenn minni 

stjórn á heilsufarsupplýsingum sem sendar eru á sjúklinga (Tonsaker o.fl., 2014).  

Fyrir marga sjúklinga getur verið flókið og yfirþyrmandi að meðtaka upplýsingar. Með aukinni tækni 

og þróun er hægt að veita sjúklingi fræðslu með grípandi myndefni í sýndarveruleika sem sýnir 

eftirlíkingar af klínískum niðurstöðum og meðferð. Þessi tegund sjúklingafræðslu gæti leitt til skilvirkari 

fræðslu sem leiðir til aukinnar heilsufarslegrar þekkingar og skilnings á meðferðarupplýsingum. 

Rannsóknir hafa sýnt að 40-60% sjúklinga gátu ekki greint frá því hvað læknar ætluðust til af þeim, 10-

80 mínútum eftir að þeim voru gefnar upplýsingar. Einnig hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að yfir 

60% sjúklinga sem fóru í viðtal strax eftir heimsókn lækna, misskildu leiðbeiningar varðandi ávísuð lyf. 

Þetta getur leitt til skorts á þátttöku í ákvörðunarferli meðferðar sem setur sjúklinga í aukna hættu á 

sjúkrahússinnlögn. Sýnt hefur verið fram á að fræðsla með sýndarveruleika eykur áhugahvöt og 

þátttöku sjúklings (Palanica, Docktor, Lee og Fossat, 2019).  

Skurðaðgerðir geta leitt til verkja, þreytu, ógleði, svefnleysis og skerðingar á vitsmunum og þá 

sérstaklega hjá öldruðum. Því er mikilvægt að veita sjúklingum sérsniðna fræðslu eftir skurðaðgerð. 

Með því að veita sjúklingum fræðslu í gegnum farsíma eða tölvu, er hægt að mæta þörfum sjúklingsins 

á einfaldan hátt eftir útskrift, með tilliti til aldurs og tækni þekkingar (Cook o.fl., 2014). Þegar innleiða á 

nýjar fræðsluaðferðir eftir skurðaðgerð, t.d. með tækni, er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn séu 

meðvitaðir um þá þætti sem hafa áhrif á skilning sjúklinga, t.d. hvernig sé best að læra á meðan þeir 

eru í viðkvæmu ástandi og á þætti eins og traust og hvatningu (Ingadottir, Blondal o.fl., 2016). Því í 

sífellt flóknara heilbrigðisumhverfi, þurfa sjúklingar alltaf betri og betri fræðslu til að geta haft stjórn á 

sinni eigin heilsu (Kennedy o.fl., 2017).  

1.3 Viðhorf sjúklinga til fræðslu 

Skurðsjúklingar geta upplifað óvissu fyrir og eftir aðgerð. Í óvissu leitast þeir oft við að fá upplýsingar til 

að aðlagast betur aðstæðum og eftir því sem óvissan er meiri, eykst þörfin fyrir frekari upplýsingar 

(Galloway og Graydon, 1996). Samkvæmt Bastable (2017) er ein algengasta kvörtun sjúklinga að þeir 

séu ekki nægilega vel upplýstir.   

Í rannsókn frá árinu 2009, þar sem kannað var hvað sjúklingar vildu vita um verki og verkjameðferð 

eftir skurðaðgerð, kom í ljós að mikilvægast fyrir þá var að vita um áætlun verkjameðferðar, hvert skal 

leita ef verkir hverfa ekki, hvenær og hvaða verkjalyf skal taka og aukaverkanir þeirra 

(Kastanias, Denny, Robinson, Sabo og Snaith, 2009). Í íslenskri rannsókn frá árinu 2006, þar sem 

könnuð var meðal annars gagnsemi fræðslu um verkjameðferð eftir skurðaðgerðir á Landspítalanum 

kom fram að af 137 sjúklingum sem svöruðu spurningum um gagnsemi, voru 85,4% sjúklinganna sem 

fannst upplýsingarnar gagnlegar og 14,6% sjúklinganna fannst þær gagnslausar (Lára Borg 

Ásmundsdóttir, Anna Gyða Ásmundsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). Í rannsókn King o.fl. (2014), 

þar sem skoðaðar voru fræðsluþarfir sjúklinga sem gengust undir skurðaðgerð vegna 

lungnakrabbameins, kom í ljós að sjúklingarnir hefðu viljað vita meira um verki eftir skurðaðgerð. 

Sjúklingarnir upplifðu sig tilbúna fyrir skurðaðgerðina en ekki örugga í verkjastjórnun eftir aðgerðina. 

Fjölmargar rannsóknir hafa staðfest þá staðreynd að upplýstir sjúklingar séu líklegri til að fara eftir 

meðferðaráætlunum, líklegri til að finna nýja leiðir til að takast á við veikindi og ólíklegri til að upplifa 
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fylgikvilla. Í heildina litið eru sjúklingar ánægðari þegar þeir fá fullnægjandi fræðslu um hvernig þeir 

eiga að hugsa um sjálfan sig (Bastable, 2017). Í rannsókn sem gerð var hér á landi, þar sem kannaðar 

voru nýjar aðferðir í sjúklingafræðslu um verkjameðferð eftir skurðaðgerð, kom í ljós að sjúklingarnir 

kusu frekar hefðbundnar fræðsluaðferðir, s.s. einstaklingsfræðslu, bækling eða veffræðslu, frekar en 

t.d. leiki. Þeir voru þó tilbúnir til þess að prófa nýjar námsaðferðir, ef þeir fengu nægan stuðning og 

ef heilbrigðisstarfsmennirnir sannfærðu þá um hæfni þeirra til þess að prufa nýjar aðferðir (Ingadottir, 

o.fl., 2016).   

1.4 Hindranir í sjúklingafræðslu 

Sjúklingafræðsla er eitt af grundvallaratriðum í hjúkrun. Góð kunnátta og færni hjúkrunarfræðinga í 

sjúklingafræðslu er sérstaklega mikilvæg við greiningu, meðferð og stjórnun sjúkdóma (Aghakhani o.fl, 

2012). Við framkvæmd sjúklingafræðslu, er margt sem getur haft áhrif en ein algeng kvörtun innan 

heilbrigðisgeirans er þegar sjúklingafræðsla er ófullnægjandi (Aghakhani o.fl., 2012; Bastable, 2017).  

Áður en sjúklingafræðsla fer fram en mikilvægt að sjúklingurinn sér líkamlega og andlega reiðubúin 

fyrir hana. Ef sjúklingurinn er ekki tilbúinn að takast á við flókin verkefni og ef honum finnst verkefnin 

sem fram undan eru of erfið, er líklegt að það geti haft áhrif á fræðsluna. Umhverfisþættir geta einnig 

haft áhrif, eins og hávaði eða annarskonar áreiti. Kyn einstaklings getur haft áhrif og rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur séu almennt móttækilegri að leita sér hjálpar en karlar og þær taki 

síður áhættu þegar kemur að heilsunni. Slæm andleg heilsa getur einnig hindrað góða 

sjúklingafræðslu og þar getur kvíði spilað stórt hlutverk. Kvíði hefur áhrif á getu einstakling til að sinna 

verkefnum, hann hefur áhrif á einbeitingu sjúklingsins og getur hindrað að hann meðtaki 

upplýsingarnar. Aðrir þættir eins og tímaskortur, lítið heilsulæsi, afneitun, engin eða lítill stuðningur frá 

fjölskyldu og samfélagi, áhættusöm hegðun, hugarfar og þroski getur einnig haft áhrif á 

sjúklingafræðslu. Reynsla og þekking einstaklingsins s.s. væntingar, fortíð, menning, áhugasvið og 

þröngsýni getur haft áhrif ásamt lítilli þekkingu, vitsmunalegum þroska og náms- og 

lestrar örðugleikar (Bastable, 2017). Í rannsókn sem gerð var árið 2014 um viðhorf 

heilbrigðisstarfsmanna til sjúklingafræðslu, veltu rannsakendur fyrir sér hvað starfsmönnum fannst 

hindra góða sjúklingafræðslu. Það helsta sem þeir nefndu var tímaskortur starfsmanna, skortur á 

félagslegri hvatningu, þreyta og álag starfsmanna og mikill fjöldi sjúklinga. Langflestum 

starfsmannanna fannst tímaskortur vera algengasta vandamálið, eða 80,5% starfsmanna 

(Garshasbi, Khazaeipour, Fakhraei og Naghdi, 2014). Í dag er legutími sjúklinga er styttri og 

hjúkrunarfræðingar fá færri tækifæri til þess að fræða sjúklinga. Talið er að inn á spítala fái 

hjúkrunarfræðingar allt að 4 mínútur á dag til þess að eiga í samskiptum við sjúklinga og er þessi stutti 

tími ekki nægur fyrir hjúkrunarfræðing til þess að gefa góða sjúklingafræðslu (McDonall o.fl., 2020). 

Fyrir utan tímaskort nefndu starfsmennirnir einnig skort á hvatningu og þjálfun, lítill skilningur 

starfsmanna á mikilvægi sjúklingafræðslu, skort á eftirliti með fræðslu, skort á stöðluðum 

sjúklingafræðslu, skort á siðferði og skort á samvinnu og starfsfólki (Garshasbi o.fl., 2014). Flókið 

fræðimál, stutt samskipti og léleg samskiptatækni geta einnig haft áhrif á samskipti hjúkrunarfræðinga 

og sjúklinga en ásamt því getur aldur, viðhorf sjúklinga og einkenni, eins og verkur og ógleði haft áhrif 

á getu og hvata sjúklings til að taka við upplýsingum (McDonall o.fl., 2020).   
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Mjög algengt er að ef sjúklingar eru með sömu sjúkdómsgreininguna, fái þeir nákvæmlega sömu 

fræðsluna. Áður en sjúklingafræðsla fer fram og til þess að koma í veg fyrir að hindranir verði á vegi, 

er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar meti þarfir, vilja og námsstíl sjúklingsins. Mikilvægt er að velja rétta 

kennsluaðferð eða kennsluaðferðir, því ef það er gert er hægt að minnka streitu og kvíða hjá 

sjúklingnum, koma í veg fyrir óþarfa endurtekningar, spara tíma og orku bæði hjá sjúklingnum og 

hjúkrunarfræðingnum, skapa jákvæð samskipti og tryggja bestu mögulegu sjúklingafræðslu (Bastable, 

2017).  

1.5 Verkir eftir skurðaðgerð 

Verkur er persónuleg og huglæg upplifun hvers einstaklings (Gregory, 2019). Verkur er það sem 

einstaklingurinn segir að sé verkur og er til staðar þegar hann/hún segir svo vera 

(Herr, Coyne, McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). Samkvæmt Alþjóðasamtökum um 

verkjarannsóknir (e. International association for the study of pain er verkur óþægileg skynjun og 

tilfinningaleg reynsla af völdum raunverulegs eða hugsanlegs vefjaskaða, eða er lýst sem slíkum 

(International Association for the Study of Pain, 1994). Verkur er óhjákvæmileg reynsla í lífi hvers og 

eins. En hann er nauðsynlegt líffræðilegt viðvörunarmerki, í þeim tilgangi láta einstaklinginn vita um 

yfirvofandi eða fyrirliggjandi meiðsli eða áverka (Ghallagher, 1999). En þrátt fyrir mikilvægi sársauka 

og hvernig hann hefur áhrif á skynjun sjúklings, getur hann haft alvarlegar lífeðlisfræðilegar og 

sálrænar afleiðingar fyrir sjúklinginn, þar með talið seinkað bata, breytingar á ónæmiskerfinu, skert 

lífsgæði, aukna streitu og kvíða (García-Ramírez o.fl., 2018; Gillaspie, 2010). Þegar kemur að verkjum 

eftir skurðaðgerð, eru þeir taldir vera algeng ástæða fyrir endurinnlögn inn á spítala og geta einnig 

seinkað útskrift sjúklinga af spítala (Rae, 2016; Sinatra, 2010). Talið er að um það bil 65-90% sjúklinga 

upplifi verki eftir skurðaðgerð og um 35% upplifi mikla verki (Maier o.fl., 2010; Wadensten o.fl., 

2011; Lorentzen, Hermansen og Botti, 2012; Zoëga o.fl., 2015).   

Verkir eru venjulega flokkaðir sem annað hvort bráðir verkir eða langvinnir verkir. Verkir 

skurðsjúklinga eru skilgreindir sem bráðir verkir sem stafa af staðbundinni taugasvörun vegna áreitis 

eða inngrips, eins og skurðaðgerð (Morgan, Mikhail, Murrey og Larson, 2002). Bráðir verkir eru 

skilgreindir sem bráður sársauki sem kemur skyndilega, er staðbundin og eru oft taldir vera algeng 

ástæða fyrir því að sjúklingar eru lagðir inn á sjúkrahús. Þeir geta hjálpað til við greiningu og eru 

yfirleitt meðhöndlaðir með lyfjagjöf og meðferð við undirliggjandi ástandi (Gregory, 2019). Þegar bráðir 

verkir eru fyrirsjáanlegir er mikilvægt að veita sjúklingi árangursríka fræðslu sem felur í sér upplýsingar 

um fyrirhugaða líðan, orsakir og áhrif verkja ásamt vali á þeim verkjameðferðum sem standa til boða 

(Glowacki, 2015). Langvarandi verkir eru skilgreindir sem verkir sem hafa verið til staðar í að minnsta 

kosti þrjá til sex mánuði (Glare, Aubrey og Myles, 2019). Langvinna verki getur verið erfitt að staðsetja 

og þeir þurfa ekki að tengjast ákveðnum orsökum (Gregory, 2019). Hjá sumum sjúklingum eru bráðir 

verkir eftir aðgerð lengur viðvarandi en áætlaður var eftir skurðaðgerð eða verkir sem vara í þrjá 

mánuði eftir aðgerð og má rekja beint til skurðaðgerðar (Roth, 2018; Glare o.fl., 2019). Nauðsynlegt er 

að útiloka aðrar orsakir langvinnra verkja eftir aðgerð sem ekki tengjast skurðaðgerðinni, til dæmis 

verkir sem voru til staðar fyrir aðgerð (Roth, 2018). Margir sjúklingar upplifa verki eftir aðgerð, eftir 

bæði minni og stærri skurðaðgerðir. Klínísk reynsla hefur kennt okkur að ekki er auðvelt að ná 
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fullnægjandi meðferð á verkjum eftir skurðaðgerð. Vegna huglægs eðlis verkja er árangursríkasta 

aðferðin til að komast að því hvort sjúklingur sé með verki, að spyrja sjúklinginn sjálfan hvort hann sé 

með verki. Mat heilbrigðisstarfsmanna getur falið í sér hlutlægt mat á áhrifum verkja, þeir geta dæmt 

um hvort verkir hindri sjúklinginn í að framkvæma hreyfingu sem nauðsynleg er til að flýta fyrir bata 

(Van Boekel o.fl., 2017). Verkjamats kvarðar geta einnig verið góð aðferð til að meta styrk verkja og 

árangur verkjameðferðar (Gregory, 2019). Til eru margvíslegir verkjamats kvarðar en mikilvægt er að 

notast við kvarða sem henta þroska og aldri þess sem verið er að meta hverju sinni, ásamt því að 

meta styrk bæði í hvíld og hreyfingu. Skurðsjúklingar geta verið verkjalausir í hvíld en upplifað verki við 

hreyfingu, því er ekki síst mikilvægt að meta reglulega verki hjá þessum sjúklingahópi. Algengt er 

að tölukvarði (e. numeric rating scale) sé notaður. Tölukvarðinn er 11 stiga kvarði þar sem 0 er enginn 

verkur og 10 er versti mögulegi verkur sem sjúklingurinn hefur upplifað 

(Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund og Broström, 2014). Talið er ásættanlegt ef sjúklingur meti 

verki sýna frá 0 til 3 og er það talinn vægur verkur. Áætlað er að á bilinu 30-70% sjúklinga sem hafa 

farið í skurðaðgerð upplifi miðlungs (4-6) til alvarlega (7-10) verki á einhverjum tímapunkti (García-

Ramírez o.fl., 2018). Í rannsókn sem gerð var á Landspítala árið 2011 upplifðu 21% skurðsjúklinga, 

miðlungs til mikla verki undanfarinn sólarhring og 42% sjúklinganna upplifðu mikla verki (Zoëga o.fl., 

2015). Í verkjameðferð er mikilvægt að meta árangur meðferðar og skrá niðurstöður til að tryggja sem 

mesta samfellu í meðferð sjúklings með tilliti til árangurs (Sigríður Zoëga, 2015a). Góð verkjameðferð 

er lykilatriði fyrir skjótan og góðan bata eftir skurðaðgerð (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010).  

1.5.1 Afleiðingar verkja eftir skurðaðgerð 

Verkir eftir skurðaðgerð geta haft alvarlegar lífeðlisfræðilegar og sálrænar afleiðingar fyrir sjúklinginn, 

þar með talið seinkaðan bata, breytingar á ónæmiskerfi, skert lífsgæði og aukna streitu og kvíða 

(Gillaspie, 2010). Ýmislegt bendir til þess að minna en helmingur sjúklinga sem gangast undir 

skurðaðgerð fái viðunandi verkjastillingu eftir skurðaðgerð (Chou o.fl., 2016). Ófullnægjandi 

verkjameðferð eftir skurðaðgerð getur verið orsök fyrir langvinnum verkjum, en fer eftir tegund 

skurðaðgerðar (Joshi and Ogunnaike 2005). Klínískar og faraldsfræðilegar rannsóknir á opnum 

skurðaðgerðum sýna aukna þróun á langvinnum verkjum eftir skurðaðgerð eða bilinu 20-60%, þar 

sem allt að 20% þessara sjúklinga tilkynntu um miðlungs til mikilla verkja í kjölfar aðgerðar (Roth, 

2018). Langvinnir verkir geta myndast ef bráðir verkir eru ekki meðhöndlaðir og getur það leitt til 

fötlunar, kvíða, þunglyndis og skertra lífsgæða (Gregory, 2019). Í rannsókn sem var framkvæmd árið 

2010 kom í ljós að verkir eftir skurðaðgerð höfðu mest áhrif á svefn, almenna virkni og getuna til að 

sinna heimilisstörfum eftir að heim var komið (Goebel o.fl., 2010).  

1.6 Tengsl verkja eftir skurðaðgerð og sjúklingafræðslu 

Að upplifa verki er algengasta áhyggjuefni fullorðinna sjúklinga fyrir skurðaðgerð (Kastanias o.fl., 

2009). Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda er mikilvægur þáttur í árangursríkri verkjastjórnun og 

mikilvægt er að sjúklingar skilji hvers vegna verkjameðferð er nauðsynleg í bataferli þeirra og hvernig 

þeir geti sjálfir haft áhrif á verkjastjórnun (Ingadottir og Zoëga, 2017). Í rannsókn sem gerð var á 

Landspítalanum árið 2006 þar sem kannað var hve algengri og miklir verkir voru hjá sjúklingum fyrir og 

eftir aðgerð, kom í ljós að meirihluti sjúklinganna fann fyrir verkjum eftir aðgerð og greindu konur og 
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yngri sjúklingar frá verri verkjum en karlar og eldra fólk. Um 76% sjúklinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu upplýsingar um verki fyrir aðgerð en niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að 

bæta þurfi verkjameðferð og fræðslu til sjúklinga um verki og verkjameðferð (Lára Borg Ásmundsdóttir 

o.fl., 2010).  

Sjúklingafræðsla þarf að vera byggð á gagnreyndri þekkingu og fela í sér gæði og skipulag til að 

stuðla að betri árangri. Hver og einn einstaklingur hefur mismunandi þörf fyrir þekkingu og getu til að 

taka á móti upplýsingum, því er mikilvægt að setja ekki alla sjúklinga undir sama hatt þegar kemur að 

fræðslu (Institute of Medicine, 2011; Katrín Blöndal o.fl., 2011). Í fræðslu til sjúklinga er sameiginleg 

ákvörðunartaka milli hjúkrunarfræðings og sjúklings sérstaklega mikilvæg, vegna þess að verkir eru 

huglægir en hins vegar eru ekki allir sjúklingar sem vilja taka þátt í ákvörðunum um meðferð og þá er 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk virði það (Ingadottir og Zoëga, 2017). Í fræðslu til sjúklinga eftir 

skurðaðgerð þurfa að koma fram greinagóðrar upplýsingar um verkjameðferð ásamt helstu kostum og 

göllum, til dæmis hugsanlegur ávinningur og áhætta af notkun ópíóíða. Sjúklingar þurfa að vera 

upplýstir um muninn á eðlilegum verkjum sem tengjast inngripi í skurðaðgerð og svo verkjum sem 

mikilvægt er að meðhöndla sem ekki teljast eðlilegir, það er að verkirnir verða vandamálið. Einnig 

þurfa að koma upplýsingar um hvenær og hvernig skal hafa samband ef frekari þörf er á upplýsingum 

eða aðstoð (Institute of Medicine, 2011). Í rannsókn frá árinu 2017 sem framkvæmd var á 32 

sjúklingum sem höfðu farið í liðskiptaaðgerð, kom í ljós að þörf var fyrir meiri fræðslu varðandi 

verkjameðferð eftir skurðaðgerð. Sjúklingarnir vildu fá frekari upplýsingar um væntanlegan sársauka, 

notkun verkjalyfja, meðhöndlun aukaverkana og leiðbeiningar um hvernig megi draga úr notkun 

verkjalyfja. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu mikilvægi sjúklingafræðslu eftir skurðaðgerð. 

Þátttakendurnir greindu frá því að þeir höfðu mest þörf fyrir fræðslu um verkjalyf, sérstaklega eftir 

útskrift og þegar heim var komið. Eftir útskrift kom í ljós að sjúklingarnir höfðu ekki fengið fullnægjandi 

upplýsingar um verkjastillingu eftir útskrift, notkun verkjalyfja var í lágmarki og aukaverkanir voru til 

staðar. Ástæðan fyrir þessu var að misskilningur var um lyfin og tilgang þeirra, s.s. hvernig átti að taka 

lyfin, aukaverkanir lyfjanna og leiðir til þess að hætta á þeim, þegar að því kom (Kennedy o.fl., 2017). Í 

rannsókn sem gerð var árið 2011 kom fram að þeir sjúklingar sem fengu fræðslu um verki 

eftir skurðaðgerð, þurftu helmingi minna af ávanabindandi verkjalyfjum að halda á meðan á 

sjúkrahúsvist stóð, að undanskildum aðgerðardegi og voru útskrifaðir fyrr en sjúklingar sem ekki fengu 

fræðsluna (Glowacki, 2015) 

Margt hefur bent til þess að sjúklingafræðsla hafi jákvæð áhrif á verkjameðferð eftir skurðaðgerð. 

Má þar nefna aukna þekkingu, aukna ánægju með umönnun og þjónustu, hún dregur einnig úr ótta og 

kvíða og stuðlar að breyttri hegðun (Zoëga o.fl., 2015). Í rannsókn Zoëga o.fl. (2015) um gæði 

verkjameðferðar frá sjónarhorni sjúklingsins, kom í ljós að verkir voru ríkjandi á sjúkrahúsi þar sem 

rannsóknin fór fram, sérstaklega hjá konum og skurðsjúklingum. Af sjúklingunum sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu aðeins 35% skurðsjúklinganna fræðslu um verkjameðferð en niðurstöður sýndu að 

allir sjúklingarnir í heild voru almennt ánægðir með árangur verkameðferðarinnar sem þeir fengu. 

Þátttaka sjúklinga í ákvörðunum varðandi verkjameðferð, tengdist betri árangri í verkjastjórnun og 

minni sársauka.  



21 

Ef sjúklingar fá ekki upplýsingar um verkjameðferð getur það valdið því að sjúklingar telji mikla 

verki vera eitthvað sem ekki verður komist undan. Sjúklingarnir hreinlega sætta sig við verkina, sem 

getur haft áhrif á bata þeirra (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Einstaklingar með bráða eða 

langvinna verki er oft ekki kunnugt um meðferðarúrræði sín. Því er mikilvægt að sjúklingar fái 

fullnægjandi fræðslu til að aðstoða þá að skilja og takast á við ástand sitt. Því sem sjúklingur trúir og 

skilur um verki skiptir sköpum í verkjameðferð og getur því fræðsla eins og sér verið árangursrík. 

2 Aðferð  

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að kanna hvaða fræðsluaðferð eða fræðsluaðferðir eru 

árangursríkar í verkjameðferð sjúklinga eftir skurðaðgerð. Í heimildarleit var notast við 

gagnasöfnin ProQuest, CINAHL og PubMed. Leitarorðin voru; sjúklingafræðsla (e. patient education), 

verkjameðferð (e. pain management), eftir skurðaðgerð (e. post surgery or post operative). Til að 

þrengja leitina enn frekar voru leitarorðin árangursrík (e. effective) og aðferð 

(e. method/mode of delivery) notuð. Leitað var eftir greinum og rannsóknum sem skrifaðar voru á 

íslensku eða ensku. Í heimildarleit voru einnig notaðar heimildir úr heimildarskrám greina. Ekki voru 

teknar með greinar sem náðu yfir skurðaðgerðir og fræðslu barna.  
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3 Rannsóknir á áhrifum fræðsluaðferða til skurðsjúklinga um verki 

Í þessum kafla verður farið yfir þrettán rannsóknir sem fundust í lesefnisleit okkar og hafa þær allar skoðað tengsl sjúklingafræðslu og verkja. Mat var tekið á 

hvaða fræðsluaðferð eða fræðsluaðferðir eru árangursríkar í verkjameðferð sjúklinga eftir skurðaðgerð. Yfirlit yfir þær þrettán rannsóknir sem voru teknar 

saman er að finna í töflu 1.  

 

Tafla 1. Rannsóknir á áhrifum fræðsluaðferða til skurðsjúklinga um verki 

Heimild Tilgangur Aðferð og úrtak Íhlutun Tímapunktamælingar 

og mælitæki 

Niðurstöður 

The impact of an educational 

pain management 

intervention on postoperative 

pain control after cardiac 

surgery. 

  

Bjørnnes o.fl. (2017)  

  

Noregur 

Að kanna sársaukaeinkenni 

sjúklinganna, inntöku 

verkjastillandi lyfja og hvernig 

fræðslubæklingur hafði áhrif 

á verkjameðferð sjúklinganna 

eftir hjartaaðgerð. 

 

Slembin 

samanburðarrannsókn.  

  

Sjúklingar sem höfðu farið í 

hjartaskurðaðgerð, frá mars 

2012 til september 2013.  

  

Meðalaldur: 66 ár ± 10 ár. 

  

N= 416  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

208 

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 208. 

 

Hópur 1:  

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð) á 

sjúkrahúsi, fræðslubækling 

við útskrift og símaviðtal 10 

dögum eftir útskrift.  

Hópur 2:  

Fékk enga fræðslu, einungis 

almenna umönnun. 

 

Upplýsingum um einkenni, 

sársauka og inntöku 

verkjastillandi lyfja, var 

safnað saman eftir 2 vikur og 

á 1, 3, 6 og 12 mánuði eftir 

aðgerð.  

  

Mælitæki: 

SCQ-16 (e. Self-administered 

comorbidity questionnaire) 

spurningarlisti: metur áhrif 

fjölkvilla á virkni einstaklinga. 

 

29% þátttakenda greindu frá 

verk í hvíld og 9% sögðust 

finna fyrir miðlungs til 

alvarlegra verkja, ári eftir 

skurðaðgerð. Þátttakendur 

höfðu áhyggjur af verkjum og 

notkun verkjalyfja eftir 

skurðagerð. Inntaka 

verkjalyfja var ófullnægjandi 

eftir útskrift af spítala. 

Meirihluti þátttakenda mat 

fræðslubæklinginn gagnlegan 

eða mjög gagnlegan, þegar 

símtalið kom 10 dögum eftir 

útskrift. Ekki sást marktækur 

munur á milli hópa hvað 

varðar útkomumælingar eftir 

skurðaðgerð. 

  

Rannsóknin sýndi fram á að 
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þótt fræðslan fyrir 

skurðaðgerð hafi ekki 

minnkað sársauka hjá 

þátttakendunum, sé 

áframhaldandi þörf fyrir betri 

fræðslu um verkjameðferð 

eftir hjartaskurðaðgerð. 

A pain education intervention 

for patients undergoing 

ambulatory inguinal hernia 

repair: A randomized 

controlled trial. 

  

Sawhney o.fl. (2017)  

  

Kanada 

 

Að meta virkni 

einstaklingshæfðrar kviðslits 

fræðslu (e. hernia repair 

education intervention, 

HREI), fyrir sjúklinga sem 

höfðu farið í kviðslitsaðgerð. 

 

Blind slembin 

samanburðarrannsókn.  

 

Karlmenn sem höfðu farið í 

kviðslitsaðgerð.  

  

Meðalaldur: 

Hópur 1: 59 ár ± 14 ár.  

Hópur 2: 61 ár ± 16 ár.  

  

N= 82  

Hópur 1 

(samanburðarhópur): n= 42. 

Hópur 2 (tilraunarhópur): n= 

40. 

 

Hópur 1:  

Fékk 30 mínútna 

einstaklingsfræðslu.  

Fræðslan fór fram munnlega 

og skriflega. Fræðslan var 

um innlögnina, aðgerðina, 

umönnun eftir aðgerð og 

meðhöndlun verkja eftir 

aðgerð. Hópurinn fékk einnig 

símaviðtal sólahring eftir 

aðgerðina.  

Hópur 2:  

Fékk almenna umönnun 

ásamt HREI fræðslu. 

Fræðslan innihélt bækling, 20 

mínútna einstaklingsfræðslu 

og 2 símtöl, fyrra var daginn 

fyrir aðgerð og seinna 24 

klukkustundum eftir aðgerð. 

Upplýsingum um styrk verkja, 

verkjahindranir við ADL, 

inntöku verkjalyfja, 

staðsetningu verkja,  

verkjameðferð og notkun 

annarra aðferða, var safnað 

saman fyrir aðgerð, 2 dögum 

og viku eftir aðgerð, með 

símatali.  

 

Mælitæki: 

NRS (e. numeric rating 

scale): Verkjamatskvarði. 

BPI-I (Brief pain inventory-

short form interference 

subscale): metur styrk 

sársauka og áhrif sársaukans 

á virkni einstaklings.  

MBQ-SF (McGill pain 

questionnaire short form): 

metur gæði sársauka.  

PRI (Pain rating index): 

metur styrk verkja; 0= enginn, 

Verkjastyrkur þátttakendanna 

í tilraunarhópnum var töluvert 

lægri en hjá hinum hópnum.  

Meirihluti þátttakenda úr 

báðum hópum greindu frá því 

að upplýsingarnar sem þau 

fengu fyrir aðgerð voru 

gagnlegar. Þær undirbjuggu 

þá fyrir heimkomu og hvernig 

meðhöndla átti verki þegar 

heim var komið. Hjá 

tilraunarhópnum reyndist 

verkjastyrkleikinn minnka 

ásamt því að verkirnir 

trufluðu minna athafnir 

dagleg lífs (ADL) á degi 2 

eftir aðgerð. Munur var á 

verkjalyfjanotkun milli hópa. 

 

Markmið HREI var að minnka 

styrk verkja og áhrif verkja á 

ADL. HREI reyndist vera 

árangursrík. 
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1= vægur, 2= miðlungs, 3= 

mikill. 

The effect of family-oriented 

educational intervention on 

postoperative pain after 

orthopedic surgery.  

 

Rahmani o.fl. (2019)  

  

Íran 

 

Að kanna áhrif 

fjölskyldutengdrar fræðslu á 

verki eftir skurðaðgerð. 

 

Slembin 

samanburðarrannsókn.  

  

Sjúklingar á leið í 

bæklunaraðgerð. 

  

Meðalaldur: 38 ár. 

  

N= 46 

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

23. 

Hópur 2 

(samanburðarhópur): = 23. 

 

Hópur 1:  

Fékk fjölskyldufræðslu, 

tvisvar sinnum fyrir aðgerð og 

tvisvar sinnum eftir aðgerð. 

Hópur 2:  

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð). 

  

Með báðum hópum var einn 

fjölskyldumeðlimur (maki, 

bróðir, systir, barn eða 

foreldri) viðstaddur í 2-3 daga 

eftir aðgerð, á meðan að 

rannsóknin fór fram. 

Verkur var metinn fyrst 4 

klukkustundum eftir aðgerð 

og svo á 4 tíma fresti, í 72 

tíma.  

  

Mælitæki: 

Styrkur verkja var metinn 

með VAS (e. visual analog 

scale): sjónrænn 

verkjamatskvarði. 

 

Mikill munur var á styrk 

verkja eftir skurðagerð á degi 

1, 2 og 3 á milli hópa. 

Á degi 1: styrkur verkja var 

minni hjá tilraunarhópnum.  

Á degi 2: styrkur verkja var 

minni hjá 

samanburðarhópnum.  

Á degi 3: styrkur verkja var 

mun minni hjá 

tilraunarhópnum. 

Sársaukalækkun á 3 dögum, 

var mun meiri hjá 

tilraunarhópnum. 

  

Þessi rannsókn benti til þess 

að ef að fjölskyldumeðlimur 

fær að vera með í fræðslu 

um verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð, getur það leitt 

til þess að sjúklingurinn taki 

minna af verkjalyfjum og 

hefur meiri stjórn á verkjum. 

The impact of scripted pain 

education satisfaction in 

outpatient abdominal surgery 

patients.  

  

Að meta ánægju sjúklinga á 

skrifaðri sjúklingafræðslu (e. 

scripted pain education) um 

verkjameðferð, fyrir 

göngudeildarsjúklinga á leið í 

Hálfstaðlað tilraunasnið. 

 

Göngudeildarsjúklingar (e. 

outpatient) á leið í 

kviðarholsspeglun eða 

Hópur 1:  

Fékk ítarlega munnlega og 

skriflega fræðslu, á meðan á 

spítalainnlögn stóð. 

Sjúklingarnir gátu á meðan 

Báðir hópar fengu símtal, 24-

48 klukkustundum, eftir 

útskrift (eftirfylgni). 

  

Mælitæki: 

Í báðum hópum fór fræðslan 

fram degi fyrir aðgerð, þegar 

þátttakendurnir fundu fyrir 

mestum kvíða. Þátttakendum 

fannst hjúkrunarfræðingarnir 
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Best o.fl. (2018)  

  

Bandaríkin 

 

skurðaðgerð á kvið. skurðaðgerð á kvið. 

  

Aldur: > 18 ára.  

 

N=100 

Hópur 1 (tilraunarhópur): 

n=50. 

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n=50. 

 

 

spurt spurninga að vild. 

Fjölskyldumeðlimur var 

viðstaddur ef sjúklingur leyfði. 

Hópur 2: 

Fékk almenna fræðslu um 

verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð og fengu einnig 

bækling fyrir og eftir aðgerð. 

 

T-próf var notað til þess að 

mæla mismun á milli hópa. 

 

fara alltof hratt í gegnum 

fræðsluna og vildu fá meiri 

tíma til þess að spyrja 

spurninga. Þeim fannst 

hjúkrunarfræðingarnir þurfa 

að vera meira 

einstaklingsmiðaðir í 

fræðslunni og fannst vanta 

meira skipulag á hana. 

Meira en helmingur 

þátttakendanna í 

samanburðarhópnum mundu 

ekki eftir að hafa fengið 

fræðsluma en næstum allir í 

tilraunarhópnum gerðu það.  

Tilraunarhópnum fannst 

verkjafræðslan skila árangri 

og fannst þeir ná að 

meðhöndla verki betur eftir 

aðgerðina. 

 

Þessi rannsókn benti til þess 

að þeir sjúklingar sem fengu 

skriflega sjúklingafræðslu 

voru öruggari í meðhöndlun 

verkja eftir skurðaðgerð. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa 

einnig að fara með 

sjúklingafræðslu á 

afslappaðan og 

einstaklingsmiðaðan hátt. 
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Preoperative pain 

management education: A 

quality improvement project.  

  

O‘Donnell o.fl. (2015)  

 

Bandaríkin 

 

Að meta árangur 

sjúklingafræðslu um 

verkjameðferð, með það að 

markmiði að bæta 

verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð. 

 

Tilraunaverkefni byggt á 

gagnreyndri þekkingu 

  

Sjúklingar í leið í 

gallblöðrutöku. 

  

Meðalaldur: 37 ár.  

  

N= 24  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

13.  

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 11. 

 

Hópur 1:  

Fékk munnlega fræðslu um 

inntöku verkjalyfja, 

aukaverkanir lyfja, 

meðhöndlun aukaverkana, 

notkun annarra aðferða en 

lyfja og hvert skal hafa 

samband, ef þörf er á. Ásamt 

fræðslubæklingi á ensku og 

spænsku með lykilpunktum 

fræðslunnar.  

Hópur 2: 

Fékk enga fræðslu fyrir 

aðgerð en svöruðu 

spurningarlista, American 

pain society patient outcome 

questionnaire (APS-POQ-R). 

Spurningar um þætti sem 

einkenna tímann eftir aðgerð. 

 

Spurningunum svöruðu þau á 

fyrsta sólahringnum eftir 

aðgerðina. 

  

Mælitæki: 

Iowa módelið (Marita Tilter‘s 

Model of evidence practice to 

promote quality care): 

leiðarvísir fyrir 

hjúkrunarfræðinga, til þess 

að bæta umönnun sjúklinga.  

American pain society patient 

outcome questionnaire (APS-

POQ-R): mat á verkjum og á 

að aðstoða við að bæta 

verkjameðferð á 

sjúkrahúsum.  

 

Þátttakendur í 

samanburðarhópnum 

upplifðu meiri verki fyrsta 

sólarhringinn eftir aðgerð en 

þátttakendur í 

tilraunarhópnum. Þrátt fyrir 

að fræðslan fyrir aðgerð hafði 

einhver jákvæð áhrif á 

þátttakendurna og styrkur 

verkja hafði lækkað, var 

áhyggjuefni að 22 af 24 

þátttakendunum kvörtuðu 

undan miklum verkjum innan 

24 klukkustundum eftir 

aðgerð. Í báðum hópum 

sögðu þátttakendur að 

verkirnir höfðu áhrif á daglegt 

líf og erfitt var að komast 

aftur í rútínu, sem er algengt 

þegar verkir eru ekki rétt 

meðhöndlaðir.  

  

Rannsóknin bendir til þess að 

sjúklingafræðsla fyrir aðgerð 

um verkjameðferð eftir 

aðgerð, geti minnkað styrk og 

tíðni verkja, komið í veg fyrir 

aukaverkanir, ýtt undir notkun 

annarra aðferða en lyfja (e. 

nonpharmacological 

methods) og dregið úr 

hindrunum sem verkir geta 
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haft á ADL. 

Structured discharge 

education improves early 

outcome in orthopedic 

patients.  

  

Ben-Morderchai o.fl (2010)  

  

Ísrael 

 

Að meta áhrif skipulagðar 

sjúklingafræðslu, samanborið 

við hefðbundna 

sjúklingafræðslu við útskrift af 

sjúkrahúsi. 

 

Íhlutin framsæinn rannsókn. 

  

Sjúklingar á 

bæklunarskurðdeild.  

  

Meðalaldur: 51.54 ± 19.3 ár. 

  

N= 95  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

47.  

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 48. 

 

Hópur 1:  

Fékk skipulagða 

sjúklingafræðslu (e. 

structured patient education) 

við útskrift. Fræðslan var 

einstaklingsmiðuð munnleg 

fræðsla sem innihélt 

sértækar upplýsingar sem 

eru sniðnar voru að 

bæklunarsjúklingum. 

Hópur 2: 

Fékk hefðbundna munnlega 

sjúklingafræðslu við útskrift. 

 

6 vikum eftir útskrift fengu 

allir sjúklingar símaviðtal 

varðandi ánægju þeirra með 

sjúkrahúsvistina, 

verkjameðferð og virkni. 

Einnig var samræmi kannað 

með eftirlitsheimsóknum til 

læknis, heilsugæslu eða 

bráðamóttöku. 

  

Mælitæki: 

Símtal þar sem 

hjúkrunarfræðingur spurði 

sjúklinga spurninga um verki, 

inntöku lyfja, heimsóknir til 

læknis eða á BMT. 

Sjúklingurinn var einnig 

spurður um ánægju sína á 

fræðslunni. Einnig voru 

athafnir daglegs lífs (ADL) og 

flóknari athafnir daglegs lífs 

(IADL) metnar með 

spurningarlistum. 

Verkjameðferð var betri í 

tilraunarhópnum. Sex vikum 

eftir aðgerð upplifðu þeir 

einnig minni verki en 

samanburðarhópurinn. 

Tilraunarhópurinn kom einnig 

betur út úr ADL og IADL 

spurningarlistunum en 

samanburðarhópurinn. 

  

Þessi rannsókn bendir til 

þess að skipulögð 

sjúklingafræðsla bjóði upp á 

góðar upplýsingar, bæti 

ánægju sjúklinga, býður upp 

á góða verkjameðferð og 

betri virkni. 

 

Does preoperative 

rehabilitation advice improve 

recovery and patients 

satisfaction.  

  

McGregor o.fl. (2004)  

Að kanna bækling sem var 

afhentur sjúklingum fyrir 

aðgerð og hvort hann hafði 

áhrif á bata sjúklinga eftir 

mjaðmaliðaskipti, hvað 

varðar verki, virkni, ánægju 

og lífsgæði. 

Slembistýrð tilraunarannsókn 

en takmarkast við að vera 

forrannsókn (pilot study) með 

litlu úrtaki.  

  

Sjúklingar á leið í 

Hópur 1: 

Fékk hópfræðslu 2-4 vikum 

fyrir aðgerð, ásamt því fá 

fræðslubækling tengdan 

aðgerðinni og tímanum eftir 

hana. 

Mat var gert á sjúklingnum 

fyrir innlögn á spítala, fyrir 

útskrift af spítala og 3 

mánuðum eftir skurðaðgerð. 

  

Mælitæki: 

Frá innlögn og þangað til 3 

mánuðum eftir útskrift 

minnkuðu verkir mikið í 

báðum hópum, en þó aðeins 

meira í tilraunarhópnum. 

  

Þessi rannsókn sýnir að 
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Bandaríkin 

 

 mjaðmaliðaskipti. 

  

Meðalaldur: 71.9 ± 9.3 ár.  

  

N= 39  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

19.  

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 20. 

 

Hópur 2: 

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð) fyrir 

aðgerð en fengu enga 

fræðslu né fræðslubækling 

fyrir aðgerð. 

Western Ontario og 

McMaster University Index 

(WOMAC): metur sjúklinga 

með liðagigt.  

The Harris Hip score: metur 

sjúklinga sem hafa farið í 

mjaðmaliðaskipti.  

Barthel Activities of Daily 

Living Index: metur athafnir 

daglegs lífs.  

VAS (e. visual analog scale): 

metur verki einstaklinga. 

Positive affect negative affect 

scale: metur hvort sjúklingur 

sé jákvæður/bjartsýnn 

varðandi ástandi sitt eða 

neikvæður.  

The Helplessness short 

subscale of the rheumatology 

attitudes Index: metur 

hjálparleysi einstaklinga með 

gigt. 

The Cantril life satisfaction 

ladder: metur lífsgæði 

einstaklinga. 

VAS of fatique: metur þreytu 

hjá einstaklingum. 

EuroQol EQ-5D: metur 

heilsutengd lífsgæði. 

hópfræðsla og 

fræðslubæklingur bætir 

væntingar sjúklinga og 

ánægju. Fræðslan og 

bæklingurinn minnkuðu verki 

hjá sjúklingunum, bættu færni 

þeirra, skap og lífsánægju. 

 

Short hospital stay Að bera saman niðurstöður Slembi Hópur 1:  Sjúklingar voru metnir með Spítalainnlögn var styttri hjá 
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augmented with education 

and home-based 

rehabilitation improves 

function and quality of life 

after hip replacement: 

Randomized study of 50 

patients with 6 months of 

follow-up.  

  

Siggeirsdottir o.fl. (2005)  

  

Ísland 

 

tveggja hópa, þar sem annar 

hópurinn fékk fræðslu fyrir 

aðgerð og hinn fékk aðeins 

almenna umönnun fyrir 

aðgerð. Báðir hópar voru 

metnir m.t.t. virkni, verkja og 

lífsgæða. 

 

samanburðarrannsókn.  

  

Sjúklingar á leið í 

mjaðmaliðaskipti.  

  

Meðalaldur: 68 ár.  

  

N= 50  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

27.  

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 23. 

 

Fékk fræðslu og þjálfun, 1 

mánuði fyrir aðgerð ásamt 

því að fá fræðslubækling. 

Hópurinn fékk heimsókn frá 

sjúkraþjálfara í 2 vikur og 

heimsókn frá 

göngudeildarhjúkrunarfræðin

gi sem veitti þeim almenna 

umönnun eftir aðgerð (s.s. 

sáraumönnun, sjúkraþjálfun, 

mat á verkjum og 

verkjameðferð). Hópurinn 

svaraði spurningarlista fyrir 

aðgerð og 2, 4 og 6 

mánuðum eftir aðgerð.  

Hópur 2:  

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð). 

OHS, NHP og HHS 

spurningarlistum, fyrir aðgerð 

og 2 mánuðum eftir aðgerð. 4 

og 6 mánuði eftir aðgerð voru 

þeir síðan metnir með OHS 

og NHP. 

  

Mælitæki: 

Oxford Hip Score (OHS): 

metur verki og virkni. 

Nottingham Health Profile 

(NHP): metur lífsgæði.  

Harris Hip score (HHS): 

metur sjúklinga sem hafa 

farið í mjaðmaliðaskipti. 

tilraunarhópnum.  

Tveimur og 6 mánuðum eftir 

aðgerð upplifði 

tilraunarhópurinn minni verki 

en þátttakendurnir í 

samanburðarhópnum.  

  

Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að lykillinn að 

styttri spítalainnlögn þessa 

hóps er fullnægjandi fræðsla, 

æfingar og þjálfun. 

 

Effectiveness of an 

educational intervention on 

levels of pain, anxiety and 

self-efficacy for patients with 

musculoskeletal trauma. 

  

Wong o.fl. (2010)  

  

Hong Kong 

 

Að kanna virkni fræðslu um 

verkjameðferð, m.t.t. syrk 

verkja, kvíða og 

sjálfsumönnun, til sjúklinga 

sem hafa þurft að fara í 

bæklunarskurðaðgerð. 

 

  

 

Hálf tilraunasnið.  

  

Sjúklingar á leið í 

bæklunarskurðaðgerð.  

  

Meðalaldur: 54 ár.  

  

N= 125  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

62.  

Hópur 1:  

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð), ásamt því 

að fá 30 mínútna munnlega 

fræðslu deginum fyrir aðgerð. 

Fræðslan snérist um 

meðhöndlun verkja eftir 

skurðaðgerð, notkun 

verkjalyfja, o.fl. 

Útkoma rannsóknarinnar var 

metin m.t.t. verkja, kvíða, 

sjálfsumönnunar, 

verkjalyfjanotkunar og lengd 

spítalainnlagnar. Útkoman 

var metin 2 dögum, 4 dögum 

og viku fyrir aðgerð og 1 og 3 

mánuðum eftir aðgerð. 

  

Mælitæki: 

VAS (e. visual analog scale): 

Varðandi styrk verkja hjá 

þátttakendunum, var enginn 

marktækur munur á milli 

hópa. Ef einungis var horft á 

verki hjá sjúklingunum inná 

spítalanum, var mikill munur 

á milli degi 2 og 4 og á milli 

daga 4 og 7. Verkirnir hjá 

tilraunarhópnum voru lægri 

en hjá samanburðarhópnum. 

Betri verkjastjórnun sást í 
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Hópur 2 

(samanburðarhópur): n=63. 

 

Hópur 2: 

Fékk almenna umönnun (s.s. 

aðgerð, sáraumönnun, 

sjúkraþjálfun, mat á verkjum 

og verkjameðferð). 

 

metur verki einstaklinga.  

 

tilraunarhópnum.  

  

Þessi rannsókn bendir til 

þess að sjúklingar hafa gagn 

af fræðslu, hvað varðar það 

að minnka verki, kvíða og að 

bæta virkni. Rannsóknin 

sýndi að fræðsla fyrir aðgerð 

hefur góð áhrif á 

verkjastjórnun. 

Effects of preoperative 

education on spinal surgery 

patients.  

  

Papanastassiou o.fl. (2011)  

  

Bandaríkin 

 

Að meta árangur fræðslu og 

útkomu sjúklinga, sem fóru í 

aðgerð á mænu. Einnig að 

meta skilning sjúklinganna á 

mikilvægi eftirlits með 

verkjum eftir skurðaðgerð.  

 

Slembin 

samanburðarrannsókn.  

  

Sjúklingar á leið í valaðgerð á 

mænu, frá október 2009 til 

mars 2010.  

  

Meðalaldur: 55 ár. 

  

N= 155  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

77.  

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 78. 

Hópur 1:  

Fékk hópfræðslu (e. pre-care 

class) sem fór fram 

munnlega og fræðslubækling 

fyrir aðgerð. 

Hópur 2: 

Fékk enga fræðslu. 

 

Hringt var í einstaklingana 

viku eftir útskrift af spítala, 

spurningar lagðar fyrir og 

upplýsingum safnað saman.. 

  

Mælitæki: 

Spurningarlisti: mat á ánægju 

sjúklinganna varðandi 

hópfræðslu fyrir aðgerð og 

verkjameðferð og almenna 

umönnun innan spítalans. 

 

Þátttakendurnir sem tóku þátt 

í hópfræðslunni fyrir aðgerð 

voru ánægðari með 

verkjastjórnunina eftir 

aðgerð.  

  

Rannsóknin bendir til þess að 

sjúklingafræðsla fyrir 

skurðaðgerð hefur jákvæð 

áhrif á ánægju sjúklinga, 

sérstaklega hvað varða 

verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð. 

Preoperative patient 

education and patient 

preparedness are associated 

with less postoperative use of 

opioids 

Að meta hvernig fræðsla 

hefur áhrif á sjúklinga og að 

kanna tengsl notkunar 

ópíóíða og förgun þeirra. 

 

Spurningarkönnun (survey) 

  

Sjúklingar sem höfðu farið í 

ristilsaðgerð, gallblöðrutöku 

eða kviðslitsaðgerð frá apríl 

Allir sjúklingarnir fengu 

staðlaða (e. standardized 

education) munnlega fræðslu 

um meðhöndlun verkja eftir 

skurðaðgerð. 

Haft var samband við 

einstaklingana 30-60 dögum 

eftir aðgerð og kannað hvort 

þeir vildu taka þátt í 

rannsókninni. Ef þeir 

samþykktu þátttöku, voru þeir 

Þátttakendurnir sem fengu 

fræðslu fyrir aðgerð eða bæði 

fræðslu fyrir og eftir aðgerð, 

voru frekar tilbúnir til þess að 

meðhöndla verki. Þeir 

þátttakendur tóku inn færri 
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Khorfan o.fl. (2020)  

  

Bandaríkin 

 

til desember 2018. 

  

Meðalaldur: 48 ár. 

  

N= 112 

 

  

80 einstaklingar fengu 

fræðsluna fyrir aðgerð, 98 

einstaklingar eftir aðgerð og 

73 einstaklingar fengu hana 

bæði fyrir og eftir aðgerð. 

 

 

spurðir út í verkjastjórnun 

(með BPI), álit sitt á 

fræðslunni, hvernig þeir 

meðhöndluðu verki, einnig 

notkun þeirra ópíóíðum og 

förgun þeirra. 

  

Mælitæki: 

Brief pain inventory-pain 

interference scale (BPI): 

metur styrk sársauka og áhrif 

sársaukans á virkni 

einstaklings. 

töflur. Sjúklingar sem fá 

fræðslu, sérstaklega fyrir 

aðgerð, eru frekar tilbúnir að 

meðhöndla og takast á við 

verki eftir aðgerð og getur 

minnkað inntöku lyfja. 

  

Rannsóknin bendir til þess að 

sjúklingafræðsla fyrir aðgerð 

geti leitt til þess að meiri líkur 

séu á að sjúklinga séu frekar 

tilbúnir að meðhöndla verki, 

eftir að heim er komið og 

minnkar magn verkjalyfja 

sem eru tekin. 

Development, usability and 

efficacy of a serious game to 

help patients learn about pain 

management after surgery: 

An evaluation study.  

  

Ingadottir o.fl. (2017)  

  

Ísland 

 

Að kynna og lýsa tölvuleik 

fyrir hópi þátttakenda.  

Leikurinn hefur þann tilgang 

að fræða sjúklinga um 

verkjameðferð og 

sjálfsumönnun eftir 

skurðaðgerð. Með þessari 

rannsókn átti að meta 

notagildi hans, upplifun 

þátttakendanna á leiknum og 

áhrif leiksins. 

 

Matsrannsókn, hálf 

tilraunasnið. 

  

Þáttakendur sem nota tölvu 

reglulega, með króníska verki 

eða nota reglulega verkjalyf.  

  

Meðalaldur: 45 ár.  

  

N= 20  

KVK: n= 11. 

KK: n= 9. 

 

Allir þátttakendur prófuðu 

leikinn. 

 

Rannsóknin var framkvæmd 

frá janúar 2015 til janúar 

2016. Upplýsingum var 

safnað saman frá desember 

2015 til janúar 2016. 

  

Mælitæki: 

AttrakDiff2 og Postoperative 

pain management game 

survey (POP-MGS) mældi 

gagnsemi leiksins.  

Patient knowledge about 

postoperative pain 

management questionnaire 

(PAK-PPM): mældi áhrif 

Þekking þátttakenda um verki 

jókst, eftir að hafa spilað 

leikinn. Næstum helmingur af 

þátttakendunum sögðu 

mikilvægasta lærdóminn af 

þessu verkefni vera hversu 

mikilvægt væri að taka 

verkjalyf reglulega eftir 

skurðaðgerð. 

  

Rannsóknin bendir til þess að 

tölvuleikir geta verið skilvirk 

aðferð, til þess að læra um 

verkjameðferð eftir 

skurðaðgerð. Þeir geta einnig 

bætt þekkingu og eru mikils 
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leiksins. 

 

metnir af notendum. 

Impact of preoperative 

patient education on 

prevention of postoperative 

complications after major 

visceral surgery: Study 

protocol a randomized 

controlled trial (PEDUCAT 

trial).  

  

Fink o.fl. (2013)  

  

Þýskaland 

 

Að meta hagkvæmni og áhrif 

sjúklingafræðslu á 

skurðasjúklinga varðandi 

dánartíðni og lífsgæði eftir 

skurðagerð. 

 

Slembin 

samanburðarrannsókn.  

  

Sjúklingar á leið í 

skurðaðgerð á innri líffærum. 

  

Aldur: > 18 ára. 

  

N= 244  

Hópur 1 (tilraunarhópur): n= 

138 . 

Hópur 2 

(samanburðarhópur): n= 106. 

 

Hópur 1:  

Fékk klukkutíma hópfræðslu 

einum degi fyrir aðgerð. 

Glærukynning um 

sjálfsumönnun eftir 

skurðagerð ásamt því að fá 

fræðslubækling.  

Hópur 2:  

Fékk einungis 

fræðslubækling. 

 

Tíðni og tegund fylgikvilla var 

metið á degi 2, viku og 30 

dögum eftir aðgerð.  

Verkir voru metnir við fyrir 

aðgerð, 2 dögum og viku eftir 

aðgerð. 

Kvíði og þunglyndi var metið 

fyrir aðgerð, viku og 30 

dögum eftir aðgerð.  

Lífsgæði var metin 30 dögum 

eftir aðgerð.  

  

Mælitæki: 

Brief pain inventory-pain 

interference scale (BPI): 

metur styrk sársauka og áhrif 

sársaukans á virkni 

einstaklings. 

Hospital anxiety and 

depression scale (HADS): 

metur kvíða og þunglyndi.  

Short form health survey (SF-

12). 

Spítalainnlögn var lengri hjá 

samanburðarhópnum. 

Viku eftir aðgerð fann 

tilraunarhópurinn fyrir meiri 

verkjum en 

samanburðarhópurinn. 

Þunglyndi var meira í 

samanburðarhópnum, á degi 

30 eftir aðgerð. Báðir hópar 

voru ánægðir með 

upplýsingarnar sem þau 

fengu fyrir aðgerð. 

  

Rannsóknin sýndi fram á það 

að fræðsla fyrir aðgerð skilar 

árangri og getur verið góð 

þjálfun fyrir bæði sjúklinga og 

hjúkrunarfræðinga. 
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Í rannsókn O’Donnell o.fl. (2015) og Ben-Morderchai o.fl. (2010) þar sem markmiðið var að meta 

árangur sjúklingafræðslu á verkjameðferð eftir skurðaðgerð, kom í ljós að einstaklingsmiðuð fræðsla, 

getur minnkað styrk og tíðni verkja fyrsta skólahringinn eftir skurðaðgerð. Auk þess sem sjúklingarnir 

sem fengu fræðslu snéru fyrr aftur í eðlilegt horf. Sjúklingarnir upplifðu minni aukaverkanir vegna 

verkjalyfja ásamt því að fræðslan ýtti undir notkun annarra aðferða en lyfja til að takast á við 

verki. Rannsóknirnar benda til þess að einstaklingsmiðuð sjúklingafræðsla sem er hönnuð út frá 

sjúklingnum ýti undir ánægju sjúklinga, leiði til árangursríkari verkjameðferð og betri 

virkni. Fjöldi rannsókna sem hafa rannsakað fræðsluaðferðir sýna að sjúklingar sem fá 

einstaklingsmiðaða fræðslu líður að jafnaði betur andlega og ánægja þeirra eykst (Katrín Blöndal o.fl., 

2011; Bastable, 2017).   

Það sama má segja um árangur hópfræðslu, hún getur einnig skilað árangri þegar kemur að 

meðhöndlun verkja eftir skurðaðgerð. Papanastassiou o.fl. (2011) og McGregor o.fl. (2004) greindu frá 

í rannsóknum sínum að hópfræðsla getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga þegar kemur að verkjameðferð 

eftir skurðaðgerð. Í báðum rannsóknum bætti hún væntingar og ánægju sjúklinganna og sjúklingarnir 

höfðu betur stjórn á verkjum eftir aðgerð. Í rannsókn Fink o.fl. (2013) þar sem tilgangurinn var að meta 

áhrif sjúklingafræðslu á dánartíðni og lífsgæði skurðsjúklinga, kom í ljós að hópfræðsla og skriflegt efni 

bætti væntingar sjúklingahópsins, færni, skap og ánægju auk þess sem spítaladvölin varð styttri. 

Styrkur verkja hjá báðum hópum, tilrauna- og samanburðarhópnum var sambærilegur fyrir og eftir 

aðgerð. Hins vegar kom á óvart að viku eftir aðgerð fann tilraunarhópurinn fyrir meiri verkjum en 

samanburðarhópurinn.  

Í norskri rannsókn sem framkvæmd var árið 2017, könnuðu rannsakendur hvernig 

fræðslubæklingur sem sjúklingar fengu við útskrift eftir hjartaskurðagerð, hafði áhrif á verkjameðferð 

sjúklinganna. Ásamt bæklingnum fengu sjúklingarnir símaviðtal 10 dögum eftir útskrift af spítala. Meira 

en helmingur eða 73% sjúklinganna höfðu lesið bæklinginn áður en símtalið barst og mátu þeir 

bæklinginn sem gagnlegan eða mjög gagnlegan. Vegna fræðslubæklingsins sem sjúklingarnir fengu 

við útskrift voru þeir betur undirbúnir þegar þeir fengu símtalið. Hins vegar hafði fræðslubæklingurinn 

ekki áhrif á verkjaupplifun sjúklinga og auk þess kom í ljós að margir þátttakendur höfðu áhyggjur af 

verkjum eftir skurðaðgerð, notkun verkjalyfja og var verkjalyfja inntaka ófullnægjandi eftir útskrift 

(Bjørnnes o.fl., 2017).   

Í rannsókn sem kom út árið 2010 og skoðaði árangur fræðslu á verki, kvíða og sjálfvirkni hjá 

skurðsjúklingum með stoðkerfisvandamál, kom í ljós að 30 mínútna munnleg fræðsla í undirbúningi 

fyrir skurðaðgerð hafði góð áhrif á sjúklingana m.t.t. verkja. Í fræðslunni var farið yfir lykilinn að góðri 

verkjameðferð, hvernig hún getur bætt virkni og flýtt fyrir bata eftir skurðaðgerð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að fræðsluaðferðin hafði áhrif á verki sjúklinganna, til hins betra. Sjúklingar 

fundu fyrir minni verkjum, minni kvíða og betri sjálfsumönnun meðan á sjúkrahúsvist stóð 

(Wong, Chan og Chair, 2010). Eins og kom fram í grein Glowacki (2015) um árangursríka 

verkjameðferð og fræðslu eftir skurðaðgerð, þá leiddi fræðslan til minni verkjalyfjanotkunar eftir 

skurðaðgerð sjúklinga. Þetta endurspeglar það sem rannsóknir hafa sýnt í tengslum við 

sjúklingafræðslu og minni verkjalyfjanotkun. Í rannsókn Khorfan o.fl. (2020) þar sem kannað var 

hvernig munnleg fræðsla hafði áhrif á sjúklinga og notkun ópíóða, kom í ljós að þeir sjúklingar sem 
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fengu fræðslu fyrir skurðaðgerð voru frekar tilbúnir til að meðhöndla og takast á við verki eftir aðgerð 

og tóku í kjölfarið minna af lyfjum.   

Niðurstöður rannsóknar Best o.fl. (2018) gefa til kynna að munnleg og skrifleg fræðsla sé 

árangursrík. Í rannsókninni fengu sjúklingarnir ítarlega munnlega fræðslu ásamt fræðslubæklingi fyrir 

skurðaðgerð, auk þess sem fjölskyldumeðlimur fékk að vera viðstaddur fræðsluna. Farið var yfir 

verkjameðferð eftir skurðaðgerð og leiddi fræðslan í ljós að tilraunarhópurinn sem fékk ítarlega 

munnlega fræðslu ásamt því að fá skriflegt efni, mundu betur eftir fræðslunni en samanburðarhópurinn 

sem fékk einungis almenna/staðlaða fræðslu um verkjaferð og skriflegt efni. Hins vegar voru báðir 

hópar sem tóku þátt í rannsókninni sammála því að þeim fannst hjúkrunarfræðingarnir fara alltof hratt í 

gegnum fræðsluna. Sjúklingarnir hefðu vilja fá meiri tíma til þess að spyrja spurninga. Einnig fannst 

þeim hjúkrunarfræðingarnir þurfa að vera meira einstaklingsmiðaðir og hafa meira skipulag á 

fræðslunni.   

Margt bendir til þess að ef fjölskylda fær að taka þátt í umönnun aðstandenda, geti það hjálpað til 

við að meðhöndla verki eftir skurðaðgerð. Í nýlegri rannsókn sem gerð var í Íran, þar sem tilgangurinn 

var að kanna áhrif fjölskyldufræðslu á verki eftir skurðaðgerð, kom í ljós að sjúklingahópurinn sem 

fékk að hafa fjölskyldumeðlim í 2 til 3 daga eftir aðgerð og með í fræðslu, upplifðu mun minni verki eftir 

aðgerð (Rahmani o.fl., 2019). Þessi rannsókn ásamt rannsókn Best o.fl. (2018) sýnir að 

fjölskyldufræðsla getur skilað árangri. Sjúklingarnir sem fengu að hafa fjölskyldumeðlim viðstaddan, 

tóku minna af verkjalyfjum og höfðu þ.a.l. betri stjórn á verkjunum (Rahmani, Bahraminejad og Rezaei, 

2019).  

Tölvuleikir hafa verið rannsakaðir mikið undanfarin ár, m.t.t. sjúklingafræðslu. Tölvuleikir geta verið 

gagnlegir fyrir skurðsjúklinga til að læra um verkjameðferð eftir skurðaðgerð og eru þeir hannaðir með 

menntun í huga, annað hvort til náms eða þjálfunar. Í rannsókn Ingadottir o.fl. (2017), var tölvuleikur 

prufukeyrður og hafði þann tilgang að fræða þátttakendur um verkjameðferð og sjálfsumönnun eftir 

skurðaðgerð. Alls tóku 20 einstaklingar þátt í rannsókninni og prófuðu þeir allir tölvuleikinn. Meta átti 

upplifun einstaklingana á leiknum og áhrif leiksins á þá. Í ljós kom að þekking þeirra sem tóku þátt um 

verki jókst og sögðust þátttakendurnir hafa lært mikilvægi þess að taka verkjalyf eftir skurðaðgerð. 

Rannsóknin benti til þess að tölvuleikir geti verið skilvirk aðferð þegar kemur að fræðslu til 

skurðsjúklinga. Sjúklingafræðsla í tölvuleikjaformi getur haft áhrif á þekkingu, viðhorf og hegðun, auk 

þess geta þeir stuðlað að þátttöku sjúklinga í verkjameðferð.  

4 Umræða 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hvaða aðferð eða aðferðir í sjúklingafræðslu er 

árangursrík eða árangursríkar í verkjameðferð sjúklinga eftir skurðaðgerð. Niðurstöður rannsóknanna 

sem teknar voru saman í töflu 1 benda til þess að fræðsla til skurðsjúklinga sé mikilvæg fyrir bataferil 

sjúklings eftir aðgerð og geti haft áhrif á verki eftir skurðaðgerð. Rannsóknirnar benda einnig til þess 

að þegar tvær kennsluaðferðir eru notaðar saman, skili það betri árangri en þegar ein aðferð er 

einungis notuð. Val á kennsluaðferð skiptir miklu máli og engin ein kennsluaðferð hentar öllum. 

Viðunandi verkjameðferð hefur verið tengd við bætta ánægju sjúklinga og betri útkomu eftir 

skurðaðgerð. Í umönnun sjúklinga fyrir skurðaðgerð er algengt að hjúkrunarfræðingar veiti sjúklingum 



35 

sínum fræðslu um þætti tengda aðgerðinni og tímanum eftir hana og er það nauðsynlegur þáttur í að 

undirbúa sjúklinga og fjölskyldur þeirra (Best o.fl., 2018).  

Sérhver hjúkrunarfræðingur hefur einstakan kennslustíl og aðferð þegar kemur að fræðslu til 

sjúklinga. Í sjúklingafræðslu er engin ein kennsluaðferð réttust því besta aðferðin er háð mörgum 

breytum, s.s. áhorfendahópi, innihaldi, umgjörð kennslunnar og þeim úrræðum sem eru í boði svo fátt 

sé nefnt (Bastable, 2017). Hjúkrunarfræðingar geta sniðið afhendingu á sjúklingafræðslu á ýmsan 

máta. Hægt er til að mynda að nota eina kennsluaðferð en rannsóknir hafa sýnt að tvær aðferðir skili 

sjúklingum betri árangri eftir aðgerð. Þegar kemur að sjúklingafræðslu skiptir heilsulæsi máli og felst 

það meðal annars í því að fræðsluefnið sé hannað og kynnt á þann hátt að sjúklingar með 

mismunandi stig í læsi geti skilið fræðsluna. Árangursrík sjúklingafræðsla gerir sjúklingum og 

fjölskyldum þeirra kleift að gerast virkir í meðferðinni, auk þess hafa þeir svigrúm til þess að spyrja 

spurninga, fræðslan styrkir samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga og eykur sameiginlega 

ákvörðunartöku í meðferð sjúklings (Hart, 2015).  

Í rannsókn sem gerð var frá árinu 2009-2012, þar sem markmiðið var að kanna hvernig evrópskir 

hjúkrunarfræðingar meta færni sína í fræðslu og hvernig þeir nýta hana, kom í ljós að þrátt fyrir að þeir 

litu á sjúklingafræðslu sem mikilvægan þátt í starfi sínu og mátu eigin færni góða, þá fannst þeim þeir 

hafa lítinn tíma fyrir hana (Klemetti o.fl., 2018). Þetta styður við það sem kom fram í rannsókn Best og 

félaga (2018) þar sem sjúklingunum fannst hjúkrunarfræðingarnir fara alltof hratt í gegnum fræðsluna. 

Mikilvægt er að áður en hjúkrunarfræðingur fer með fræðslu ætti hann að fara yfir kosti sína, 

kennsluaðferðir og aðlaga sinn persónulega stíl að fræðslunni. Fræðsla ætti að innihalda fyrir fram 

ákveðið efni og efni sem kennarinn fer sjálfur með munnlega. Einnig er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingur fari með fræðslu á afslappaðan og einstaklingsmiðaðan hátt. Þeir velja að mæta 

þörfum sjúklinganna sinna og koma fræðslunni sem best til skila (Best o.fl., 2018).  

Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar tvær kennsluaðferðir eru 

veittar saman, skili þær betri árangri. Skrifleg fræðsla er líklega áreiðanlegasta leiðin þegar kemur að 

samskiptum, sérstaklega þegar mikilvægt er að sjúklingurinn skilji upplýsingarnar (Bastable, 2017). 

Skriflegu efni hefur verið lýst sem „frosnu tungumáli“ og er algengasta kennsluaðferðin í 

sjúklingafræðslu en rannsóknir sýna að hún sé árangursríkari sé hún veitt með öðrum aðferðum. Þessi 

aðferð er alltaf öruggasta leiðin ef markmiðið er að ná til allra hópa en þegar skrifleg fræðsla er afhent 

er mikilvægt að sjúklingurinn hafi getu til að lesa og skilja upplýsingarnar sem gefnar eru (Bastable, 

2017; McDonall o.fl., 2020). Algengt er að fræðsla fyrir skurðaðgerð feli í sér samblöndun af skriflegum 

upplýsingum og munnlegum leiðbeiningum (Ingadottir o.fl., 2016). Árangursrík munnleg fræðsla hefur 

sýnt fram á að hún geti bætt getu sjúklings til að sjá um sig sjálfur eftir útskrift af spítala og getur einnig 

minnkað líkur á veikindum og dánartíðni. Þrátt fyrir að munnleg fræðsla geti verið árangursrík, ætti hún 

ekki að vera afhent ein og sér heldur með annarri fræðsluaðferð og þegar það er gert er mikilvægt að 

hún sé flutt á þann hátt að hún auki nám, skilning og varðveislu sjúklings (Marcus, 

2014; Ingadottir o.fl., 2016). Þegar að fræðsla fer aðeins fram munnlega getur verið erfitt að meta 

þarfir sjúklingsins og hvort skilningur og varðveisla hafi átt sér stað hjá sjúklingi, einnig getur 

misskilningur orðið ef um flókin orð er að ræða (Marcus, 2014). Einstaklingsfræðsla getur innihaldið 

einungis munnlega fræðslu en þá er sú fræðsla sérsniðin að þörfum einstaklingsins (Bastable, 2017).   
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Til eru fleiri kennsluaðferðir sem geta skilað árangri í sjúklingafræðslu. Hópfræðsla getur verið 

árangursrík leið þegar kenna á mörgum einstaklingum í einu, með svipaða námsþörf og með sömu 

eða svipuð vandamál (Bastable, 2017). Veffræðsla getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga og getur aukið 

þekkingu þeirra á verkjameðferð eftir skurðaðgerð. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að ekki 

hafa allir aðgengi af tölvum, spjaldtölvum eða fullkomnum snjallsímum. Nýlegar rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að mikil ánægja sé meðal sjúklinga sem fá upplýsingar í gegnum tæknina (Cook o.fl., 

2014). Sem dæmi hafa tölvuleikir verið notaðir með góðum árangri í tengslum við verki, þeir geta haft 

áhrif á upplifun einstaklinga á verkjum og bætt verkjaþol einstaklinga (Ingadottir o.fl., 2017).  

Velta má fyrir sér hvort þörf sé á frekari fræðslu til hjúkrunarfræðinga um ávinning og mikilvægi 

sjúklingafræðslu. Verkir eftir skurðaðgerð eru nokkuð algengir og þá spyr maður sig hvort leggja þurfi 

frekari áherslu á fræðslu vegna verkja í kjölfar skurðaðgerða. Ákjósanlegast er að velja tvær 

kennsluaðferðir saman. Munnleg og skrifleg fræðsla eru kennsluaðferðir sem eru algengar og fara vel 

saman. Með skriflegri fræðslu getur hjúkrunarfræðingurinn sannað að fræðslan hafi farið fram en hann 

getur ekki treyst á það að sjúklingurinn hafi skilið það sem kom fram. Ef munnleg fræðsla er afhent 

með skriflegri, getur hjúkrunarfræðingurinn útskýrt betur það sem kom fram í skriflegu fræðslunni en 

notað sín orð og útskýrt á einfaldari máta. Með þessu getur hjúkrunarfræðingurinn áttað sig á skilningi 

sjúklingsins á ástandi hans og hvað þurfi til svo sjúklingurinn nái sem ákjósanlegustum bata. Með því 

að fræða sjúklinginn augliti til auglits með munnlegri fræðslu þá gefst hjúkrunarfræðingnum tækifæri til 

að kanna skilning sjúklingsins með því að nota endursagnar aðferðina auk þess sem sjúklingurinn 

getur spurt spurningar sem á honum brenna og út frá þeim skriflegu upplýsingum sem honum hafa 

verið afhent.  
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Ályktanir  

Meðhöndlun verkja getur verið ein mesta klíníska áskorun hjúkrunarfræðinga sem sjá um sjúklinga 

fyrir og eftir skurðaðgerð. Rannsóknirnar sem skoðaðar voru í þessari fræðilegu samantekt sýna okkur 

að fræðsla getur haft gífurleg áhrif á verki og upplifun skurðsjúklinga eftir skurðaðgerð.   

Til eru margar kennsluaðferðir sem er hægt að nýta í sjúklingafræðslu en engin ein aðferð er réttari 

en önnur. Mikilvægt að velja aðferðirnar út frá tilgangi fræðslunnar, einstaklingsbundnum þáttum og 

óskum sjúklings eða fjölskyldu og svo framvegis. Erfitt getur verið að ákveða hvaða fræðsluaðferð er 

best en álykta má að þegar tvær fræðsluaðferðir eru settar saman, muni fræðslan skila betri árangri og 

spila skrifleg og munnleg fræðsla þar sterkt saman. Sjúklingafræðsla er í stöðugri þróun og nýjar 

aðferðir koma inn, en þrátt fyrir það verða þær ekki endilega betri en þær gömlu. Fræðsluaðferðir eru 

margar, fræðsluþarfir einstaklinga eru misjafnar og einstaklingarnir sjálfir eru einnig misjafnir, auk þess 

sem heilsulæsi getur haft áhrif á það hvernig einstaklingar meðtaka fræðsluna og þess vegna er 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um meðal annars þætti eins og þessa, til þess að 

fræðslan skili sem bestum árangri.   

Áætla má að aukin þróun verði í sjúklingafræðslu með notkun tækni í framtíðinni. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk tileinki sér og læri að nota mismunandi fræðsluaðferðir svo það geti veitt 

einstaklinghæfða fræðslu. Veffræðsla hefur sýnt að hún geti verið skilvirk aðferð í sjúklingafræðslu til 

skurðasjúklinga en ef veita á veffræðslu, þá þarf að hafa í huga aðgengi sjúklinga að þeim tækjum 

sem þarf til að veffræðslan komist sem best til skila. Út frá þessari fræðilegu samantekt má áætla að 

allar fræðsluaðferðir skili einhverskonar árangri vegna verkja í kjölfar skurðaðgerðar en ef 

hjúkrunarfræðingar vilja að fræðslan verði sem árangursríkust og skili sem mestum árangri þá skuli 

velja tvær fræðsluaðferðir saman.   
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