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Útdráttur 
Bakgrunnur rannsóknar: Aldraðir einstaklingar á hjúkrunarheimilum eru oft orðnir veikburða 

og glíma við margvíslega sjúkdóma. Umönnun aldraðra með langvinna og/eða lífsógnandi 

sjúkdóma er nú í auknum mæli veitt á hjúkrunarheimilum til lífsloka. Kallar það á auknar 

kröfur til heilbrigðisstarfsfólks um þekkingu og skilning á líknandi meðferð.  

Tilgangur rannsóknarinnar: Aðaltilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf 

hjúkrunarfræðinga á íslenskum hjúkrunarheimilum til líknandi meðferðar og þekkingu þeirra 

með skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á henni sem viðmið. Einnig 

að skoða skipulag og framkvæmd líknandi meðferðar á þeim hjúkrunarheimilum sem tóku 

þátt í rannsókninni.  

Aðferðafræði rannsóknar: Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu. Aflað var gagna 

með viðtölum sem tekin voru við níu þátttakendur á tveimur hjúkrunarheimilum og einni 

hjúkrunardeild fyrir aldraða sem var staðsett á sjúkrahúsi. Gagnagreining fólst í 

þáttagreiningu á þeim upplýsingum sem aflað var í viðtölunum þar sem rýnt var í yfirborð 

textans til að fá mynd af því hvað textinn var að segja, og að öðlast skilning á undirliggjandi 

merkingu textans. Textinn var flokkaður og tilvitnanir sem tengdust hver annarri voru dregnar 

saman og merktar sem slíkar. Undirliggjandi merking allra þáttanna var sameinuð í yfirflokk 

sem lýsti viðhorfum og þekkingu hjúkrunarfræðinganna á líknandi meðferð.  

Niðurstöður: Skilgreining þátttakenda á líknandi meðferð var: vellíðan og góð verkja-og 

einkenna meðferð á síðustu dögum lífs í notalegu umhverfi. Þrjú meginþemu komu í ljós: 

skilningur, lífslok og áhrifaþættir á líknandi meðferð, stóð hvert þema fyrir nokkrum 

undirþemum. Niðurstöður gáfu vísbendingar um að skortur væri á líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilunum og framkvæmd meðferðarinnar fylgdi ekki viðurkenndum viðmiðunum 

um líknandi meðferð.  

Ályktun: Mikilvægt er að stuðla að því að aldraðir íbúar á hjúkrunarheimilum fái 

viðeigandi meðferð og að líknandi meðferð verði beitt um leið og staðfest er að íbúar hafa 

sjúkdóma sem þarfnast líknandi meðferðar. Til þess er nauðsynlegt að koma á skipulegri 

fræðslu um hvað líknandi meðferð er og hvenær henni skuli beitt sem valkosti í meðferð íbúa 

á hjúkrunarheimilum.  

Lykilorð: hjúkrunarheimili, aldraðir, líknandi meðferð, þekking, fræðsla 
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Abstract 
Background of the study: Elderly residents in nursing homes are often weak and have to deal 

with various illnesses. Caring for the elderly with chronic or life threatening diseases is 

increasingly performed in nursing homes up until death. This calls for more knowledge and 

understanding of palliative care treatment from health care professionals.   

Purpose of the study: The main purpose of this research was to investigate nurses’ 

attitudes towards palliative care treatment and their knowledge with the definition of the 

World Health Organisations (WHO) as a reference. Also the pupose was to assess the 

structure and implementation of palliative care treatment in the nursing homes that took part 

in this study.  

Method: Qualitative method was used in this research. Data were collected by 

interviewing nine nurses in two nursing homes and one nursing ward for elderly people, 

located within a hospital. Data analysis included factor analysis and selection of data. The 

first impression of the text was analysed and then the deeper meaning of the text was 

established. The text of the interviews was categorised and quotations that were related were 

grouped together and marked as such. The deeper meaning of each of the categories was 

combined in one main category that describes participants´ own experiences and attitudes of 

palliative care treatment in the nursing homes which took part in the study.  

Results: The participants’ definition of palliative care treatment was: well-being and 

proper pain and symptom management during the last days of life in a pleasant environment.  

Three main themes emerged from the interviews: perception, end of life and factors 

influencing palliative care, each of the themes encompassed a variation of subthemes. The 

results indicate that there is a lack of palliative care treatment in the nursing homes that took 

part and the implementation does not follow accepted criteria for a palliative care treatment. 

Conclusions: It is important to secure that elderly residents in nursing homes receive 

appropriate treatment and that palliative care treatment is implemented as soon as it is 

confirmed that the resident has condition that calls for palliative care treatment. In order to do 

so it is necessary to promote and organise further education in palliative care with emphasis 

on what palliative care is and when it should be an option as a treatment for residents in 

nursing homes. 

Keywords: nursing home, elderly, palliative care treatment, knowledge, education 
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1. Kafli - Inngangur 
Í nútímasamfélagi eiga aldraðir einstaklingar kost á því að dvelja á eigin heimilum, óski 

þeir þess, þrátt fyrir líkamlega og andlega hrörnun sem oft fylgir hækkandi aldri. Þeir 

einstaklingar sem flytja á hjúkrunarheimili eru oft orðnir mjög veikburða þegar að því kemur 

og meirihluti aldraðra sem flytur á hjúkrunarheimili deyr innan við tveggja ára frá komu úr 

mismunandi sjúkdómum (Hockley, Dewar og Watson, 2005). Það hefur einnig færst í aukana 

að aldraðir með langvinna og/eða lífsógnandi sjúkdóma útskrifist af sjúkrahúsum og innritist 

þess í stað á hjúkrunarheimili þar sem viðeigandi meðferð og umönnun er veitt til lífsloka 

(Froggatt, 2001). Auknar kröfur eru því gerðar á heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur á 

hjúkrunarheimilum, það þarf að búa yfir þekkingu og hæfni til þess að vera fært um að sinna 

öldruðum einstaklingum með flókna og erfiða sjúkdóma og þeim sem eru deyjandi. Það felur 

í sér að heilbrigðisstarfsfólk þekki margvíslegar hjúkrunarþarfir aldraðra og langanir og viti 

hvernig á að bregðast við þeim og séu hinum öldruðu einstaklingum og þeirra fjölskyldum 

góður stuðningur. Þessar kröfur endurspegla skilgreiningu líknandi meðferðar og því er 

mikilvægt að fræða starfsfólk hjúkrunarheimila og kenna því hvað líknandi meðferð er og 

fyrir hvað hún stendur (Hockley o. fl., 2005; Whittaker, Kernohan, Hasson, Howard og 

McLaughlin, 2006). Sérþekking í líknandi meðferð byggir á reynslu og menntun (Landspítali, 

2009). Einnig hafa fræðimenn komið fram með kenningar um hvernig byrjandi þróast í 

sérfræðing og þekkt er kenning Benner (1984), From novice to expert, um þennan feril. 

Kenningin byggir á því að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hafi litla reynslu en svo þrói þeir 

með sér sérhæfingu með aukinni starfsreynslu. Benner talar um að reynsla fáist þegar tekist er 

á við fyrirfram gefnar hugmyndir og væntingar og þær betrumbættar. Því er reynsla sett sem 

skilyrði fyrir sérhæfingu. 

 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur fram í 14. gr. 2. tölulið um 

hjúkrunarheimili: 

Hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum ætluð öldruðum einstaklingum 

sem eru of lasburða til að dveljast á dvalarheimilum, sambýlum eða í sérhönnuðum 

íbúðum, sbr. 1. tölul. Þar skal veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta og vera endurhæfing. 

Sérstök aðstaða skal vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. Þjónusta skal byggð á 

einstaklingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum þörfum hins aldraða. 

Möguleiki skal vera á að einstaklingar geti komið þar til skammtímavistar, sé þess þörf. 
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Við hönnun skal þess sérstaklega gætt að stofnun sé heimilisleg og að sem flestir íbúar 

hafi eigið herbergi (Lög um málefni aldraðra, 1999). 

Í lögum um málefni aldraðra má einnig finna í 2. gr. að einstaklingur sem er orðinn 67 ára 

að aldri teljist í hóp aldraðra, þar kemur einnig fram að til að geta kallast vistmaður þurfi sá 

hinn sami að hafa dvalið lengur en sex mánuði á stofnun eða í hjúkrunarrými stofnunar sem er 

á föstum fjárlögum.  

Líknandi meðferð er vaxandi sérgrein innan heilbrigðisþjónustunnar. Meðferðin felur 

bæði í sér almenna og sérhæfða nálgun í umönnun sjúklinga og ef litið er til ofan nefndra 

lagasetninga þá má líta svo á að þessi meðferð eigi heima inni á hjúkrunarheimilum eða 

hjúkrunarrýmum á öldrunarstofnunum. Almenn líknandi meðferð er hluti af almennri 

heilbrigðisþjónustu og eiga allir heilbrigðisstarfsmenn að hafa grunnþekkingu á því hvað 

líknandi meðferð felur í sér. Sérhæfð líknandi meðferð byggir á menntun, sérþekkingu og 

reynslu í líknandi meðferð og er hún meðal annars veitt á líknardeildum, í sérhæfðri 

heimaþjónustu og með ráðgjöf líknarteymis (Landspítali, 2009). 

Upphafsmaður líknandi meðferðar var Cicely Mary Saunders sem var bæði menntaður 

hjúkrunarfræðingur og læknir. Hennar fyrstu kynni af líknandi meðferð voru árið 1948 þegar 

hún eitt sinn var að sinna sjúklingi sem var að deyja úr krabbameini. Eftir því sem þau töluðu 

meira saman þróaðist sú hugmynd að mikilvægt væri að koma á góðri verkja- og 

einkennameðferð hjá sjúklingum. Saunders stofnaði St. Christophers Hospice árið 1967 sem 

var fyrsta líknarstofnunin í heiminum eins og við þekkjum hana nú til dags. Ásamt því að 

sinna deyjandi sjúklingum fór þar líka fram kennsla og rannsóknarvinna og hefur líknandi 

meðferð verið í þróun síðan. Hún lagði áherslu á að eitt af aðalmarkmiðum líknandi 

meðferðar væri að takast á við sjúkdómseinkennin en það markmið ætti ekki að standa eitt og 

sér ef ætlunin væri að mæta þörfum sjúklingsins og hans fjölskyldu (Saunders, 2000). 

Skilgreining WHO á líknandi meðferð er að líknandi meðferð er nálgun sem bætir 

lífsgæði sjúklinga, sem eru með lífsógnandi sjúkdóma, og fjölskyldna þeirra. Markmið 

meðferðarinnar felst í því að fyrirbyggja og veita lausn frá verkjum og öðrum einkennum 

hvort heldur þau eru af líkamlegum, andlegum eða trúarlegum toga (WHO, 2002). Líknandi 

meðferð staðfestir lífið og lítur á dauðann sem eðlilegt ferli þar sem ásetningur 

meðferðarinnar er hvorki að flýta fyrir dauða né að stytta lífið. Hún samþættir líkamlega-, 

andlega- og trúarlega umönnun sjúklingsins og styður þar með sjúklinginn til þess að lifa eins 

virku lífi og hægt er fram að andláti. Bent hefur verið á að líknandi meðferð er viðeigandi 

snemma í sjúkdómsferlinu þar sem hún er samtvinnuð öðrum meðferðum sem ætlað er að 

lengja líf, eins og lyfjameðferð eða geislameðferð (WHO, 2002). Stór hluti líknandi 



3 
 

meðferðar felur í sér stuðning við fjölskyldu þess sem veikur er, má þar nefna bjargráð sem 

unnið er með til að takast á við veikindi sjúklings og þá sorg og missi sem þeim fylgja 

(Landspítali, 2009; WHO, 2002). 

Skilgreining hugtakanna líknandi meðferð (e. palliative care) og lífslokameðferð (e. end-

of-life care) er ekki alltaf skýr (Landspítali, 2009). Samkvæmt WHO eiga allir rétt á því að fá 

líknandi meðferð sem eru í þörf fyrir það (WHO, 2002), en fyrir kemur að henni er ruglað 

saman við lífslokameðferð og því er einblínt á dauðastundina (Froggatt og Payne, 2006). Ef 

litið er til skilgreiningar WHO á líknandi meðferð þá felur hún í sér að þegar einstaklingur 

greinist með lífshættulegan sjúkdóm, og gildir þá einu hverjar horfurnar eru, þá nær 

meðferðin til alls sjúkdómsferlisins en lífslokameðferð er lokameðferðarstig í líknandi 

meðferð og á við þegar sjúklingur er deyjandi. Landspítali Háskólasjúkrahús hefur skilgreint 

ákveðin meðferðarstig innan líknandi meðferðar en þau eru: Full meðferð (FM), hún er ávallt 

veitt sjúklingum sem dvelja á heilbrigðisstofnunum séu engin önnur fyrirmæli eða skráning í 

sjúkraskrá. Full meðferð að endurlífgun með eða án annarra takmarkana (FME), á við þegar 

endurlífgun þjónar ekki hagsmunum sjúklings. Þar er tekið tillit til sjúkdómsástands og 

velferðar sjúklings við ákvarðanir á öðrum takmörkunum á meðferð sem eru þá skráðar 

sérstaklega í sjúkraskrá, dæmi um slíkt er ef sjúklingur hefur óskað eftir því að vera ekki 

meðhöndlaður á gjörgæslu, t.d. settur í öndunarvél. Lífslokameðferð (LLM), á við þegar 

sjúklingur er deyjandi. Mikilvægt er að greina einkenni yfirvofandi andláts. Áhersla 

meðferðar er eingöngu að draga úr einkennum og þjáningu og tryggja það að sjúklingurinn 

geti dáið með reisn. Hér er ekki beitt endurlífgun, sjúklingur er hvorki fluttur á gjörgæslu né 

er öðrum inngripum beitt. Ef sjúklingurinn liggur á gjörgæsludeild þarf í sumum tilfellum að 

taka ákvörðun um flutning á almenna deild (Landspítali, 2009). 

Í rannsókn þeirra Waldrop og Kirkendall (2009), rannsökuðu þeir hvort starfsfólk 

hjúkrunarheimila geri sér grein fyrir og þekki einkenni þess þegar íbúi á hjúkrunarheimili er 

deyjandi. Þátttakendur voru 42 starfsmenn, þar á meðal hjúkrunarfræðingar. Niðurstöður 

sýndu að starfsfólkið gerði sér grein fyrir því að dauðinn væri nálægur vegna sjáanlegra 

breytinga á líkamlegum þáttum, breyttri hegðun og breytingu á félagslegri færni, einnig kom 

fram að oft voru tengsl á milli þessara þátta. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Kayser-Jones (2002) sem sýndi fram á mikilvægi þess að veita athygli tilfinninga-og 

persónulegum þáttum við umönnun við lífslok hjá deyjandi íbúum á hjúkrunarheimili í 

Bandaríkjunum. Tekin voru viðtöl við íbúa hjúkrunarheimilanna, fjölskyldur þeirra og 

umönnunaraðila, þar á meðal hjúkrunarfræðinga og lækna. Niðurstöður sýndu að þættir sem 
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höfðu áhrif umönnunarferli deyjandi íbúa voru skortur á athygli varðandi menningarlegar 

þarfir, vitrænt ástand hins aldraða, skortur á þekkingu hjá umönnunaraðilum og ófullnægjandi 

og óviðeigandi samskipti milli umönnunaraðila og hins aldraða sem var deyjandi og hans 

fjölskyldu. 

WHO leggur áherslu á að öll lönd taki upp og komi á heildrænni líknandi meðferð innan 

síns heilbrigðiskerfis, þar sem tilgangurinn er að bæta gæði lífs þeirra einstaklinga sem eru 

með krabbamein og aðra lífsógnandi sjúkdóma, með sérhæfðri einkennameðferð s.s. 

verkjameðferð ásamt því að veita sálfélagslegan-og trúarlegan stuðning (Sepúlveda, Marlin, 

Yoshida og Ullrich, 2002).  

Skoðað hefur verið meðal hjúkrunarfræðinga viðhorf þeirra til þess hverjir eigi rétt á því 

að fá líknandi meðferð. Rannsókn Mahon og McAuley (2010) beindi sjónum að því hvernig 

krabbameinshjúkrunarfræðingar skilgreindu líknandi meðferð og hverjir þeir töldu að ættu rétt 

á meðferðinni, hverjir ættu að taka þátt í meðferðinni og á hvern hátt ákvarðanir voru teknar. 

Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingarnir töldu að þeir sjúklingar sem voru að nálgast 

lífslok ættu rétt á líknandi meðferð og aðaláherslan skyldi vera á einkennameðferðina.  

 Góð líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum byggir á umönnunaraðilunum sem er ætlað 

að gera lífslokaferlið þægilegra og innihaldsríkara fyrir hinn aldraða og aðstandendur hans. 

Þeir verða því að vera vel upplýstir og hafa fengið góða fræðslu um líknandi meðferð og 

kennslu í að sinna deyjandi sjúklingum (Froggatt, 2001). Phillips, Davidson, Ollerton, 

Jackson og Kristjanson (2007) gerðu rannsókn þar sem könnuð voru viðhorf  

hjúkrunarfræðinga og ófaglærðra umönnunaraðila sem unnu á hjúkrunarheimili til líknandi 

meðferðar ásamt því að skoða hverjar kennsluþarfir þeirra væru. Niðurstöður sýndu að 

meirihluti þeirra hafði fengið starfsþjálfun í gegnum starfið og var falið að veita íbúum 

hjúkrunarheimilisins líknandi meðferð. Einnig kom fram þörf fyrir frekari fræðslu um 

einkennameðferð og samskipi. Fáar rannsóknir hafa beint sjónum að því að hve miklu leyti 

fræðsla um líknandi meðferð er veitt til starfsfólks hjúkrunarheimila og/eða að hve miklu leyti 

þekking þeirra nýtist í starfi. Skilbeck og Payne (2005) hafa í þessu sambandi sýnt fram á að 

þeir sem eru að deyja úr lífsógnandi sjúkdómum öðrum en krabbameini upplifi oft að ekki er 

komið til móts við þarfir þeirra varðandi einkennameðferð og sálfélagslegan stuðning. 

Starfsfólk á hjúkrunarheimilum er gjarna ófaglært og vinnur undir stjórn hjúkrunarfræðinga. 

Þessir starfsmenn þurfa að veita íbúum með lífsógnandi sjúkdóm líknandi meðferð og taka 

virkan þátt í lífslokameðferð (Phillips o.fl., 2007). Athyglisvert er að þrátt fyrir það að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar eyða meiri tíma inni hjá deyjandi 

sjúklingum en hjá öðrum sjúklingum (Wallace o.fl., 2009) þá finnist þeim þeir oft ekki vera 
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hæfir eða nógu öruggir í að framkvæma líknandi meðferð (Meraviglia, McGuire og Chesley, 

2003;Wallace o.fl., 2009).  

 

Skilgreining viðfangsefnis 

Íslensk hjúkrunarheimili hafa breyst mikið á undanförnum árum og nú er lögð mikil 

áhersla á það að aldraðir einstaklingar búi sem lengst heima hjá sér. Þegar þeir svo flytjast inn 

á hjúkrunarheimili eru þeir oft mjög veikburða og jafnvel deyjandi. Það er því mikilvægt að 

starfsmenn hjúkrunarheimila og þá sérstaklega hjúkrunarfræðingar, hafi þá þekkingu og getu 

til að sinna mikið veikum og/-eða deyjandi íbúum svo þeir geti kvatt sitt líf með virðingu og 

reisn. Skilgreining WHO frá árinu 2002 segir svo til um að allir eigi rétt á líknandi meðferð, 

en ástæða er til að hugleiða hvort líknandi meðferð sé veitt þeim sem hafa þörf fyrir slíka 

meðferð á íslenskum hjúkrunarheimilum eins og hún er skilgreind samkvæmt WHO.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að þekking hjúkrunarfræðinga, sem sinna öldruðum, er oft 

takmörkuð (Whittaker o.fl., 2006) og of seint er gripið til líknandi meðferðar í ferlinu þegar 

líkamlegu ástandi hins aldraða hrakar verulega og dauðinn er nálægur (Travis, Loving, 

McClanahan og Bernard, 2001;Whittaker o.fl., 2006) og má því ætla að í sumum tilvikum eða 

oftar sé henni þá ruglað saman við lífslokameðferð (Landspítali, 2009). Verkjameðferð og 

önnur einkennameðferð er stór þáttur í líknandi meðferð og því mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar búi yfir þekkingu á slíkri meðferð fyrir alla þá sem hafa þörf fyrir hana.  

 

Tilgangur rannsóknar og markmið 

Aðaltilgangur þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga til líknandi 

meðferðar og hvað þeir telja vera góða líknandi meðferð og þekkingu þeirra á henni. Einnig er  

tilgangurinn að skoða hvernig staðið er að skipulagi og framkvæmd líknandi meðferðar á 

íslenskum hjúkrunarheimilum þar sem tekið er mið af skilgreiningu WHO á líknandi meðferð. 

Jafnframt að kanna hvort hjúkrunarfræðingar fái nægjanlega fræðslu um líknandi meðferð og 

hvert hlutverk þeirra er þegar líknandi meðferð er veitt inn á hjúkrunarheimilum. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þá þætti sem stuðla að góðri líknandi meðferð sem gæti 

verið fyrirmynd fyrir aðra sem að þessu málefni koma. Einnig er markmiðið að skoða þætti 

sem hindra framkvæmd góðrar líknandi meðferðar á íslenskum hjúkrunarheimilum. 
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Rannsóknarspurningar 

• Hver eru viðhorf hjúkrunarfræðinga, sem vinna á íslenskum hjúkrunarheimilum, til 

líknandi meðferðar og hvað telja þeir vera góða líknandi meðferð? 

• Hver er þekking hjúkrunarfræðinga, sem vinna á íslenskum hjúkrunarheimilum, á 

líknandi meðferð? 

• Hvernig er staðið að líknandi meðferð á íslenskum hjúkrunarheimilum í dag?  

• Fá hjúkrunarfræðingar, sem vinna á íslenskum hjúkrunarheimilum, nægjanlega 

fræðslu um líknandi meðferð? 

• Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga, sem vinna á íslenskum hjúkrunarheimilum, 

þegar líknandi meðferð er beitt? 

 

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar 

Vísindalegt gildi þessarar rannsóknar felst aðallega í því að hér er um nýja rannsókn að ræða sem 

tekur á þáttum sem ekki hafa verið skoðaðir hér á landi áður svo vitað sé. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu gefa vísbendingar um hvernig staðið er að líknandi meðferð inni á íslenskum 

hjúkrunarheimilum þar sem aldraðir einstaklingar dvelja. Ef niðurstöður gefa til kynna að þekking á 

líknandi meðferð sé til staðar og að vel sé að henni staðið á þeim hjúkrunarheimilum sem taka þátt þá 

er hægt að skoða hvernig meðferðin er framkvæmd og hægt að innleiða svipaða eða samskonar 

meðferð annars staðar þar sem aldraðir einstaklingar þarfnast líknandi meðferðar. Ef niðurstöður 

benda til þess að líknandi meðferð sé ábótavant inni á hjúkrunarheimilum, þá þarf að skoða betur 

hvað það er sem ekki er gert rétt með það að markmiði að bæta meðferðina og þá um leið líðan þeirra 

öldruðu sem þurfa þessa meðferð. Með auknum kröfum um gæði hjúkrunar á þessu sviði er 

mikilvægt að til séu upplýsingar um þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð og þörf þeirra á 

fræðslu um þetta efni. Eftir bestu vitund höfundar er þetta fyrsta rannsókn sinnar tegundar hér á landi 

sem beinir sjónum að þessum þáttum.  

 

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem viðtöl eru notuð við gagnasöfnun. 

Þessi aðferð er talin hentug þegar safnað er upplýsingum um skoðanir og reynslu og leitað er 

eftir dýpri skilningi þátttakenda á því fyrirbæri sem verið er að rannsaka. Þekking er,  

samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003) sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum 

fólks og á þessi aðferð því vel við þessa rannsókn.  
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Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð er að auki gagnleg aðferð þegar skoðuð er reynsla fólks 

af sjúkdómum, meðferð, samskiptum auk afmarkaðri fyrirbæra í reynsluheimi fólks. Þau eiga 

einnig vel við þegar rannsökuð eru skynjun, viðhorf, þekking, heilbrigðisvenjur, væntingar og 

gildismat (Helga Jónsdóttir, 2003; Punch, 1998).  

Ákveðið var að nota hálfstaðlaðar spurningar við gagnaöflun. Það gefur spyrjandanum 

færi á að stýra viðtalinu upp að vissu marki og hvetja þátttakendur til þess að tala um 

viðfangsefnið og svara spurningunum ítarlega (Polit, Beck og Hungler, 2001). Rannsakandi 

leyfði þátttakendum að fara út fyrir efnið ef honum fannst það viðeigandi og fram voru að 

koma upplýsingar fyrir rannsóknina, en hann stoppaði síðan þátttakendur af og stýrði 

viðtalinu aftur inn á rétta braut með því að styðjast við fyrirfram ákveðnar spurningar.  

 

Takmarkanir rannsóknar 

Rannsakandi hefur verið viðloðandi hjúkrun aldraðra inni á hjúkrunarheimili í tíu ár, þar 

af hefur hann starfað eingöngu á hjúkrunarheimili síðastliðin fjögur ár og hefur því sterkar 

skoðanir á því hvernig beita skuli líknandi meðferð inni á hjúkrunarheimili. Það getur verið 

jákvætt fyrir rannsóknina en því geta líka fylgt takmarkanir. Mikilvægt er sem rannsakandi að 

leggja til hliðar fyrirfram mótaðar skoðanir og álit um rannsóknarefnið til að greina gögnin á 

eins hlutlausan hátt og hægt er (Polit o.fl., 2001). 

Aðrar takmarkanir rannsóknar eru þær að ekki er hægt að bera niðurstöður saman við 

fyrri rannsóknir hér á landi þar sem þær eru ekki til eftir því sem rannsakandi best veit. Það 

getur líka talist takmörkun á rannsókninni að þetta er í fyrsta skipti sem rannsakandi vinnur 

eigindlega rannsókn með viðtölum. Þjálfun, reynsla og hæfni eru nauðsynlegir þættir sem 

rannsakandi þarf að búa yfir til að sýna fram á trúverðugleika gagnanna (Polit o.fl., 2001). Til 

að koma til móts við þessa þætti með reynsluleysi rannsakandans í huga þá vann leiðbeinandi 

náið með honum við framkvæmd viðtala og greiningu á gögnum.   
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2. Kafli - Fræðileg umfjöllun 
Rannsóknir hafa sýnt að oft er misbrestur á því hvernig staðið er að líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilum, einnig eru gæði hennar oft takmörkuð og ófullnægjandi (Hanson, 

Reynolds, Henderson og Pickard, 2005; Wijk og Grimby, 2008; Waldrop og Kirkendall, 

2009). Að deyja góðum dauðdaga inni á hjúkrunarheimili hefur verið lýst þannig að hann feli 

í sér einstaklingshæfða hjúkrun og góða umönnun þar sem reynt er að forðast endurteknar 

ferðir á sjúkrahús og endurlífgunaraðgerðir (Waldrop og Kirkendall, 2009). 

Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki á öllum stigum líknandi meðferðar og þegar 

veikindi einstaklingsins breytast frá því að vera veikur í að vera deyjandi þá eykst vægi þessa 

hlutverks (Hanson, Henderson og Menon, 2002). Þeir veita stuðning og hjálpa einstaklingnum 

og hans fjölskyldu að lifa með þeim sálfræðilegu-, félagslegu-, líkamlegu- og trúarlegu 

afleiðingum sem veikindin hafa í för með sér (WHO, 2002). Í þessum kafla verður fjallað um 

hverjar eru þarfir deyjandi íbúa á hjúkrunarheimilum í líknandi meðferð, komið verður inn á 

hvert hlutverk lækna er í meðferðinni og hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að 

líknandi meðferð aldraðra á hjúkrunarheimilum. Þá verður farið yfir viðhorf og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð eins og WHO skilgreinir hana. Að lokum verður farið 

yfir áhrifaþætti á gæði líknandi meðferðar inni á hjúkrunarheimilum. 

 

Þarfir deyjandi íbúa á hjúkrunarheimili og líknandi meðferð  

Hugtakið líknandi er notað til að lýsa umönnun sem miðar ekki lengur að því að lækna 

sjúkdóma. Sumir íbúar, sem búa á hjúkrunarheimili með lífsógnandi sjúkdóma, geta verið 

með bæði virka meðferð og líknandi meðferð sem getur varað í nokkur ár og lýkur með, oft 

og tíðum, tiltölulega stuttum tíma sem er tileinkaður eingöngu líkninni (lífslokameðferð) 

(Travis o.fl., 2001). En fyrir aðra sjúklinga, eins og t.d. þá sem eru greindir með 

Alzheimersjúkdóminn, þá hefur verið deilt um það hvort líkandi meðferð ætti ekki að vera sú 

sem er ráðandi í langtímaumönnun (Solomon og Jennings, 1998). 

Hjúkrunarheimili eru heimili íbúans, þau eiga að veita heildræna umönnun bæði hvað 

varðar líkamlega starfsemi sem og andlega. Ástæðan fyrir því að aldrað fólk flytur á 

hjúkrunarheimili er oftast vegna þess að getan til að sjá um sig sjálf/ur heima er ekki lengur 

fyrir hendi og oft er til staðar langvinn líkamleg og/eða andleg fötlun (WHO, 2004). Þeir sem 

koma til dvalar á hjúkrunarheimilum í dag eru oft og tíðum veikari en áður var og þurfa í 

flestum tilvikum mikla aðstoð t.d vegna heilablóðfalls, langvinnra lungnasjúkdóma, 

parkinsonsjúkdóms og vitglapa (Davies, 2004). Það færist í vöxt að sjúkrahúsin útskrifi fólk á 
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hjúkrunarheimili til að deyja þar, þetta geta verið deyjandi einstaklingar og/eða mjög veikir 

einstaklingar sem deyja stuttu eftir innlögn á hjúkrunarheimilið (Froggatt, 2001). Þetta breytir 

áherslum í starfinu á hjúkrunarheimilunum og verður til þess að starfsfólk heimilanna þarf að 

mæta þörfum fólks sem er deyjandi frá innlögn en ekki aðeins að annast fólk sem flytur inn á 

hjúkrunarheimili og býr þar þangað til það deyr. Þar sem þetta er heimili íbúans þá kemur 

hann til með að deyja á heimilinu, þess vegna er mikilvægt að veita góða líknandi meðferð 

innan veggja heimilisins. Froggatt (2001) og Davies (2004) leggja áherslu á að starfsfólk 

hjúkrunarheimila undirbúi sig til að veita líknandi meðferð með því að fá kennslu og þjálfun. 

Það er mikilvægt að þekkja hverjar eru þarfir eldra fólks fyrir líknandi meðferð og 

hvernig er best að koma til móts við þær til að auka gæði meðferðarinnar. Í bandarískri 

rannsókn Hanson o.fl. (2002), þar sem notast var við 11 rýnihópa sem samanstóð af 77 

þátttakendum þar á meðal reyndum hjúkrunarfræðingum og læknum, var könnuð skilgreining 

á góðum dauðdaga á hjúkrunarheimili og hvaða þættir gætu komið í veg fyrir eða stuðluðu að 

góðum dauðdaga. Fram kom að þátttakendur lýstu mörgum tilfellum þar sem góður dauðdagi 

hafði átt sér stað, því var lýst sem friðsælum dauðdaga þar sem líkamlegur verkur var í 

lágmarki sem og önnur einkenni. Þrjú aðalþemu urðu til úr gögnunum sem stuðluðu að 

góðum dauðdaga, það voru einstaklingshæfð umönnun, teymisvinna umönnunaraðila og 

ítarleg umönnunaráætlun. Þátttakendum fannst það skipta miklu máli að umönnun hins 

aldraða væri einstaklingshæfð og persónuleg til að betur væri hægt að koma til móts við 

tilfinningalegar og trúarlegar þarfir hins deyjandi íbúa. Þeir urðu vinir og jafnvel trúnaðarvinir 

íbúans og með því að sýna virðingu við persónulega umönnun hins aldraða var auðveldara 

fyrir starfsfólkið að átta sig á því hverjar sálfélagslegar og trúarlegar þarfir hins aldraða voru. 

Einnig kom fram að þátttakendur töldu að einstaklingshæfð umönnun gæti dregið úr 

félagslegri einangrun og andlegri þjáningu deyjandi íbúa. Margir af þeim deyjandi 

einstaklingum sem um var rætt höfðu tjáð sig um vanlíðan vegna lítilla tengsla við 

fjölskyldumeðlimi eða vini og lítil eða engin tækifæri voru til þess að geta átt trúarleg 

samskipti við trúarleiðtoga í dauðferlinu. Ítarleg umönnunaráætlun þýddi skýr samskipti 

varðandi horfur sjúkdómsins og ákvarðanir varðandi meðferð teknar út frá þeim, einnig tók 

umönnunaráætlunin á sálfræðilegum-og andlegum undirbúningi fyrir dauðann, og í þriðja lagi 

var haft í huga viðeigandi takmarkanir varðandi lífslengjandi meðferðir við lífslok. 

Þátttakendur töluðu um teymisvinnu allra þeirra sem stóðu að hinum deyjandi, þ.e. þeir sem 

komu að umönnun íbúans og síðan fjölskylda íbúans.  

Bæði læknum og hjúkrunarfræðingum, sem tóku þátt í rannsókninni, fannst mikilvægt að 

hafa góð samskipi til að auðvelda ákvörðunartöku hjá deyjandi íbúa. Hjúkrunarfræðingarnir 
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tjáðu vonbrigði sín um takmarkaðan tíma læknanna og hversu lítið þeir voru á staðnum. En 

þeir létu líka í ljós hversu ánægðir þeir voru með að geta metið klínískar aðstæður, komið 

upplýsingum áleiðis í síma og fengið þau fyrirmæli sem þeir þurftu til að veita góða 

umönnun. Rannsóknin stóð í eitt ár og á því tímabili dóu 90 aldraðir einstaklingar, flestir inni 

á hjúkrunarheimilunum. Í niðurstöðunum kom fram skortur á þjálfun starfsfólks í líknandi 

meðferð, of mikil áhersla á endurhæfingu og léleg úrræði í boði á staðnum voru þættir sem 

komu í veg fyrir góða umönnun deyjandi íbúa á hjúkrunarheimilunum.  

Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith og Sixsmith (2007) könnuðu hvernig aldraðir í 

Bretlandi skynjuðu málefni varðandi dauðann og það að deyja með því að taka hálfstöðluð 

viðtöl við 40 einstaklinga á aldrinum 80-89 ára sem bjuggu einir. Flestir þátttakenda gerðu sér 

grein fyrir því hvað væri fram undan. Niðurstöður bentu til þess að aldraðir hafa nákvæma sýn 

á sitt eigið dauðaferli. Þeir sem rætt var við voru ekki hræddir við dauðann en höfðu áhyggjur 

af því hvernig þeir mundu deyja og þeir vildu ekki verða byrði á neinum. Þeir vildu undirbúa 

og hafa val varðandi það hvar og hvenær þeir mundu deyja. Þeir óskuðu eftir því að geta dáið 

með reisn, að dauðinn yrði þeim auðveldur og án ótta og verkja, og helst vildu þeir ekki skilja 

jarðarfaraundirbúninginn eftir handa aðstandendum sínum. Ofangreindar niðurstöður eru  

mikilvægar fyrir þá sem koma að umönnun aldraðra sem eru deyjandi. Að fá að heyra þeirra 

skoðun og væntingar um meðferð fram að lífslokum og meðferð við lífslok auðveldar 

heilbrigðisstarfsfólki að koma til móts við þarfir og óskir hins aldraða við slíkar aðstæður.  

Pleschberger (2007) fékk svipaðar niðurstöður í eigindlegri rannsókn þar sem könnuð var 

sýn íbúa á hjúkrunarheimilum í Austurríki á því hvað orðið reisn varðandi dauðaferlið þýddi. 

Niðurstöður sýndu að hugtakinu reisn var hægt að skipta niður í innri reisn og reisn þegar 

kom að tilfinningatengslum. Íbúarnir vildu ekki vera byrði á neinum en það sem olli þeim 

áhyggjum voru sjúkdómar og auknar umönnunarþarfir, þátttakendur töluðu um að þá væri 

hætta á ófullnægjandi umönnun. Að deyja með reisn þýddi að deyja á réttum tíma þ.e. áður en 

eitthvað kom fyrir þannig að þeir þyrftu á meiri umönnun að halda. Þá langaði til að vera 

virkir til hin síðasta dags, að vilji þeirra væri virtur og þeir fengju að deyja, lausir við verki og 

vera innan um sína nánustu. Af þessu má sjá að tíminn fram að andláti skiptir aldraða máli og 

þetta er atriði sem þeir hugsa mikið um, en þessar hugsanir fara oft fram hjá 

umönnunaraðilum (Lloyd-Williams o.fl., 2007). Þó að rannsókn Lloyd-Williams o.fl. (2007) 

hafi verið gerð með þátttakendum sem bjuggu í heimahúsum, með mismikinn stuðning heima, 

þá má samt taka það til athugunar að þessar niðurstöður eiga líka við aldraða sem búa á 

hjúkrunarheimilum. Það að hlusta á og skilja sýn og reynslu þeirra öldruðu varðandi þetta 
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málefni er nauðsynlegt til að veita góða og einstaklingshæfða hjúkrun sem er mikilvægur hluti 

af líknandi meðferð. 

Paroz og Santos-Eggimann (2009) gerðu rannsókn í Sviss og skoðuðu hvaða hópur fólks 

það væri sem fengi líknandi meðferð. Rannsóknin greindi aðstæður þar sem dánarorsökin var 

ekki vegna slysa og náði yfir sex mánuði. Hún var framkvæmd hjá einstaklingum sem þurftu 

langtímaumönnun, kannaðir voru einstaklingar sem fengu heimahjúkrun og einstaklingar sem 

bjuggu á hjúkrunarheimili. Þessir hópar voru valdir vegna þess að þeir eru líklegri til að deyja 

úr krónískum sjúkdómum og gætu þarfnast líknandi meðferðar snemma eða seint á síðasta ári 

lífs síns. Þátttakendur svöruðu stuttum nafnlausum spurningalista á þessu tímabili. Tíðnin af 

fjórum völdum vísum að líknandi meðferð þ.e. hvort hægt hefði verið að hafa samband við 

sérhæfða líknarþjónustu, útdeiling ópíumverkjalyfja, notkun á verkjaskölum eða öðrum 

skölum sem mældu einkenni var fylgst með til að meta þessa þætti umönnunarinnar. Tekið 

var mið af kyni þátttakenda, aldri, lyfjanotkun og hvar íbúinn bjó. Tilkynnt var um 1200 

andlát samanlagt frá báðum hópum og voru þau greind, þar af voru það 29.1% sem tengdust 

krabbameini. Niðurstöður sýndu að vísir að líknandi meðferð var jákvæðari á seinustu tíu 

dögum lífs heldur en fyrr í sjúkdómferlinu. Þetta var meira áberandi inni á 

hjúkrunarheimilum. Aðgengi að líknandi meðferð virðist tengjast krabbameinsgreiningunni, 

lífslokameðferð og einnig aldri einstaklinga. En kyn og andleg skerðing, eins og vitglöp, hafði 

engin áhrif á vísana (Paroz og Santos-Eggimann, 2009).  

 

Verkir aldraðra 

Fyrri rannsóknir á líðan aldraðra einstaklinga hafa töluvert beint sjónum sínum að 

verkjum og meðhöndlun þeirra. Niðurstöður hafa sýnt að verkir eru algengir hjá eldra fólki og 

oft ómeðhöndlaðir (Ersek og Wilson, 2003; Hanson o.fl., 2005). Fram kemur í skýrslum frá 

WHO (Davies, 2004; WHO, 2004) að eftir því sem fólk eldist þá deyr það oftast eftir löng 

veikindi vegna hjarta-og æðasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma, sýkinga í öndunarfærum og 

krabbameini. Þetta styður rannsókn þeirra Wijk og Grimsby (2004) þar sem kannað var 

hverjar þarfir aldraðra í líknandi meðferð væru. Þeir gerðu forprófun á 30 eldri einstaklingum 

á sænskri öldrunarlíknardeild, meðalaldur þátttakenda var 79 ár, og aðalsjúkdómsgreiningin 

var krabbamein. Rannsóknin náði yfir fjóra mánuði. Gagna var aflað með viðtölum þar sem 

leitast var við að fá fram hvaða þörfum þátttakendum fannst mikilvægast að mætt yrði 

(líkamlegum, andlegum, félagslegum og trúarlegum). Niðurstöður sýndu að helmingur 

viðmælenda vildi losna við líkamlegan verk, það var nefnt sem aðalþörfin, það var aðeins 

þegar verkurinn var horfinn að aðrar þarfir þ.e. andlegar, félagslegar og trúarlegar voru 
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nefndar. Andlegar þarfir voru kvíði og óvissa en í félagslegu þörfunum var oftast nefnt 

heimsóknir frá fjölskyldu og nánum vinum. Þrátt fyrir takmarkanir í rannsókninni, eins og 

lítið úrtak, þá kom augljóslega fram að líkamlegur verkur yfirskyggði allt annað, sérstaklega á 

síðustu dögum lífsins. 

Svipaðar niðurstöður má einnig sjá hjá Reynolds, Henderson, Schulman og Hanson 

(2002) þar sem kannaðar voru þarfir deyjandi íbúa á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum 

seinustu þrjá mánuði lífs þeirra. Þeir tóku viðtöl við 90 hjúkrunarfræðinga, 90 starfsmenn sem 

unnu við umönnun og 79 fjölskyldumeðlimi á tveimur hjúkrunarheimilum, viðtölin voru tekin 

eftir að íbúi lést. Rannsóknin náði yfir eitt ár og á þessu tímabili dóu 90 aldraðir einstaklingar 

samanlagt á báðum heimilum. Spurningarnar snerust m.a. um hvernig viðmælendur mátu 

ánægju sína með gæði umönnunar á síðustu mánuðum lífsins hjá hinum aldraða og hvort þeir 

tryðu því að hinn aldraði hefði upplifað góðan dauðdaga eins og hann hefði viljað. Þá veittu 

viðmælendur einnig upplýsingar um hvernig þróuð var skipulagning umönnunar seinustu þrjá 

mánuði lífsins og var þá m.a. spurt um hvort dauðinn væri væntanlegur og hversu lengi mætti 

búast við að hinn aldraði lifði. Hjúkrunarfræðingarnir svöruðu einnig spurningum um andlega 

og líkamlega getu hins látna og um meðferðina sem veitt var á seinustu þremur mánuðunum. 

Niðurstöður sýndu að á hjúkrunarheimilunum var hátt hlutfall (86%) af ómeðhöndluðum 

verkjum hjá íbúum, einnig kom í ljós að skortur var á umönnun varðandi tilfinningalegan 

stuðning og líkamlega aðstoð og samskipti voru ófullnægjandi þegar kom að því að taka 

ákvörðun um meðferð íbúanna. Helmingur þátttakenda taldi að hinn látni hefði upplifað 

góðan dauðdaga, það er eins og þeir hefðu viljað. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að 

deyjandi íbúar á hjúkrunarheimilum þurfi aukna umönnun þegar kemur að líkamlegri og 

andlegri umönnun. Hér er því greinilegt að til að bæta gæði líknandi meðferðar á 

hjúkrunarheimilum þurfa umönnunaraðilar að einblína meira á andlegar þarfir og 

einstaklingshæfða umönnun. Bolmsjö (2002) bendir á í eigindlegri rannsókn að til þess að 

líknandi meðferð verði að veruleika þá þurfi umönnunaraðilar að þróa með sér hæfileikann til 

að sjá um líkamleg-, andleg- og félagsleg vandamál. 

Ersek og Wilson (2003) tóku saman heimildir um það sem skrifað hafði verið um þá 

þætti sem höfðu áhrif á gæði líknandi meðferðar á hjúkrunarheimilum. Þar kom fram að 45-

83% íbúa hjúkrunarheimila lýstu langvinnum verkjum, t.d var það rúmlega einn fjórði íbúa á 

hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum sem hafði verki daglega en fékk engin verkjalyf. Einnig 

kom fram að sjúkdómsgreiningar og aldur skipti máli, þeir íbúar sem voru greindir með 

vitglöp og þeir sem voru eldri en 85 ára voru ólíklegir til að fá verkjalyf. Ómeðhöndlaðir 
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verkir juku oft á óþarfa þjáningu, ýttu undir þunglyndi og íbúi varð félagslega einangraður, 

verkir höfðu líka áhrif á daglega virkni og svefn.  

 

Hlutverk lækna í líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum 

Þeir starfsmenn sem koma að líknandi meðferð inni á hjúkrunarheimili eru læknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn. Þá gegnir fjölskylda og nánustu 

aðstandendur mikilvægu hlutverki í líknandi meðferð og eru í mörgum tilvikum helstu 

umönnunaraðilar hins aldraða. Þar sem almenningur lítur á hjúkrunarheimili sem 

heilbrigðisstofnun, þá ætlast margir íbúar heimilisins og fjölskylda hans til að læknir sé 

staðsettur á heimilinu. Væntingar til læknisins hafa aukist þar sem hjúkrunarheimili veita 

líknandi meðferð í auknum mæli. Rannsóknir hafa sýnt fram á að íbúar og fjölskyldur þeirra 

eru óánægð með það fyrirkomulag að læknir er ekki staðsettur á heimilinu. Það veldur oft 

vandamálum í samskiptum, við ákvörðunartöku og veldur ófullnægjandi einkennameðferð 

(Hanson o.fl., 2002). 

Læknir er sjaldan staðsettur á hjúkrunarheimilum en þeir bera ábyrgð á að setja fram 

læknisfræðilega meðferð. Í rannsókn þeirra Hanson o.fl. (2002), voru þátttakendur sammála 

um að það væri ábyrgð læknisins að ræða um horfur og ákvörðunartöku. Farber, Egnew og 

Herman-Bartsch (2002), könnuðu sýn lækna á hvað þeim fannst vera aðalskilyrði fyrir góðri 

líknandi meðferð. Alls tóku 38 læknar þátt í rannsókninni þar sem notuð voru viðtöl. 

Niðurstöður sýndu að læknar skipuleggja og framkvæma líknandi meðferð í samráði við 

sjúklinginn og fjölskyldu hans. Einnig kom fram að hlutverk lækna væri þríþætt við 

framkvæmd líknandi meðferðar. Þeir væru í fyrsta lagi ráðgjafar sem veittu sérhæfðar 

læknisfræðilegar upplýsingar til sjúklinga og þeirra fjölskyldna sem byggðist á 

læknisfræðilegum þáttum um gang sjúkdómsins ásamt því að veita upplýsingar til að hjálpa til 

við að skilja greininguna, horfur og meðferð. Í öðru lagi litu læknarnir á sig sem 

samstarfsmenn sem skiptust á upplýsingum við sjúklinga og fjölskyldur þeirra, stuðluðu að 

almennum skilningi á greiningunni og veikindareynslunni og unnu með sjúklingum og 

fjölskyldum að því að velja réttu meðferðarleiðina. Í þriðja lagi litu þeir á sig sem 

leiðbeinendur sem leituðu lausna á öðrum vandamálum sjúklinga.  

 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum 

Hjúkrunarfræðingar gegna stóru hlutverki þegar veita þarf íbúum hjúkrunarheimila góða 

líknandi meðferð (Whittaker o.fl., 2006). Þeir bera aðalábyrgðina þegar kemur að því að 

vinna að hjúkrunaráætlun fyrir þann sem þarfnast líknandi meðferðar og eru í mestum 
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samskiptum við áhyggjufulla fjölskyldumeðlimi og við lækna hins aldraða (Hanson o.fl., 

2002). Í heimildasamantekt Carlson (2007), á eigindlegum og megindlegum rannsóknum sem 

lýsa viðhorfum íbúa á hjúkrunarheimilum, aðstandenda og umönnunaraðila til umönnunar við 

lífslok, kemur meðal annars fram að hjúkrunarfræðingar eru að sinna deyjandi öldruðum 

íbúum sem oft og tíðum tjá þá ósk sína að forðast aðgerðir sem lengi lífið. Við þessar 

aðstæður hafi hjúkrunarfræðingar oft lítið meira en sín eigin siðferðistakmörk og lífsreynslu 

sem viðmið við ákvarðanatöku er varða umönnun deyjandi einstaklinga.  

Hlutverk hjúkrunar í líknandi meðferð hefur lítið verið skoðað (Johnston, 2005). Það sem 

gerir rannsakendum oft erfitt fyrir er að fáir rannsakendur hafa getað skýrt hvað það er sem 

reyndur hjúkrunarfræðingur í líknandi meðferð gerir og hvernig hann hefur áhrif á velferð 

sjúklingsins og hans fjölskyldu (Johnston, 2005). Í heimildasamantekt (Johnston, 2005) var 

niðurstaðan sú að skilgreina mætti hlutverk hjúkrunarfræðinga í líknandi meðferð sem það að 

veita sjúklingi og fjölskyldu stuðning, veita góða umönnun, að stuðla að og viðhalda góðu 

meðferðarsambandi og samvinnu við samstarfsaðila, sjúkling og hans fjölskyldu og að geta 

gefið af sér, viðhalda von, hugga og veita ráðgjöf og kennslu. Einnig voru þættir nefndir svo 

sem að að vera til staðar og að vera málsvari sjúklings ásamt því að auka lífgæði hans í 

aðdraganda andláts.  

Í rannsókn þeirra Pavlish og Ceronsky (2009), kanna þeir reynslu 33 

krabbameinshjúkrunarfræðinga varðandi líknandi meðferð. Þátttakendur voru frá þremur 

læknamiðstöðum í Bandaríkjunum og var þeim skipt í níu rýnihópa. Hjúkrunarreynsla þeirra 

var frá einu og hálfu ári og upp í fjörtíu ár, meðaltal var 15,9 ár. Reynsla þeirra sem 

krabbameinshjúkrunarfræðings var frá einu og hálfu ári og upp í 29 ár, meðalaldur var 11.8 

ár. Niðurstöður sýndu fimm hlutverk hjúkrunarfræðinga og sjö faglegir þættir komu fram í 

lýsingu krabbameinshjúkrunarfræðinganna á reynslu þeirra af líknandi meðferð. Hlutverkin 

fimm voru kennsla, umönnun, samhæfing, vera málsvari og vera virk í starfi. Faglegu 

þáttunum sjö var lýst sem klínískri sérhæfingu þar sem kom m.a. fram að það að hafa 

þekkinguna gefur margar hugmyndir til að létta einkennin og bæta lífsgæðin í dauðaferlinu. 

Heiðarleiki, að sýna virðingu ásamt nærveru og varkárni við að ákveða langtíma- og 

skammtímamarkmið í líknandi meðferð voru einnig mikilvægir þættir sem nefndir voru. Af 

þessum niðurstöðum má sjá að mikilvægt er að þekking á líknandi meðferð sé til staðar og 

allir umönnunaraðilar séu samstíga í meðferð sjúklingsins. Einnig gefa niðurstöðurnar tilefni 

til að hugleiða að ef um er að ræða mismunandi skilning og þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

líknandi meðferð þá gæti afleiðingin orðið sú að sjúklingurinn fái of seint líknandi meðferð og 

eins að meðferðin verði ómarkviss sem kemur þá niður á umönnun sjúklingsins og hans 
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fjölskyldu. Einnig gæti orðið hlutverkaruglingur á milli lækna og hjúkrunarfræðinga, ef 

hjúkrunarfræðingar þekkja ekki sitt hlutverk í meðferðinni eða hafa ekki réttan skilning 

varðandi líknandi meðferð. 

Í heimildasamantekt Wowchuk, McClement og Bond (2006), kemur fram að sumir íbúar 

hjúkrunarheimila deyi úr illkynja sjúkdómum, þó eru margir sem deyja úr hjartabilun, 

lungnasjúkdómum, heilablóðfalli og aukaverkunum heilabilunar. Aldraðir einstaklingar með 

heilabilun á lokastigi hafa aðrar þarfir en þeir sem eru með krabbamein á lokastigi. Þeir eiga 

mjög erfitt með að greina frá sinni vanlíðan og því er birtingarmynd hennar oft mjög óljós og 

geta t.d. komið fram sem aukin óróleiki og afbrigðileg hegðun. Ofnagreindar rannsóknir sýna 

að hlutverk hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum er margþætt þegar íbúi þarfnast líknandi 

meðferðar og bent hefur verið á mikilvægi þess að auka þekkingu og reynslu starfsfólks til að 

kunna að lesa slík einkenni og meðhöndla þau (Froggatt og Payne, 2006; Froggatt, 2001). 

Coyle (2006) bendir þar að auki á að skilgreina þurfi líknarhjúkrun og hvað það er sem 

aðgreinir hana frá hinni almennu hjúkrun til að menntun og þjálfun hjúkrunarfræðinga í 

líknandi hjúkrun verði markviss.  

 Hanson o.fl. (2008) könnuðu einkenni sem geta komið í líknandi meðferð hjá íbúum 

hjúkrunarheimila (31 heimili) og einstaklinga á dvalarheimilum (199 dvalarheimili). Einnig 

var markmiðið  að kanna mismuninn á því hvernig starfsfólk og aðstandendur mátu einkennin 

og að lokum að bera saman hvernig starfsfólk mat verki og andnauð hjá einstaklingum með 

vitræna skerðingu og þeim sem enga skerðingu höfðu. Viðtöl voru tekin við starfsmenn (ekki 

tekið fram hve margir hjúkrunarfræðingar, en alls voru starfsmenn 674 sem tóku þátt) og 

fjölskyldumeðlimi (446) aldraðra íbúa sem voru látnir. Niðurstöður sýndu að deyjandi íbúi 

hefur hátt hlutfall líkamlegra einkenna og þarf góða líknandi meðferð við sínum einkennum 

þegar lífslok nálgast og er íbúinn þá háður starfsfólki varðandi það að fá meðferð við sínum 

einkennum. Enn fremur benda niðurstöður á mikilvægi þess að vinna markvisst að þvi að 

skilgreina líknandi hjúkrun og hlutverk hjúkrunarfræðinga í því sambandi. Fram hefur komið 

hjá Johnston (2005), að hlutverk hjúkrunarfræðinga í líknandi meðferð sé að halda utan um 

sjúklinginn og hans fjölskyldu og veita góða hjúkrun sem felur í sér umönnun og vera 

málsvari sjúklings og hans fjölskyldu við aðrar heilbrigðisstéttir. Það má sjá svipaðar 

niðurstöður hjá Coyle (2006), þar sem talað er um að markmið líknarhjúkrunar sé að efla 

lífsgæði sjúklingsins í hans veikindum með því að veita lausn frá þjáningu og auka lífsgæði 

sem felur m.a. í sér að veita góða verkja- og einkennameðferð. Þetta á einnig við um 

umönnun þess sem er deyjandi og fjölskyldu hans og eftirfylgni við aðstandendur eftir andlát. 

Sjúklingur með allar sínar þarfir, langanir og óskir er mikilvægasti hlekkurinn í 
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meðferðarsambandinu í líknandi hjúkrun. Niðurstöður fyrri rannsókna gefa það til kynna að 

viðurkenna þarf sálfélagslegar-og trúarlegar þarfir sjúklings og hans fjölskyldu, einnig þarf að 

innlima menningarleg gildi og viðhorf sjúklings inn í hans umönnun (Hanson o.fl., 2002; 

Reynolds o.fl., 2002). Ofangreindar rannsóknarniðurstöður benda til þess að það sé hlutverk 

hjúkrunarfræðinga að halda utan um hinn aldraða í líknandi meðferð, þær benda á mikilvægi 

þess að mynda gott meðferðarsamband og að það ríki traust á milli hjúkrunarfræðingsins, hins 

aldraða og fjölskyldu hans. Þegar leitað var eftir rannsóknum sem fjölluðu um hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum var ekki um auðugan garð að 

gresja, því fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem taka sérstaklega á þessu málefni. 

 

Viðhorf og þekking hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð 

Sýnt hefur verið fram á að persónulegar tilfinningar hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á 

hvernig þeir takast á við deyjandi einstaklinga. Þeir sem óttast dauðann hafa neikvæðara 

viðhorf gagnvart því að annast deyjandi sjúklinga heldur en þeir sem ekki þjást af mikilli 

hræðslu gagnvart dauðanum (Dunn, Otten og Stephens, 2005; Jenull og Brunner, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að heilbrigðisstarfsfólk er í þörf fyrir og óskar eftir kennslu í líknandi 

meðferð sem snýr að notkun á morfínlyfjum, notkun verkjalyfja hjá heilabiluðu fólki, því að 

viðhalda virðingu hjá fólki sem fær stuttan aðdraganda að dauðanum, skilningi á flóknum 

lyfjagjöfum og notkun þeirra, streitustjórnun hjá starfsfólki og upplýsingum um hvernig eiga 

að takast á við tilfinningaleg áhrif sem dauðinn hefur á fjölskyldu íbúans (Ersek, Kraybill og 

Hansberry, 2000; Wowchuk, McClement og Bond, 2007). 

Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókn sem leitaði svara við fræðsluþörf og 

áhyggjum hjúkrunarfræðinga og annarra starfsmanna í umönnun varðandi umönnun deyjandi 

íbúa (Ersek o.fl., 2000). Alls tóku 54 einstaklingar þátt í rannsókninni. Gagna var safnað í 

gegnum fjóra rýnihópa og voru tvö hjúkrunarheimili valin í rannsóknina, tveir hópar á hvoru 

heimili. Hjúkrunarfræðingarnir lögðu áherslu á að þeir þyrftu að fá meiri fræðslu við að 

stjórna verkjalyfjagjöf hjá öldruðum íbúum með vitglöp, einnig að þeir þyrftu að auka 

skilning sinn og hæfni varðandi flókna verkjalyfjameðferð. 

Í rannsókn Whittaker o.fl. (2006), var sjónum beint að þekkingu meðal menntaðra 

hjúkrunarfræðinga sem voru að veita meðferð á hjúkrunarheimilum til að þróa viðeigandi 

fræðslu og þjálfunaráætlanir. Hjúkrunarfræðingar í rannsókninni töluðu um skilningsleysi á 

meginreglum líknandi meðferðar eða alþjóðlegum leiðbeiningum. Það voru 48 

hjúkrunarheimili á Norður-Írlandi sem tóku þátt og 227 einstaklingur luku við og svöruðu 

spurningalistum. Þar kom í ljós að minna en helmingur hafði fengið formlega þjálfun í að 
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meta verki og verkjameðferð og minna en fjórðungur þátttakenda hafði fengið þjálfun í að 

takast á við ástand varðandi illkynja sjúkdóma. Sjö prósent þátttakenda töluðu um að hafa 

lokið eða væru að ljúka námskeiði um líknandi meðferð á meðan tuttugu og tvö prósent höfðu 

sótt námsdag varðandi líknandi meðferð á síðustu tveimur árum. Meirihlutinn hafði sótt þessi 

námskeið í sínum eigin frítíma. Flestum þátttakendum fannst þeir vera vel undir það búnir að 

tala við fjölskyldumeðlimi um meðferð á ástvini þeirra og mörgum fannst auðveldara að tala 

við íbúa og fjölskyldu hans ef þeir höfðu byggt upp gott meðferðarsamband áður. En samt 

sem áður þá fannst mörgum hjúkrunarfræðingum þetta vera tilfinningalega erfitt og 

streituvaldandi. Þegar spurt var um upplýsingar fyrir syrgjandi aðstandendur, þá svöruðu 20% 

þátttakenda því til að upplýsingar væru gefnar munnlega ásamt því að styðja 

fjölskyldumeðlimi. Meirihluti þátttakenda var ekki viss um hvort einhverjar skriflegar 

upplýsingar um þetta málefni væru til á því hjúkrunarheimili sem þeir unnu á.  

Í rannsókn Whittaker o.fl. (2006), kom einnig fram að hjúkrunarfræðingar voru ekki 

kunnugir meginatriðum líknandi meðferðar. Margir greindu frá því að líknandi meðferð fæli í 

sér að annast íbúa við lífslok, veita umönnun en ekki endilega lækningu. Áherslan væri á 

einkenni og verkjastillingu, það voru færri sem töluðu um þá heildrænu umönnun sem felst í 

líknandi meðferð, eins og umönnun fyrir fjölskyldu íbúans. Í þessari rannsókn kom einnig í 

ljós það viðhorf að íbúinn þyrfti líknandi umönnun við lífslok, þegar honum væri farið að 

hraka og það væri komin þörf fyrir verkjastillingu (Whittaker o.fl., 2006).  

Rannsóknir hafa bent til þess að skilningur heilbrigðisstarfsfólks á líknandi meðferð sé 

oft óljós, t.d. hvenær eigi að hefja slíka meðferð og hverjir eigi rétt á henni. Kom þetta fram í 

rannsókn Pavlish og Ceronsky (2009), þar sem þeir könnuðu viðhorf 

krabbameinshjúkrunarfræðinga á umönnun þeirra sem væru í þörf fyrir líknandi meðferð,  

skilgreiningu þeirra á líknandi meðferð og hverjir þeir töldu að ættu rétt á meðferðinni, hverjir 

ættu að taka þátt í meðferðinni og á hvern hátt ákvarðanir skyldu teknar. Tekin voru viðtöl við 

33 þátttakendur sem skipt var í níu rýnihópa. Niðurstöður sýndu að þátttakendur lögðu áherslu 

á að í líknandi meðferð væri alltaf hægt að gera eitthvað og að búa yfir þekkingunni veitti 

þeim hugmyndir til að ráða við einkenni sjúklings og auka lífsgæði hans. En fram kom að 

flestir gáfu til kynna í svörum sínum að þeir veittu líknandi meðferð aðeins við lífslok. 

Svipaðar niðurstöður má sjá í eigindlegri rannsókn (Mahon og McAuley, 2010) þar sem tekin 

voru viðtöl við tólf hjúkrunarfræðinga sem lýstu mismunandi hliðum krabbameinshjúkrunar. 

En þar sýndu niðurstöður að þátttakendur töldu að þeir sjúklingar sem voru að nálgast lífslok 

ættu rétt á líknandi meðferð og aðaláherslan skyldi vera á einkennameðferðina. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingu um að skilningur og þekking hjúkrunarfræðinga á líknandi 
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meðferð sé bundin við lífslok sem samræmist ekki skilgreiningu WHO á líknandi meðferð 

sem segir til um að líknandi meðferð er viðeigandi snemma í sjúkdómsferlinu þar sem hún er 

samtvinnuð öðrum meðferðum sem ætlað er að lengja líf eins og lyfjameðferð eða 

geislameðferð (WHO, 2002). Þessar niðurstöður gefa til kynna að auka þurfi fræðslu og 

menntun til að skilgreina þörfina fyrir líknandi meðferð og að koma því á framfæri að hún 

eigi fyrr við í umönnun sjúkdómsferlisins en ekki eingöngu við sem umönnun við lífslok 

(Pavlish og Ceronsky, 2009).  

Í rannsókn þeirra Lo o.fl. (2009), var könnuð þörfin fyrir líknandi meðferð, þá þekkingu 

sem var til staðar á líknandi meðferð og viðhorf starfsfólk á hjúkrunarheimilum í Hong Kong 

til líknandi meðferðar. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem notast var við rýnihópa. 

Þátttakendur voru 40 heilbrigðisstarfsmenn, það voru aðstoðarfólk og síðan sérhæfðir 

starfsmenn þar á meðal hjúkrunarfræðingar. Niðurstöður sýndu að sérhæfðir starfsmenn lögðu 

mikla áherslu á góð samskipti við íbúa, fjölskyldu hans og samstarfsfólk sitt, til þess að veita 

þjónustu sem mætti þörfum íbúa og að byggja upp gott samband við þá. Helstu þarfir 

starfsfólks voru þjálfun/menntun og stuðningur og þátttakendur vildu fá fræðslu um 

öldrunarferlið og þjálfun við að takast á við dauðann og það að vera deyjandi. Þeir fannst 

einnig mikilvægt að fá ráð við framkvæmd líknandi meðferðar ásamt siðferðislegum 

stuðningi frá samstarfsfólki. Að skynja þarfir íbúans varðandi líknandi meðferð og skynja 

hverjar þarfir fjölskyldunnar væru var einnig talið mikilvægt. Flestir þátttakendur tengdu 

líknandi meðferð verkjastjórnun og mjög fáir töluðu um aðra þætti líknandi meðferðar s.s. 

sálfélagslegan stuðning eða félagslega-og trúarlega þætti. Það kom í ljós að sérhæft 

heilbrigðisstarfsfólk var oft ekki eins kunnugt hugtakinu líknandi meðferð eins og 

aðstoðarfólkið en flestir voru mjög jákvæðir gagnvart hugtakinu og fannst það vera mikilvægt 

og tilvinnandi að veita líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum. Það gæti stuðlað að betri 

verkja-og einkennameðferð. Niðurstöður Lo o.fl. (2009) benda til að sérhæfðir starfsmenn eru 

ekki kunnugir hugtakinu líknandi meðferð, að þá vanti þekkinguna, hæfnina og þjálfunina 

sem getur haft þær afleiðingar að íbúinn fái ófullnægjandi meðferð og umönnun.   

Nokkuð samræmi er í niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar og niðurstöðum Carlsons 

(2007) sem tók saman yfir 100 rannsóknir þar sem þátttakendur lýstu reynslu sinni af 

umönnun við lífslok. Hindranir sem voru til staðar og komu í veg fyrir góða líknandi meðferð 

voru þær að einkennameðferðin var ekki fullnægjandi og var ástæðan talin vera 

þekkingarleysi, ágreiningur við fjölskyldu eða lækni sem og tímaskortur. Einnig kom fram 

það viðhorf að skortur á starfsfólki og mikil starfsmannavelta væru þættir sem kæmu í veg 

fyrir góða líknandi meðferð. Samræmist þetta öðrum rannsóknum þar sem sýnt hefur verið 
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fram á að þó margir íbúar hjúkrunarheimila líði vegna lífsógnandi sjúkdóma þá er samt 

töluverður fjöldi sem deyr án þess að fá góða líknandi meðferð eða hún er veitt síðustu 

ævidagana. (Raudonis, Kyba og Kinsey, 2002; Stillman, Strumpf, Capezuti og Tuch, 2005; 

Travis o.fl., 2001). 

Það má sjá svipar niðurstöður í annarri rannsókn (Zimmerman, Sloane, Hanson, Mitchell 

og Shy, 2003) sem rannsökuðu skilning starfsfólks á líknandi meðferð sem vann við 

umönnunarstörf hjá öldruðum. Það voru 99 starfsmenn og meirihlutinn voru 

hjúkrunarfræðingar, sem tóku þátt frá 74 hjúkrunarheimilum/dvalarheimilum í 

Bandaríkjunum. Rannsakendur hringdu í þátttakendur sem áttu að segja frá því sem gerðist 

varðandi umönnun eins íbúa síðasta mánuðinn sem hann lifði. Niðurstöður sýndu að 

starfsmenn töldu að þörf væri fyrir meiri fræðslu fyrir starfsfólk og meiri tíma fyrir hjúkrunina 

til að bæta gæði líknandi meðferðar.  

 

Áhrifaþættir á gæði líknandi meðferðar á hjúkrunarheimilum 

Þegar aldraður einstaklingur flytur inn á hjúkrunarheimili þá er litið svo á að það verði 

hans heimili, þannig að ólíkt þeim sem deyja á sjúkrahúsum þá er hinn aldraði íbúi sem býr á 

hjúkrunarheimili að deyja heima hjá sér. Hjúkrunarheimilin ættu því að geta boðið upp á 

viðeigandi umhverfi sem gerir heilbrigðiskerfinu kleift að veita íbúanum líknandi meðferð, en 

samkvæmt Froggatt (2001) og Furman, Pirkle, O´Brien og Miles (2007) vill verða misbrestur 

á þessu og má það helst rekja til þess að það vantar að fræða starfsfólk, þar með talið 

hjúkrunarfræðinga hjúkrunarheimila, um líknandi meðferð og hvernig best er að innlima 

visku líknandi meðferðar inn í hefðbundna umönnun. Sýnt hefur verið fram á ýmsa þætti sem 

geta komið í veg fyrir að góð líknandi meðferð sé veitt á hjúkrunarheimilum s.s. 

samskiptaleysi milli þeirra sem taka ákvarðanir, eða á milli umönnunaraðila og hins aldraða 

og fjölskyldu hans. Enn fremur getur verið um að ræða skort á samvinnu varðandi umönnun 

og ófullnægjandi verkja- og einkennameðferð, umönnunaraðilar eru e.t.v. ekki á eitt sáttir um 

hvaða meðferð eigi að veita og líknandi meðferð er sett á of seint í ferlinu (Froggatt, 2001; 

Furman o.fl., 2007; Travis o.fl., 2001; Wowchuk o.fl., 2006). Samræmist þetta Wowchuk o.fl. 

(2007) sem greindu frá niðurstöðum heimildaleitar á því hvaða þættir það væru inni á 

hjúkrunarheimilum sem kæmu í veg fyrir góða líknandi meðferð. Þar kom í ljós almennur 

skilningur starfsmanna á því hvað góður dauðdagi væri og vilji þeirra til að sinna deyjandi 

íbúum en fáir starfsmenn, aðrir en stjórnendur á hjúkrunarheimilanna, höfðu þekkingu á 

líknandi meðferð. En sá skilningur var ósamkvæmur milli þátttakenda.  
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Hodgson og Lehning (2008) unnu eigindlega rannsókn þar sem gagna var aflað með 

djúpviðtölum við stjórnendur hjúkrunarheimila í Bandaríkjunum. Tilgangurinn var að 

skilgreina hindranir, eins og stjórnendur skynjuðu þær, við að veita líknandi meðferð. Annars 

vegar voru borin saman viðhorf stjórnenda frá heimilum sem voru talin veita hámarksþjónustu 

og hins vegar heimilum sem veittu lágmarksþjónustu í líknandi meðferð. Valdir voru sex 

stjórnendur, þrír voru frá heimili sem veitti hámarksþjónustu og þrír voru frá heimili sem 

veitti lágmarksþjónustu. Niðurstöður sýndu fjóra sameiginlega þætti: menning umönnunar, 

umönnunarlíkan, tengsl við líknardeild og hlutverk starfsfólks. Hjá þeim hjúkrunarheimilum 

sem veittu hámarksþjónustu voru niðurstöður þær að í menningu umönnunar þá væri 

umönnunin einstaklingsmiðuð. Það umönnunarlíkan sem þeir unnu eftir var meira á þeim 

nótunum að vera félagslegt og tengjast sínum íbúum. Varðandi tengsl sín við líknardeild þá 

litu þeir á hana sem samstarfsaðila og lítinn en mikilvægan hluta í því að veita góða líknandi 

meðferð. Við hlutverk starfsmanna var lögð mikil áhersla á tengslin sem þróuðust milli 

starfsmanna og íbúa og þeirra aðstandenda. Þátttaka starfsmanna við að veita líknandi 

meðferð var lýst á þann hátt að farið væri út fyrir hefðbundna hjúkrun þ.e. hlutverk og 

stéttaskipan umönnunaraðila var ekki til staðar, stjórnendur voru mjög meðvitaðir um þarfir 

starfsmanna og það var meiri persónulegri nálgun við umönnun. Hjá þeim hjúkrunarheimilum 

sem veittu lágmarksumönnun við líknandi meðferð var þessu öðruvísi farið. Varðandi 

menningu umönnunar þá var meira farið eftir hinu hefðbundna læknisfræðilega líkani með 

áherslu á læknanleg áhrif. Talið var að þátttaka líknardeildar ætti aðeins að koma þegar lífslok 

væru að nálgast, ekki var litið á líknardeild sem hluta af líknandi meðferð. Hlutverk 

starfsmanna voru meira stéttarskipt og talað var um að veita þjónustu í líknandi meðferð en 

ekki umönnun þegar rætt var um þarfir íbúa og aðstandenda í líknandi meðferð. Niðurstöður 

benda til þess að til að veita góða líknandi meðferð þá þarf hún að vera inni í menningu 

hjúkrunarheimilanna.  

Þetta styðja líka niðurstöður rannsókna hjá Travis o.fl. (2002) þar sem þeir tala um að 

hjúkrunarheimili sem innleiða hugmyndina um umönnun deyjandi inn í daglegt 

umönnunarferli og inn í stefnu heimilisins, þau veiti ákjósanlega líknandi meðferð. Höfundar 

benda einnig á fjórar hindranir sem gætu verið til staðar þegar um líknandi meðferð og 

lífslokameðferð er að ræða. Þær eru misbrestur á því að þekkja gagnsleysi meðferðar, skortur 

á samskiptum milli þeirra sem taka ákvarðanir, ekki sé samstaða um stefnu lífsloka 

umönnunar og mistök við að koma tímanlega á áætlun um umönnun við lífslok. Til að 

líknandi meðferð geti bætt gæði umönnunar og lífsgæði íbúans og hans fjölskyldu er 
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mikilvægt að þekkja hverjar hindranirnar eru til að veita góða líkandi meðferð (Hodgson og 

Lehning, 2008). 

 

Samantekt 

Niðurstöður rannsókna á þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilum sýna að hjúkrunarfræðinga skortir þekkingu á líknandi meðferð til að 

veita hana samkvæmt skilgreiningu WHO á líknandi meðferð. Því vill það verða að of seint er 

gripið til hennar og hún veitt á seinust dögum lífs hjá öldruðum íbúa (Lo o.fl., 2009; Travis 

o.fl., 2001; Whittaker o.fl., 2006). Það sem er sammerkt með þessum rannsóknum, sem gerðar 

hafa verið um líknandi meðferð, er að auka þarf fræðslu varðandi líknandi meðferð og 

hvernig hún skuli veitt þar með talið einkenna-og verkjameðferð (Ersek o.fl., 2000; Carlson, 

2007; Hanson o.fl., 2002). Sumar fyrri rannsóknir gefa einungis veika vísbendingu um að 

ekki sé vel staðið að líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum. En álykta má út frá sumum 

niðurstöðum, sem hér hefur verið fjallað um, að auka þurfi þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

líknandi meðferð og hvernig hún skuli veitt öldruðum íbúum á hjúkrunarheimilum. Til að 

hægt sé að veita góða líknandi meðferð verða hjúkrunarfræðingar að þekkja skilgreiningu 

WHO á líkandi meðferð. Einnig er mikilvægt að kanna hvað það er sem hjúkrunarfræðingar 

telja að komi í veg fyrir góða líknandi meðferð og um hvað þeir vilji fræðast til að þeir séu 

stakk búnir til að veita góða líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum.  
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3. Kafli - Aðferðarfræði 
Eigindleg rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gagna 

var aflað með viðtölum við þátttakendur. Í eigindlegum rannsóknum geta gögn verið 

óskipulögð þegar þeirra er aflað t.d. með hálfopnum spurningum í viðtali. En skipulagið 

verður oftast í greiningunni, þegar gögnin eru flokkuð niður í þemu (Punch, 1998). 

Eigindlegar rannsóknir rannsaka lífsreynslu mannsins og nota til þess margvíslegar aðferðir 

og ýmsar leiðir til að safna gögnum (Punch, 1998). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir lýsa og greina viðfangsefnið með því að nota venjulegt 

talmál. Aðalkostirnir við eigindlegar rannsóknir er að þær gera rannsakanda kleift að 

skyggnast dýpra í reynslu einstaklingsins. Það er engin ein rétt leið við greiningu gagna í 

eigindlegum aðferðum, hún byggist mest á tilgangi rannsóknarinnar og mikilvægi þess að 

rannsóknaraðferðin sé valin strax í upphafi (Punch, 1998).  

Miles og Huberman (1994) tóku saman það sem þeim fannst einkenna eigindlegar 

aðferðir. Þeir segja að eigindlegum aðferðum sé oft stjórnað gegnum náið og/eða langvinnt 

samband við vettvang eða lífsaðstæður. En þessar aðstæður geta verið afkáralegar eða 

venjulegar og spegla hversdagslíf einstaklinga, hópa, samfélags og/eða samtaka. Þeir fjalla 

einnig um að hlutverk rannsakandans sé að fá heildaryfirsýn á samhengið sem liggur á bakvið 

þær upplýsingar sem fram koma. Einnig tala þeir um að rannsakandinn sé aðalmælitæki 

rannsóknarinnar og flestar greiningar gagnanna séu gerðar með orðum. Þær sé síðan hægt að 

taka í sundur eða setja saman, einnig er hægt að raða þeim saman til að leyfa rannsakandanum 

m.a. að bera saman, greina og fá út mynstur úr þeim.   

 

Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

Viðtöl eru ein af gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Þau fela í 

sér að rannsóknargagna er safnað með beinum samskiptum á milli rannsakanda og 

þátttakanda og einnig er hægt að gera þau símleiðis, þar sem leitast er við að skilja upplifun 

þátttakanda frá hans sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003; Punch, 1998; Barker, Pistrang og 

Elliott, 1994).Viðtöl er gott að nota í eigindlegum rannsóknum þegar rannsökuð er reynsla 

einstaklinga af sjúkdómum, meðferð og samskiptum. Einnig eiga viðtöl vel við þegar verið er 

að rannsaka afmörkuð fyrirbæri í reynsluheimi einstaklinga s.s. einmanaleika, einangrun 

o.s.frv. Þau eru góð aðferð til að meta skilning fólks, skilgreiningar á aðstæðum og túlkun á 
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raunveruleikanum. Einnig eru þau eru líka ein áhrifaríkasta leiðin sem við höfum til að skilja 

hvert annað (Helga Jónsdóttir, 2003; Punch, 1998).  

Til eru nokkrar mismunandi tegundir viðtala og leiðir til að spyrja spurninga. En þessar 

tegundir viðtala hafa mismunandi styrkleika og veikleika og mismunandi tilgang í 

rannsóknum. Það fer því oftast eftir tilgangi rannsóknar og rannsóknarspurningu hvaða gerð 

viðtala er valin, en sú gerð viðtala sem valin er mun hafa áhrif á viðtalið og hvernig því er 

stýrt (Punch, 1998).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að nota viðtalsramma með hálfstöðluðum spurningum til 

að svara rannsóknarspurningunum. Í þeirri aðferð er það rannsakandinn sem setur ákveðið 

form á viðtalið með því að nota fyrirfram ákveðnar rannsóknarspurningar með föstum 

upphafsspurningum (Barker o.fl., 1994). Notast er við lista af ákveðnum umræðuatriðum sem 

verður að fara yfir í viðtalinu en hver framvinda viðtalsins verður er einnig háð viðbrögðum 

viðmælandans við hverri spurningu (Helga Jónsdóttir, 2003; Polit o.fl., 2001). Spurningarnar 

eru hálf opnar sem gerir mögulegt að fá fram miklar og góðar upplýsingar ef þátttakendur eru 

duglegir að tjá sig og eru samvinnuþýðir. Þeir mega svara eins og þeir vilja með sínum 

orðaforða og hafa tækifæri til að útskýra svör sín (Barker o.fl., 1994; Polit o.fl., 2001).  

Viðtöl í rannsóknum taka mismunandi langan tíma, allt frá nokkrum mínútum og upp í 

einhverjar klukkustundir. En flest viðtöl eru einn til tveir tímar að lengd (Barker o.fl., 1994). 

Þegar ákveðið var í upphafi rannsóknar að nota viðtöl sem rannsóknaraðferð þá byggðist sú 

ákvörðun á því að viðtalið myndi reynast besta aðferðin til að fá fram svör við 

rannsóknarspurningunum þar sem leitað var eftir viðhorfum og þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða og hvernig staðið hefur verið að 

framkvæmd hennar á íslenskum hjúkrunarheimilum. 

 

Þátttakendur 

Níu hjúkrunarfræðingar á þremur hjúkrunarheimilum á landinu tóku þátt í rannsókninni. 

Fyrir valinu urðu tvö hjúkrunarheimili fyrir aldraða og ein langleguhjúkrunardeild fyrir 

aldraða. Það var meðvituð ákvörðun að velja ekki hjúkrunarheimili frá heimasvæði 

rannsakanda til að koma í veg fyrir hlutdrægni. Allir hjúkrunarfræðingarnir sem voru valdir 

mættu í viðtal. Þátttakendurnir voru allir kvenkyns íslenskir hjúkrunarfræðingar. Til að taka 

þátt í rannsókninni urðu hjúkrunarfræðingarnir að vera búnir að ljúka grunnnámi 

hjúkrunarfræðinga, hafa starfað á hjúkrunarheimilinu í að minnsta kosti eitt ár og að tala og 

skilja íslensku. Allir þeir hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt uppfylltu þessi skilyrði og enginn 
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óskaði eftir þátttöku sem ekki uppfyllti þau. Starfsaldur þátttakenda var allt frá einu ári og yfir 

tuttugu ár.  

 

Framkvæmd rannsóknar 

Lagt var upp með í byrjun rannsóknar að velja tvö hjúkrunarheimili og taka viðtöl við 

þrjá hjúkrunarfræðinga af hvoru heimili, samtals sex viðtöl. Á þessum tveimur 

hjúkrunarheimilum náðist ekki í þann fjölda sem ákveðinn var í upphafi og sem talinn var 

æskilegur. Var því ákveðið að bæta þriðju stofnuninni við sem var sjúkrahús með sérhannaðri 

hjúkrunardeild fyrir aldraða.  

Send voru kynningarbréf til hjúkrunarforstjóra (Fylgiskjal nr. I) og yfirlæknis (Fylgiskjal 

nr. II) hverrar stofnunar fyrir sig og óskað eftir leyfi til að kynna rannsóknina fyrir 

hjúkrunarfræðingum sem þar unnu. Einnig voru kynningarbréf (Fylgiskjal nr. III) ætluð 

væntanlegum þátttakendum send til hjúkrunarforstjóra eða deildarstjóra á tveimur 

hjúkrunarheimilum. Þeir tóku að sér að dreifa þeim til allra hjúkrunarfræðinga á viðkomandi 

hjúkrunarheimili. Meðfylgjandi í kynningarbréfi var óskað eftir því að haft yrði samband 

símleiðis eða í gegnum tölvupóst til að gefa kost á sér til þátttöku í rannsókninni. 

Á einum þátttökustaðnum af þeim þremur sem tóku þátt í rannsókninni, voru það fleiri 

sem gáfu kost á sér til þátttöku en talið var vera þörf fyrir. Öll nöfnin voru sett í pott og síðan 

voru dregin út fimm nöfn þar sem þegar höfðu verið tekin viðtöl við fjóra þátttakendur. Haft 

var samband við alla þátttakendur símleiðis, þar sem þátttaka var staðfest, til að ákvarða með 

þeim stað og tímasetningu fyrir hvert viðtal. 

Í kynningarbréfi til þátttakenda (Fylgiskjal nr. III) kom fram að þátttakendum væri 

heimilt að draga sig út úr rannsókninni hvenær sem væri án afleiðinga fyrir þá. Heitið var 

fullum trúnaði og nafnleynd, einnig kom fram að hvergi kæmu neinar persónuupplýsingar 

sem hægt væri að rekja til þeirra. Einnig var útskýrt fyrir þátttakendum að viðtölunum, sem 

geymd voru á tölvukubb, yrði eytt af rannsakanda eftir að búið væri að vélrita þau orðrétt upp 

án auðkenna. 

 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Siðfræðilegar vangaveltur eru mikilvægar í rannsóknum og hafa ber í huga að upp geta 

komið margvísleg siðfræðileg vandamál. Talið er að þau séu líklegri til að koma fram í 

eigindlegum rannsóknum þar sem eigindleg nálgun hefur oft meiri áhrif á persónulegar 

skoðanir viðmælenda en aðrar rannsóknaraðferðir (Punch, 1998). 
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Í annarri grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 (Lög um réttindi sjúklinga, 1997) og 

reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 286/2008 (Heilbrigðisráðuneytið, 2008) 

kemur fram að mat Vísindasiðanefndar verði að liggja fyrir áður en rannsókn hefst. Leitað var 

eftir samþykki Vísindasiðanefndar sem samþykkti beiðnina eftir að frekari gögn höfðu verið 

send (Fylgiskjöl nr. V, VI). Mikilvægt er að upplýsa þátttakendur um hvað rannsóknin er og 

þeirra þátt í henni, þeir verða líka að vera búnir að fá upplýsingar um að þeir geti hvenær sem 

er dregið sig úr rannsókninni (Polit o.fl., 2001). Hafa skal í huga að nauðsynlegt er að fá 

upplýst samþykki frá þátttakendum. Einnig að nafnleynd þátttakanda sé tryggð og öll gögn 

sem unnið er með verði varðveitt af ábyrgum aðilum. Ef unnið er með afritun viðtala eða 

upptökur þá verður að vera ljóst hverjir geyma þær, í hvaða tilgangi og hversu lengi gögnin 

verða geymd (Barker o.fl., 1994). Þátttakendur fengu sent kynningarbréf sem innihélt 

skýringar á rannsókninni ásamt útskýringum á rétti þeirra sem þátttakendur í rannsókninni, 

hvernig gögn væru geymd, hverjir hefðu aðgang að þeim og hvernig þeim yrði eytt eftir að 

búið væri að vinna úr þeim. Fullum trúnaði var heitið og tekið fram að ekki yrði hægt að rekja 

upplýsingar til þátttakenda, ekki yrði beðið um kennitölu og nafn þátttakanda kæmi hvergi 

fram í rannsókninni. Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina sem gerði engar athugasemdir 

(Fylgiskjöl nr. VII, VIII).  

Í þessari rannsókn var ekki talið að upp gætu komið siðfræðileg vandamál. Það sem gæti 

hugsanlega haft tilfinningaleg áhrif á þátttakendur var upprifjun þeirra á erfiðum málum sem 

sneru að mikið veikum eða deyjandi einstaklingum og þá sérstaklega ef þátttakendur hefðu 

verið ósáttir við hvernig staðið var að líknandi meðferð. Það yrði þá rætt vel við þá svo þeirra 

upplifun og viðhorf kæmu fram. 

 

Aðferðir við upplýsingasöfnun 

Í september árið 2009 var byrjað að afla fræðilegra gagna frá hinum ýmsu 

gagnagrunnum, mest af því sem ákveðið var að nota fannst í Pubmed og Cinahl 

gagnagrunnunum, einnig var leitað á Goggle.is. Leitað var eftir rannsóknargreinum á ensku 

og íslensku, bæði eigindlegum- og megindlegum rannsóknum. Leitað var eftir 

rannsóknargreinum og bókarköflum þar sem fjallað var um líknandi meðferð, líknandi 

meðferð á hjúkrunarheimilum, þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilum og framkvæmd slíkrar meðferðar á hjúkrunarheimilum. Þá voru einnig 

skoðaðar greinar sem fjölluðu um þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð 

á hjúkrunarheimilum. Leitarorð á ensku voru ýmist notuð ein eða tengd saman, þau voru: 

palliative care, elderly, nursing homes, nurses, end of life care, knoweleged, attitudes. 
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Viðtöl. Tekið var eitt viðtal við hvern og einn þátttakanda og tók hvert viðtal um það bil 

eina klukkustund. Viðtölin voru öll hljóðrituð, búið var að útskýra það fyrir þátttakendum í 

kynningarbréfi sem þeir fengu og voru þeir allir samþykkir því. Rannsakandi fékk afnot af 

herbergjum sem ekki voru beint tengd hjúkrunarheimilunum en voru samt sem áður kunnug 

þátttakendum. Hvert viðtal byrjaði með léttu spjalli til að stuðla að afslöppuðu andrúmslofti 

og því að þátttakanda liði vel og næði að slaka vel á (Barker o.fl., 1994; Punch, 1998). Þetta 

var frumraun rannsakanda í viðtölum sem gagnasöfnun og var ákveðið að leiðbeinandi tæki 

fyrsta viðtalið en rannsakandi sat hjá og hlustaði. Viðtal númer tvö fór þannig fram að 

rannsakandi tók viðtalið en leiðbeinandi sat hjá og hlustaði, eftir bæði þessi viðtöl var farið 

yfir það sem hafði verið vel gert og það sem betur mátti fara. Rannsakandi tók sex viðtöl án 

leiðsagnar og leiðbeinandi tók eitt til viðbótar því fyrsta. Í fyrstu var upplýsinga aflað um 

starfsaldur þátttakenda og hversu mörgum sjúklingum þeir hefðu sinnt í líknandi meðferð, 

eftir það var farið dýpra í efnið (Fylgiskjal nr. IV). Þegar viðtali lauk var því hlaðið inn á 

tölvu rannsakanda. Öll viðtölin voru vélrituð upp orðrétt af rannsakanda, eftir það var þeim 

eytt af tölvukubb. 

 

Gagnagreining 

Gagnagreining rannsóknarinnar fólst í þáttagreiningu á þeim upplýsingum sem aflað var í 

viðtölunum þar sem stuðst var við kenningar Miles og Hubermans (1994) og Graneheim og 

Lundmans (2004). Þær byggja á því að rýnt var í yfirborð textans, hvað textinn var að segja 

(manifest content analysis) og var aðalmarkmiðið að öðlast skilning á undirliggjandi 

merkingu textans (latent content analysis). Fyrsta skrefið í gagnagreiningunni var að marglesa 

textann í öllum viðtölunum sem bæði rannsakandi og leiðbeinandi gerðu hvor í sínu lagi.  

Næsta skref í greiningu gagnanna var að rannsakandi og leiðbeinandi ræddu saman um það 

sem var augljóst í gögnum. Rannsakandi flokkaði síðan textann eftir umræðuefni 

spurninganna og merkti samkvæmt innihaldsefninu. Tilvitnanir sem tengdust hver annarri 

voru dregnar saman og merktar sem slíkar (Graneheim og Lundman, 2004). Á þessum 

tímapunkti fór leiðbeinandi yfir gagnagreininguna, bar fram spurningar og kom með 

athugasemdir. Næsta skref var að taka tilvitnanirnar og þjappa þeim saman og endurskrifa þær 

í kóða. Þegar kemur að þessu atriði gagnagreiningarinnar bendir Punch (1998) á að mikilvægt 

sé að varast þá hættu að glata upplýsingum eða taka gögnin úr samhengi. Kóðarnir voru síðan 

skoðaðir m.t.t. hvað var ólíkt og hvað var líkt með þeim. Kóðunum var síðan raðað upp í 

undirflokka og flokkarnir settir saman í ljósi þess sem textinn afhjúpaði. Síðasta skrefið í 
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greiningarferlinu var að sameina undirliggjandi merkingu allra flokkanna í yfirflokk sem lýsti 

viðhorfum og þekkingu hjúkrunarfræðinganna af líknandi meðferð á þeim hjúkrunarheimilum 

sem hér áttu í hlut. Að lokum lásu rannsakandi og leiðbeinandi saman yfir allt greiningarferlið 

og gerðu breytingar þar sem þess var þörf áður en fullkomin sátt var á milli beggja aðila um 

niðurstöðurnar (Graneheim og Lundman, 2004; Punch, 1998). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki eigindlegra rannsókna 

Í þessari rannsókn eru nokkrir þættir sem hugsanlega geta haft áhrif á trúverðugleika 

rannsóknarinnar. Mikilvægt er að rannsakandinn finni og greini hvað það er sem er 

mikilvægast í gögnum og setji það fram með trúverðugum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Atriði sem þarf að hafa í huga í eigindlegum rannsóknum, þar sem notast er við viðtöl 

til að afla upplýsinga, er að viðhalda opnum huga og að forðast hlutdrægni rannsakandans. 

Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að viðmælandi gæti blekkt rannsakandann, vera 

vakandi varðandi ýkjur, uppspuna eða gleymsku (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Polit o.fl. 

(2001) tala um að mettun sé aðferð sem notuð sé til að auka réttmæti eigindlegra rannsókna, 

en mettun á sér stað þegar þemu og flokkar í gögnum verða margendurtekin þannig að ekki er 

hægt að fá fram nýjar upplýsingar með áframhaldandi viðtölum. Þátttakendur í þessari 

rannsókn urðu alls níu, rauði þráðurinn í öllum svörum þátttakenda var sá sami sem styrkir 

trúverðugleika og réttmæti niðurstaðna rannsóknarinnar. Greiningarferlið hjálpaði líka til við 

að skoða réttmæti rannsóknarinnar, þegar gögnum hafði verið skipt upp í undir- og yfirþema. 

Hver þáttur var skoðaður til að sjá hvort það sem hann átti að standa fyrir passaði inn í hvert 

þema og félli undir þau yfirþemu sem þeir áttu að tilheyra.  

Trúverðugleika gagnanna var líka gætt með því að fá sérlærðan fagmann, með langa 

fræðilega og klíniska reynslu í líknandi meðferð, til lesa yfir spurningarnar sem notaðar voru í 

rannsókninni. Þá var þess gætt að viðhalda hreinskilni og gefa þátttakendum nægan tíma í 

upphafi viðtals til að fara yfir viðtalsferlið, skapa þægilegt andrúmsloft og að þeir næðu að 

slaka á fyrir viðtalið. Rannsakandinn gætti þess vandlega að halda frá fyrirfram mótuðum  

skoðunum sínum og hugmyndum um efnið (Graneheim og Lundman, 2004; Polit o.fl., 2001). 

Einnig þekkti rannsakandi ekki viðmælendur sína sem dregur úr mögulegri skekkju, þ.e. að 

hann fái ekki réttar upplýsingar. Ef þátttakendur þekkja rannsakanda þá er sú hætta fyrir hendi 

að þeir myndu segja það sem þeir telja að rannsakandi vildi heyra (Punch, 1994). 

Til að auka áreiðanleika og trúverðugleika niðurstaðna rannsóknarinnar þá fóru 

rannsakandi og hans leiðbeinandi vel og vandlega yfir gagnasamdráttinn og greininguna á 
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mismundi stigum í greiningarferlinu þangað til sátt hafði náðst milli beggja aðila um þróun 

flokka og undirflokka (Polit o.fl., 2001). 
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 4. Kafli - Niðurstöður 
Alls tóku níu hjúkrunarfræðingar þátt í rannsókninni og voru það allt konur. Þær voru 

allar starfandi á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Starfsaldur þátttakenda var 1-5 ár (4), 6-15 ár 

(3) og 21 ár eða lengur (2). Allir höfðu þátttakendurnir reynslu af því að sinna sjúklingum í 

líknandi meðferð. Þessi reynsla var fengin á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða og af almennum 

deildum á sjúkrahúsum þar sem sumir þátttakendur höfðu sinnt líknandi meðferð m.a. á 

krabbameinsdeild (1). Fimm þátttakendur unnu á almennum deildum á sjúkrahúsum samhliða 

vinnu á hjúkrunarheimilum á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. Þátttakendur höfðu allir 

fengið fræðslu um líknandi meðferð, meirihlutinn (8) hafði fengið fræðslu um líknandi 

meðferð í grunnnámi hjúkrunar. Aðrir (4) höfðu sótt námskeið um líknandi meðferð eftir að 

þeir útskrifuðust sem hjúkrunarfræðingar, einn þátttakandi hafði sótt námskeið um líknandi 

meðferð í framhaldsnámi. 

Við greiningu gagna kom í ljós að skilgreining á líknandi meðferð á hjúkrunarheimili var: 

Vellíðan og góð verkja-og einkennameðferð á síðustu dögum lífs í notalegu umhverfi. 

Niðurstöður voru settar fram í þrem meginþemum: a) Skilningur þátttakenda á líknandi 

meðferð þar sem undirþemu voru fræðsla og þekking; b) Lífslok þar sem undirþemu voru 

vellíðan í líknandi meðferð, umönnun deyjandi íbúa og samskipti við aðstandendur; c) 

Áhrifaþættir á líknandi meðferð með undirþemunum umhverfið, verkjameðferð, hindranir, 

ábyrgð og hlutverk í líknandi meðferð (Fylgiskjal nr. IX).  

 

Skilningur þátttakenda á líknandi meðferð  

Skilningur á líknandi meðferð var lýst þannig af öllum þátttakendum að hún fælist í því 

að halda utan um íbúa og aðstandendur, að lífslok yrðu sem átakaminnst og aldraðir íbúar á 

hjúkrunarheimilum fengju sem bestu umönnun. Líknandi meðferð var að bæta gæði lífsins en 

ekki að lengja það. Það skipti þá miklu máli að íbúi sem var kominn á líknandi meðferð liði 

ekki þjáningar hvorki líkamlegar né andlegar við lok lífs eins og lesa má í orðum eins 

þátttakandans: „Það er náttúrulega bara að lífslok verði sem átakaminnst og án kvala og það 

sé ekki verið að framlengja líf sem hefur þegar runnið sitt skeið á enda og að fólk geti kvatt 

með virðingu “ (þátttakandi nr. 4). 

Í ljós kom að líknandi meðferð var veitt á hjúkrunarheimilum, en jafnframt var skilningur 

þátttakenda á því hvenær veita skyldi líknandi meðferð sá að þá væru lífslok nálæg og átt var 

við að nokkrir dagar væru fram að andláti. Að sýna íbúanum virðingu, vera nálægur og 

tilbúinn til að hlusta var talið vera mjög mikilvægt þar sem verið var að veita líknandi 
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meðferð við lífslok. Einn þátttakandi lýsti þessu þannig: „Hún snýst um einkennameðferð, lina 

þjáningar, taka á einkennum sem geta verið óþægileg og viðkomandi þarf kannski að fá að 

ræða hlutina, þarf kannski að fá að ræða dauðann, það fer allt eftir því á hvaða stigi hann er 

sjálfur“ (þátttakandi nr. 2).  

Annar sagði: „Veita fólki bestu umönnun sem hægt er á þessum síðustu metrum. Það er 

mikilvægt finnst mér að vera mikið inni hjá fólkinu og veita því traust náttúrulega, sumir eru 

hræddir, sumir eru rólegir þetta er svo misjafnt“ (þátttakandi nr. 5).  

 

Fræðsla. Það kom fram að allir þátttakendur töldu sig hafa nokkuð góðan skilning á 

líknandi meðferð. Í grunnnáminu höfðu þeir allir nema einn fengið fræðslu um líknandi 

meðferð, sem þeir töldu þó ekki vera fullnægjandi og kom fram að fræðsla myndi auka 

skilning þeirra á ýmsum þáttum líknandi meðferða svo sem áhrifum lyfja og ákvörðunum sem 

teknar væru í verkjameðferð í líknandi meðferð. Einn þeirra komst svo að orði: „Það kemur 

náttúrulega bara með reynslunni. En jú, maður er komin með þennan grunn þannig að maður 

getur sinnt þessu svona alveg í grunninn, svo bætir maður bara ofan í það eftir því sem 

reynslan kemur“ (þátttakandi nr. 5). 

Niðurstöður sýndu einnig að þátttakendum fannst stundum verkjalyfjagjöf vera 

ófullnægjandi og töldu tveir það að einhverju leyti vera vegna vanþekkingar. Orð eins 

þátttakandans lýsa þessu viðhorfi: „Mér finnst það vera verkjalyfjagjöf alveg klárlega að 

impra á því að gefa meira vekjalyf, grípa fyrr inní verkjalyfjagjöfina“ (þátttakandi 7). 

Sumar lýsingar þátttakenda sýndu að til staðar væri þörf og löngun hjá þeim til að fá 

meiri fræðslu um líknandi meðferð hvort sem sú fræðsla kæmi frá vinnustaðnum eða væri í 

formi fyrirlestra eða námskeiða. Fjórir þátttakendur lýstu því að þörf væri á fræðslu um 

samskipti við íbúa sem fengju líknandi meðferð og einnig hvernig best yrði staðið að 

samskiptum við aðstandendur í sorg. Eftirfarandi lýsing endurspeglar þessi viðhorf 

þátttakenda: 

 

Bara hvernig á að koma fram, bara við ættingja og annað. Mér finnst það oft svona pínu 

erfitt, hvernig maður á að, ef t.d. viðkomandi deyr, hvernig á maður þá að koma fram eða 

þegar maður kemur inn á stofuna í þessu deyjandi ferli. Maður er kannski alltaf pínu til 

baka en samt langar mann að vera nær, að sýna umhyggju og snerta og svoleiðis. Mig 

langar að læra það meira hvernig maður á að koma fram. Allt þetta með ættingjana, 

hvernig á maður að vera, fólk er náttúrulega allavega hvernig það vill hafa það 
(þátttakandi nr. 8). 
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Þekking. Það voru fimm þátttakendur sem mátu þekkingu sína á líknandi meðferð þannig 

að hún væri til staðar og áttu þeir við þekkingu sína á verkjameðferð og líkamlegum 

einkennum sem gætu komið fram hjá íbúa sem væri deyjandi. Það kom fram hjá tveimur 

þátttakendum að mikilvægt væri að hafa gott fólk og gott fagfólk sem sinnti líknandi meðferð. 

Sex þátttakendur töluðu um að samvinna og samskipti milli fagfólks væri mikilvæg, gott 

upplýsingaflæði væri milli fagfólks og að hjúkrunarfræðingarnir ættu góð samskipti bæði við 

íbúa, sem fengi líknandi meðferð og aðstandendur hans. Tveir útskýrðu þetta frekar með því 

að segja frá nauðsyn þess að búa yfir góðri samtalstækni en skortur væri á menntum og 

fræðslu til hjúkrunarfræðinga um samskipti, hvernig ætti t.d. að tala við fólk í sorg. Orð eins 

þátttakandans endurspegla þetta: „Það þarf að vera gott fagfólk og þverfagleg vinnubrögð. En 

ég myndi segja að það væri gott fagfólk, og bara já, sem hefði þekkingu á þessum prinsippum 

í líknandi meðferð eins og við höfum lagt þetta upp í dag“ (þátttakandi nr. 4). 

 

Lífslok 

Rauði þráðurinn í niðurstöðunum var hvert hlutverk þátttakenda væri við lífslok íbúa, 

hvað væri mikilvægt og hvernig líknandi meðferð væri framfylgt þegar ljóst væri að íbúi ætti 

ekki langt eftir og væri deyjandi.   

 

Vellíðan í líknandi meðferð. Vellíðan fól í sér að skapa ró og næði í umhverfinu í 

kringum íbúann sem var á líknandi meðferð og koma í veg fyrir verki. Einn þátttakandi orðaði 

það svo:  

 

Já, mér finnst það, þegar maður veit eða við erum farin að sjá hvert stefnir og annað, já 

þá er bara brugðist strax við því og passa einmitt að vera ekkert að spara endilega 

verkjalyfin við viðkomandi og þetta, eins og maður segir bara, reynt að gera allt sem við 

getum, að láta skjólstæðingnum líða vel. En ég held það samt einhvern veginn, þegar að 

svona er komið, að þá eru allir tilbúnir að leggja sig fram og reyna að gera eins vel og 

hægt er. Eða ég vil trúa því að hérna að það sé þannig (þátttakandi nr. 9). 

 

Fram kom hjá tveimur þátttakendum að stundum mættu hjúkrunarfræðingar vera meira 

vakandi fyrir því og taka fyrr upp þá umræðu við íbúa hvað þeir hefðu hugsað sér varðandi 

sína meðferð, einnig að oft mætti setja íbúa fyrr á líknandi meðferð. Einn þátttakandi hafði 

þetta að segja um hvenær skyldi hefja líknandi meðferð og hver ætti að taka þá ákvörðun: 
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Ég myndi segja að ef að fólkið [íbúarnir]hefði sjálft eitthvað um málið að segja, þá 

myndi það aldrei vilja vera á FME eða þeirri meðferð sem það er á. Það eru alltof 

margir, finnst mér, alltof lengi á FME. Fólk sem er árum saman búið að vera 

gjörsamlega út úr heiminum sko, maður gæti eiginlega alveg verið viss um það að 

viðkomandi hefði aldrei viljað og vill ekki lifa þessu lífi (þátttakandi nr. 7).  

 

Einnig kom fram hjá einum þátttakanda sem hafði unnið á almennum deildum á 

sjúkrahúsum og kynnst ferlinu í líknandi meðferð þar að öðruvísi var staðið að líknandi 

meðferð á hjúkrunarheimilum. Hann skýrði frá því að líknandi meðferð sem veitt væri á 

hjúkrunarheimilum væri ekki eins góð og sú sem væri veitt á sjúkrastofnunum og myndi vera 

betri ef hægt væri að hafa aðgang að sérhæfðu líknarteymi: „Sko, það er allt öðruvísi líknandi 

meðferð sem ég er vön af spítalanum skilurðu, allt öðruvísi. Þannig að hérna, hún er 

náttúrulega ekki eins góð og þar“ (þátttakandi nr. 2). 

 

Umönnun mikið veikra og deyjandi íbúa. Öllum þátttakendum var tíðrætt um að þegar 

íbúi byggi við skert lífsgæði og nálgaðist lífslok þá væri hann í flestum tilvikum settur á 

líknandi meðferð. Þrír nefndu að þegar lífsgæði íbúanna væru farin að skerðast og ef 

sjúkdómur íbúa væri orðinn það slæmur að þeir byggju við líkamlega og/eða andlega 

vanheilsu þá ættu þeir að fara á líknandi meðferð en ekki var það alltaf raunin. Tveir 

þátttakendur nefndu að ef íbúi sem væri á virkri lækningameðferð við ákveðnum sjúkdómi 

óskaði eftir því að meðferð yrði hætt þá væri farið að óskum hans og þar með væri hafin 

líknandi meðferð. Tveir þátttakendur töldu að öll hjúkrun á öldruðum íbúum á 

hjúkrunarheimili mætti raun teljast líknandi meðferð, án þess að það væri skilgreint til hlítar 

en eftirfarandi tilvitun lýsti þessu viðfangsefni: „En auðvitað á svona öldrunadeild ég veit 

ekki, það er náttúrulega öll hjúkrunin á þessu fólki er náttúrulega hægt og bítandi þessi 

meðferð. Það er ekkert sem stefnir upp á við, mjög sjaldan allavega“ (þátttakandi nr. 5). 

Fram kom hjá einum þátttakanda að ekki væri algengt að íbúar væru í mörg ár á líknandi 

meðferð, heldur væri það bundið því að einhver kúvending hefði orðið á heilsufari 

viðkomandi einstaklings t.d. heilablóðfall sem ekki væri hægt að meðhöndla þá var hafin 

líknandi meðferð. Þetta átti einnig við um aðstæður þar sem íbúi var orðinn rúmfastur og 

þurfti mikla aðstoð við athafnir daglegs lífs og var jafnvel hættur að nærast og taka við lyfjum 

um munn og séð var fram á lífslok. Hann lýsti þessu á eftirfarandi hátt:„Það er bara svona, 

fólk er orðið rúmfast, það er hætt að borða eða taka við per os. Það getur bara verið 
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allskonar áföll líka, það getur verið heilaáföll eða í kjölfar beinbrots eða falls eða eitthvað 

slíkt sko“ (þátttakandi nr. 4). 

 

Samskipti við aðstandendur. Átta þátttakendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að eiga í 

góðum samskiptum við aðstandendur sem fólst í því að veita góðar upplýsingar um hvað væri 

í gangi hverju sinni og góð tengsl væru á milli hjúkrunarfræðinga og aðstandenda. Þeir lögðu 

sig fram um að eiga góð og upplýsandi samskipti við aðstandendur, því með góðum 

samskiptum áttu þeir auðveldara með að styðja bæði íbúa og aðstandendur í gegnum 

meðferðina. Einn þátttakandi komst svo að orði: „ Að tala við aðstandendur, það gerir það. 

Þeir finni sig líka örugga, geti leitað til okkar og við séum tilbúin til þess að koma [til 

aðstandenda]ef einhverjar spurningar og þannig“ (þátttakandi nr.1). 

Sjö þátttakendur lögðu áherslu á að reynt væri að hafa aðstandendur með í ráðum þegar 

verið væri að setja íbúa á líknandi meðferð og ekki væri breytt um meðferð án þess að 

upplýsa aðstandendur, oft væru haldnir fjölskyldufundir en það væri ekki algild regla. Einn 

sagði: „Yfirleitt eru alltaf haldnir svona fjölskyldufundir. Stundum skipulagðir þá  með 

mörgum fjölskyldumeðlimum eða bara svona talað við fólk eftir því sem hægt er og svona 

útskýra fyrir því hvað sé að gerast“ (þátttakandi nr. 7). 

Niðurstöður sýndu að upplýsingar til aðstandenda voru oftast veittar jafnóðum ef 

einhverjar breytingar urðu, stundum á óformlegum fundi og stundum á formlega boðuðum 

fundum. En oft voru upplýsingar veittar í almennu spjalli við aðstandendur. Spjallið gat farið 

fram við aðhlynningu íbúa, því þá gátu íbúar oft verið með eða jafnvel haft tækifæri til að 

spyrja hjúkrunarfræðingana. Aðstandendur gátu fundið fyrir óöryggi vegna þess að ástvinur 

þeirra hafði verki eða ætti erfitt með öndun o. s. frv. og þá var gott að geta haft aðgang að 

hjúkrunarfræðingum. Fjórir þátttakendur sögðu frá í frekari lýsingu á samskiptum við 

aðstandendur að stundum væri útdeilt bæklingi til aðstandenda sem átti að auðvelda þeim að 

skilja hvað var að gerast þegar einstaklingur var deyjandi:  

 

Við erum með bækling sem að ég held að heiti Við lífslok, sem við höfum látið fólk fá sem 

er alveg, þá bara svona, alveg á síðustu metrunum sko. Þar sem þar er farið yfir það með 

fólki, andlátið, og svo stundirnar fyrir og eftir það (þátttakandi nr. 7). 

 

Áhrifaþættir á líknandi meðferð 

Fimm þátttakendum var mjög ofarlega í huga að séð yrði til þess að umhverfið í kringum 

deyjandi íbúa á hjúkrunarheimili væri notalegt og ró og friður ríkti inni á herberginu. Þeir 
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vildu sjá til þess að aðstandendur fengju að vera út af fyrir sig en jafnframt að 

hjúkrunarfræðingarnir væru sýnilegir og aðstandendur hefðu gott aðgengi að þeim. Lesa mátti 

úr textanum að þeir vildu skapa aðstæður þar sem aðstandendum liði vel og ættu auðvelt með 

að vera hjá sínum ástvini sem var deyjandi. 

 

Umhverfið og líknandi meðferð. Þrír þátttakendur töluðu sérstaklega um það hve 

mikilvægt það væri þegar andlát væri yfirvofandi að hinn deyjandi íbúi byggi á einbýli og að 

herbergið væri útbúið húsgögnum sem væri einnig þægilegt fyrir aðstandendur sem dveldu 

þar. Þá var einnig lögð áhersla á að ástvinir hins deyjandi hefðu aðgang að mat og kaffi. Einn 

þáttakandinn lagði áherslu á eftirfarandi: 

 

Það þarf að vera sko umhverfið í kring gera það svona friðsælt og virða það að fólkið fái 

frið og það er hlúð að því, þá er ég að tala líka um einstakling sem er deyjandi, og það 

þarf líka að sinna aðstandendum láta þau finna að það sé umhyggja alúð og virðing sem 

þeim er sýnd og eiga samræður við og tala við aðstandendur, setjast aðeins niður með 

þeim (þátttakandi nr. 1). 

 

Verkjameðferð í líknandi meðferð. Reynsla allra þátttakenda af verkjameðferð hjá 

deyjandi íbúum í líknandi meðferð var sú að hin föstu lyf voru tekin af þeim og í staðinn voru 

sett inn verkjalyf og lyf sem höfðu róandi áhrif. Einnig kom fram hjá átta þátttakendum að 

Morfín var gefið þegar íbúi var kominn á líknandi meðferð, það var oftast gefið í föstum 

skömmtun og einnig var skrifað upp á auka skammta. Sex þátttakendur vissu til þess að 

Morfín má gefa í lyfjadælum en fram kom að þær voru ekki notaðar á hjúkrunarheimilunum. 

Það var aðeins einn þátttakandi sem nefndi ástæðuna fyrir því að dæla væri ekki notuð en 

hann sagði að það væri vegna þekkingarleysis hjúkrunarfræðinga á notkun þeirra. Fjórir 

þátttakendur lýstu því þannig að Morfínið væri gefið undir húð en það var ekki föst 

vinnuregla að setja upp nál undir húðina til að gefa það í. Það kom fram hjá einum 

hjúkrunarfræðingi að hann vissi til þess að Morfín hefði ekki verið gefið sem verkjalyf vegna 

hræðslu við aukaverkanir þess jafnvel þótt það hefði verið ljóst hvert stefndi og stundum væri 

gripið of seint til þess konar lyfja. 

Allir þátttakendur lýstu því að á hjúkrunarheimilunum voru það hjúkrunarfræðingarnir 

sem sáu um að gefa verkjalyfin og meta verkun þeirra og aðlaga verkjalyfjagjöfina að þörfum 

íbúans. Það var einnig í verkahring hjúkrunarfræðinganna að meta verkun lyfjanna og gefa 

meira ef þess þurfti og að vera vakandi ef auka þyrfti verkjalyfjaskammtana. Þeim fannst 
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mjög mikilvægt að veita góða verkja-og einkennameðferð, þeir vildu vera vel vakandi fyrir 

því að íbúanum liði ekki illa og verkjaskammtar væru auknir strax ef tilefni þótti til. Einn 

þátttakandi komst svo að orði: 

 

Já svo nátturlega er bara fylgst með ferlinu og fólki er gefin viðeigandi meðferð 

samkvæmt því hvernig því reiðir áfram og líður. Við reynum að fylgjast vel með því og 

það eru gefin þessi venjulegu hefðbundnu lyf, róandi lyf og hérna verkjastillandi lyf, 

hitalækkandi og allt þetta, ef fólk er komið með hita. Fyrst og fremst góð verkjameðferð 

og fólki líði ekki illa eða ekki með verki það er það sem maður einblínir mest á finnst 

mér, vellíðan og þetta gangi sem best fyrir sig (þátttakandi nr. 5). 

 

Hindranir í líknandi meðferð. Tveir þátttakendur tóku skýrt fram að þeir teldu að 

læknir hjúkrunarheimilisins gæti komið í veg fyrir að veitt yrði góð líknandi meðferð. Þeir 

nefndu áhugaleysi af hálfu lækna og þekkingarskort, einnig að þeir væru oft lítið á staðnum 

og ættu stundum erfitt með að ræða við aðstandendur um líknandi meðferð. Einn þátttakandi 

útskýrði þetta með því að segja: „Það er einhverra hluta vegna þá er það sérstaklega 

læknirinn á staðnum, hann getur eiginlega ekki farið í þetta ferli með fólkinu almennilega“ 
(þátttakandi nr. 1). 

 Það kom fram hjá einum þátttakanda að heimilislæknar væru starfandi á heimilinu og 

það gæti verið hindrun því þeir væru alltaf að meðhöndla vandamál og lækna og það væri 

bara allt annað en læknar sem störfuðu við líknandi meðferð. Ef líknandi meðferð var ekki 

skráð á viðeigandi pappíra af hendi læknisins þá lýstu tveir þátttakendur því sem hindrun. 

Hindrunum var líka lýst af fjórum þátttakendum sem þekkingarskorti fagfólks á líknandi 

meðferð, áhugaleysi hjá starfsfólki á því að veita góða líknandi meðferð, tímaskorti og að of 

mikið vinnuálag gat komið í veg fyrir að veitt væri góð líknandi meðferð. Einnig nefndi einn 

þátttakandi hræðslu sem gæti verið til staðar hjá hjúkrunarfræðingum við að gefa of mikið af 

verkjalyfjum og orsakaðist það af ótta við að skapa fíkn hjá þeim sem gefa átti lyfið sem var 

þá litið á sem hindrun á því að veita góða verkjameðferð. Tveir þátttendur sögðu að 

aðstandendur gætu virkað sem hindrun fyrir það að veitt væri góð meðferð, þeir gátu neitað að 

hinum deyjandi yrði veitt líknandi meðferð og þar af leiðandi var íbúi áfram á sinni fyrri 

meðferð jafnvel þótt hann væri deyjandi. Þá kom fram hjá tveimur þátttakendum mikilvægi 

þess að farið væri yfir pappíra íbúa reglulega því upplýsingar gátu hafa verið skráðar fyrir 

einhverjum árum varðandi það að ekki ætti að veita líknandi meðferð, en aðstæður hefðu 

síðan breyst frá því að sú ákvörðun var tekin. Tveir þátttakendur lýstu því einnig sem hindrun 
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ef ágreiningur kæmi upp milli fagstétta um það hvort líknandi meðferð skyldi beitt og að 

hræðsla við dauðann og óttinn við að sinna deyjandi íbúa gat einnig komið í veg fyrir að veitt 

væri góð líknandi meðferð. Eftirfarandi lýsing endurspeglar þessa þætti:  

 

Það er helst áhugalaust starfsfólk sem gefur sig ekki að þessu [sinna líknandi meðferð]og 

tímaleysi hjá starfsfólki. Það er það helsta og þekkingarleysi. Ef fólk er hrætt við þetta, 

þekkir þetta ekki [líknandi meðferð]og hefur ekki skilning þá er það nokkuð sem mér 

finnst geta komið í veg fyrir góða líknandi meðferð og það er það sem myndi hamla góðri 

meðferð (þátttakandi nr. 6). 

 

Ábyrgð og hlutverk í líknandi meðferð. Sjö þátttakendur töluðu um að þeir ættu 

frumkvæðið að því að vekja máls á því að breyta um meðferð hjá íbúa þegar heilsu hans 

hrakaði. Fram kom í textanum að allir þátttakendur höfðu mjög mikil áhrif á breytingu á 

meðferð, bentu á hvernig staðan væri orðin og að það væri kominn tími til að skrá líknandi 

meðferð hjá íbúa.  

Sjö þátttakendur lögðu áherslu á að það væri á ábyrgð læknis og það væri hans hlutverk 

að skrá líknandi meðferð á íbúa á viðeigandi pappíra þó hjúkrunarfræðingarnir ættu oftast 

upptökin að því að breyta yfir í líknandi meðferð. Einn tók það fram að það væri í verkahring 

hjúkrunarfræðinga að skrá meðferðina í viðeigandi pappíra. En það var líka tekið fram af 

öllum þátttakendum að þetta krefðist samvinnu og það væri samvinna milli lækna og 

hjúkrunarfræðinga að taka þá ákvörðun að breyta meðferð hjá íbúa og hann færi á líknandi 

meðferð. Einn þáttakandi komst svo að orði: 

 

Það eru læknarnir sem ordinera því [líknandi meðferð], en það eru 

hjúkrunarfræðingarnir sem ákveða það svo til. Ég myndi segja það vera þannig, þeir 

kannski ákveða það ekki, ég segi það ekki, en þetta er allavega samvinna milli læknis og 

hjúkrunarfræðings (þátttakandi nr. 6). 

  

Hlutverk hjúkrunarfræðinganna og þeirra ábyrgð varðandi líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilunum var þátttakendum mjög mikilvægt, þeir höfðu yfirumsjón með 

meðferðinni og það var hlutverk hjúkrunarfræðinganna að halda vel utan um íbúann og sjá til 

þess að fyrirmælum um meðferð væri framfylgt. Átta þátttakendur lýstu því þannig að 

hlutverk hjúkrunarfræðinganna væri að meta og endurmeta verkja-og einkennameðferðina hjá 

íbúanum og að líknandi meðferð þýddi heildræna meðferð eins og hægt væri að veita hverju 
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sinni. Einnig kom fram að það var á ábyrgð hjúkrunarfræðinganna að hafa samband og vera í 

sambandi við aðstandendur og þeir sáu til þess að aðstandendur fengju réttar upplýsingar 

þegar íbúi væri deyjandi. Þá sáu hjúkrunarfræðingarnir um að aðrar starfsstéttir fengju rétt 

fyrirmæli og færu eftir fyrirmælum varðandi líknandi meðferð sem sett hefði verið fram af 

lækni. Orð eins þátttakandans lýsa þessu á eftirfarandi hátt: 

 

Það er að náttúrulega að þessir hlutir séu framkvæmdir eins og meta verki og gefa þá 

meira, það er að segja verkjastilling og almenn líðan sjúklingsins og umbúnaður allur og 

samband við aðstandendur, þetta er allt hluti af okkar vinnu, við erum náttúrlega 

tengiliðurinn sko og það er náttúrlega bæði að fólki líði vel í kring og hringja og allt 

þetta (þátttakandi nr. 4.). 

  

Allir þátttakendur nema einn greindu frá því að þeir væru stjórnendur í líknandi meðferð 

og málsvari íbúans í meðferðinni og það væri á ábyrgð hjúkrunarfræðinganna að standa vörð 

um hagsmuni íbúans. Það kom fram hjá sex þátttakendum að hjúkrunarfræðingarnir yrðu að 

kunna samtalstækni og það var þeirra hlutverk að setjast niður með íbúanum og ræða 

opinskátt um lífslok og hvaða tilfinningar þeir upplifðu varðandi lífslok. Hjúkrunarfræðingar 

skipulögðu og héldu utan um meðferðina, voru í sambandi við aðrar stoðstéttir og létu lækni 

vita ef einhverju þyrfti að breyta og bæta meðferð. Það var á ábyrgð hjúkrunarfræðinganna að 

allt væri vel skipulagt og meðferðin gengi upp, það skilaði sér í betri gæðum í allri meðferð 

og umönnun. Eftirfarandi tilvitnun lýsir þessu:  

 

Með því verður hann [hjúkrunarfræðingurinn] ábyrgur fyrir sjúklingnum þessa daga sem 

hann á eftir. Sjá til þess að allt sé gert og bæði finnst mér læknarnir, og eins annað 

starfsfólk, það treystir á það og gerir ráð fyrir því að þetta sé eitthvað sem 

hjúkrunarfræðingarnir séu dálítið með á hreinu sko. Það þurfi ekki að skipuleggja allt í 

þaula, þeir séu duglegir að sjá hvað það þarf að gera (þátttakandi nr. 7). 

 

Samantekt 

Þátttakendur skilgreindu líknandi meðferð á hjúkrunarheimili sem vellíðan og góða 

verkjameðferð og einkennameðferð á síðustu dögum lífs íbúa í notalegu umhverfi. Skilningur 

þátttakenda á líknandi meðferð fólst jafnframt í því að lífslok íbúa á hjúkrunarheimili yrðu 

sem átakaminnst og halda þyrfti vel utan um íbúa og aðstandendur svo meðferðin yrði eins 

heildræn og hægt væri hverju sinni. Þegar íbúi nálgaðist lífslok var hann í flestum tilvikum 
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settur á líknandi meðferð, einnig ef miklar breytingar urðu á hans líkamlega og/eða andlega 

atgervi t.d. vegna heilaáfalls þar sem ekki var von um bata, þá var hann settur á líknandi 

meðferð í langflestum tilvikum. Það þekktist varla að íbúi væri í mörg ár á líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimili. Það voru hjúkrunarfræðingar sem vöktu máls á því að breyta yfir í líknandi 

meðferð hjá íbúa, en flestir þeirra greindu frá því að þeim fyndist það vera á ábyrgð læknis að 

skrifa meðferðina á viðeigandi pappíra íbúa. Það voru síðan hjúkrunarfræðingarnir sem báru 

ábyrgð á því að fyrirmælum um líknandi meðferð væri fylgt eftir og þeir voru ábyrgir fyrir 

heildrænum þáttum meðferðar.  
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5. Kafli - Umræður 
Niðurstöður rannsóknarinnar svöruðu vel þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram í upphafi rannsóknar. Helstu niðurstöður benda til þess að skortur sé á að líknandi 

meðferð á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða einstaklinga sé framkvæmd samkvæmt 

viðurkenndum viðmiðunum um líknandi meðferð. Sá skilningur sem þátttakendur höfðu á 

líknandi meðferð var að skapa vellíðan og að veita góða verkja-og einkennameðferð á síðustu 

dögum lífs í notalegu umhverfi. Þátttakendur töldu sig vita hvað líknandi meðferð væri og að 

þeir þekktu tilgang meðferðarinnar. Í flestum tilvikum var líknandi meðferð veitt á síðustu 

dögum lífs hjá íbúum hjúkrunarheimilanna. Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í 

rannsóknum sem skoðað hafa skilning krabbameinshjúkrunarfræðinga til líknandi meðferðar 

(Pavlish og Ceronsky, 2009; Mahon og McAuley, 2009). Þær sýna að 

krabbameinshjúkrunarfræðingar veita líknandi meðferð aðeins við lífslok og þeir telja að  

sjúklingar sem eru að nálgast lífslok ættu að eiga rétt á líknandi meðferð og aðaláherslan 

skyldi vera á einkennameðferð.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að ekki var verið að veita líknandi meðferð 

samhliða annarri meðferð og hún var heldur ekki sett á snemma í sjúkdómsferlinu. Það virtist 

ekki skipta máli hvort íbúinn væri haldinn lífsógnandi sjúkdómi eða ekki, ef hann var 

deyjandi hvort sem það var vegna sjúkdóma eða sökum elli þá var hann settur á líknandi 

meðferð. Ef litið er til þessara niðurstaðna með skilgreiningu WHO í huga þá er visst 

ósamræmi að finna. Líknandi meðferð er nálgun sem bætir lífsgæði sjúklinga sem eru með 

lífsógnandi sjúkdóma og fjölskyldna þeirra, hún er viðeigandi snemma í sjúkdómsferlinu þar 

sem hún er samtvinnuð öðrum meðferðum sem ætlað er að lengja líf (WHO, 2002). 

Mikilvægt er að hafa í huga að ef líknandi meðferð er eingöngu beitt þegar lífslok eru 

yfirvofandi þá geta aldraðir einstaklingar sem búa á hjúkrunarheimilum farið á mis við þá 

meðferð sem þeim ber að fá. Það mætti einnig velta því fyrir sér hvort aldraðir einstaklingar á 

hjúkrunarheimilum séu yfirleitt ekki með sjúkdóma eða sjúkdómseinkenni sem þarfnast 

inngripa, sem fela í sér líknandi meðferð, fyrr en við lok lífs. Að lokum mætti spyrja hvort 

líknandi meðferð sé e.t.v. sett inn sem meðferð fyrir alla þá íbúa sem þess þurfa en sé ekki 

skilgreind sem slík af hjúkrunarfræðingum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í nokkru samræmi við þær sem Paroz og Santos-

Eggimann (2009) komust að í sinni rannsókn, þegar þeir rannsökuðu hvaða hópur það er sem 

fær líknandi meðferð inni á hjúkrunarheimilum. En þar kom fram að aðgangur að líknandi 

meðferð virðist vera betri seint í sjúkdómsferlinu og þegar íbúinn er með 
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krabbameinsgreiningu, er þetta á skjön við það sem viðurkennt er þ.e. að í dag eigi allir, sem 

þjást af langvarandi sjúkdómum, að eiga jafnan aðgang að líknandi meðferð (WHO, 2002).  

Fram kom hjá þátttakendum að þegar vitað var að lífslok nálguðust þá var í flestum 

tilvikum breytt yfir í líknandi meðferð, en einnig var ljóst að sumir höfðu þá skoðun að þegar 

íbúar byggju við andlega-og/eða líkamlega vanheilsu þá ætti að breyta meðferð þeirra yfir í 

líknandi meðferð. Í ljósi þess að niðurstöður gefa í skyn að þessu var ekki markvisst fylgt eftir 

og líknandi meðferð var ekki beitt á þeim tímapunkti þar sem hennar var þörf er vert að veita 

þessu athygli. Aldraðir einstaklingar hafa ekki allir, vegna skertar líkamlegrar og/eða 

andlegrar getu, tök á því að óska eftir því sjálfir sem er þeim fyrir bestu. Einnig er mikilvægt 

að þeir sem koma að umönnun aldraðra séu þess meðvitaðir að ekki er sjálfgefið að hinn 

aldraði einstaklingur viti hvað líknandi meðferð felur í sér. Það kom fram að ekki var algengt 

að íbúar væru í mörg á  líknandi meðferð, heldur var sú meðferð frekar sett á ef heilsa íbúa 

snöggbreyttist t.d. ef viðkomandi fengi heilablóðfall og ekki var séð fram á bata.   

Niðurstöður gáfu skýrt til kynna að eitt af mikilvægustu markmiðum líknandi meðferðar 

væri að veita góða verkja- og einkennameðferð til að koma í veg fyrir þjáningu. Umhverfið 

skipti miklu máli til þess að veita mætti góða líknandi meðferð, það að íbúi væri ekki einn, 

fjölskyldan gæti komið og farið eins og hún vildi og að það væri góð aðstaða fyrir þá og 

notalegheit í herberginu. Það er athyglisvert í ljósi þessara niðurstaðna að í skilgreiningu 

WHO á líknandi meðferð er ekkert að finna um mikilvægi umhverfisins fyrir einstakling sem 

er deyjandi.  

Þá kom einnig fram að hjúkrunarfræðingum fannst mikilvægt að taka fjölskylduna með í 

meðferðina og vera hennar stoð og stytta í veikindum íbúa sem samræmist markmiðum WHO 

um fjölskylduna í líknandi meðferð (WHO, 2002). 

 

Skilningur  

Allir þátttakendur að undanskildum einum lögðu þann skilning í hugtakið líknandi 

meðferð að hún væri fyrir aldraða íbúa sem væru deyjandi og mjög stutt væri í lífslok. Allir 

töldu að mikilvægast væri að veita góða verkja-og einkennameðferð þannig að íbúanum liði 

sem best og hann gæti kvatt lífið með virðingu, laus við líkamlegar-og andlegar þjáningar.  

Samræmist þetta niðurstöðum Whittaker‘s o.fl. (2006) þar sem fram kom að 

hjúkrunarfræðinga skorti heildræna þekkingu á líknandi meðferð, hjúkrunarfræðingar 

skilgreindu líknandi meðferð sem meðferð sem fæli í sér að annast íbúa við lífslok og 

áherslan væri á einkenna-og verkjastillingu, fáir þátttakendur legðu áherslu á þá heildrænu 

hjúkrun sem líknandi meðferð er. Þessar niðurstöður eru frekar studdar af Lo o.fl. (2009), sem 
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könnuðu með viðtölum við 40 heilbrigðisstarfsmenn þekkingu og viðhorf þeirra á 

framkvæmd líknandi meðferðar á hjúkrunarheimilum. Flestir tengdu líknandi meðferð við 

verkjastjórnun, fáir töluðu um aðra þætti eins og félagslega-og andlega þætti.   

 

Fræðsla og þekking 

Allir þátttakendur í rannsókninni höfðu fengið fræðslu um líknandi meðferð í sínu 

grunnnámi hjúkrunar. Helmingur þátttakenda sagðist hafa þekkingu á líknandi meðferð sem 

fólst í því að mikilvægt væri að veita góða verkjameðferð hjá deyjandi íbúa. Fram kom hjá 

þátttakendum að þeir hefðu þörf fyrir aukna fræðslu um verkjalyf og verkjameðferð til að 

verkjastilla íbúa í líknandi meðferð. Rannsókn Ersek o.fl. (2000), og heimildaleit Wowchuk 

o.fl. (2007), sýndu svipaðar niðurstöður þar sem tekin voru fram ákveðin tilfelli þar sem þörf 

var fyrir aukna fræðslu um notkun morfínlyfja og hvernig stjórna skyldi verkjalyfjagjöf hjá 

öldruðum íbúum með vitglöp. 

Það kom ekki á óvart að meirihluti hjúkrunarfræðinganna ræddi ítrekað um þörfina á 

fræðslu um verkjalyfjameðferð, það samræmist þeirri áherslu sem þeir lögðu á þátt góðrar 

verkjameðferðar í líknandi meðferð við lífslok. Mikilvægt er að hafa þekkingu á verkun og 

samverkun lyfja sem notuð eru í líknandi meðferð, það veitir öryggi við framkvæmd líknandi 

meðferðar.  

Þátttakendur voru einnig flestir sammála um að oft gætti óöryggis hjá þeim í samskiptum 

við deyjandi íbúa og aðstandendur þeirra. Töldu þeir að mikilvægt væri að mennta 

hjúkrunarfræðinga í samskiptum almennt og þá sérstaklega væri þörf á fræðslu í samskiptum 

við deyjandi íbúa og við aðstandendur í sorg. Þetta er svipað og Ersek o.fl. (2000), komust að 

í rannsókn sinni þar sem hjúkrunarfræðingar lýstu þörf fyrir meiri fræðslu á því hvernig ætti 

að koma fram við aðstandendur og styðja þá í sorg sinni. Þessar niðurstöður ættu að geta 

komið að gagni fyrir stjórnendur hjúkrunarheimila þegar þeir ákvarða fræðslu fyrir sína 

hjúkrunarfræðinga um líknandi meðferð. Það er greinilegur vilji hjá hjúkrunarfræðingum að 

fræðast um líknandi meðferð og fyrir hvað hún stendur, en einnig ætti að hafa í huga að ekki 

er hægt að ganga framhjá þeirri þekkingu sem hjúkrunarfræðingar eiga að hafa fengið í sínu 

grunnnámi. Því mætti skipuleggja fræðslu sem byggir á grunnatriðum hjúkrunar og almennri 

líknandi meðferð og hjúkrun. Því er mikilvægt að skipuleggja fræðslu út frá því, hvort sem 

hún færi fram á vinnustað eða í formi námskeiða. 
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Verkir og vellíðan í líknandi meðferð 

Einn af grundvallarþáttum líknandi meðferðar er að koma í veg fyrir eða lina þjáningar. 

Meirihluti þátttakenda var tíðrætt um mikilvægi þess að íbúanum liði vel, hann hefði ekki 

verki, með líknandi meðferð væri hægt að stuðla að slíkri líðan íbúa við lífslok. Áhersla var 

lögð á að spara ekki verkjalyf eða annað sem bætti líðan og kæmi í veg fyrir þjáningar. Það 

kom líka fram í niðurstöðunum að það væri mikilvægt að hlusta á óskir íbúa varðandi líknandi 

meðferð og hvaða hugmyndir þeir hefðu um sína meðferð og að honum væri sýnd virðing. 

Þetta er hliðstætt því sem fram kemur hjá Hanson o.fl. (2002), þar sem höfundar kanna 

skilgreininguna á góðum dauðdaga á hjúkrunarheimili. Þar var góðum dauðdaga lýst sem 

friðsælum þar sem líkamlegur verkur var í lágmarki og einnig önnur einkenni. Úr þessari 

sömu rannsókn urðu til þrjú aðalþemu sem eiga að stuðla að góðum dauðdaga. Á þetta m.a. 

við um skýr samskipti varðandi horfur íbúa og sálfræðilegan og andlegan undirbúning fyrir 

dauðann þar sem haft er í huga viðeigandi takmarkanir varðandi lífslengjandi meðferðir við 

lífslok. Niðurstöður í þessari rannsókn bentu til þess að hjúkrunarfræðingarnir væru vel 

meðvitaðir um samhengi á milli þess að íbúanum liði vel og hann gæti haldið virðingu og 

reisn til síðustu stundar. Þetta styður Pleschberger (2007), sem kannaði sýn íbúa á 

hjúkrunarheimilum á því hvað orðið reisn þýddi í dauðaferlinu. Íbúar töluðu um að fá að 

deyja áður en eitthvað líkamlegt kæmi fyrir og þeir þyrftu mikla umönnun, þeir vildu vera 

virkir í lífinu fram til síðasta dags og að farið væri að þeirra óskum og þeir fengju að deyja 

lausir við verki innan um sína ástvini.  
Niðurstöður rannsóknar Reynolds o.fl. (2002) styðja einnig niðurstöður þessarar 

rannsóknar sem lúta að þörfum deyjandi íbúa á seinustu mánuðum lífs þeirra. Eins og í þessari 

rannsókn kom fram í rannsókn Reynolds o.fl. að þátttakendur sem voru hjúkrunarfræðingar 

mátu það svo að á seinustu mánuðum lífsins voru vandamál íbúa sem þurfti að mæta líkamleg 

og andleg einkenni og stundum væri þeim ekki nógu vel mætt. Þetta er umhugsunarvert fyrir 

þá hjúkrunarfræðinga sem vinna með líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum, andleg líðan 

íbúa er ekki síður mikilvæg en líkamleg einkenni, en góð líknandi meðferð á að vera heildræn 

meðferð þar sem taka ætti á öllum þessum þáttum, því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

þekki og viti hvað líknandi meðferð felur í sér. Hanson o.fl. (2008) komust að því að einkenni 

sem geta komið fram við lífslok hjá íbúum á hjúkrunarheimili og dvalarheimili á síðasta 

mánuði lífsins voru verkir, erfiðleikar við að nærast, andnauð og allir þurftu aðstoð við 

líkamleg þrif. Einkennin voru verri hjá þeim sem bjuggu á hjúkrunardeildum heldur en þeim 

íbúum sem bjuggu á dvalarheimili. Þessar niðurstöður svipar til þess sem fram kom í þessari 

rannsókn þar sem þátttakendum var tíðrætt um verki og nauðsyn þess að verkjameðferð væri 
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veitt af kunnáttu, sem ekki var alltaf til staðar, og að góð samvinna heilbrigðisstétta væru um 

ákvarðanir varðandi verkjameðferð. Þetta gefur vísbendingar um að huga þurfi betur að 

fræðslu inni á hjúkrunarheimilum um verki og almenna aðhlynningu til að sjá til þess að íbúar 

fái góða líknandi meðferð. Með því að vera með fræðslu eykst þekking hjúkrunarfræðinga 

sem og sjálfstraust þeirra til þess að vinna með líknandi meðferð. 

Wijk og Grimsby (2004) taka undir þetta þar sem sýnt var fram á í rannsókn þeirra að 

deyjandi sjúklingum fannst mikilvægst að losna við líkamlegan verk síðan skyldi hugað að 

öðrum þörfum. Verkir auka á aðra vanlíðan s.s. svefnleysi og lystarleysi og hafa að miklu 

leyti áhrif á allt okkar daglega líf, því er mikilvægt að geta metið verki og unnið með það sem 

veldur þeim.  

 

Samskipti við aðstandendur 

Niðurstöður sýndu að þátttakendum fannst mjög mikilvægt að eiga í góðum samskiptum  

og vera í góðum tengslum við aðstandendur sem fólst meðal annars í því að þeir voru 

sýnilegir og aðstandendur höfðu gott aðgengi að þeim. Ef hjúkrunarfræðingarnir áttu í góðum 

samskiptum við aðstandendur þá áttu þeir auðveldara með að styðja aðstandendur í gegnum 

meðferðina og sorgina sem fylgir því að eiga og að vera með deyjandi ástvini. Það var 

athyglisvert að enginn þátttakenda talaði um eftirfylgni við aðstandendur eftir að íbúi lést. Þá 

kom það líka fram í niðurstöðum að reynt var í flestum tilvikum að hafa aðstandendur með í 

þeirri ákvörðun er íbúi var settur á líknandi meðferð og ekki var breytt um meðferð án þess að 

ræða það við aðstandendur. 

Þetta kemur heim og saman við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að samskipti 

hjúkrunarfræðinga við aðstandendur íbúa hjúkrunarheimila í líknandi meðferð eru mjög 

mikilvæg. Hanson o.fl. (2002) og Reynolds o.fl. (2002) sýndu fram á að hjúkrunarfræðingar 

eru í lykilhlutverki í samskipum við aðstandendur í líknandi meðferð og að erfitt gæti verið 

fyrir þá að eiga samskipti við aðstandendur í sorg. Í rannsókn Malloy, Virani, Kelly og 

Munévar (2010) var kannað hvað hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt í námskeiði um 

líknarhjúkrun fannst vera mesta áskorunin í samskiptum sínum í vinnunni og þeir beðnir um 

að segja frá bæði jákvæðum og neikvæðum samskiptum. Könnuninni var dreift til 333 

hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður sýndu að það sem hjúkrunarfræðingum fannst hvað erfiðast 

að gera var að ræða við sjúklinga og aðstandendur þeirra eftir að þeir höfðu fengið erfiðar 

fréttir, tala við lækninn um mál sem tengdust líknandi umönnun, ræða andleg/trúarleg málefni 

og einnig mál sem tengdust líknandi umönnun. Að lokum kom fram að þeim fannst erfitt að 

ræða við sjúkling/aðstandendur með mismunandi menningarlegan bakgrunn. Niðurstöður 
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sýndu einnig að reynslulitlir hjúkrunarfræðingar með styttri starfsreynslu en tvö ár fannst 

erfiðast að eiga samskipti við sjúklinga og aðstandendur þeirra eftir að þeir höfðu fengið 

erfiðar fréttir. Það er því mikilvægt að kenna undirstöðu samskiptatækninnar í grunnnámi 

hjúkrunar, því þó samskipti lærist þá er alltaf gott að hafa góðan grunn til að byggja á. Ef 

hjúkrunarfræðingar hafa byggt upp gott og traust samband við aðstandendur þá finnst þeim 

þeir vera betur undir það búnir að tala við fjölskyldumeðlimi um meðferð á ástvini þeirra eins 

og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar þeirra Whittaker o.fl. (2006). Ofangreindar 

niðurstöður samræmast niðurstöðum þessarar rannsóknar sem gefa í skyn að það er mikil þörf 

á fræðslu og þjálfun í samskiptum fyrir þá sem sinna sjúklingum í líknandi meðferð og 

deyjandi íbúum á hjúkrunarheimilum og þeirra aðstandendum. Þessi rannsókn sýndi að 

hjúkrunarfræðingum fannst fjölskyldan mikilvægur hluti af allri ákvarðanatöku varðandi 

meðferð hins aldraða íbúa. Fáar rannsóknir hafa beint sjónum að þessum þætti sérstaklega en 

þó er að finna í niðurstöðum þeirra Lo o.fl. (2009) að hjúkrunarfræðingum og aðstoðarfólki  

finnst það vera mikilvægt að skynja hverjar eru þarfir íbúans og aðstandenda hans varðandi 

líknandi meðferð. 

 

Umhverfið og líknandi meðferð 

Það var þátttakendum mikilvægt að umhverfið í kringum einstakling í líknandi meðferð 

sem var deyjandi væri notalegt, það þótti gott að hann væri á einbýli og það átti að ríkja ró og 

friður, þá var líka mikilvægt að góður aðbúnaður væri fyrir aðstandendur s.s. góðir stólar og 

þeir hefðu aðgengi að mat og drykk. 

Það er ekki að finna sambærilegar rannsóknir um þetta efni og lítið var minnst á hvernig 

umhverfið ætti að vera í kringum íbúa á hjúkrunarheimili sem er á líknandi meðferð. En þetta 

var þátttakendum rannsóknarinnar mjög hugleikið og vildu þeir gera allt sem þeir gátu til að 

skapa gott umhverfi með notalegu andrúmslofti. Þessar niðurstöður gefa tilefni til frekari 

rannsókna á þessum tiltekna þætti og spyrja mætti á hvern hátt umhverfið hefur áhrif á líðan 

þess sem veikur er og hans nánustu.  

 

Hindranir í líknandi meðferð 

Samvinna heilbrigðisstétta er mjög mikilvæg þegar líknandi meðferð er veitt. Segja má að 

gæði meðferðar og þjónustu við þann sjúka byggi á góðri teymisvinnu. Endurspeglar það hinn 

heildræna boðskap líknandi meðferðar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að 

ákveðnar hindranir kæmu í veg fyrir að hægt væri að veita góða líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimili. Helstu ástæður sem voru nefndar voru áhugaleysi af hálfu lækna á líknandi 
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meðferð, þekkingarskortur og lítil viðvera þeirra á hjúkrunarheimilinu. Læknar áttu það til að 

forðast að ræða þessi mál við íbúa og hans aðstandendur og einnig var oft ekki skráð á 

viðeigandi pappíra íbúa að hann væri á líknandi meðferð af hendi læknisins. Þetta er í 

samræmi við þær niðurstöður sem Travis o.fl. (2002), fengu úr sinni rannsókn þar sem þau 

könnuðu fjóra þætti sem gætu komið í veg fyrir að veitt væri líknandi meðferð og 

lífslokameðferð á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður  þeirra sýndu að eitt af því sem getur 

hindrað góða líknandi meðferð er að viðurkenna ekki að meðferð til að lækna er orðin 

gagnslaus, en læknar eru tregir til að taka þá ákvörðun að breyta úr læknalegri meðferð yfir í 

líknandi meðferð eða lífslokameðferð. Niðurstöður rannsóknar þeirra Lloyd-Williams o.fl. 

(2007) styðja þetta ennfremur en þar kemur fram að það sé eitt af forgangsatriðum hjá 

hjúkrunarfræðingum að auðvelda íbúa að ræða yfirvofandi andlát. Ef vel tekst til mætti ætla 

að hinn sjúki kveddi þetta líf sáttari en ella. Það er umhugsunarvert að læknar og 

hjúkrunarfræðingar eigi erfitt með að ræða um dauðann við íbúa hjúkrunarheimila, því þeir 

sem flytja á hjúkrunarheimili eru aldraðir einstaklingar sem oft gera sér grein fyrir því hvert 

stefnir, margir koma frá sjúkrahúsum eða frá eigin heimili til þess að fá líknandi meðferð, þar 

sem þeir búa við lífsógnandi sjúkdóm eða heilsan hefur bilað með hækkandi aldri og getan til 

sjálfsbjargar er ekki lengur til staðar. Margir hinna öldruðu íbúa vilja gjarnan ræða dauðann 

en eiga oft erfitt með það ef fagfólk opnar ekki á umræðuna og er ekki tilbúið að ræða þessi 

mál. 

Aðrir þættir sem nefndir voru í þessari rannsókn sem hindrun fyrir að veita góða líknandi 

meðferð, voru þekkingarskortur fagfólks á líknandi meðferð, áhugaleysi, tímaskortur, 

óhóflegt vinnuálag og aðstandendur. Einnig kom fram að ef aðstandendur voru ekki sáttir við 

það að ástvinur þeirra var settur á líknandi meðferð, gat það skapað spennu, bæði milli 

aðstandenda og íbúa, ef hann hafði getuna til að taka þessa ákvörðun sjálfur, en einnig gat 

þetta skapað spennu milli heilbrigðisstarfsfólks og aðstandenda, því var mikilvægt að búið 

væri að byggja upp traust og gott samband og gott upplýsingarflæði væri virkt. Í slíkum 

tilvikum skiptir máli að vera þolinmóður, vera til staðar og fræða alla stöðugt um gang mála, 

skýra vel út fyrir þeim sem hlut eiga að máli hver sé hugsanlegur ávinningur eða tap ef fyrri 

meðferð er haldið áfram og síðan kosti þess að breyta yfir í líknandi meðferð. Þetta 

samræmist niðurstöðum úr erlendum rannsóknum sem skoðað hafa þætti sem geta komið í 

veg fyrir að veitt sé góð líknandi meðferð (Furman o.fl., 2007), og heimildasamantekt 

(Wowchuk o.fl., 2007). Þessir höfundar sýndu fram á að samskiptaleysi milli þeirra sem taka 

ákvarðanir, skortur á sameiginlegri ákvarðanatöku um meðferð, einnig skortur á samvinnu 

varðandi umönnun og ófullnægjandi verkja-og einkennameðferð gat allt hindrað að góð 
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líknandi meðferð væri veitt. Enn fremur sýndu Travis o.fl. (2001), fram á að ein sú 

mikilvægasta hindrun sem kemur í veg fyrir gæði líknandi meðferðar er þegar líknandi 

meðferð er sett á allt of seint á ferlinum. Ofangreindar niðurstöður benda til þess að svipaðir 

þættir valda því að gæði líknandi meðferðar sem veitt er íbúum á hjúkrunarheimilum er 

ábótavant. Þessu ber að bregðast við með markvissum hætti og geta hjúkrunarfræðingar haft 

þar áhrif með því að stuðla að aukinni fræðslu fyrir starfsfólk með áherslu á samskiptaþáttinn 

og opinni og hreinskilinni umræðu um mikilvægi samvinnu á milli heilbrigðisstétta.  

 

Hlutverkaskipan í líknandi meðferð 

Það kom fram hjá þátttakendum að mikilvægt væri að vera í góðum tengslum við íbúa. 

Það er þekkt á meðal þeirra sem starfa á hjúkrunarheimilum að tengsl milli hjúkrunarfræðinga 

og íbúa verða náin og hjúkrunarfræðingur þekkir orðið þarfir íbúa mjög vel. Í ljós kom að 

þátttakendur lýstu því að það væru hjúkrunarfræðingar sem áttu í flestum tilvikum upptökin 

að því að breytt var um meðferð hjá íbúa og hann skráður á líknandi meðferð. Þá kom fram að 

hjúkrunarfræðingarnir töldu að læknir heimilisins bæri ábyrgð á því að skrá íbúa á líknandi 

meðferð á viðeigandi pappíra, en einnig kom fram að þetta væri samvinna milli 

hjúkrunarfræðinga og lækna. Það var alveg skýrt hjá meirihluta þátttakenda að 

hjúkrunarfræðingar höfðu yfirumsjón með meðferðinni og það var á þeirra ábyrgð að 

framfylgja líknandi meðferð eftir að hún var sett á hjá íbúa. Það fólst meðal annars í því að 

halda vel utan um íbúa og hans aðstandendur, vera málsvari þeirra. Þá var það í verkahring 

hjúkrunarfræðinganna að meta og endurmeta verkjameðferð, vera í sambandi við 

aðstandendur og sjá til þess að þeir fengju réttar upplýsingar.  

Samræmist þetta niðurstöðum Hanson o.fl. (2002), sem sýndu fram á að það er á ábyrgð 

hjúkrunarfræðinga að gera hjúkrunaráætlun fyrir íbúa á líknandi meðferð og þeir eru í mestum 

samskiptum við aðstandendur og lækni íbúans. Í rannsókn (Georges, Grypdonck og Casterle, 

2002) sem framkvæmd var á líknardeild sem sérhæfði sig í meðferð krabbameinssjúklinga 

tóku 14 hjúkrunarfræðingar þátt og flestir af þeim voru sérhæfðir í krabbameinshjúkrun með 

starfsreynslu. Kannað var hvernig hjúkrunarfræðingarnir skildu hlutverk sín og fengu innsýn í 

þau vandamál sem þeir þurftu að leysa. Niðurstöður styðja reynslu þátttakenda í þessari 

rannsókn sem sýndu að mikilvægt er að tileinka sér vel skipulagða og ákveðna nálgun við 

sjúklinga í líknandi meðferð og að sækjast eftir að auka velferð sjúklings. Þetta krefst næmni 

og skilnings á þörfum þess veika og hans fjölskyldu, þessi skilningur getur verið mismunandi 

og leitt til mismunandi nálgunar við umönnun sjúklings. Það er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar þekki sitt hlutverk í líknandi meðferð. Það er ákveðin hætta á því að ef 
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þeir eru ekki með það á hreinu hvert hlutverk þeirra er í líknandi meðferð, að meðferðin verði 

losaraleg og illa að henni staðið sem kemur þá fyrst og fremst niður á þeim sem meðferðina 

fær.  

 

Notagildi rannsóknar 

Rannsóknin varpar ljósi á skilning hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð íbúa á 

hjúkrunarheimilum ásamt því að koma á framfæri hvað það er sem gæti gert 

hjúkrunarfræðinga hæfari í að veita slíka meðferð og gera þá öruggari í ýmsum þáttum sem 

lúta að umönnun íbúa og fjölskyldna þeirra. Þar sem fram kemur í rannsókninni að áherslan 

var á að veita líknandi meðferð við lífslok íbúa og var þá yfirleitt átt við daga en ekki mánuði, 

má nýta sér þær niðurstöður á tvennan hátt. Annars vegar mætti huga betur að þeim þáttum 

sem lúta að líknandi meðferð við lífslok, jafnvel bera saman verklag við þessar aðstæður á 

nokkrum hjúkrunarheimilum. Hins vegar varpa þessar niðurstöður ljósi á þann möguleika að 

ekki sé verið að veita líknandi meðferð á réttum tíma. Getur sú vitneskja verið hvatning til 

hjúkrunarfræðinga um að vera vel á verði með að vekja athygli á nauðsyn líknandi meðferðar 

fyrr en seinna. Það er því mikilvægt að koma á skipulegri fræðslu um líknandi meðferð á 

hjúkrunarheimilum. Fræðslan þarf að miða að því að upplýsa hjúkrunarfræðinga um hvað 

líknandi meðferð er, fyrir hverja hún er og hver eru markmið hennar. Það er nauðsynlegt að 

auka fræðslu til hjúkrunarfræðinga um verkjameðferð og aðra einkennameðferð í líknandi 

meðferð. En fram kom að þörf er á frekari fræðslu um þessa þætti. Þá þarf að auka fræðslu og 

mennta hjúkrunarfræðinga í samskiptum við deyjandi og aðstandendur þeirra, fræðslan þarf 

að miða að því að auka sjálfstraust þeirra í samskiptum til að ræða um dauðann og geta rætt 

við deyjandi íbúa og aðstandendur í sorg án þess að fara í vörn eða forðast umræðuefnið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið stuðningur fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem vilja stuðla 

að aukinni menntun á sviði líknandi meðferðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast stjórnendum hjúkrunarheimila á þann hátt að 

hægt er að skoða hvað það er helst sem kemur í veg fyrir að veitt er góð líknandi meðferð og 

hafa það til hliðsjónar þegar unnið er að því að veita góða líknandi meðferð. Líknandi 

meðferð á vel heima á hjúkrunarheimilum en til að hún verði markviss þarf að vera góð 

þekking til staðar hjá hjúkrunarfræðingum. Einnig ættu allir starfsmenn heimilisins að hafa 

sama markmið, það er að veita sem besta heildræna líknandi meðferð.  
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Þessi rannsókn gefur vísbendingar um að skortur sé á því að líknandi meðferð sé veitt á 

íslenskum hjúkrunarheimilum og að hjúkrunarfræðingar séu ekki að veita líknandi meðferð en 

eru að veita lífslokameðferð. Eftirfarandi þætti væri mikilvægt að kanna í 

framtíðarrannsóknum á líknandi meðferð aldraðra sem búa á hjúkrunarheimilum: 

A) Er verið að veita líknandi meðferð samhliða öðrum meðferðum hjá íbúum á 

hjúkrunarheimilum? 

B) Eru íbúar á hjúkrunarheimilum að fá líknandi meðferð og hvernig er hún 

skilgreind?  

C) Telja hjúkrunarfræðingar að íbúar hjúkrunarheimila hafi yfirleitt ekki lífsógnandi 

sjúkdóma sem þarfnast inngripa fyrr en lífslok eru fyrirsjáanleg? 

D) Hvaða þætti telja hjúkrunarfræðingar sig helst vilja fá fræðslu um og hvernig telja 

þeir að best sé að koma þeirri fræðslu til skila?  

E) Hverjar eru helstu líkamlegu, andlegu-og félagslegu þarfir íbúa á hjúkrunarheimili 

sem eru á líknandi meðferð og hvernig er komið til móts við þær? 

F) Hver er reynsla aðstandenda af líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum, hvað eru 

þeir eru ánægðir með og hvað má betur fara? 
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6. Kafli - Ályktun og lokaorð 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og þekking hjúkrunarfræðinga á líknandi 

meðferð og framkvæmd hennar á íslenskum hjúkrunarheimilum samkvæmt skilgreiningu 

WHO á líknandi meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hjúkrunarfræðingar á 

íslenskum hjúkrunarheimilum líta svo á að líknandi meðferð skuli veitt íbúum við lífslok og 

miðar öll umönnun að því að þeir séu verkjalausir og dvelji í notalegu umhverfi á seinustu 

dögum lífs síns. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við það hvernig WHO skilgreinir 

líknandi meðferð. Öldrun er ekki lífsógnandi sjúkdómur en henni fylgja oft lífsógnandi 

sjúkdómar sem líknandi meðferð á vel við á ýmsum tímabilum. 

Allir hjúkrunarfræðingar eiga að búa yfir almennri þekkingu á líknandi meðferð sem þeir 

hafa fengið sem veganesti úr sínu grunnnámi. Öldrun fylgja oft lífsógnandi sjúkdómar t.d. 

krabbamein og hjartsjúkdómar sem kalla á líknandi meðferð hvort sem hún er almenn 

líknandi meðferð eða sérhæfð líknandi meðferð, þar sem leita þarf til sérfræðinga á því sviði. 

Það er því mikilvægt að vinna að því að koma á skipulegri fræðslu um hvað líknandi meðferð 

er og hvenær henni skuli beitt sem valkosti í meðferð íbúa á hjúkrunarheimilum. 

Með því að vinna að skipulegri fræðslu um líknandi meðferð á að vera hægt að auka 

faglega þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð. Sú þekking myndi stuðla að því að 

aldraðir íbúar á hjúkrunarheimilum fengju viðeigandi meðferð og að líknandi meðferð verði 

sett inn um leið og staðfest er að íbúar hafa sjúkdóma sem þarfnast líknandi meðferðar hvort 

sem hún yrði stuðningsmeðferð eða aðalmeðferð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast vel stjórnendum hjúkrunarheimila sem áhuga hafa á 

því að stuðla að skipulegri fræðslu til starfsmanna sinna til að umönnun aldraðra íbúa með 

lífsógnandi sjúkdóma verði markviss og þeir fái þá meðferð sem þeir eiga rétt á. 

Þessi rannsókn er innlegg í rannsóknir sem beinast að því hvernig staðið er að líknandi 

meðferð aldraðra á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður gefa aðeins vísbendingar um nokkra 

mikilvæga þætti á nokkrum völdum hjúkrunarheimilum á Íslandi. Það er ósk höfundar að 

niðurstöður veki áhuga annarra rannsakenda á mikilvægi þess að skoða þetta efni nánar svo 

hægt sé að koma til móts við fræðsluþarfir hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum og 

skipuleggja mikilvæga þætti betur til að bæta samvinnu heilbrigðisstétta og setja skýrari 

markmið um meðferðina. Það myndi án efa skila sér í aukinni þekkingu og markvissari 

meðferð með auknum gæðum í allri meðferð og hjúkrun.  
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Fylgiskjöl 
 

 

 

Fylgiskjal I Bréf til hjúkrunarforstjóra 

Akureyri 2009 

Efni: Ósk um leyfi fyrir rannsókn vegna verkefnis til meistaragráðu í hjúkrun við 

Háskólann á Akureyri. 

Ágæti hjúkrunarforstjóri 

Við undirritaðar, Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir og Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, óskum hér með 

eftir skriflegu samþykki þínu fyrir því að taka viðtöl við þrjá hjúkrunarfræðinga sem vinna á 

hjúkrunarheimilinu. Tilgangur viðtalanna er að afla upplýsinga í rannsókn sem er unnin af Hörpu sem 

rannsókn til meistaragráðu í hjúkrun við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri og er Elísabet 

leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð og að 

fá innsýn í hvernig meðferðin er framkvæmd á íslenskum hjúkrunarheimilum fyrir aldraða 

einstaklinga. Í rannsóknina verða valin tvö hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og tekin verða 

viðtöl við 6 hjúkrunarfræðinga sem valdir verða úr þeim hópi sem gefur kost á sér til þátttöku, 3 á 

hvorum stað. Skilyrði fyrir þátttöku verða þau að þátttakendur verða að hafa öðlast löggildingu sem 

hjúkrunarfræðingar, hafi unnið á hjúkrunarheimilinu í a.m.k eitt ár og tali og skilji íslensku. 

Rannsóknin verður kynnt væntanlegum þátttakendum með ítarlegu kynningarbréfi þar 

sem fram kemur réttur einstaklinga í rannsóknum, að engar persónugreinanlegar upplýsingar 

munu koma fram í gagnagreiningu og þagnarskyldan ítrekuð. Nafn hjúkrunarheimilisins mun 

heldur ekki koma fram nema undir dulnefni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar og samþykkt af Vísindasiðanefnd.  

Við svörum fúslega frekari fyrirspurnum um þessa rannsókn.  

Kær kveðja með fyrirfram þökk 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent, heilbrigðisdeild HA, 

Sími: 4608000, netfang: elisabet@unak.is 

____________________________________________ 

Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur B.Sc.,  

Öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri, sími: 661-7852, netfang:  hharpa@simnet.is 

 



56 
 

 
Akureyri 2009 

Fylgiskjal II Bréf til yfirlækna 

Efni: Ósk um leyfi fyrir rannsókn vegna verkefnis til meistaragráðu í hjúkrun við 

Háskólann á Akureyri. 

Ágæti yfirlæknir. 

Við undirritaðar, Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir og Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, óskum hér með 

eftir skriflegu samþykki þínu fyrir því að taka viðtöl við þrjá hjúkrunarfræðinga sem vinna á 

hjúkrunarheimilinu. Tilgangur viðtalanna er að afla upplýsinga í rannsókn sem er unnin af Hörpu sem 

rannsókn til meistaragráðu í hjúkrun við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri og er Elísabet 

leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð og að 

fá innsýn í hvernig meðferðin er framkvæmd á íslenskum hjúkrunarheimilum fyrir aldraða 

einstaklinga. Í rannsóknina verða valin tvö hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og tekin verða 

viðtöl við 6 hjúkrunarfræðinga sem valdir verða úr þeim hópi sem gefur kost á sér til þátttöku, 3 á 

hvorum stað. Skilyrði fyrir þátttöku verða þau að þátttakendur verða að hafa öðlast löggildingu sem 

hjúkrunarfræðingar, hafi unnið á hjúkrunarheimilinu í a.m.k eitt ár og tali og skilji íslensku. 

Rannsóknin verður kynnt væntanlegum þátttakendum með ítarlegu kynningarbréfi þar 

sem fram kemur réttur einstaklinga í rannsóknum, að engar persónugreinanlegar upplýsingar 

munu koma fram í gagnagreiningu og þagnarskyldan ítrekuð. Nafn hjúkrunarheimilisins mun 

heldur ekki koma fram nema undir dulnefni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar og samþykkt af Vísindasiðanefnd.  

 

Við svörum fúslega frekari fyrirspurnum um þessa rannsókn.  

Kær kveðja með fyrirfram þökk, 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent, heilbrigðisdeild HA, 

Sími: 4608000, netfang: elisabet@unak.is 

____________________________________________ 

Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur B.Sc.,  

Öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri, sími: 661-7852, netfang:  hharpa@simnet.is 

Fylgiskjal: Drög að spurningalista. 
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Akureyri 2009 

Fylgiskjal III Kynningarbréf til þátttakenda 

Ágæti hjúkrunarfræðingur. 

Með þessu bréfi óskum við undirritaðar, Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, nemandi við 

Háskólann á Akureyri (HA) og Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent við HA, eftir þátttöku þinni 

í rannsókn á líknandi meðferð á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða einstaklinga. Megintilgangur 

rannsóknarinnar er að kanna þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð og að fá innsýn í 

hvernig meðferðin er framkvæmd á íslenskum hjúkrunarheimilum. Rannsóknin er 

lokaverkefni Hörpu til meistaragráðu í hjúkrun og er Elísabet leiðbeinandi.  

Upplýsinga verður aflað með viðtölum við þá hjúkrunarfræðinga sem samþykkja þátttöku 

í rannsókninni. Ef þú viðtakandi góður ákveður að gefa kost á þér í rannsóknina er þér 

velkomið að velja hentugan stað fyrir viðtalið. Viðtalið tekur eina til tvær klukkustundir. 

Tryggt verður að upplýsingar verði ekki persónugreinanlegar, nafnið þitt kemur ekki fram og 

ekki verður beðið um kennitölu, ef vitnað verður í upplýsingar sem þú veitir mun verða notað 

dulnefni. Þér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 

útskýringa og án afleiðinga fyrir þig. Einnig skal það tekið fram að í rannsókninni verður 

vísað til hjúkrunarheimilanna með því að nota dulnefni. Rannsóknin hefur hlotið leyfi 

Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt Persónuvernd.  

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt, þá veitum við undirritaðar fúslega frekari upplýsingar.   

Með kærri kveðju, 
 
_____________________________________________________________________ 
Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir,   Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir, B.Sc., 
dósent, heilbrigðisdeild HA,   heilbrigðisdeild HA, 
Sólborg, 600 Akureyri    Sólborg, 600 Akureyri 
netfang: elisabet@unak.is,   netfang: hharpa@simnet.is 
GSM: 8625369     GSM: 661-7852 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. 

Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
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Fylgiskjal IV Viðtalsrammi 

 

 

Rannsókn: Þekking hjúkrunarfræðinga og framkvæmd líknandi meðferðar á íslenskum 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða einstaklinga 

 

Kyn: 
Karl  
Kona  
 
Starfsaldur 
1-5 ár  
6-10 ár  
11-15 ár  
16 -20 ár  
21 ár eða lengur  
 
Hversu mörgum sjúklingum hefur þú sinnt í líknandi meðferð? 
Engum 
1-10 sjúklingum 
11-20 sjúklingum 
21-30 sjúklingum 
31-40 sjúklingum 
41 eða fleiri sjúklingum 
 
Hefur þú fengið fræðslu um líknandi meðferð 
Já 
Nei 
Ef nei, hefur fræðslan staðið þér til boða? 
Ef já, hvar hefur þú fengið fræðslu um líknandi meðferð 
Í grunnnámi hjúkrunar 
Framhaldsnámi í hjúkrun (hvaða framhaldsnám) 
Námskeið um líknandi hjúkrun (hversu mörg námskeið hefur þú sótt) 
 
 
 

1. Getur þú lýst því fyrir mér hvernig almennt er staðið að líknandi meðferð á þínum 

vinnustað?  

Telur þú að að veitt sé líknandi meðferð á þínum vinnustað þegar það á við 

2. Hvað er líknandi meðferð að þínu áliti? 
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3. Telur þú þig hafa fengið nægjanlega fræðslu um líknandi meðferð og þá t.d. 

hvenær henni skuli beitt og hverjir eiga rétt á henni? 

4. Telur þú að veitt sé líknandi meðferð á þínum vinnustað þegar það á við? 

5. Hvað þarf að vera til staðar til að hægt sé að veita góða líknandi meðferð inn á 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða einstaklinga? 

- Telur þú að aðeins skuli veita líknandi meðferð þegar vitað er að 

einstaklingurinn er deyjandi?  

6. Hvað kemur í veg fyrir góða líknandi meðferð inn á hjúkrunarheimilum fyrir 

aldraða einstaklinga?  

- Verkjameðferð er stór hluti af líknandi meðferð, telur þú að betra sé að 

hafa fasta verkjalyfja tíma eða á að fara eftir því hvernig sjúklingunum líður 

hverju sinni, því oft er stutt frá því að gefið var verkjalyf. 

7. Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga í líknandi meðferð inn á hjúkrunarheimilum 

fyrir aldraða einstaklinga? 

8. Á þínum vinnustað hver er það sem ákveður hvenær líknandi meðferð sé beitt  og 

á hvað tímapunkti er hún sett fram? 

9. Þegar ákveðið hefur verið að hefja líknandi meðferð á þínum vinnustað hver er 

það þá sem ber ábyrgð á því að henni sé framfylgt á réttan hátt?  

10. Er fjölskyldu sjúklings höfð með í ráðum varðandi ákvörðun um líknandi 

meðferð, eða er líknandi meðferð eitthvað sem fagfólk heimilisins tekur ákvörðun 

um hverju sinni? 

11. Er lögð áhersla á að sinna fjölskyldu sjúklings á þínum vinnustað og ef svo er 

hvernig þá.( Eru t.d haldnir fjölskyldufundir?) 
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Fylgiskjal V Svar frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal VI Svar frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal VII Svar frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal VIII Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal IX Greiningarlíkan 
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