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ÞÁTTTAKA Í MEÐFERÐ
HVAÐ ÞÝÐIR ÞAÐ?

• Virkni sjúklinga lýsir þeirri þekkingu, færni og sjálfsöryggi
sem hjálpar fólki að takast á við sjúkdóm sinn og meðferð
og hafa stjórn á þeim

• Margvíslegar skilgreiningar og notkun s.s.

• patient collaboration

• patient involvement

• partnership

• patient empowerment

• patient-centered care



ÞÁTTTAKA Í MEÐFERÐ
TENGIST HUGTÖKUM EINS OG:

• Þekkingu (knowledge)

• Sjúklingafræðslu

• Sjálfsumönnun (self-care)

• Meðferðarheldni / aðheldni (adherence)

• Sjúklingamiðuð / Einstaklingsmiðuð þjónusta

• Ákvarðanataka



AF HVERJU ER ÞÁTTTAKA MIKILVÆG?

• Létta á heilbrigðisstarfsfólki?

• Virða sjálfræði sjúklinga?

• Auka meðferðarheldni?

• Sjá einnig lög um réttindi sjúklinga, siðareglur o.fl.



OG ÞAÐ VAKNA UPP SPURNINGAR:

• Hvert er hlutverk sjúklings í meðferðarsambandi?

• Hvaða þekking er virt?

• Hver ræður?



ÞÁTTTAKA SJÚKLINGA Í MEÐFERÐ ER 
TALIN GETA:

• auðveldað ákvarðanatöku varðandi meðferð

• bætt árangur meðferðar í langvinnum sjúkdómum

• bætt öryggi í heilbrigðisþjónustu t.d. tengt lyfjagjöfum og
meðferðarheldni starfsfólks við reglur og leiðbeiningar (t.d. 
handþvottur)

• en sjúklingar sjálfir, heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðiskerfið
hafa áhrif á hversu vel til tekst…..

Longtin o.fl. 2010



BYRJUM Á OKKUR….



VIÐHORF HEILBRIGÐISSTARFSMANNA

• persónulegar skoðanir og sannfæring

• að vera við stjórnvölinn - að láta vald af hendi

• forgangsröðun tíma, t.d. til að fræða og ræða

• þekking sjúklings

• sjálfræði sjúklings - siðfræði heilbrigðisstétta

• sjálfstraust og samskipti við sjúkling

• veiti ég sjúklingi valkosti í meðferð?



HÆFNI/ÞEKKING
HEILBRIGÐISSTARFSMANNA

• samskipti

• fræðsla

• kennslufræði og hvernig fullorðnir læra

• heilsulæsi

• miðlar og aðferðir í fræðslu

• sjálfsumönnun



VALDEFLING – SJÁLFSUMÖNNUN -
SJÚKLINGAFRÆÐSLA



VALDEFLING

• ferli og útkoma – ná stjórn á og færni yfir eigin lífi

• umbreyting sem gerist innra með manni en aðrir geta stutt 

við

• margvísleg þekking styður við valdeflingu

• fræðsla mætir þörfum og væntingum sjúklinga eins og þeir 

skilgreina þær sjálfir



VALDEFLING

• Einkenni sjúklings sem hefur öðlast valdeflingu eru t.d.

• Góð færni í samskiptum og samstarfi við heilbrigðisstarfsfólk

• Sjálfstraust og trú á eigin getu

• Þekkir hlutverk sitt og tekur ábyrgð

• Góð þekking á heilsu sinni og kann úrræði til að viðhalda henni og efla

• Færni í sjálfsumönnun

• Gott heilsulæsi – kann að leita sér upplýsinga, vinna úr þeim o.s.frv.

• Upplifir frelsi og færni til að taka ákvarðanir



SJÁLFSUMÖNNUN

Ferli sem felst í viðhaldi heilbrigðis með heilsueflandi aðgerðum og að sinna

sjúkdómi sínum

Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012





MEÐFERÐARHELDNI –
AÐHELDNI

• Þekking – skilningur – reynsla
• skilja sjúkdóm, meðferð, samspil við líkamann
• hlusta á líkamann
• sinna eftirliti með blóðsykri og lyfjagjöf
• verða skipulagður og undirbúinn fyrir mismunandi

aðstæður

• Frelsi eða fjötrar
• sjálfstæðið og vera ábyrgur fyrir sjálfum sér
• sjálfsákvörðun og stjórn
• þekkja sjálfan sig
• stuðningur

• Ótti
• blóðsykurfall
• fylgikvillar sjúkdómsins
• sannleikurinn

• Langanir
• að gera rétt
• að vera normal
• freistingar í það sem ekki má

Hvað segja sjúklingar?

Viðtalsrannsókn við fólk með

sykursýki

Ingadottir og Halldorsdottir 2008



MEÐFERÐARHELDNI –
AÐHELDNI

• Heilbrigðisstarfsfólk beitir

samskiptaháttum sem ýmist

hvetja eða letja

meðferðarheldni, 

• Letjandi geta leitt til

ósannsögli sjúklings og að

hann lágmarki samskiptin

eins og kostur er, t.d. hættir

að mæta í eftirlit

Hvað segja sjúklingar?

Viðtalsrannsókn við fólk með

sykursýki

Ingadottir og Halldorsdottir 2008



SAMSKIPTAHÆTTIR
HEILBRIGÐISSTARFSFÓLKS

EFLANDI

• Sýnir áhuga

• Hefur frumkvæði af því að veita

upplýsingar

• Virðir sjálfræði

• Einstaklingsmiðuð nálgun

• Nálgun sem jafningjar

• Sýnir skilning og stuðning

LETJANDI

• Áhugaleysi

• Liggur á upplýsingum

• Virðir ekki sjálfræði

• Rútínukennd og ópersónuleg nálgun

• Forræðishyggja

• Skammar, niðurlægir, sýnir vanþókun

Ingadottir og Halldorsdottir 2008



SJÚKLINGAFRÆÐSLA

• Fræðslustarfsemi (formleg og óformleg) sem beinist að

sjúklingum

• Fræðsluferlið - stutt er við nám sjúklings með viðeigandi

kennsluaðferðum og gögnum

• Markmið - að styðja við sjálfsumönnun og valdeflingu

sjúklinga (t.d. sjálfráða ákvarðanatöku varðandi meðferð) 

Redman 2004, Hoving o.fl. 2010



Eflandi 
sjúklinga-
fræðsla

Færni –
persónulegar þarfir, 

hreyfing, hvíld, 
næring, hreinlæti

Reynsla –
tilfinningar, fyrri 

reynsla, andleg líðan

Siðfræði –
réttindi og skyldur, 

þátttaka í 
ákvörðunum, 

trúnaður
Lífeðlisfræði-
legt – sjúkdómur, 

einkenni, meðferð og 
fylgikvillar

Félagslegt –
fjölskylda, samtök, 

sálgæsla, annar 
stuðningur

Fjárhagslegt –
kostnaður og 

bótaréttur, tryggingar

Eflandi sjúklingafræðsla – innihald – 6 svið

(Leino-Kilpi, 1998, 1999; Rankinen et al., 2007)



HEILSULÆSI

„Heilsulæsi tengist læsi einstaklingsins og felur í sér

þekkingu fólks, hvatningu og getu til þess að afla, 

skilja, meta og nota heilbrigðisupplýsingar til þess að

taka ákvarðanir varðandi heilbrigðisþjónustu, 

forvarnir sjúkdóma og heiluseflingu til að viðhalda

lífsgæðum eða bæta” (Sørensen o.fl., 2012, bls 3).

Þýðing:  Anna Kristín Einarsdóttir og Eyrún Jónsdóttir, 2017



HEILSULÆSI

• Nýlega farið að kanna heilsulæsi á Íslandi

• Erlendar rannsóknir sýna að allt að 50% fólks er

með skert heilsulæsi

• Þarf að meta og hafa í huga við skipulagningu

fræðslu og útgáfu fræðsluefnis



HVAÐ GETUM VIÐ ÞÁ GERT?



STUÐNINGUR VIÐ VALDEFLINGU

• rödd sjúklinga heyrist, t.d. með því að bjóða þeim í

rýnihópa, formlegt samstarf

• eflandi samskiptahættir

• valkostir í meðferð

• frumkvæði af upplýsingum um mögulega meðferðarkosti

• markviss aðstoð við að efla sjálfsumönnun



EFLING EINSTAKLINGSMIÐAÐRAR 
ÞJÓNSTU

Must Do With Me

1. What matters to you?

2. Who matters to you?

3. What information do you need?

4. Nothing about me without me

5. Personalised contact 

listening, dignity, compassion and respect

Healthcareimprovementscotland.org



BANNORÐ!??

Patient engagement

Patient journey

Patient-centric

Co-create

Compliance and adherence

Survivor

Fight

Caregiver

Shared Decision making

Negative



MEIRA UM ORÐANOTKUN



STEFNA LSH (2008)

• skoða ferli sjúklings frá innlögn til útskriftar

• efla teymisvinnu

• kennsla og þjálfun starfsfólks

• aðstæður, aðferðir og miðlar



VERKFÆRI - DÆMI



NOTAR GAGNREYNDA ÞEKKINGU…..

• fylgir fræðsluferlinu (mat á þörfum – markmið – innihald –

aðferðir og miðlar – mat á árangri)

• hugar að og metur heilsulæsi

• velur fjölbreytta fræðslumiðla og aðferðir

• notar Kenndu – mér (Teach Back) aðferðina (og Ask Me 3) 

sem styður við heilsulæsi



DÆMI UM STUÐNING VIÐ SJÚKLINGA
MEÐ SÁR

• 86% sjúklinga áttu erfitt með að

sjá sár sín

• 20% fylgdust með sárum

• að geta ekki séð sár var

upplifað sem skert sjálfræði

• 81% sögðu að það að fá myndir

myndi hjálpa þeim að fylgjast

með sárinu

• 58% sögðu að myndir myndu

auðvelda þeim í að vera

þátttakendur meðferð sinni



KENNDU AFTUR (TEACH-BACK)

• Teach-Back IHI https://www.youtube.com/watch?v=bzpJJYF_tKY

• Biður skjólstæðing að

endurtaka með eigin orðum

það sem verið var að

fræða/upplýsa um

• Er ekki próf

• Er til að kanna hvort ég hafi

komið fræðslunni nægilega

vel til skila

https://www.youtube.com/watch?v=bzpJJYF_tKY


GÆTA AÐ ÞVÍ AÐ KOMA ÞESSU AÐ Í
SAMTALI

• Ask Me 3

https://www.youtube.com/watch?v=zmhxK4theZo

https://www.youtube.com/watch?v=zmhxK4theZo


DÆMI UM AÐGERÐIR Á LSH TIL AÐ AUKA
ÞÁTTTÖKU SJÚKLINGA Í MEÐFERÐ

• Sjúklingaráðin 10

• Öryggi – myndband

• Samskiptasáttmáli

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/fraedsluefni/sjuklingaradin-10/
https://www.youtube.com/watch?v=Wt10fMBHBSI
https://www.landspitali.is/um-landspitala/fyrir-starfsfolk/samskiptasattmali-landspitala/


ÁBYRGÐ
HEILBRIGÐISSTOFNANA

Frá Landlæknisembættinu

Eflum gæði og öryggi í íslenskri

heilbrigðisþjónustu. 2016



ERUM VIÐ TILBÚIN TIL AÐ AXLA
ÞESSA ÁBYRGÐ?



TAKK FYRIR

brynjain@hi.is


