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Ljósið

Ljósið fellur ekki 
og hefur aldrei gert

Það er með sterkari vængi
en hásir mávarnir

Ljósið tekur sífellt á sig
nýjar myndir:

Þanin segl 
við sjónarrönd
Glitrandi bergvatn
Andardráttur í svartamyrkri

Ljósið fellur ekki 
og hefur aldrei gert

Það streymir stöðugt

Sigurður Pálsson 



Fyrir allmörgum árum stóð ég kvöldvakt á deild 
á Landspítalanum. Í minni umsjá þetta kvöld var 
ríflega áttræð kona sem hafði lagst inn fyrr um 
daginn eftir að hafa fengið litla blæðingu inn á 
heila. Einkennin voru að mestu gengin til baka en 
hún átti að vera í eftirliti á deildinni í það minnsta 
til morguns. Konan var smávaxin og fíngerð, liðað 
hvítt hárið vel hirt en þvælt eftir legu í rúmi allan 
daginn. Hún klæddist spítalafötum og mjúkum, 
smárósóttum náttslopp, augnaráð hennar var hlýtt 
og manngæskan sem frá henni streymdi næstum 
áþreifanleg. Hún talaði fallega til mín og annarra og 
kallaði mig elsku konuna í öðru hverju orði. Þegar 
ég kynnti mig fyrir henni í upphafi vaktar og spurði 
hvort hana vanhagaði um eitthvað sagðist hún hafa 
það ljómandi gott en óskaði eftir aðstoð í sturtu, 

Augnablik lífsins
Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir
hjúkrunarfræðingur og fræðikona



sem var auðsótt. Var vön að sturta sig á hverjum 
morgni en hafði ekki komist þennan morgun vegna 
blæðingarinnar, eða „þessara láta í mér“, eins og 
hún orðaði það sjálf hlæjandi. Eftir sturtuna bað 
hún mig um að sækja krem sem hún gleymdi inni á 
herberginu sínu: „Já tengdadóttir mín er flugfreyja 
og hún færði mér þetta um daginn frá Ameríku. Ég 
hef ekki tímt að nota það en elsku konan hvað það 
ilmar vel! Þetta er Elizabeth Arden hunangskrem, og 
ég er viss um að ég yngist um tuttugu ár af því!“, hún 
hló dátt. Ég fór eftir kreminu og aðstoðaði hana við 
að bera það á sig. „En við skulum bara setja smávegis 
núna, ég ætla að spara það, svona ægilega fínt krem.“ 
Ilmandi sæl lagðist hún til svefns og lokaði aftur 
augunum sínum. En þau opnuðust aldrei aftur. 
Síðar um nóttina fékk hún aðra og umfangsmeiri 
heilablæðingu sem hvorki var hægt koma í veg fyrir 
né bregðast við. 
Á sama tíma og við erum meðvituð um endanleika 
okkar erum við minnt á allt sem við eigum að vera 
og gera. Hagfræði nútímans einkennist af skilaboðum 
um skort; auglýsingar læða sér inn í alla miðla um 
að okkur skorti einmitt það sem verið er að auglýsa, 
við berum okkur ómeðvitað saman við samferðafólk 
okkar á samfélagsmiðlum og lútum iðulega í lægra 
haldi fyrir þeim samanburði – okkur skortir það sem 
þau hafa – og hvað sem við gerum erum við aldrei 
nóg. Stöðugt fjölgar leiðunum sem draga athygli 
okkar frá því sem öllu máli skiptir og æ meiri tíma 
er varið í að fylgjast með lífum annarra. Tíma sem 
er varið í að bregðast við tilbúna skortinum sem 
nútímahagfræðin hamrar á okkur er ekki varið í neitt 
annað. 



Áður en lífið skellur á okkur með öllum sínum 
óvæntu uppákomum finnst okkur við hafa allan 
tímann í veröldinni til að mæta skortinum. En hver 
dagur sem okkur er gefinn geymir upplifanir sem við 
vitum ekki hverjar eru. Höfum jú hugmyndir um 
það, gerum áætlanir fram í tímann og leggjum upp 
með ákveðin fyrirheit. Svo á sér eitthvað stað sem 
breytir öllu, tilverunni er snúið á hvolf, lífið eins og 
við þekktum það er ekki lengur og við endurmetum 
hvað það er sem skiptir okkur mestu máli. Þá getum 
við aðeins stjórnað eigin viðbrögðum. 
Í aðdraganda hátíðanna nær skortshagfræðin hámarki 
og á greiðari leið að athygli okkar. En það eina 
sem er af skornum skammti í lífi okkar er tíminn 
sem okkur er gefinn til að vera til. Veljum í hvað 
tímanum er varið af kostgæfni. Gefum okkur tíma, 
því hvað sem við gerum þá fylgjum við alltaf okkur 
sjálfum. Verum til staðar, iðkum nærandi samskipti 
og hlúum að tengslum við fólkið sem við elskum. 
Notum allt kremið og njótum hversdagslegu, litlu 
augnablikanna sem eru lífið sjálft.  
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Stefnt er að því að halda námskeið 
þar sem umfjöllunarefnið verður 

líknarmeðferð aldraðra. Áhugasöm eru 
hvött til að taka daginn frá og fylgjast með 

vef og Facebook síðu Lífsins þar sem 
nánari upplýsingar munu birtast á nýju ári. 
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Líknarmeðferð 
frá greiningu
Kristín Lára Ólafsdóttir
sérfræðingur í hjúkrun
 Katrín Edda Snjólaugsdóttir 
hjúkrunarfræðingur 
líknaráðgjafateymi Landspítala 

Mælt hefur verið með að líknarmeðferð sé veitt 
frá greiningu lífsógnandi sjúkdóma. Árið 2010 
kom út grein eftir Temel o.fl. þar sem sagt var 
frá niðurstöðum tímamótarannsóknar þar sem 
sjúklingar með útbreitt lungnakrabbamein fengu 
líknarmeðferð frá greiningu samhliða hefðbundinni 
krabbameinsmeðferð. Það sem þótti merkilegt við 
niðurstöðurnar var að auk þess að meta sig með betri 
lífsgæði og minni kvíða og þunglyndi lifðu þessir 
sjúklingar marktækt lengur.  
Í kjölfarið ákvað líknarráðgjafarteymi í samstarfi 
við krabbameinslækna á Landspítala að bjóða 
uppá sambærilega þjónustu. Frá árinu 2013 
hafa sjúklingar með útbreitt lungnakrabbamein 
fengið stuðningsþjónustu sem byggir á fyrirmynd 
frá rannsókn Temel o.fl. (2010) og frá 2018 
einnig sjúklingar með briskrabbamein og illvígt 
heilakrabbamein. Þá hefur teymið einnig sinnt 
sjúklingum með önnur útbreidd krabbamein sem 
metnir eru í þörf fyrir þessa þjónustu.  
Þjónustan felst í viðtölum við hjúkrunarfræðinga 



líknarráðgjafateymis og sjúklingurinn fær fyrsta viðtal 
hjá stuðningsþjónustu 6 vikum eftir greiningarviðtal 
hjá krabbameinslækni og er hvattur til að taka 
með sér aðstandanda. Í samtalinu er lögð áhersla 
á að meta einkenni og hjúkrunarfræðingar leita 
til líknarlæknis eftir þörfum varðandi meðferð 
einkenna auk þess að vera í góðu samstarfi við 
krabbameinslækni og teymisstjóra hjúkrunar 
sjúklings. Í viðtölunum er kannaður skilningur 
sjúklings og fjölskyldu á sjúkdómsástandi og við 
hverju megi búast í framhaldi og veittar upplýsingar 
eftir þörfum. Farið er í gegnum mat á einkennum 
og líðan þar sem notuð eru stöðluð matstæki og 
tekin saga einkenna og bjargráð sjúklings könnuð. 
Gefnar eru ráðleggingar um meðferð og kynnt úrræði 
sem gætu gagnast sjúklingi og aðstandendum og 
veittur stuðningur. Þá er sjúklingum gefinn kostur 
á því að ræða framtíðina þegar sjúkdómsástandið 
versnar og hvað sjúklingnum er mikilvægast þegar 
hann veikist meira. Boðið er upp á regluleg viðtöl 
á 6-8 vikna fresti. Sjúklingnum er þess á milli 
boðið að hafa samband símleiðis auk þess að 
hjúkrunarfræðingurinn hringir til að fylgja eftir 
meðferð einkenna gerist þess þörf. Sé sjúklingurinn 
búsettur á landsbyggðinni getur hann fengið fjarfund 
í stað viðtals á göngudeild.  
Með þessari þjónustu er markmiðið að hjálpa 
sjúklingnum að aðlagast sjúkdómsgreiningu, finna 
jafnvægi milli vonar og ótta, lifa sem bestu lífi með 
alvarlegan sjúkdóm og að lokum að hjálpa honum 
að átta sig á því að tíminn sé að styttast og undirbúa 
lífslok (Jakobsen o.fl, 2021).  Árið 2021 fengu 84 
sjúklingar þessa þjónustu á Landspítala.  



Á lyflækningadeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
á Selfossi hefur í gegnum tíðina verið veitt líknar - 
og lífslokameðferð en með vaxandi þörf og áherslu 
á að þjónusta sé í nærumhverfi einstaklinga var sett 
í gang vinna við að þróa þá meðferð enn frekar. 
Haustið 2020 voru opnuð fjögur rými á deildinni 
sem skilgreind eru sem líknarrými þar sem áhersla 
er á að veita heildræna meðferð fyrir sjúklinga og 
aðstandendur þeirra sem eru með erfið einkenni 
vegna sjúkdómsástands eða standa frammi fyrir 
lokastigi sjúkdóms og eru deyjandi.  
Húsnæðið býður enn sem komið er ekki upp á að 
rýmin séu á afmörkuðu svæði innan deildarinnar en 
það verður vonandi að veruleika í náinni framtíð. 
Fram að því er þó mikilvægt fyrir svæðið að hafa 
rýmin þar sem aukin þjónusta og þekking skapast 
þannig að stuðningur við skjólstæðingahópinn 
verður sýnilegri. Við höfum fundið fyrir miklum 
velvilja frá félagasamtökum á svæðinu sem hafa verið 
örlát og meðal annars gefið deildinni hægindastóla 

Líknarrými á Selfossi  

Urður Ómarsdóttir 
hjúkrunarfræðingur á lyflækningadeild á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 



og sérstakt rúm sem nýtist vel fyrir skjólstæðingana 
okkar.  
Við erum einstaklega heppin með fjölbreyttan og 
samstilltan hóp starfsfólks sem hefur áhuga á að gera 
enn betur við að sinna skjólstæðingum með ólíkar 
þarfir og leggur sitt af mörkum til þess að styðja sem 
best við hvern og einn. Með tilkomu líknarrýmanna 
hefur verið stuðlað að samhæfðara verklagi og 
þverfagleg samvinna aukin en til stendur að efla 
þessa þjónustu og samstarf á milli þjónustustiga á 
svæðinu enn frekar. Þannig eiga skjólstæðingar að 
geta fengið viðeigandi þjónustu hvort sem þeir sækja 
hana til heilsugæslu, á göngudeild, í heimahjúkrun, 
eru inniliggjandi á lyflækningadeild eða búa á 
hjúkrunarheimili sem starfrækt er við stofnunina á 
Selfossi. Með því að veita samfellu í líknarþjónustu á 
svæðinu allt frá greiningu á lífsógnandi sjúkdómi þar 
til yfir lýkur er það von okkar að við náum að stuðla 
að bættri líðan og lífsgæðum þeirra skjólstæðinga sem 
á þjónustunni þurfa að halda.  



MPA (Multi Professional Academy) 
Fimm daga námskeið við St. 
Christopher’s hospice í London 

 
Ég fékk það tækifæri núna í október að sækja 
námskeið við St. Christopher‘s hospice í London. 
Heiti námskeiðsins var Looking forward: Hospice 
Care fit for the future. 
Þátttakendum var gert kleift að spegla áskoranir sem 
þeir eru að fást við og fá aðstoð eða hugmyndir við 
að leysa úr þeim. Hvernig hægt er að nýta okkar 
fáu úrræði til að ná til sem flestra, að líknaþjónusta 
sé ekki einungis fyrir fáa útvalda. Hvernig efla þarf 
samtalið um dauðann í samfélaginu og áhersla á 
þátttöku allra í samfélaginu að hugsa um náungann. 
Þátttaka sjálfboðaliða er mikil og áhugavert hvernig 
það er útfært og við gætum lært af þessu. 

Það var mjög áhugavert að heyra breyttar áherslur 
hjá þeim en áherslan er á endurhæfingu (Holistic 
Rehabilitative Palliative Care) en hún leggur áherslu 
á heildrænt mat hjá þeim sem eru að nálgast lok 
lífs. Hvernig hægt sé að efla þátttöku aðstandenda, 
en einnig nærsamfélagið til að gera fólki kleift að 
lifa vel þar til það deyr með því að tileinka sér 
hugmyndafræði þessa endurhæfingamódels. Í raun 
byggir þetta á hugmyndafræði Cicely Saunders: að 

Ásdís Ingvarsdóttir 
hjúkrunarfræðingur
deildarstjóri HERU – 
sérhæfð líknarheimaþjónusta



gera deyjandi einstaklingi kleift að lifa þar til hann 
deyr, með þeim takmörkunum sem heilsa hans 
leyfir. Að hann hafi stjórn og sjálfstæði á eigin heilsu 
meðan mögulegt er.

Þau hafa einnig tekið upp hugmyndafræði 
WMTY sem er alþjóðleg einstaklingsmiðuð 
umönnunarhreyfing innblásin af greininni Shared 
Decision-Making: The Pinnacle of Patient-Centered 
Care, sem var skrifuð 2012 af Michael Barry og 
Susan Edgman-Levitan. Sú hugmyndafræði byggir 
á meginreglunni Spyrja, hlusta, gera; að skilja hvað 
er „mikilvægast“ fyrir sjúklinga, sem leiðir til betri 
umönnunar og bættrar upplifunar sjúklinga.
Þátttakendur á námskeiðinu voru sjö og komu frá 
Brasilíu, Suður-Afríku, Indlandi, Buthan, Nigeríu, 
Tékklandi og Íslandi. Allt heilbrigðisstarfsmenn 
sem eru leiðandi í störfum í sínu heimalandi. Þó 
áskoranir séu aðeins mismunandi á milli landa 
og þjóða þá kemur alltaf á óvart hvað margt er 
sameiginlegt og hvernig við getum speglað reynslu 
okkar og lært hvert af öðru.

Það var mjög vel tekið á móti okkur og mjög 
áhugavert að fá að kynnast og upplifa í svona 
frábæru umhverfi sem þarna er.
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