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Framtíðarskipan líknarþjónustu á Íslandi

Nóvember 2019

Tillögur starfshóps til ráðherra

Í janúar 2019 skipaði heilbrigðisráðherra starfshóp til að gera tillögur að

skipulagningu líknar- og lífslokameðferðar á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum,
Suður- og Vesturlandi. Hlutverk hópsins var að taka saman yfirlit, greina þörf

líknar- og lífslokameðferðar á svæðinu ásamt því að setja fram tillögur um
skipulag og framkvæmd og gera kostnaðaráætlun.

Formaður starfshópsins var skipaður án tilnefningar Berglind Víðisdóttir
hjúkrunarfræðingur hjá HERA, Landspítala, sem er sérhæfð líknarþjónusta en

skammstöfunin stendur fyrir Heima-Eftirlit-Ráðgjöf-Aðstoð. Aðrir í hópnum voru
Valgerður

Sigurðardóttir

læknir

Landspítala,

Rún

Halldórsdóttir

læknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Sigurður Árnason læknir Heilbrigðisstofnun

Suðurnesja og Anna María Snorradóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar við

Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Starfsmaður hópsins var Helga Harðardóttir
sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.

Hópurinn hafði til hliðsjónar í tillögum sínum áherslur nýsamþykktrar
heilbrigðisstefnu og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar.

Lagt er til að ráðinn verði verkefnisstjóri til þriggja ára til að tryggja að
framtíðarskipan líknarþjónustu á Íslandi verði innleidd.

Er það von hópsins að skýrslan verði leiðarvísir starfsfólks og stjórnenda um
samræmda líknar- og lífslokameðferð.
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Tillögur starfshóps um skipulag og framkvæmd líknarmeðferðar
Sérhæfð líknarþjónusta
Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Miðlæg miðstöð líknarmeðferðar

Landspítali

Skilgreind eining, með skýrum ferlum
og tengiliðaupplýsingum

Vinnuframlag starfsmanna

Viðbótarstöðugildi í hjúkrunar- og
læknisfræði í líknarráðgjafateymi.
Skilgreina stöðu annarra meðlima
teymisins

Landspítali

Fullmótað teymi

Kostnaður vegna aukinna stöðugilda

Bera ábyrgð á klínískum
leiðbeiningum um líknarmeðferð

Líknarráðagjafateymi

Leiðbeiningar reglulega endurskoðaðar
í samræmi við erlend viðmið

Enginn

Efla samvinnu fagstétta

Efla teymisvinnu og skilgreina
hlutverk hennar

Landspítali

Skilgreint þverfaglegt teymi um
sérhæfða líknarmeðferð innan
spítalans, sem gengur þvert á svið

Enginn

Efla samskipti fagstétta

Auka rafræn samskipti og aðgang
að rafrænni miðlun gagna

Landspítali og Embætti
landlæknis

Allir vinni í rafrænum kerfum sem tala
saman

Hluti af kostnaði við rafræna
sjúkraskrá

Standa fyrir fræðslu og kennslu

Landspítali

Fjöldi funda, fjöldi þátttakenda, hlutfall
eininga/stofnana sem þegið hafa
fræðslu

Átaksverkefni til 3ja ára,
hlutastöðugildi 50% starfshlutfall

Útbúa fræðsluefni sem er
aðgengilegt fagfólki

Landspítali

Miðla fræðsluefni rafrænt

Átaksverkefni til 3ja ára,
hlutastöðugildi 50% starfshlutfall

Aðgengi fagfólks að
sérfræðiþekkingu sé skýrt

Landspítali

Tengiliðaupplýsingar liggi fyrir (netföng,
sími, tími þjónustu o.fl)

Átaksverkefni til 3ja ára,
hlutastöðugildi 50% starfshlutfall

Bjóða heimilislæknum í
sérfræðinámi upp á sérhæfð
námskeið/námsdvöl á
líknareiningu

Landspítali og HÍ

Námsleið í boði og námsmat skilgreint,
mögulega valnámskeið

Liggur ekki fyrir

Markmið

Auka aðgengi fagfólks að
sérfræðiþekkingu um
líknarmeðferð

Að miðla þekkingu til fagstétta
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Sérhæfð líknarþjónusta - frh.
Markmið

Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Bætt skráning um
líknarmeðferð

Hafa forgöngu með samræmda
skráningu í Sögu hvað varðar
almenna og sérhæfða
líknarmeðferð

Landspítali

Gæðaskjöl til staðar

Enginn

Útbúa matstæki sem nýtist við
almenna líknarmeðferð á
heilbrigðisstofnunum, í
heimahjúkrun og á
hjúkrunarheimilum

Landspítali í samvinnu við aðila
sem sinna almennri
líknarmeðferð

Matstæki til staðar

Vinnuframlag starfsmanna

Útbúa viðmið um verklag við
sérhæfða líknarmeðferð

Landspítali

Gæðaskjal til staðar

Enginn

Útbúa fyrirmynd af lyfjaskríni og
innleiða notkun þess á landsvísu

Landspítali og HVE

Lyfjaskrín með leiðbeiningum stendur
þeim til boða sem kjósa að nýta sér
það.

Vinnuframlag starfsmanna

Skilgreina sjúklingahópa og meta
þörfina

Landspítali

Framkvæmdaáætlun um sérhæfða
líknarmeðferð

Vinnuframlag starfsmanna

Áætlun liggur fyrir

Vinnuframlag starfsmanna

Huglægt mat á viðhorfi almennings

Vinnuframlag starfsmanna

Staðla verklag

Að sérhæfð líknarmeðferð
standi fleirum sjúklingahópum
til boða en
krabbameinssjúklingum

Auka þekkingu og efla skilning
almennings á tilgangi og eðli
líknarmeðferðar
/lífslokameðferðar

Gera áætlun og kostnaðarmat um
sérhæfða líknarmeðferð

Greinaskrif, viðburðir, samstarf við
hagsmunahópa og
aðstandendafélög

Landspítali
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Markmið

Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum

Hópnum er ætlað að vinna að
framgangi líknarmeðferðar á
hjúkrunarheimilum

Fulltrúar frá hjúkrunarheimilum
ásamt sérfræðingi í
líknarmeðferð

Hópurinn skipaður

Vinnuframlag starfsmanna

Tryggja að líknarþjónusta sé í
boði fyrir alla þá heimilismenn sem á þurfa að halda

Setja þjónustuviðmið

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum

Þjónustuviðmið til staðar

Vinnuframlag starfsmanna

Útbúa staðlaða verkferla um
almenna líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum

Skilgreindir verkferlar til staðar

Vinnuframlag starfsmanna

Eftirlit með að unnið sé skv.
klínískum verkferlum

Embætti landlæknis

Að mat á gæðum líknandi meðferðar sé
hluti af eftirliti EL með
þjónustuveitendum

Enginn

Setja viðmið um mönnun

Stjórnendur á hverjum stað

EL með þjónustuveitendum

Möguleg aukin mönnun

Færnimat er hluti af starfslýsingu og
hæfniskröfum

Vinnuframlag starfsmanna

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Fjöldi heimila sem nýta sér lyfjaskrín
við lok lífs

Vinnuframlag starfsmanna

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Ábyrgðaraðili tilnefndur

Enginn

Tryggja að aðkoma og hlutverk
allra aðila sé skýrt og skilgreint

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Skilgreint þverfaglegt teymi um
almenna líknarmeðferð innan
heimilis/stofnunar, sem gengur þvert á
deildir þess

Enginn

Bjóða upp á aðkomu
öldrunarlækna/
krabbameinslækna/heilmilislækn
a með þekkingu í almennri
líknarmeðferð

Landspítali, heilbrigðisstofnanir
og Sjúkratryggingar Íslands

Samningur eða samkomulag um
samstarf

Liggur ekki fyrir

Tryggja gæði
líknarþjónustunnar

Tilgreina matskvarða um færni
starfsfólks í veitingu almennrar
líknarmeðferðar
Innleiða notkun lyfjaskríns við lok
lífs
Styðja við sérþekkingu um
veitingu líknarmeðferðar á
hjúkrunarheimilum

Virk teymisvinna fagstétta

Tilnefna aðila innan hvers
heimilis sem veitir líknarmeðferða
forsögu

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum og
stjórnendur hjúkrunarheimila
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Markmið

Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Auka vitund um mikilvægi
samtals um markmið
meðferðar

Skilgreina verkferla um
meðferðarmarkmið

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Gæðaskjal til staðar á stofnuninni

Vinnuframlag starfsmanna

Reglulegir fræðslufundir
/fjarfundir í tengslum við 3ja ára
átaksverkefni sérhæfðrar
líknarþjónustu

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum og
stjórnendur hjúkrunarheimila

Fjöldi funda, fjöldi þátttakenda, hlutfall
eininga/stofnana sem þegið hafa
fræðslu

Liggur ekki fyrir

Fagfólk sæki námskeið um
líknarmeðferð í tengslum við 3ja
ára átaksverkefni sérhæfðrar
líknarþjónustu og nýti fjarnám
eftir þvi sem hægt er

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Hlutfall starfsfólks sem sækir námskeið

Liggur ekki fyrir

Bæta skráningu um
líknarmeðferð

Innleiða samræmda skráningu

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Reglulegar úttektir á rafrænni
skráningu

Liggur ekki fyrir

Auka þekkingu og efla skilning
almennings á tilgangi og eðli
líknarmeðferðar
/lífslokameðferðar

Greinaskrif, viðburðir, samstarf við
hagsmunahópa og
aðstandendafélög

Vinnuhópur um almenna
líknarmeðferð á
hjúkrunarheimilum og aðrir

Huglægt mat á viðhorfi almennings

Vinnuframlag starfsmanna

Innleiða staðlaða lýsingu á
aðbúnaði og eiginleikum rýmis
(sjá kafla 10.1.3)

Stjórnendur

Líknarrými til staðar

Liggur ekki fyrir

Endurskoða kröfulýsingu fyrir
hjúkrunarheimili hvað varðar
rekstur á líknarrýmum

HRN, SÍ, heilbr.stofnanir

Fjármögnun líknarrýma er tryggð, mat á
nýtingu

Enginn

Setja viðmið um innlagnir í
líknarrými á hverjum stað

Stjórnendur og starfsfólk í
heimahjúkrun og heilsugæslu
ásamt stjórnendum
hjúkrunarheimila

Viðmið liggur fyrir

Liggur ekki fyrir

Útbúa viðmið og ferli

Stjórnendur hjúkrunarheimila

Skilgreint ferli til staðar á öllum
hjúkrunarheimilum

Enginn

Efla sérþekkingu fagfólks á
hjúkrunarheimilum

Að útbúa líknarrými innan allra
hjúkrunarheimila fyrir sjúklinga
sem eru í heimahjúkrun

Að sinna heimilismönnum
heima
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Almenn líknarþjónusta - heimahjúkrun
Markmið

Tryggja skilvirka/örugga
læknisþjónustu fyrir sjúklinga í
heimahjúkrun

Tryggja gæði
líknarþjónustunnar

Styðja við sérþekkingu í að
veita líknarmeðferð í
heimahjúkrun

Virk teymisvinna í
líknarmeðferð sem er veitt á
heimili fólks

Verkefni

Skjólstæðingur er almennt í
umsjá læknis heilsugæslu
Við breytingu á ástandi þá flyst
skjólstæðingur í bráða
heimateymi aldraðra. (sjá dæmi
um fyrirkomulag í viðauka L).

Nóvember 2019

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Stjórnendur heilsugæslu og
heimahjúkrun

Skilgreindir verkferlar til staðar

Enginn

Komum á bráðamóttöku fækkar,
legudögum fækkar og bæta feril
útskrifta af Landspítala

Kostnaðarmat á rekstri og umfangi
bráða heimateymis aldraðra liggur
ekki fyrir en hægt er að hafa til
viðmiðunar kostnað tilraunaverkefnisins. Sjá viðauka

Stjórnendur á Landspítala,
heilsugæslu og heimahjúkrun

Útbúa staðlaða verkferla í
kringum þá þjónustu sem veita á
á hverjum stað

Stjórnendur og starfsfólk í
heimahjúkrun og heilsugæslu

Skilgreindir verkferlar til staðar

Enginn

Eftirlit með að unnið sé skv.
klínískum verkferlum

Embætti landlæknis

Að mat á gæðum líknarmeðferðar sé
hluti af eftirliti EL með
þjónustuveitendum

Enginn

Setja viðmið um sólarhrings
mönnun í líknarþjónustu

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Viðmið liggur fyrir

Enginn

Tilgreina matskvarða um færni
starfsfólks í veitingu almennrar
líknarmeðferðar

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Færnimat er hluti af starfslýsingu og
hæfnikröfum

Vinnuframlag starfsmanna

Innleiða notkun lyfjaskríns við lok
lífs

Stjórnendur heimahjúkrunar og
heilsugæslu

Fjöldi heilsugæsla og HR sem nýta sér
lyfjaskrín við lok lífs

Enginn

Tilnefna aðila sem veitir málinu
forstöðu á hverju svæði
(ráðgefandi líknarteymi)

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Tilnefndur aðili

Liggur ekki fyrir

Tryggja að aðkoma og hlutverk
allra teymisaðila sé skýrt og
skilgreint

Stjórnendur og starfsfólk í
heimahjúkrun og heilsugæslu

Enginn

Tryggja aðgengi að líknarlæknum

Stjórnendur í heimahjúkrun,
heilsugæslu og Landspítala

Skilgreint þverfaglegt teymi um
almenna líknarmeðferð innan
stöðvar/stofnunar, sem gengur þvert á
deildir þess

Aðgangur skipuleggjenda
heimahjúkrunar að fjölbreyttum
fagstéttum, s.s. sálfræðingi,
félagsráðgjafa, lyfjafræðingi,
næringarfræðingi eftir því sem
þurfa þykir

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Þjónusta líknarlæknis er til staðar ef á
þarf að halda

Kostnaður fer eftir umfangi

Samsetning fagstétta í teyminu

Liggur ekki fyrir, en er hluti af því að
styrkja grunnþjónustu
heilsugæslunnar
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Almenn líknarþjónusta - heimahjúkrun - frh. 1
Markmið

Að skjólstæðingar með skert
heilsufar geti dvalið sem lengst
á eigin heimili
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Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Tryggja að líknarþjónustan
samræmist þörf

Stjórnendur og starfsfólk
Landspítala, í heimahjúkrun og
í heilsugæslu

Mat á komum á bráðamóttökur.
Andlátum í heimahúsi á vegum
heimahjúkrunar fjölgi

Liggur ekki fyrir

Mat á niðurstöðu könnunar

Enginn

Þjónustukönnun meðal
skjólstæðinga heimahjúkrunar

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Innleiða fjarþjónustutækni

Stjórnendur og starfsfólk í
heimahjúkrun og heilsugæslu

Virk notkun fjarþjónustutækni í
líknarmeðferð á heimili fólks

Upphafskostnaður en ávinningur
borgar oftast upp nýjan kostnað í
kringum innleiðingu

Skilgreina verkferla um
meðferðarmarkmið

Stjórnendur heilsugæslu

Gæðaskjal til staðar á Landspítala
(setja slóð)

Enginn

Reglulegir fræðslufundir
/fjarfundir í tengslum við 3ja ára
átaksverkefni sérhæfðrar
líknarþjónustu

Landspítali ásamt stjórnendum
og starfsfólki í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Fjöldi funda, fjöldi þátttakenda, hlutfall
eininga/stofnana sem þegið hafa
fræðslu

Liggur ekki fyrir

Fagfólk sæki námskeið um
líknarmeðferð í tengslum við 3ja
ára átaksverkefni sérhæfðrar
líknarþjónustu og nýti fjarnám
eftir því sem hægt er

Stjórnendur í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Hlutfall starfsfólks sem sækir námskeið

Liggur ekki fyrir

Bæta skráningu um
líknarmeðferð

Innleiða samræmda skráningu

Stjórnendur og starfsfólk í
heimahjúkrun og heilsugæslu,
EL

Reglulegar úttektir á rafrænni
skráningu

Liggur ekki fyrir

Auka þekkingu og efla
skilning almennings á tilgangi
og eðli líknarmeðferðar
/lífslokameðferðar

Greinaskrif, viðburðir, samstarf við
hagsmunahópa og
aðstandendafélög

Heilsuvera og fagfólk í greininni

Huglægt mat á viðhorfi almennings

Enginn

Auka vitund um mikilvægi
samtals um markmið
meðferðar

Efla sérþekkingu fagfólks sem
veitir líknarmeðferð á heimili
fólks
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Almenn líknarþjónusta - heimahjúkrun - frh. 2
Markmið
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Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Viðbótarkostnaður

Virkja stuðnings- og
eftirlitsnet í kringum sjúkling
og fjölskyldu hans

Kortleggja stuðningsnet og
skilgreina hlutverk hvers og eins

Starfsfólk í heimahjúkrun og
heilsugæslu

Fjölskyldutré

Enginn

Nýta vettvangsliða í eftirliti
og mat á sjúklingi

Styrkja umgjörð í kringum
vettvangsliða á svæðinu. Fræðsla
og þjálfun

RKÍ, heilbrigðisstofnanir,
sjúkraflutninga aðilar

Verklag til staðar ásamt skýrum
leiðbeiningum og tengiliðaupplýsingum.
Tryggja góða skráningu og mat á
árangri

Fer eftir umfangi

Skilgreina ferli

Landspítali, heilbrigðisstofnanir
og hjúkrunarheimili í samvinnu
við stjórnendur heimahjúkrunar
og heilsugæslu

Skilgreindir verkferlar til staðar

Enginn

Tryggja skilvirkt innlagnarferli
á sjúkrahús eða í líknarrými
hjúkrunarheimila þegar
ástand sjúklings breytist, án
milligöngu bráðamóttöku
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Menntun fagstétta
Markmið

Bæta menntun fagfólks í
líknarmeðferð með því að
tryggja að menntastofnanir
fagstétta fjalli um
líknarmeðferð

Bæta menntun fagfólks í
upplýsingatækni og þjálfun í
notkun fjarheilbrigðisþónustu
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Verkefni

Hver vinnur

Mælikvarði á árangur

Kostnaður

Gera úttekt á námi fagstétta og
kortleggja umfang kennslu í
líknarmeðferð

HÍ, HA í samstarfi við
Landspítala og aðra
hagsmunaaðila

Skýrsla um niðurstöðu

Enginn

HÍ, HA í samstarfi við
Landspítala og aðra
hagsmunaaðila

Áætlun liggur fyrir

Enginn

Koma á fót kennslustöðu í
læknisfræði og hjúkrunarfræði um
líknarmeðferð

HÍ, HA í samstarfi við
Landspítala og aðra
hagsmunaaðila

Kennslustöður til staðar í a.m.k. læknisog hjúkrunarfræði

Liggur ekki fyrir

Koma slíkri þekkingu inn í nám
fagstétta

HÍ, HA í samvinnu við
heilbrigðisstofnanir

Fjarheilbriðisþjónusta hluti af
námsskrá

Enginn

Gera áætlun um þá þekkingu sem
þarf að vera til staðar í samvinnu
við menntastofnanir
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Viðauki L – Bráða heimateymi aldraðra
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