
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða virðingu 
sem hluta af umönnun í heilbrigðisþjónustu með 
áherslu á að lýsa leiðum sem hjúkrunarfræðingar 
geta notað í daglegu starfi til að viðhalda og efla 
virðingu sjúklinga.

Rýnirannsókn (e. Scoping studies). Leitað var í 
gagnasöfnunum PubMed, Web of Science og Scopus 
að efni frá 1997-2017. Leitarorðin voru: Dignity 
in healthcare, dignity nursing, fostering dignity 
(virðing í heilbrigðisþjónustu, virðing í hjúkrun, að 
stuðla að virðingu).

Fjórtán greinar voru valdar í samantektina. 
Tólf greinanna voru eigindlegar rannsóknir, 
ein var fræðigrein og ein fræðileg samantekt/
hugtakagreining. Alls voru nefnd fimmtíu og 
sjö þemu í niðurstöðum þessara fjórtán greina. 
Þessi þemu voru borin saman og þau sem voru 
lík flokkuðust saman í fjögur ný meginþemu: 
Persónumiðuð hjúkrun; Eiginleikar í framkomu 
hjúkrunarfræðinga; Samskipti og Umhverfi.

Að viðhalda og efla virðingu sjúklinga byggir á 
framkomu hjúkrunarfræðinga og samskiptum sem 
fela í sér að sjúklingi finnist að á hann sé hlustað og 
tekið hafi verið tillit til hans sjónarmiða. Umhverfið 
hefur einnig áhrif á virðingu, að aðbúnaður sé góður 
og skilyrði séu fyrir næði.

Tilgangur

ÚTDRÁTTUR

Aðferð

Niðurstöður

Ályktun

HAGNÝTING 
RANNSÓKNARNIÐURSTAÐNA
„Hvers vegna ættir þú að lesa þessa grein?“

Nýjungar: Hjúkrunarfræðingar þurfa að ígrunda 
hugsanir sínar, tilfinningar og framkomu í 
daglegri umönnun til að geta viðhaldið virðingu 
sjúklinga.

Hagnýting: Þegar hugað er að virðingu sjúklinga 
finna þeir fyrir stjórn, sjálfstrausti og vellíðan.

Þekking: Hjúkrun sem viðheldur og eflir virðingu 
er gefandi og veitir starfsánægju.

Áhrif á störf hjúkrunarfræðinga: 
Virðing er ekki fólgin í því að koma fram við aðra 
eins og maður vill láta koma fram við sjálfan sig, 
heldur felur hún í sér að koma fram við aðra eins 
og þeir vilja láta koma fram við sig.

Að efla virðingu í daglegri hjúkrun
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Enska orðið dignity kemur frá latneska orðinu dignitas/dignus sem þýðir að vera verðugur 
(Anderberg o.fl., 2007). Þegar fræðilegur bakgrunnur orðsins dignity er skoðaður má segja að 
það feli í sér tvær ólíkar merkingar, algilda og afstæða  Algilda merkingin felur það í sér að allar 
manneskjur hafa gildi óháð aðstæðum eða utanaðkomandi áhrifum. 

Að hafa gildi og eiga tilkall til virðingar er einfaldlega hluti af því að vera manneskja. Þessi algildi 
er forsenda siðferðslegra gilda og mannréttindi eru byggð á þessari merkingu. Afstæða merking 
hugtaksins er fólgin í virðingu út frá eigin upplfiun  (sjálfsvirðingu) eða út frá framkomu annarra 
(Jacobson, 2007).  Í þessari grein er valið að nota orðið virðing yfir enska orðið dignity þar sem 
það er orðið sem mest er notað yfir þetta hugtak og vísar þá til afstæðar virðingar sem er samt 
aldrei hægt að taka úr samhengi við algilda virðingu.

Veikindi og afleiðingar þeirra eru utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á virðingu. Það er eitt 
af hlutverkum hjúkrunarfræðinga að viðhalda virðingu sjúklinga (Condon og Hegge, 2011). 
Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar sem upplifa virðingu frá heilbrigðisstarfsfólki sýna betri 
meðferðarheldni, hlúa betur að forvörnum og eru ánægðari með umönnun sína (Jacobson, 
2009). Virðing hefur áhrif á sjálfsálit og getur þar með haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu. 
Lágt sjálfsálit hefur verið tengt við neikvæðar tilfinningar og getur leitt til kvíða og þunglyndis 
(Clark, 2010).

Það að við getum haft áhrif á virðingu skjólstæðinga okkar og þar með andlega líðan varð til 
þess að áhugi kviknaði á að skoða nánar hugtakið virðing í heilbrigðiskerfinu. Tilgangurinn með 
þessu verkefni var að skoða hvernig hjúkrunarfræðingar geta í daglegu starfi sínu viðhaldið og 
eflt tilfinningu skjólstæðinga sinna um virðingu.

Ákveðið var að gera fræðilega samantekt og nota aðferðafræði rýnirannsóknar til að skoða  
betur virðingu í heilbrigðisþjónustu. Rannsóknarspurningin var: „Hvernig viðhalda og efla 
hjúkrunarfræðingar virðingu sjúklinga?“
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ákveðins tímaramma, samanber meðferðarrannsóknir sem 
byggja á síbreytilegri tækni. Leitin var þrengd við English 
language, human, article, review og í Scopus var leitin einnig 
þrengd við nursing.

Val á greinum 
Leitin gaf 2.670 niðurstöður. Rennt var yfir titla og 288 greinar 
valdar til að skoða nánar. Síðan var lesið yfir útdrætti og 
fjarlægðar þær greinar sem ekki voru taldar koma til greina 
eða tvö eða fleiri eintök voru af. Markmiðið var að finna 
greinar sem gáfu leiðbeiningar um virðingu á hagnýtan hátt. 
Greinarnar voru valdar með inntökuskilyrðum sem voru ekki 
fyrir fram mótuð eins og í kerfisbundinni fræðilegri samantekt, 
heldur var byggt á aukinni þekkingu og skilningi á aðferðum 
sem nýtast til að viðhalda og efla virðingu. Valdar voru þær 
greinar sem vörpuðu ljósi á hvernig hjúkrunarfræðingar gætu 
hagnýtt sér virðingu í daglegu starfi og hvernig hugtakið 
virðing gæti birst sem hluti af umönnun sjúklinga. Útilokaðar 
voru greinar sem fjölluðu um virðingu í sérhæfðum aðstæðum 
s.s. slysum, bráðamóttöku, gjörgæslu og sem sérstaklega 
fjölluðu um ákveðna sjúkdóma eins og t.d. alnæmi og 
geðsjúkdóma. Það var ekki talið samræmast tilgangi rýnisins 
að einblína á virðingu innan mismunandi sjúklingahópa 
heldur var markmiðið að auka skilning á virðingu almennt 
án tillits til sjúkdóma. Einnig voru rannsóknir sem sneru að 
börnum og unglingum teknar út og í staðinn var einblínt 
á rannsóknir á fullorðnum sjúklingum. Allar greinar sem 
fjölluðu um lífslok og það að deyja með reisn voru fjarlægðar 
sem og heimspekilegar greinar um hugtakið virðingu og 

Rýnirannsókn 
Gerð var fræðileg samantekt á leiðum til að viðhalda og efla 
virðingu með því að nota aðferðafræði rýnirannsóknar (e. 
Scoping studies) (Arksey og O’Malley, 2005). Rýnirannsóknir 
eru kerfisbundnar eins og hinar hefðbundnu fræðilegu 
samantektir og farið er í gegnum fimm stig:

1. Sett er fram rannsóknarspurning.
2. Leitað er að rannsóknum sem fela í sér nákvæma 
     skráningu við leit svo hægt sé að framkvæma hana 
     aftur. Ólíkt hefðbundinni, fræðilegri samantekt mega 
     rannsóknarsniðin vera margvísleg. Leitað er í rafrænum 
     gagnasöfnum, heimildaskrám, lykiltímaritum og efni frá 
     stofnunum og ráðstefnum.
3. Val á rannsóknum er eins og í hefðbundinni fræðilegri 
     samantekt. Ekki eru sett fyrir fram fastmótuð skilyrði fyrir 
     inntöku heldur byggt á aukinni þekkingu á fræðunum við 
     valið.
4. Niðurstöður eru kortlagðar í frásögn í stað úrdrátta gagna 
     eða tölfræðilegra niðurstaðna.
5. Settar eru fram niðurstöður úr öllum gögnunum í stað 
     hluta þeirra.

Gagnaleit
Leitarorðin sem voru notuð voru: Dignity in healthcare, 
dignity nursing, fostering dignity. Heimildaleit fór fram frá 
október 2017 til janúar 2018. Gagnasöfnin sem leitað var í 
voru Pubmed, Web of Science og Scopus. Leitað var að efni 
frá 1997-2017. Ákveðið var að hafa tímabil leitar vítt þar sem 
hugtakið virðing er ekki breytilegt eða fellur úr gildi innan 

AÐFERÐ

Mynd 1. Prisma-flæðiskema

Greinar sem stóðust inntökuskilyrði

N=29

Greinar valdar inn í samantekt

N=14

Greinar úr gangasöfnum Pubmed, 

Web of Science og Scopus  

N=2670

Lesið yfir titla og valdar greinar 

til að skoða nánar

N=2670

Greinar fundnar með handleit

N=0

Lesið yfir útdrætti og fjarlægðar 

þær greinar sem ekki uppfylltu 

skilyrði um hagnýtingu 

niðurstaðna og greinar í tvíriti

Alls greinar fjarlægðar

N=259

Rannsóknir sem gerðar voru á 

hjúkrunarheimilum fjarlægðar

N=15
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Alls voru nefnd fimmtíu og sjö þemu í niðurstöðum þessara 
fjórtán greina. Þessi þemu voru borin saman og þau sem 
voru lík flokkuðust saman í ný þemu. Smíðuð voru fjögur ný 
meginþemu með tólf undirþemum úr niðurstöðum þeirra 
(Mynd 3).

Persónumiðuð hjúkrun
Þrettán niðurstöður tengdu virðingu við persónumiðaða 
hjúkrun (Anderberg, o.fl., 2007; Arman og Rehnsfeldt, 2007; 
Gallagher, 2004; Hall og Höj, 2012; Heijkenskjöld, Ekstedt og 
Lindwall, 2010; Lin og Tsai, 2010; Lin,Tsai og Chen, 2011; Matiti 
og Trorey, 2008; Papastavrou, Efstathiou, Andreou, 2016; 
Walsh og Kowanko, 2002; Webster og Bryan, 2009; Williams, 
Kinnear og Victor, 2016; Woolhead, o.fl., 2006). Persónumiðuð 
hjúkrun skiptist í fjögur undirþemu: Að horfa á sjúkling sem 
manneskju; hver sjúklingur er einstakur; að styðja við sjálfstæði, 
þátttöku og val sjúklings; að styðja við jákvæða líkamsímynd 
sjúklings. 

Að horfa á sjúkling sem manneskju fól í sér að hlutgera ekki 
sjúklinga heldur virða persónuleika þeirra (Walsh og Kowanko, 
2002).  Horfa ætti á sjúklinga heildrænt (Arman og Rehnsfeld, 
2007). Það væri vanvirðing við sjúklinga að kalla þá eftir 

NIÐURSTÖÐURvirðingu sem snýr að heilbrigðisstarfsfólkinu sjálfu. Þá 
stóðu eftir 29 greinar og til að þrengja meira og sérhæfa 
niðurstöður, voru fjarlægðar greinar sem fjölluðu um virðingu 
á hjúkrunarheimilum. Hjúkrunarheimili eru heimili fólks 
og er því umhverfið þar ekki sambærilegt því sem gerist á 
sjúkrahúsum þar sem fólk dvelur tímabundið. Valdar voru 
greinar sem fjölluðu um virðingu og fólu í sér að hægt væri 
að hagnýta niðurstöðurnar til að viðhalda og efla virðingu 
sjúklinga á sjúkrahúsum. Að lokum stóðu fjórtán greinar eftir í 
samantektina. Sjá mynd 1.

Gagnagreining
Í gagnagreiningu voru niðurstöður rannsóknanna lesnar 
yfir og kortlagðar (Arksey og O’Malley, 2005). Tilgangur 
gagnagreinarinnar var að finna þá þætti sem hægt væri að 
nýta í daglegu starfi hjúkrunarfræðinga. Höfundur ákvað að 
setja niðurstöðurnar fram sem þemu þar sem stærstu hlutar 
rannsóknanna voru eigindlegar rannsóknir sem settu fram 
niðurstöður sínar sem þemu. Notuð var þemagreining þar 
sem flokkuð voru saman lík þemu eða flokkar niðurstaðna 
og smíðuð ný þemu. Alls voru nefnd fimmtíu og sjö þemu í 
niðurstöðum þessara fjórtán greina. Þessi þemu voru borin 
saman og þau sem voru lík flokkuðust saman í fjögur ný 
meginþemu. Þetta var flókið ferli þar sem miklar tengingar 
gátu verið milli þemanna.

Mynd 2. Einkenni greinanna í samantektinni  

 Höfundur og ár Rannsóknarhópur Markmið Aðferðafræði
Anderberg o.fl.,
2007

Fullorðnir sjúklingar Að skýra hver er merking þess að viðhalda virðingu Fræðilegt yfirlit, hugtakagreining

Arman og 
Rehnsfeldt, 
2007

Sjúklingar, hjúkrunarfræðingar og 
hjúkrunarfræðinemar

Að skýra hvað er góð siðferðisleg umönnun Fyrirbærafræði

Dawood og Gallini, 
2010

Sjúklingar og umönnunaraðilar Að skýra frá reynslu sjúklinga af virðingu i umönnun Eigindleg aðferðarfræði, frásagnir

Gallagher, 
2004

Á ekki við Að skýra hvað er virðing í heilbrigðisþjónustu Yfirlitsgrein

Hall og Höj, 
2012

Hjúkrunarfræðingar Að skoða reynslu danskra hjúkrunarfræðinga á 
umönnun aldraða á sjúkrahúsum

Önnur greining á eigindlegu viðtali

Heijkenskjöld o.fl., 
2010

Hjúkrunarfræðingar Að skoða hver er skilningur hjúkrunarfræðinga á 
virðingu sjúklinga á sænskum lyflæknisdeildum

Fyrirbærafræði

Lin og Tsai, 
2010

Hjúkrunarfræðingar Að rannsaka hvernig hjúkrunarfræðingar viðhalda 
virðingu sjúklinga 

Eigindleg aðferðafræði,

Lin o.fl., 
2011

Sjúklingar Að skoða virðingu í umönnun frá sjónarhorni sjúklinga 
í Taívan

Eigindleg aðferðarfræði, viðtöl

Matiti og Trorey, 
2008

Sjúklingar Að skoða sjónarhorn sjúklinga um þá þætti sem stuðla 
að virðingu þeirra sé viðhaldið á sjúkrahúsi og hvort 
henni hafi verið viðhaldið eða ekki

Fyrirbærafræði

Papastavrou o.fl., 
2016

Hjúkrunarfræðinemar Að skoða virðingu sjúklinga frá sjónarhorni 
hjúkrunarfræðinema

Rýnihópar og efnisgreining

Walsh og Kowanko, 
2002

Hjúkrunarfræðingar og sjúklingar Að sjá hvað felst í virðingu frá sjónarhorni 
hjúkrunarfræðinga og sjúklinga, hvernig hún 
er skilgreind út frá reynslu þeirra og skilgreina 
hjúkrunarmeðferðir sem viðhalda eða efla virðingu 
sjúklinga

Fyrirbærafræði

Webster og Bryan, 
2009

Aldraðir sjúklingar Að skoða reynslu aldraða sjúklinga á hvað virðing er á 
sjúkrahúsum og hvernig hún er efld

Eigindleg aðferðafræði, viðtöl

Williams o.fl.,
 2016

Fagfólk í heilbrigðiskerfinu Að skoða hvað heilbrigðisfagfólk telur að sé virðing í 
umönnun og reynslu á að veita hana

Eigindleg aðferðafræði, djúpviðtöl

Woolhead o.fl., 
2006

Fullorðnir einstaklingar og fagfólk í 
heilbrigðis- og félagsþjónustu

Að meta reynslu af tjáskiptum milli fullorðinna 
einstaklinga og heilbrigðis- og félagsþjónustu í sex 
Evrópulöndum

Eigindleg aðferðafræði, rýnihópar
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sjúkdómsgreiningu eða stofunúmeri (Papastavrou o.fl., 2016). 
Taka ætti tillit til trúar, hæfni, gilda og lífssögu hvers og eins 
(Hall og Höj, 2012).  

Það að hver sjúklingur sé einstakur fól í sér að allir hafi rétt á 
að þeim sé sýnd virðing. Mismunun vegna aldurs, þjóðernis, 
stöðu í þjóðfélagi og kynþáttar ógnar virðingu. Einnig 
skiptir ekki máli hvort sjúklingur sé með meðvitund eða ei 
(Papastavrou o.fl., 2016; Lin og Tsai, 2010).  Aldraðir eru í 
frekari hættu á að upplifa mismunun (Webster og Bryan, 
2009).

Að styðja við sjálfstæði, þátttöku og val sjúklings fól í sér að 
taka tillit til óska sjúklinga og leyfa þeim að vera þátttakendur 
í eigin umönnun (Heijkenskjöld o.fl., 2017). Sjálfræði og 
stjórn voru lykilþættir virðingar en þeir sem eru öðrum háðir 
voru líklegri til að upplifa virðingarleysi (Webster og Bryan, 
2009; Matiti og Trorey, 2008). Skert sjálfsbjargargeta ógnaði 
virðingu (Papastavrou o.fl., 2016). Það þyrfti að aðlaga 
umhverfi og aðstæður að getu sjúklinganna (Anderberg o.fl., 
2007).  Sjúklingar vildu geta tekið ákvörðun um eigin meðferð 
(Lin, o.fl., 2011). Miklvægt var að sjúklingar sjálfir væru 
þátttakendur í eigin umönnun og það ætti að taka tillit til óska 
þeirra (Woolhead o.fl., 2006).

Að styðja við jákvæða líkamsímynd sjúklings fól m.a. í sér 
mikilvægi þess að sjúklingar fengju tækifæri til að klæðast 
eigin fötum í stað sjúkrahúsfata og vera hreinir og snyrtilegir 
(Hall og Höj, 2012; Matiti og Trorey, 2008).

Eiginleikar í framkomu hjúkrunarfræðinga
Alls bentu ellefu greinar á hvernig þrír eiginleikar í framkomu 
hjúkrunarfræðinga höfðu áhrif á virðingu sjúklinga (Anderberg 
o.fl., 2007; Arman og Rehnsfeld, 2007; Dawood og Gallini, 
2010; Gallagher, 2004; Heijkenskjöld, 2017; Lin og Tsai, 2010; 
Lin o.fl., 2011; Matiti og Trorey, 2008; Walsh og Kowanko, 2002; 
Webster og Bryan, 2009; Williams, o.fl., 2016) Þessir eiginleikar 
mynduðu þrjú undirþemu sem voru: athygli og góðmennska; 
að vera málsvari og félagi og litlu þættirnir; athygli og góð-
mennska fólu í sér að geta sett sig í spor sjúklinga og veitt 
veruleika þeirra athygli og samúð (Lin og Tsai, 2010; Matiti 
og Trorey, 2008). Dawood og Galini (2010) vildu meina að 
hjúkrunarfræðingar væru umhyggjusamir en oft önnum 
kafnir við skriffinnsku sem tæki athyglina af sjúklingunum og 
hamlaði þar með virðingu. 

Að vera málsvari og félagi sjúklinganna var eiginleiki sem efldi 
virðingu sjúklinga.  Sjúklingarnir höfðu þörf á að finna að 
hjúkrunarfræðingarnir stæðu með þeim (Lin o.fl., 2011) og 
að þeir hefðu áhuga á þeim og þeirra lífi (Heijkenskjöld o.fl., 
2010). Þeir væru málsvarar þeirra sem ekki gátu svarað fyrir sig 
og væru jafnvel látnir (Walsh og Kowanko, 2002). 

Arman og Rehnsfeld (2007) nefndu mikilvægi þess fyrir 
sjúklingana að finna að samskipti við heilbrigðisstarfsfólk væri 
á jafnréttisgrundvelli. Þeir fjölluðu líka um litlu þættina sem 
var þriðja þemað en þeir þættir drógu úr þjáningu og fengu 
sjúklinga til að finnast að þeir skiptu máli. Þetta gat verið 
eitthvað sem hjúkrunarfræðingurinn gerði fyrir sjúkling en 
væri ekki endilega partur af umönnun hans, t.d. taka rusl af 
borði fyrir sjúkling sem væri rúmfastur (Lin, o.fl., 2011).  

Samskipti 
Tólf greinar birtu niðurstöður sem bentu á hvernig samskipti 
hefðu áhrif á að viðhalda og efla virðingu. (Anderberg o.fl., 
2007; Dawood og Gallini, 2010; Gallagher, 2004; Heijkenskjöld 
o.fl., 2017; Lin og Tsai, 2010; Lin o.fl., 2011; Matiti og Trorey, 
2008; Papastavrou o.fl., 2016; Walsh og Kownako, 2002; 
Webster og Bryan, 2009; Williams o.fl., 2016; Woolhead o.fl., 
2006). Samskiptum var skipt í þrjú undirþemu. Það fyrsta 
var að hlusta á sjúkling og gefa tíma (Anderberg, o.fl., 2007; 
Matiti og Trorey, 2008, og Woolhead o.fl., 2006). Þar var bent 
á að það væri ekki bara léleg hæfni starfsfólks sem hefði áhrif 
á þessi samskipti heldur byði vinnufyrirkomulag ekki upp 
á að starfsfólkið hefði þennan tíma (Woolhead o.fl., 2006; 
Papastavrou o.fl., 2016). Sjúklingar tjáðu óþægindi þegar 
hlutir eins og böðun voru framkvæmdir í flýti (Walsh og 
Kowanko, 2002). Það væri hægt að efla virðingu sjúklinganna 
með því að gefa þeim næði til að tjá tilfinningar sínar 
(Heijkenskjöld o.fl., 2017).

Annað undirþemað var skýr tjáskipti og hvernig ávarpað og 
fól það í sér mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar kynntu sig 
með nafni og skýrðu frá því hvað þeir væru að fara að gera 
(Dawood og Gallini, 2010; Walsh og Kowanko, 2002; Williams 
o.fl., 2016). Undir þetta þema féll einnig sú vanvirðing sem 
fullorðnir sjúklingar verða fyrir þegar talað væri við þá eins 
og börn (Anderberg o.fl., 2007; Heijkenskjöld o.fl., 2017; 
Woolhead o.fl., 2006). Webster og Bryan (2009) bentu á 
mikilvægi óyrtu tjáningarinnar og að framkoma hefði oft meiri 
áhrif heldur en hvernig hlutir eru sagðir. Hjá Woolhead o.fl. 
(2006)  kom fram að orðanotkun eins og „elskan“ og „vinan“ 
gæti verið niðurlægjandi fyrir sjúklinga. 

Þriðja undirþemað var upplýsingar og trúnaður. Margar 
rannsóknirnar fjölluðu um mikilvægi þess að veita 
sjúklingunum greinargóðar upplýsingar og útskýra meðferðir. 
Einnig ætti að biðja um leyfi áður en meðferð væri veitt 
(Heijkenskjöld o.fl., 2017; Matiti og Trorey, 2008). Sjúklingar 
höfðu þörf fyrir upplýsingar augliti til auglitis í stað þess að fá 
bara bæklinga (Dawood og Gallini, 2010). Það að framkvæma 
inngrip á sjúklingum eins og að mæla blóðþrýsting eða 
sprauta, án þess að fá leyfi eða útskýra hvað væri í vændum 
ógnaði virðingu hans (Papastavrou o.fl., 2016). Jafnframt var 
mikilvægt að ræða ekki um mál sjúklinga svo aðrir heyrðu til 

Mynd 3. Niðurstöðum var skipt í fjögur 4 meginþemu sem skiptust svo niður í undirþemu.

Persónumiðuð hjúkrun Eiginleikar í framkomu hjúkrunarfræðinga Samskipti Umhverfi
Að horfa á sjúkling sem manneskju Athygli og góðmennska Hlusta á sjúkling og gefa tíma Aðbúnaður
Hver sjúklingur er einstakur Að vera málsvari og félagi Skýr tjáskipti og hvernig ávarpað Næði
Að styðja við sjálfstæði, þátttöku og val sjúklings Litlu þættirnir Upplýsingar og trúnaður

Að styðja við jákvæða líkamsímynd sjúklings
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og að heilbrigðisstarfsfólk talaði ekki yfir sjúklingnum eins 
og hann væri ekki á staðnum (Lin og Tsai, 2010). Það var 
vanvirðing við sjúklinga að koma fram við þá eins og þeir væru 
ósýnilegir (Woodhead o.fl., 2006).

Umhverfi
Ellefu greinar nefndu umhverfi sem áhrifaþátt í að viðhalda 
og efla virðingu (Anderberg, 2007; Dawoos og Gallini, 2010; 
42 Gallagher, 2004, Lin og Tsai, 2010; Lin o.fl., 2011; Matiti 
og Trorey, 2008; Papastavrou o.fl., 2016; Walsh og Kowanko, 
2002; Webster og Bryan, 2009; Williams o.fl., 2016; Woolhead 
o.fl., 2006). Umhverfið var með undirþemanu aðbúnaður og 
næði. Aðbúnaður fól í sér þætti eins og einrými svo hægt væri 
að tjá tilfinningar sínar en það þyrfti þó ekki alltaf að þýða að 
þörf væri á einbýli. Einnig fól aðbúnaður í sér að salerni væru 
hrein og hjúkrunarfólk þvægi hendur sínar fyrir aðhlynningu. 
Næði fól í sér þætti eins og að draga tjöld fyrir rúm, hylja 
nekt og banka á dyr sjúklings áður en farið var inn á stofuna 
(Anderberg o.fl., 2007; Walsh og Kowanko, 2002; Williams 
o.fl., 2016; Webster og Bryan, 2009). Viðleitni starfsfólks til 
að tryggja næði var mikilvæg. Það þótti vanvirðing í því að 
blanda saman kynjum á stofu (Dawoos og Gallini, 2010). Það 
væri sérstaklega óþægilegt fyrir sjúklinga sem þyrftu nána 
umönnun, t.d. með vandamál tengt útskilnaði, að vera á stofu 
með sjúklingum af öðru kyni.

Eins og áður hefur komið fram er það að viðhalda virðingu 
sjúklinga grundvöllur hjúkrunar (Condon og Hegge, 2011). 
Þessi fræðilega samantekt varpar ljósi á hugtakið virðingu í 
samhengi við hjúkrun með líkani sem samanstendur af fjórum 
undirhugtökum (mynd 4). Hvert undirhugtak skýrir síðan 
hvernig hjúkrunarfræðingar geta viðhaldið og eflt virðingu 
sem hl.uta af daglegri hjúkrun.

Í fyrsta lagi skýrir líkanið þau tengsl sem eru á milli persónu-
miðaðrar hjúkrunar og virðingar.  Líkanið styður við þá 
hugmynd Anderberg (2007) að náin tengsl séu á milli 
persónumiðaðar hjúkrunar og virðingar, þar sem hugað er að 

UMRÆÐA

Mynd 4. Virðing í daglegri hjúkrun

Umhverfi Persónumiðuð 
hjúkrun

Eiginleikar í framkomu 
hjúkrunar-
fræðinga

Samskipti

einstökum þörfum, óskum og venjum sjúklinga á heildrænan 
hátt, það er að segja líkamlega, andlega, trúarlega og 
félagslega. Líkanið virðing í daglegri hjúkrun, leggur áherslu 
á mikilvægi sjálfstæðis (Delmar, 2013) og þess að taka tillit til 
persónulegra sjónarmiða sjúklinga, að þeir upplifi að þeir séu 
þátttakendur í ákvörðunum sem snúa að umönnun þeirra og 
þeir hafi val. Þessum niðurstöðum ber saman við kenningu   
McCormack og McCance (2006) um persónumiðaða hjúkrun 
sem kemur inn á mikilvægi þess að virða gildi og viðhorf 
sjúklinga sem og mikilvægi þess að tekið sé tillit til þessara 
þátta í allri ákvarðanatöku sem lýtur að meðferð og umönnun 
sjúklinga. 

Lohne o.fl. ( 2017) benda á að hafa þekkingu á persónuleika 
sjúklings styðji við og viðhaldi virðingu. Rannsóknir 
hafa sýnt fram á að það að sjúklingar fái að segja sögu 
sína stuðli að persónumiðaðri hjúkrun (Heggestad og 
Slettebö, 2015; Heijkenskjöld o.fl., 2017). Þetta samræmist 
kenningum kanadíska geðlæknisins Harvey Max Chochinov 
(Chochinov, 2007; Dignity in Care, 2016) sem setti fram 
virðingarspurninguna: „Hvað þarf ég að vita um þig svo ég 
geti veitt þér sem bestu umönnun?“ Spurningin getur hjálpað 
okkur við að veita persónumiðaða hjúkrun með því að horfa á 
einstakar aðstæður og persónuleika sjúklings.  Undanfarin ár 
hefur verið aukin áhersla á þátttöku sjúklings í ákvarðanatöku 
í heilbrigðiskerfinu í stað forsjárhyggju og mælt er með að 
heilbrigðisstarfsfólk spyrji sjúklinginn beint: „Hvað skiptir þig 
máli?“ (Barry og Edgman-Levitan, 2012).  

Í öðru lagi skýrir líkanið tengsl virðingar og eiginleika 
í framkomu hjúkrunarfræðinga (mynd 4). Þetta felur í 
sér að hjúkrunarfræðingar sýni sjúklingunum athygli og 
góðmennsku, séu málsvarar þeirra og félagar og hugi að litlu 
þáttunum (mynd 3). Niðurstöður úr fræðilegu samantektinni 
og líkanið sem sett er fram samræmdust kenningum 
Chochinov og félaga sem hafa mikið rannsakað virðingu og 
þróuðu ABCD (Attitude, Behavior, Compassion, Dialogue) 
viðhaldsmeðferð virðingar (Dignity in Care, 2016). Henni er 
ætlað að leiðbeina heilbrigðisstarfsfólki hvernig það geti 
alltaf haft grunngildi virðingar til hliðsjónar í sínu starfi og 
leggur mikla áherslu á þætti eins og viðhorf og eiginleika 
heilbrigðisstarfsfólks sem hornstein virðingar.

Í þriðja lagi skýrir líkanið virðingu í daglegri hjúkrun, mikilvægi 
samskipta sem hluta af virðingu og ber saman við Dialogue 
í kenningu Chochinov og félaga (Dignity in Care, 2016). 
Undirþættir samskipta í líkaninu eru að hlusta á sjúkling og 
gefa tíma; skýr tjáskipti og hvernig ávarpað og upplýsingar 
og trúnaður (mynd 3). Það að hlusta og gefa sjúklingi tíma 
og skýr tjáskipti samræmist virkri hlustun. Virk hlustun sem 
meðferðarform er vel þekkt og er árangursrík til að veita 
tilfinningalegan stuðning. Hún er í raun undirstaða samskipta 
og felur í sér yrt og óyrt tjáskipti og gefur sjúklingum færi á að 
tjá líðan sína. Það að einhver hlusti getur hjálpað sjúklingnum 
að endurmeta reynslu sína og jafnvel finna sjálfur lausn sinna 
mála (Mesquita og Campos de Carvalho, 2014).

Umhverfið er fjórða hugtakið í líkaninu virðing í daglegri 
hjúkrun (mynd 4) og skiptist það í aðbúnað og næði (mynd 
3). Áhrif umhverfis á líðan sjúklinga hefur löngum verið þekkt 
í hjúkrun. Í bók Florence Nightingale, Notes of Nursing, fjallar 
hún um ábyrgð hjúkrunarfræðinga á umhverfinu í kringum 
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sjúklingana, að það sé hreint, bjart og laust við hávaða 
(Nightingale, 1859) sem er samhljóma líkaninu sem hefur verið 
þróað með þessari fræðilegu samantekt.  

Líkanið virðing í daglegri hjúkrun (mynd 4) lýsir eiginleikum 
og áherslum í hjúkrun sem stuðla að virðingu sjúklinga á 
sjúkrahúsum. Á sjúkrahúsum er virðing ekki alltaf viðhöfð sem 
skyldi og er þá ekki endilega við einstakt starfsfólk að sakast 
heldur er það menningin á stofnuninni sem stýrir hegðun 
þess. Hvernig stofnun er stjórnað hefur áhrif á virðingu (Lin 
o.fl., 2012). Menning innan stofnunar leggur grunn að ýmsum 
hefðum og reglum eins og að blanda saman kynjum á stofu og 
hvernig tjöldin sem eru umhverfis rúm sjúklinganna hylja.
Menning innan stofnunar getur haft áhrif á framkomu 
hjúkrunarfræðinga en samkvæmt Walsh og Kowanko (2002) er 
vanvirðing á ábyrgð kerfisins vegna tímaskorts og álags, það 
væri ekki við starfsfólkið að sakast. Skortur á starfsfólki ylli því 
að því væri ekki gert kleift að starfa faglega eins og það óskaði 
sér helst. Það yrði þreyttara, hefði minni tíma fyrir hvern 
sjúkling og samskiptin minnkuðu sem allt ógnaði virðingu 
sjúklingsins (Bagheri o.fl., 2012). Afleiðingin gæti því orðið 
minnkandi starfsánægja og kulnun meðal hjúkrunarfræðinga.
Stofnunin gæti bætt virðingu með því að huga að þessu 
og leggja áherslu á og styðja við framkomu sem stuðlar 
að virðingu við sjúklinga. Það hefur verið sýnt fram á að 
hægt sé að stuðla að þessari framkomu með kennslu og 
fræðslu um virðingu og skilgreiningar á henni og hvernig 
birtingarmyndir hennar kæmu fram í umönnun. Hluti af 
þessari kennslu væri að fá hjúkrunarfræðinga til að ígrunda 
störf sín og auka þekkingu á viðhorfum og framkomu sem 
efla virðingu. Samkvæmt rannsókn Kyle, Medford, Blundell, 
Webster, Munoz og Macaden, (2017) er hægt að kenna 
virðingu gegnum hlutverkaleiki og af reynslu sjúklinga sem 
segðu frá aðstæðum sínum sem efldu virðingu eða lýstu 
virðingarleysi. Tilfellarannsóknir og samúðaræfingar sem 
hjálpa okkur við að setja okkur í spor annarra eru einnig 
leiðir til að kenna virðingu, en þá væri gott að láta umræður 
fylgja í kjölfarið. Hjúkrunarfræðingar hafa oft góða þekkingu 
á samskiptum og strax í grunnnámi er til dæmis lögð áhersla 
á virka hlustun og óyrta tjáningu. Niðurstöður rannsóknar á 
tengslum virkrar hlustunar, samkenndar, sjálfsmeðvitundar 
og persónumiðaðrar hjúkrunar (Haley o.fl., 2017) sýndi 
fram á að með virkri hlustun gætum við lært samkennd. 
Vinnufyrirkomulag og verkferlar stofnunar eins og t.d. að 
standa við rúm sjúklings og tala yfir hann geta verið ógn 
í samskiptum er varðar óyrta tjáningu þó að það að veita 
upplýsingar sé vissulega einn þáttur samskipta. Einnig er 
ítrekað rætt við sjúklinga um viðkvæm málefni þrátt fyrir að 
annar sjúklingur sé inni á stofunni. Við þurfum jafnframt að 
vera meðvituð um hvernig við tölum við fólk og hvaða orð 
við notum, það eru ekki allir hrifnir af því að vera kallaðir 
elskan og vinur og slík orðanotkun getur hreint og beint virkað 
niðurlægjandi.  

Líkanið virðing í daglegri hjúkrun var sett fram til að hægt væri 
að efla virðingu í daglegu starfi með því að huga að fjórum 
undirstöðum hennar í umönnun sjúklinga. Ef við hugum að  
umhverfi sjúklinga, erum meðvituð um hvernig við höfum 
áhrif á líðan þeirra í gegnum eiginleika okkar og samskipti 
og hugum að einstaklingsmiðuðum þörfum þeirra eflum við 
virðingu þeirra. Markmið hjúkrunar felur alltaf í sér að bæta 

líðan sjúklinga og það getum við gert með því að hagnýta 
okkur þekkingu á virðingu í daglegri hjúkrun.
 
Kostir og gallar
Kostur þessarar rannsóknar var að hugtakið virðing var 
skoðað út frá mismunandi hópum eins og sjúklingum, 
hjúkrunarfræðingum, hjúkrunarnemum, öðru 
heilbrigðisstarfsfólki, umönnunaraðilum og starfsfólki í 
félagsþjónustu. Gallar rannsóknarinnar voru að flestar 
rannsóknirnar voru eigindlegar og lýsa upplifun sem 
takmarkar yfirfærslu á þýði. Einnig er hugtakið virðing 
mjög víðfeðmt.

Hjúkrunarfræðingar geta í sínu daglega starfi nýtt sér 
nokkra samverkandi þætti til að viðhalda og efla virðingu 
sjúklinga, sem beinast af því að hver sjúklingur upplifi 
að á hann sé hlustað og óskir hans virtar. Þarna skiptir 
persónumiðuð hjúkrun máli og mikilvægt er að hafa 
heildræna þekkingu á sjúklingnum. Forðast þarf að 
mismuna og/eða hlutgera sjúklinga en styðja við sjálfstæði 
þeirra og val. Hjúkrunarfræðingar verða að geta sýnt 
sjúklingum góðmennsku og athygli og verið málsvarar 
þeirra og félagar. Það eru litlu þættirnir sem viðhalda eða 
efla virðingu sjúklinga sem felast oft í að bregða út frá 
rútínunni og hafa löngun til að gera eitthvað meira fyrir 
sjúklinginn. Áhrifin af litlu þáttunum eru að sjúklingarnir 
upplifa sig sem einstakar manneskjur. Samskipti eru 
mikilvægur þáttur virðingar. Það þarf að gefa sjúklingum 
tíma, hlusta á þá, veita þeim upplýsingar og sýna þeim 
trúnað. Það þarf að gefa því gaum hvernig við tölum um og 
við sjúklingana. Umhverfið þarf að hlúa að virðingu, það 
þarf að vera hreint í kringum sjúklinga og auðvelt að geta 
veitt þeim næði.
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