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Dagdeild 11B 

• Upplýsingar um dagdeildin og teymin/ gæða- og þróunarvinna 

• Heimasíða 11B á vef LSH / Heilsuvera.is 

• Nýr fræðslubæklingur fyrir aðstandendur krabbameinsveikra 

 

Gæðavinna stofnfrumumeðferða 

• Nýtt fræðsluefni fyrir stofnfrumumeðferðir 

• Bólusetningar eftir háskammtameðferð 

• Mæling mislingamótefnis hjá sjúklingum eftir háskammtameðferð 

• Endurhæfing eftir stofnfrumumeðferð 

 

 

YFIRLIT 



11B er sú deild sem sjúklingar með 
mergæxli nýta mest í meðferð sinni  

• Viðtöl og eftirlit hjá 
blóðlæknum/hjúkrunarfræðingum 

• Krabbameinslyfjameðferð 

• Stoðmeðferðir (beinþéttnilyf, 
ónæmisstyrkjandi lyf, blóðgjafir o.fl.) 

• Stofnfrumusöfnun  

• Annað 

 

 

 

Starfsemi deildarinnar  

Um 50-80 sjúklingar koma daglega í meðferð/eftirlit 

 

Teymi dagdeildarinnar eru: 

• Blóðsjúkdómateymi 

• Stofnfrumuteymi  

• Meltingateymi 

• Þvagfærateymi 

• Lungnateymi 

• Brjóstateymi  

• Kvensjúkdómateymi 

• Fjölteymi (sjaldgæfari krabbamein)   

 

 

 

DAG- OG GÖNGUDEILD 11B 



Snýst um að að efla gæði og öryggi þjónustu og 
meðferðar á spítalanum. 

 

Rödd sjúklinga, aðstandenda og sjúklingasamtaka 
er mikilvæg í gæða- og þróunarvinnu 

 

Verkefnin sem ég valdi til að kynna fyrir ykkur tengjast 
öll sjúklingum með mergæxli og aðstandendum á einn 
eða annan hátt 

 

GÆÐA- OG ÞRÓUNARVINNA 



HEIMASÍÐA 11B Á LANDSPÍTALAVEFNUM 

landspitali.is/11b 

https://www.landspitali.is/11b


Heimasíða 11B er í þróun, verið að setja inn nýtt 

efni og tengla fyrir sjúklinga og aðstandendur 

Velkomið að koma með ábendingar um efni 

sem óskað er eftir þangað inn  

(brynjaha@landspitali.is) 

Á heimasíðu 11B er linkur inn á Heilsuveru  

 

 

 

Heimasíða 11B - yfirlit 

HEIMASÍÐA 11B Á LANDSPÍTALAVEFNUM 
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mailto:brynjaha@landspitali.is
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Heilsuvera.is er vefsíða sem einstaklingar geta náð í 

heilbrigðisupplýsingar um sig úr miðlægum gagnagrunni 

allra heilbrigðisstofnanna 

 

Nota þarf rafræn skilríki til að geta nýtt Heilsuveru 

 

Vefurinn er á ábyrgð Embættis landlæknis 

 

Með aðgangi að Heilsuveru er hægt að: 

• sjá stöðu lyfseðla í lyfseðlagátt 

• sækja rafrænt um endurnýjun lyfseðla 

• óska eftir vottorðum 

• leggja inn skilaboð á 11B 

• sjá ofnæmi sem hefur verið skráð í sjúkraskrá 

• sjá framkvæmdar bólusetningar 

• o.fl. 

HEILSUVERA 

https://www.heilsuvera.is/


Fréttablaðið 10. október 2019 

Það er verið er að þróa rafræna samskiptagátt fyrir 

krabbameinssjúklinga í Heilsuveru 

 

Fleiri nýjungar einnig í vændum 

 

Hvet ykkur til að kynna ykkur og nota Heilsuveru 

 

Heilsuvera, almenn kynning á vefnum 

heilsuvera.is/minar-sidur-leidbeiningar 

 

HEILSUVERA – NÝJUNGAR Í VÆNDUM  

https://www.frettabladid.is/kynningar/auveldar-sjuklingum-lifi/
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FRÆÐSLUEFNI FYRIR AÐSTANDENDUR  

Ábending kom frá aðstandenda 

krabbameinssjúklings um að skortur væri á 

fræðsluefni fyrir aðstandendur 

 

Aðstandenda er getið í fræðsluefni en yfirleitt er það 

með leiðbeiningum um hvernig þeir geti stutt hinn 

veika 

 

Skortur var á fræðsluefni fyrir aðstandendur með 

leiðbeiningum og úrræðum fyrir þá sjálfa og var því 

farið í þá vinnu að gera þennan bækling 

 
 

 
 



FRÆÐSLUEFNI FYRIR AÐSTANDENDUR  

Langvinn veikindi, eins og krabbamein, hafa ekki 

bara áhrif á þann veika heldur á alla fjölskylduna 

 

Aðstandendur setja sjálfa sig oft í annað sætið og 

leita sér stundum seint hjálpar vegna vanlíðunar 

tengt veikindum nákomins ættingja/maka 

 

Mikilvægt að aðstandendur fái líka þann stuðning 

sem þeir þurfa á að halda og upplýsingar um hvert 

þeir geti leitað 

 



11 Opna bækling 

Nýútgefinn bæklingur ætlaður aðstandendum 

sjúklinga með krabbamein 

 

Bæklingurinn er fyrir og um aðstandendur og 

fjallar um mikilvægi þess að: 

 

• huga að eigin heilsu og leiða ekki hjá sér   

  líkamleg einkenni 

 

• huga að andlegri líðan og benda á hver  

  einkenni of mikils álags geta verið 

 

• aðstandendur hafi sitt eigið stuðningsnet  

 

• bent á úrræði innan og utan LSH sem  

  aðstandendum stendur til boða 

 

 

FRÆÐSLUEFNI FYRIR AÐSTANDENDUR  

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/Krabbamein/Upplýsingar fyrir aðstandendur sjúklinga með krabbamein.pdf


FERLI EIGIN STOFNFRUMUMEÐFERÐA 

Dagdeild 11B (3 vikur) Næstu mánuðir Legudeild 11G (3-4 vikur) 



Fjöldi sjúklinga sem fóru í stofnfrumusöfnun/græðslu 2013-2018 

ALMENNT UM STOFNFRUMUMEÐFERÐIR 

Ekki fjölmennur hópur sem fer í  

þessa meðferð 

 

Árlegur meðalfjöldi sjúklinga 

sem fóru í háskammtameðferð 

(2013-2018) var um  

19 einstaklingar á ári  

 

 



 

GÆÐAVINNA STOFNFRUMUMEÐFERÐA 

Þróunar- og gæðavinna eigin stofnfrumumeðferða:  

 

• Tilgangur er að efla gæði og öryggi eigin  

   stofnfrumumeðferða 

 

• Markmiðið er að sjúklingar og aðstandendur  

  þeirra fái meðferð og þjónustu, sem er örugg,  

  árangursrík og í stöðugri þróun í samræmi við     

  alþjóðlega gæðastaðla og stefnu  

  Landspítalans 

 
 

 



Tilgangur gæðavinnu er að efla öryggi og gæði 

meðferða og koma í veg fyrir atvik 

 

Alvarlegustu atvikin eru toppurinn á ísjakanum 

 

Við erum að innleiða gæðastaðla evrópsku 

stofnfrumusamtakanna (EBMT) í starfsemi 

okkar á Landspítalanum 

 

DÝRKEYPT EF GÆÐI ÞJÓNUSTU ER ÁBÓTAVANT 

http://www.jacie.org/


Nokkur dæmi um gæða- og þróunarvinnu er viðkemur starfsfólki 

stofnfrumumeðferð: 

 

• Innleiðing á gæðastöðlum evrópsku 
stofnfrumusamtakanna (EBMT) í klínískri meðferð. 

– Gæðastaðlar EBMT eru settir fram af sérfræðingum á 
sviði stofnfrumumeðferða og byggja á gagnreyndri 
þekkingu um bestu starfshætti og meðferðir. Staðlarnir 
taka til allra þátta starfseminnar. 

• Gerð gæðahandbókar stofnfrumumeðferða með verkferla 
og vinnulýsingar fyrir starfsfólk 

• Reglulegar úttektir á starfsemi 

• Þjálfun starfsfólks og endurmenntun 

• Gæðastjórnarkerfi 

• Ársfjórðungslegir gæðafundir þar sem farið er yfir 
starfsemistölur og árangursvísa  

GÆÐAVINNA STOFNFRUMUMEÐFERÐA 



FRÆÐSLUEFNI STOFNFRUMUMEÐFERÐA  

Mikilvægt er að sjúklingar og aðstandendur fái góðar upplýsingar 

og fræðslu um stofnfrumumeðferðina 

 

Hvernig vilja sjúklingar læra? 

• Munnleg fræðsla 

• Bæklingar 

• Vefsíður 

 

Farið var í þá vinnu að endurgera fræðsluefni og gefa það út bæði í 

formi bæklinga og á rafrænu formi á heimasíðu Landspítala 

 

Tveir af þremur bæklingum um eigin stofnfrumumeðferðir eru 

tilbúnir, sá þriðji er í vinnslu 

 



Fræðsluefni 

Meðferðaráætlun  

Einstaklingshæfð 

meðferðaráætlun 

Fræðslubæklingur 

ítarlegt fræðsluefni  

Bæklingur í vinnslu:  

 

Að 

stofnfrumumeðferð 

lokinni 

MISMUNANDI TEGUND FRÆÐSLUEFNIS 

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/eigin_stofnfrumumedferd.pdf
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/Krabbamein/Háskammtalyfjameðferð.pdf
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FRÆÐSLUEFNI 

Fræðslubæklingur um söfnun 

stofnfruma úr blóði. Bæði til á 

rafrænu- og pappírsformi 

 

Fjölmargir sem lásu bæklinginn 

yfir fyrir útgáfu, meðal annars 

sjúklingar sem höfðu farið í 

meðferðina  

 

Mikilvægt er að fá sjónarhorn 

sjúklinga til að efnið gagnist 

sem best 

 

 

Opna bækling 

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/eigin_stofnfrumumedferd.pdf


Opna bækling 

FRÆÐSLUEFNI 

Nýútgefinn fræðslubæklingur 

um háskammtameðferð  

 

Einnig hægt að nálgast hann 

rafrænt 

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/Krabbamein/H%C3%A1skammtalyfjame%C3%B0fer%C3%B0.pdf
https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---Upplysingarit/Krabbamein/Háskammtalyfjameðferð.pdf


MEÐFERÐARÁÆTLUN STOFNFRUMUSÖFNUNAR 



MEÐFERÐARÁÆTLUN HÁSKAMMTAMEÐFERÐAR 



 
Bólusetning er læknisfræðileg aðgerð sem miðar að því að hindra að næmir einstaklingar 
sýkist af smitsjúkdómi og vernda þá fyrir afleiðingum hans (landlæknir.is)  
    

BÓLUSETNINGAR EFTIR HÁSKAMMTAMEÐFERÐ 

Háskammtameðferð getur strokað út 

ónæmisvarnir/fyrri bólusetningar sem 

einstaklingar hafa farið í FYRIR meðferðina 

 

Öllum sem farið hafa í háskammtameðferð er 

ráðlagt að endurtaka ákveðnar bólusetningar 

 

Misbrestur var á því að fólk fengi bólusetningar 

=> gæðaverkefni þar sem verkferlum var breytt  

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item30885/Almennar b%C3%B3lsetningar barna - helstu %C3%A1fangar %C3%AD s%C3%B6gu b%C3%B3lusetninga-%C3%9EG-hb (003).pdf


BOÐ UM BÓLUSETNINGU EFTIR HÁSKAMMTAMEÐERÐ 

Til að tryggja að allir fái boð um bólusetningar og á 

réttum tíma var ákveðið að breyta verkferlum  

 

Hjúkrunarfræðingur sér um að bjóða einstaklingum 

sem farið hafa í háskammtameðferð að koma í 

bólusetningum  

 

Hringt er í fólk ásamt því sem sent er bréf með 

leiðbeiningum og dagsetningum um gjöf 

bólusetninga 

 



Bóluefni Tími frá háskammtameðferð 

6 mánuðir 7 mánuðir 12 mánuðir 

Pneumovax X 

Pentavac X X X 

Pentavac Bóluefni gegn barnaveiki stífkrampa, kíghósta, mænusótt (lömunarveiki) 

og alvarlegum sjúkdómum af völdum Haemophilus influenzu B (HIB sýkingar) 

 

Pneumovax Bóluefni gegn alvarlegum sýkingum af völdum bakteríu sem kallast 

pneumococcar og getur m.a. valdið alvarlegum sýkingum í lungum og 

heilahimnubólgu 

 

Öllum er boðið að koma í eftirfarandi bólusetningar: 

BÓLUSETNINGAR EFTIR HÁSKAMMTAMEÐFERÐ  

https://www.serlyfjaskra.is/FileRepos/989b7b7a-7774-e811-80e6-00155d154611/Pentavac_fylgisedill.pdf
https://www.serlyfjaskra.is/FileRepos/aa77ac3f-a8a8-e911-80f3-00155d15472c/PNEUMOVAX_stungulyf_lausn_Fylgise%c3%b0ill.pdf


MÆLING Á MÓTEFNI GEGN MISLINGUM EFTIR 
HÁSKAMMTAMEÐFERÐ 

Mislingar fóru að láta á sér kræla í ársbyrjun 2019 

 

Í stöðluðum bólusetningum eftir háskammtameðferð 

er ekki bólusett gegn mislingum 

 

Ákveðið var að bjóða öllum sem farið hafa í 

háskammtameðferð (frá 2004) að láta mæla mótefni 

fyrir mislingum í blóði 

 

Það tilheyrir nú verkferlum að bjóða öllum sjúklingum 

upp á þessa mælingu  

 

Hringt er í fólk og því boðið að koma í mælingu og 

það svo látið vita af niðurstöðu og næstu skref ef 

þarf 

 
 



79% 

13% 

8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Mislingamótefni mæld Þegar búnir að bólusetja 
sig gegn mislingum 

Afþökkuðu mælingu 
mótefna 

Mæling á mislingamótefni í blóði eftir 
háskammtameðferð  

(Alls: 107 einstaklingar sem hafa farið í háskammtameðferð fyrir meira en 2 árum þ.e. 2004-2017)  

Hringt var í sjúklinga sem 

höfðu farið í háskammta-

meðferð frá því þær hófust á 

Íslandi (2004) og til 2017  



80% 

20% 

Þörf á bólusetningu gegn mislingum eftir 
háskammtameðferð 

Með mótefni gegn 
mislingum 

Með lítið eða ekkert 
mótefni og þurftu 
bólusetningu 

Langflestir eða 80% sem fóru í mælingu voru 

með mótefni gegn mislingum og þar með vörn 

gegn sjúkdómnum 

 

Hinir 20% voru með lítið eða ekkert mótefni 

gegn mislingum 

 

Ekki gátu allir látið bólusetja sig, sem voru 

með lítil/engin mótefni, því ekki má bólusetja 

gegn mislingum fyrr en 2 ár eru liðin frá 

háskammtameðferð og  þá eingöngu hjá 

þeim sem ekki eru í krabbameinslyfja-

meðferð  



ENDURHÆFING OG STOFNFRUMUMEÐFERÐ   
ÞRÓUNARVERKEFNI 

Eins og verkferlar eru núna kemur endurhæfingarteymi LSH inn í 

meðferðarferli við útskrift af legudeild eftir að háskammtameðferð er lokið 

 

Þróunarverkefni:  

 

• Að sjúklingum bjóðist viðtal hjá endurhæfingarteymi ÁÐUR en  

  stofnfrumumeðferð er hafin til að meta þörf fyrir endurhæfingu 
 

• Sjúklingi verði svo fylgt eftir í gegnum meðferðina og eftir að henni  

  lýkur eins og þarf 

 

Endurhæfingarteymið er teymi fjölfaglegt teymi sem sinnir líkamlegum, 

andlegum og félagslegum endurhæfingarþörfum  

 

Markmiðið er að fyrirbyggja eða draga úr fylgikvillum sem geta fylgt 

meðferðinni 



Í gæða- og þróunarvinnu er gott að geta 
fengið álit hjá sjúklingum og aðstandendum, 
til dæmis við gerð fræðsluefnis, svo að það 
nýtist sem best þeim sem það er ætlað 

 

Perluvinir hafa lagt sitt af mörkum í þessu 
samstarfi og vil ég þakka þeim einstaklingum 
kærlega fyrir hjálpina  

 

                                                      Takk fyrir 

Tölvupóstfang: brynjaha@landspitali.is 

mailto:brynjaha@landspitali.is

