
Árið 2002 kynnti vísindarannsókn1 samskip-
tameðferð við sjúklinga sem veitti niðurstöður 
til að hjálpa læknum að takast á við erfiða 
ráðgjöf vegna útgáfu lyfseðla fyrir sýklalyf fyrir 
bráðar öndunarfærasýkingar.

Þessi aðferð, kölluð „draga fram-veita-
draga fram“, er aðferð þar sem einblínt er á 
sjúklinginn en er hægt að aðlaga að fjölmör-
gum klínískum aðstæðum.  Nýleg klínísk 
rannsókn2,3 sýnir að tilkoma ítarlegrar samskip-
tahæfni sem grundvölluð er á þessari aðferð á 
heilsugæslustöðvum gefur læknum kost á að 
gefa út talsvert færri lyfseðla fyrir sýklalyf en 
sjúklingurinn er áfram sáttur, án þess að hafa 
áhrif á batatíma sjúklings og þann tíma sem fer 
í ráðgjöf. 

Auk þess eru sannanir fyrir því að upplýstur 
sjúklingur hefur síður þörf fyrir endurkomu og 
sýklalyf vegna sýkingar í öndunarfærum4. Að 
nota upplýsingablöð fyrir sjúklinga á meðan 
ráðgjöf stendur getur aðstoðað við að viðhalda 
skilaboðum útgefanda lyfseðils og aukið fylgni 
sjúklings hvað varðar þá aðferð sem mælt er 
með til lengri tíma litið.  

Leiðbeinandi líkan að samtali við sjúklinga hér 
að neðan lagði til ákveðna aðferð sem þeir, 
sem gefa út lyfseðla á heilsugæslustöðvum, 
geta notað við sjúklingaráðgjöf vegna sýkinga í 
öndunarfærum og grundvallaða á draga fram–
veita–draga fram aðferðinni:

1) Draga fram: 
•	 Að fá upplýsingar um áhyggjur sjúklings 

varðandi sjúkdóms hans/hennar
•	 Að fá upplýsingar um væntingar sjúklings í 

kjölfar meðferðar

2) Veita:
•	 Veita upplýsingar um sjúkdóminn, þar á 

meðal þá staðreynd að líkami sjúklingsins 
muni með árangursríkum hætti sigrast á 
honum á eigin spýtur

•	 Veita upplýsingar um kosti og galla sýklaly-
fja og hættuna á sýklalyfjaónæmi

•	 Veita ráðgjöf um sjálfshjálpar aðferðir
•	 Veita upplýsingar um væntanlega tímalengd 

sjúkdómsins
•	 Veita upplýsingar um einkenni sem krefjast 

endurkomu

3) Draga fram: 
•	 Fá staðfest að sjúklingurinn hafi skilið og sé 

sammála umræddri aðferð

Samtal við sjúkling hér að neðan miðar að því 
að veita þeim sem gefa út lyfseðla á heilsug-
æslustöðvum leiðbeiningar og stuðning við 
að standast þrýsting frá sjúklingum um að 
fá sýklalyf sem og að efla viðeigandi notkun 
sýklalyfja meðal sjúklinga.
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•	Ráðleggja sjúklingi varðandi 
skammtastærðir og tímalengd 
inntöku sýklalyfs, og að láta lækni 
vita komi aukaverkanir fram

•	Veita upplýsingar um sýklalyf-
jaónæmi, mikilvægi þess að taka 
sýklalyf með réttum hætti

•	Spyrjast fyrir um einkenni 
sjúklings

•	Fá sjúkrasögu sjúklings

•	Meta áhættuþætti

•	Veita ráðleggingar varðandi 
sjálfshjálparaðferðir, t.d. 
einkennandi meðferð

•	Veita upplýsingar um sýklaly-
fjaónæmi, mögulega kosti og 
aukaverkanir sýklalyfja

•	Ráðleggja að taka ekki sýklalyf 
án lyfseðils frá lækni

•	Krefst sýklalyfja •	Spyrst fyrir um meðferðir sem 
fela ekki í sér sýklalyf

•	Rekur sögu umrædds sjúk-
dóms

•	Lýsir fyrri sjúkrasögu & áhæt-
tuþáttum 

•	Skráir lyf sem nýlega hafa 
verið tekin þar á meðal 
sýklalyf

•	Veita upplýsingar um mögule-
ga þróun sjúkdómsins, og að 
leita aftur læknis ef einkenni 
haldast óbreytt eða versna

•	Umræða um sjúkdóm sjúklings 
og meðferðaráætlun

•	Hvetja sjúkling til að spyrja 
spurninga

•	Staðfesta að sjúklingur hafi 
skilið og samþykkt meðfer-
ðaráætlun
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