
Ánægja foreldra iv

Útdráttur 

Dagdeildir eru víða að ryðja sér til rúms og með notkun þeirra fækkar legusjúklingum, 

færri stöður þarf að manna og fjármagn sparast. 

Tilgangurinn rannsóknarinnar var að kanna ánægju foreldra með þá þjónustu sem veitt 

er á dagdeild barna á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). Spurt var um aðbúnað og 

umhverfi sjúkrahússins, þjónustu hjúkrunarfræðinga, lækna og annarra starfsmanna 

sjúkrahússins. 

Erlendar og íslenskar rannsóknir hafa sýnt að almennt er fólk ánægt með þjónustu 

heilbrigðisstofnanna en fáar rannsóknir hafa verið gerðar á dagdeildum og hefur ekki verið 

gerð rannsókn á dagdeild barna á FSA. 

 Megindleg aðferðafræði var notuð við gerð þessarar rannsóknar þar sem upplýsingum 

var safnað kerfisbundið með spurningalista sem mælir ánægju foreldra. Spurningalistinn heitir 

á frummálinu PFSQ (Pediatric Family Satisfaction Questionnaire) og var hann þýddur af 

Helgu Bragadóttur sem veitti leyfi fyrir því að listinn væri notaður í rannsókninni.  

Þýðið samanstóð af öllum foreldrum barna sem fá þjónustu á dagdeild barna á FSA. 

Úrtakið voru allir foreldrar barna sem komu á dagdeildina á tímabilinu sjöunda janúar til 

tíunda apríl árið 2004 sem voru alls 69 talsins. Alls svöruðu 64 foreldrar listanum  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að í heildina fannst foreldrum aðstaðan góð 

og mikill meirihluti foreldra var ánægður með þjónustu og viðmót starfsfólks. Ekki var 

merkjanlegur munur á ánægju milli kynja né eftir menntun eða aldri.  

Lykilhugtök: Börn- foreldrar- ánægja – dagdeild. 
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Abstract 

Outpatients are becoming more and more common in hospitals and as a result there is 

less need for hospitalization, and both manpower and money is saved.  

The aim of this research was to measure how satisfied or dissatisfied parents are with 

the service of the pediatric day-care ward in Akureyri District Hospital (FSA). The questions 

asked concerned facilities and care, the immediate surroundings of the hospital and the 

service offered by nurses, doctors and other employees of the hospital. 

Foreign and Icelandic research shows that people are generally satisfied with the 

service of health-care institutions but little research has been carried out concerning 

outpatients, and moreover, the pediatric day-care ward at FSA has not been scrutinized at all.  

Quantitative research methods were applied in this research where information was 

systematically gathered with questionnaires which measured parents’ level of satisfaction. 

The English name of the questionnaire is PFSQ (Pediatric Family Satisfaction Questionnaire), 

translated by Helga Bragadóttir, who kindly allowed the use of the questionnaire in the 

research. 

The population consisted of all parents of children who received treatment in the day-

care ward of FSA. The sample was all parents of children who came to the ward from January 

7. – April 10. 2004, or 69 in all. The total number of answers received was 64. 

The findings of the research showed that in general the parents were satisfied with the 

facilities and the great majority of them were happy with the service and the attitude of the 

staff. Moreover, there was no visible difference in the level of satisfaction regarding gender, 

education or age. 

 

Key concepts: Children – parents – satisfaction – outpatients
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