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Útdráttur 

 Tilgangur þessarar megindlegu rannsóknar er að fá fram viðhorf hjúkrunarfræðinga 

sem starfa á slysa- og bráðadeildum hérlendis til nærveru aðstandenda við 

endurlífgunartilraunir.  Lítið er vitað um viðhorf þeirra til þessa viðfangsefnis.  Fram 

kemur í mörgum erlendum rannsóknum að skiptar skoðanir eru meðal 

heilbrigðisstarfsfólks til nærveru aðstandenda.  Jafnframt því eru kröfur aðstandenda 

sífellt að verða háværari til þess að vera hjá sínum nánustu við þessar erfiðu aðstæður.   

 Við gerð rannsóknarinnar var notað lýsandi rannsóknarsnið.  Sú aðferð er talin henta 

vel til að fá fram viðhorf margra einstaklinga.  Spurningalisti var sendur til allra starfandi 

hjúkrunarfræðinga á slysa- og bráðadeildum landsins, alls 108 talsins.  Þátttakendur í 

rannsókninni voru 52 eða 48% af þýðinu.  Við greiningu gagna var tölfræðiforritið SPSS 

notað ásamt töflureikninum Excel og voru niðurstöður settar fram á rituðu máli, með 

tíðnitölum, prósentutölum, stöplaritum og kökuritum. 

 Helstu niðurstöður sýndu að 30 (57%) hjúkrunarfræðingar voru á móti nærveru 

aðstandenda við endurlífgunartilraunir, átta (16%) voru hlynntir og 14 (27%) voru hvorki 

með né á móti.  Aðspurðir sögðust 83% þátttakenda vilja sem aðstandendur fá að velja 

hvort þeir væru viðstaddir.  Starfsaldur hjúkrunarfræðinga var á bilinu frá einu ári upp í 23 

ár og voru þeir sem höfðu styttri starfsaldur frekar á móti nærveru en hinir.  Þá kom fram 

að 49 (94%) hjúkrunarfræðingar sögðust ekki vita til þess að neinar ákveðnar starfsreglur 

væru til á þeirra deild um nærveru aðstandenda við endurlífgunartilraunir.  Hins vegar 

töldu 85% hjúkrunarfræðinga mikilvægt að hafa ákveðnar starfsreglur til að vinna eftir.  

 Af niðurstöðum draga rannsakendur þá ályktun að þörf sé á að setja starfsreglur um 

nærveru aðstandenda við endurlífgunartilraunir.  Einnig að auka þurfi fræðslu til 

heilbrigðisstarfsfólks um upplifun og reynslu aðstandenda.  Rannsakendur vonast til að 

niðurstöður þessarar rannsóknar auki umræður meðal heilbrigðisstarfsfólks um þetta 

viðkvæma mál. 
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Abstract 

 The purpose of this quantitative study is to determine the views of nurses working in 

emergency wards in Iceland on the subject of the presence of relatives in resuscitation of 

patients.  Little is known about nurses' views on the subject.  Studies made in other 

countries show that health care personnel opinions differ on this.  Relatives' insistence on 

staying close to their loved ones, during these difficult circumstances, has become more 

common as well.  

 A descriptive study design was used in the making of this study.  That method is 

considered well suited for describing the views of many individuals.  A questionnaire was 

sent to all nurses working in emergency wards in Iceland, in all 108 nurses.  Participants 

in the study were fifty-two or 48% of the population.  For the analytical process of the 

data, the statistical program SPSS and the spreadsheet program Excel was used, but the 

results are presented in text, frequency rates, percentages, bar and pie charts. 

 The main result of this study is that thirty (57%) of the participating nurses were 

against the presence of relatives during resuscitation, eight (15%) were inclinable and 

fourteen (27%) did not have a opinion on the matter.  Eighty three percent of the 

participants would like to have a say in the matter if they were a relative in these 

circumstances.  The working experience of the nurses is between one and twenty-three 

years and those who have fewer years of service are more inclined to be against the 

presence of the relatives during resuscitation.  It was also established that forty-nine (94%) 

of the nurses do not know of any working procedure for this on their ward but 85% of the 

nurses consider it important to have some working rules.   

 Based on the study’s results, the researchers conclude that there is a need for a 

working procedure on the matter of relatives being present during resuscitation.  Also the 

need for further education for the health care professionals on the experiences of the 

relatives.  The researchers hope that the conclusions of this study will further discussions 

amongst health care professionals about this sensitive issue.   
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