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Útdráttur 

Samskipti heilbrigðisstarfsfólks og skjólstæðinga eiga að endurspegla gagnkvæma virðingu 

og sú reynsla og þekking sem skjólstæðingar búa yfir er mikils virði við þróun og hönnun 

þjónustu. Hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar er öflugt verkfæri þegar innleiða á 

aðferðir sem stuðla að virkri þátttöku skjólstæðings. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

staðfæra og þróa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu og kanna upplifun 

skjólstæðinga af þjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri (FSA). Rannsóknin átti sér 

stað í þremur þrepum. Á fyrsta þrepi var matstækið „Client centred rehabilitation 

questionnaire“ þýtt og staðfært í samvinnu við skjólstæðinga geðdeildar FSA þar sem tekin 

voru þrettán ígrunduð samtöl við ellefu viðmælendur. Matstækið var lagt fyrir 30 

skjólstæðinga geðdeildarinnar og þau gögn notuð á öðru og þriðja þrepi. Áframhaldandi 

þróun matstækisins átti sér stað á öðru þrepi og byggðist á útreikningum á innri áreiðanleika 

og á því þriðja var lokaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu notuð til að 

lýsa starfi geðdeildar FSA. Ígrunduð samtöl höfðu í för með sér verulegar breytingar á 

spurningum matstækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðferðin sé 

árangurrík við staðfærslu og þýðingu sjálfsmatstækja og gefi þeim sem svara slíkum 

matstækjum tækifæri til aðkomu að þróunarferlinu. Innri áreiðanleiki lokaútgáfu 

Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu mældist 0,93 fyrir listann í heild og á bilinu 

0,70–0,86 fyrir undirflokka hans. Matstækið er áreiðanlegt og hentar til að lýsa starfi á 

stofnunum sem sinna bráðaþjónustu við einstaklinga með geðræn veikindi. Niðurstöður 

sýndu fram á að geðdeild FSA býr yfir ýmsum styrkleikum og þjónustan þar endurspeglar, að 

töluverðu leyti, grundvallarþætti skjólstæðingsmiðaðs starfs. Hins vegar þarf að huga betur að 

aðkomu nánustu ættingja og útkomu þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings. Þarfir yngri 

skjólstæðinga virðast jafnframt vera aðrar en þeirra eldri.  
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Abstract 

 

Interaction between health care staff and clients should reflect mutual respect and equality 

and clients’ experience and knowledge is of great value when developing and designing 

services. Client centred approach is essential when establishing service programs that 

promote active client participation. The purpose of the study was to adapt and develop a self-

report instrument that measures to what extend the service of inpatient mental health care is 

client centred. The research was conducted in three steps, in collaboration with Akureyri 

University Hospital (AUH). The first step included translation of the Canadian Client centred 

rehabilitation questionnaire and further validation and development using data from thirteen 

cognitive interviews taken with 11 mental health clients. Data from thirty questionnaires 

completed by clients at the end of inpatient care was used in steps two and three. Continuing 

development of the instrument took place in step two with calculation of internal reliability 

and in step three services of AUH was described. Results of the cognitive interviews lead to 

considerable changes in wording and number of questions of the instrument. They also turned 

out to be a successful method to develop the questionnaire and gave service users an 

opportunity to comment on it. Internal reliability of the final version was 0.93 and 0.70–0.86 

for the conceptually derived subscales. The instrument is reliable and can be used to describe 

inpatient mental health services. Results showed that inpatient mental health services in AUH 

reflect many of the basic components of client centred practice. However, it seems that more 

emphasis needs to be placed on evaluation of outcomes from clients´ perspective and include 

family and close friends to a greater extent. Attention should be drawn to different needs of 

clients at various life stages.  

 

 

Keywords: client centred practice, instrument development, cognitive interview, 

mental illness 
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KAFLI 1 

Inngangur 

Rannsóknin, sem hér er lýst, snýst um staðfærslu og þróun matstækis sem metur, frá 

sjónarhóli notenda, að hvaða marki geðheilbrigðisþjónusta er skjólstæðingsmiðuð. Í 

framhaldinu er matstækið notað til að lýsa þjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri 

(FSA). 

Kaflinn fjallar um aðdraganda og bakgrunn rannsóknar og hugmyndafræði 

skjólstæðingsmiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu er kynnt. Greint er frá tilgangi 

rannsóknarinnar, settar fram rannsóknarspurningar og lykilhugtök skilgreind. Að lokum er 

fjallað um gildi rannsóknarinnar og greint frá helstu takmörkunum. 

 

Bakgrunnur og aðdragandi rannsóknar  

Ein af grunnþörfum hverrar manneskju er að gegna mikilvægum hlutverkum og vera virkur 

þátttakandi í samfélaginu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2005). Góð geðheilsa 

auðveldar einstaklingum að takast á við hin margvíslegu verkefni sem tilheyra daglegu lífi. 

Hún verndar fólk gegn andlegu og tilfinningalegu ójafnvægi og stuðlar að því að það lifi í sátt 

við umhverfi sitt (Blair, Hume og Creek, 2008). Heilsufarsvandi af geðrænum toga dregur 

alla jafna úr virkni einstaklinga, hlutverkin eru fá, þeir búa við lítil lífsgæði og hafa skerta 

getu til að takast á við daglegar athafnir (Durham og La Fond, 1996; Eack, Newhill, 

Anderson og Rotondi, 2007; Krupa, Woodside og Pocock, 2010). 

Aukin áhersla er innan geðheilbrigðisþjónustu á að nýta þekkingu notenda á sinni eigin 

líðan. Þetta kemur meðal annars fram í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar en þar 

er bent á mikilvægi þess að skjólstæðingar séu virkir þátttakendur í veittri þjónustu og 

samskipti við fagfólk endurspegli gagnkvæma virðingu og jöfnuð (World Health 

Organization, 2005). Í skýrslum um þjónustu og gæðaþróun hér á landi er bent á mikilvægi 

þess að nýta betur þá reynslu og þekkingu sem skjólstæðingar búa yfir og að þeir komi í 

auknum mæli að skipulagningu og þróun þjónustu (Félagsmálaráðuneyti, 2006; Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneyti, 2005).  

Fagstéttir starfandi á heilbrigðissviði hafa á undanförnum árum beint sjónum sínum að 

skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (Cott, 2004; Mead og Bower, 2000; Price, 2006; Sumsion og 

Law, 2006). Misjafnt er hvaða hugtök eru notuð til að lýsa slíkri þjónustu en eitt af 
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lykilatriðum hennar er að fagmaður horfi á vanda skjólstæðings út frá hans forsendum (Cott, 

2004; Leplege o.fl., 2007). Skjólstæðingsmiðuð nálgun hefur verið talin lykillinn að þátttöku 

skjólstæðings í þjónustunni sem hann fær. Hugmyndafræðin gegnir auk þess mikilvægu 

hlutverki við innleiðslu nýrra aðferða til að auka gæði þjónustu (Daremo og Haglund, 2008; 

Storm og Davidson, 2010). 

 

Hugmyndafræði  

Hugmyndafræði verkefnisins er sótt til hugtakakorts sem Sumsion og Lencucha settu fram 

árið 2007 og lýsir, á myndrænan hátt, hvernig skjólstæðingur og fagaðili móta kjarnann í 

skjólstæðingsmiðaðri geðheilbrigðisþjónustu. Samvinna þeirra á milli og markmið tilgreind 

af skjólstæðingi eru þungamiðjan í þjónustunni og grundvallarforsenda í útfærslu 

skjólstæðingsmiðaðs starfs. Þjónustukerfi, teymi og fjölskylda gegna jafnframt mikilvægu 

hlutverki og ýmist stuðla að eða hindra skjólstæðingsmiðað starf. Þjónustukerfið þarf að búa 

yfir sveigjanleika og næmi og skapa aðstæður sem gefa skjólstæðingi tækifæri til þátttöku og 

áhrifa. Skjólstæðingur er virkur þátttakandi í teymisvinnu og það er hans að taka ákvarðanir 

sem byggja á upplýsingum og fræðslu. Flestir skjólstæðingar óska eftir þátttöku 

fjölskyldunnar og aðkoma hennar eykur líkur á skýrum boðleiðum og hefur í för með sér að 

allir aðilar eru upplýstir um þau markmið sem stefnt er að. Nánari umfjöllun og myndræn 

framsetning hugtakakortsins er í kafla 2.  

 

Rannsóknin 

Rannsóknin er unnin í samstarfi við skjólstæðinga og starfsfólk geðdeildar FSA og fer 

fram í þremur þrepum þar sem fyrri þrep hafa áhrif á þau síðari. Tilgangur hennar er í 

fyrsta lagi að staðfæra og þróa frekar matstæki sem metur að hvaða marki þjónusta er 

skjólstæðingsmiðuð og í öðru lagi að kanna þjónustu geðdeildar FSA. 

Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  
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1. Hvaða skilning leggur fólk með geðræn veikindi í spurningar og einstök orð og 

orðasambönd í Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 

2. Hvaða breytingar verða á Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu við 

ígrunduð samtöl? 

3. Hver er innri áreiðanleiki Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu?  

4. Að hvaða marki telja skjólstæðingar geðdeildar FSA að faglegt starf þar endurspegli 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 

 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða endurhæfingu, (Client centred rehabilitation 

questionnaire), (Cott, Teare, McGilton og Lineker, 2006) er þýddur og staðfærður í 

samvinnu við skjólstæðinga geðdeildar FSA með aðferð sem nefnist ígrunduð samtöl 

(cognitive interviewing). Aðferðin felst í því að tekin eru viðtöl við skjólstæðinga 

geðdeildarinnar um spurningar matstækisins með það að leiðarljósi að stuðla að réttmæti 

þess (Willis, 2005). Að loknum ígrunduðum samtölum er íslenska útgáfan, þ.e. 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu, lagður fyrir skjólstæðinga geðdeildar 

FSA og gögnin eru notuð til að kanna innri áreiðanleika matstækisins og til að lýsa 

þjónustu deildarinnar út frá grunngildum skjólstæðingsmiðaðs starfs. 

 

Skilgreining meginhugtaka 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta er bandalag skjólstæðings og fagaðila sem stofnað er til í 

þeim tilgangi að efla færni og þátttöku skjólstæðingsins í hlutverkum sem fullnægja 

þörfum hans. Þjónustan einkennist af gagnkvæmri virðingu, valddeilingu og opnum 

samskiptum þar sem hlutverk fagaðilans er að upplýsa skjólstæðinginn og styðja hann til 

að takast á við og leysa eigin vanda. Skjólstæðingur og fagaðili gegna lykilhlutverki í 

skjólstæðingsmiðaðri þjónustu en samstarfið er ávallt undir áhrifum frá ytri þáttum svo 

sem þjónustuumhverfi og stjórnsýslu. Hugtakið skjólstæðingur vísar bæði til einstaklinga 

og hópa (Canadian Association of Occupational Therapists, 2002; Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2011; Sumsion, 2000). 

Matstæki vísar til sértækra verkfæra, mælitækja eða samskipta. Það samanstendur af 

ákveðnum fjölda atriða sem til samans gefa heildarmynd af því sem á að meta. Ákveðinn 

flokkur matstækja byggir á sjálfsmati einstaklinga sem endurspegla ákveðið þýði (Guðrún 

Pálmadóttir, í prentun; Portney og Watkins, 2009).  
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Innri áreiðanleiki gefur til kynna samkvæmni milli mismunandi atriða í matstækinu 

en það bendir til að þau tilheyri sama fræðihugtakinu (Furr og Bacharach, 2008; Guðrún 

Pálmadóttir, í prentun). 

Staðfærsla matstækis er þegar spurningar þess eru sniðnar að tungumáli og 

menningarbundnum venjum ákveðins lands. Hún felst ekki eingöngu í þýðingu heldur þarf 

líka að taka mið af málfari og gildismati ólíkra hópa fólks.  

Ígrunduð samtöl er aðferð til að staðfæra spurningalista fyrir ákveðinn hóp fólks. Með 

aðferðinni er leitast við að samræma skilning þeirra sem svara spurningalista og 

rannsakanda (Willis, 2005).  

Fólk með geðræn veikindi vísar til einstaklinga sem hafa þegið þjónustu innan 

geðheilbrigðiskerfisins. 

 

Gildi rannsóknar 

Með rannsókninni verður til fyrsta íslenska matstækið sem metur að hvaða marki notendur 

geðheilbrigðisþjónustu telja þjónustuna skjólstæðingsmiðaða. Slíkt matstæki er mikilvægt 

við þróun gæðaþjónustu fyrir einstaklinga með heilsufarsvanda af geðrænum toga sem 

sækja þjónustu á sjúkrastofnunum. Aðferðir ígrundaðra samtala eru notaðar við staðfærslu 

og þróun matstækisins. Þetta er nýjung en ekki er hefð fyrir að nota þessa aðferð við 

þýðingu matstækja yfir á íslensku (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003; 

Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2007). Rannsóknin varpar því ljósi á gagnsemi 

ígrundaðra samtala við staðfærslu og þýðingu matstækja yfir á íslenska tungu ásamt því að 

gefa mikilvægar upplýsingar um hvort samstarf við hópinn, sem kemur til með að svara 

matstækinu, reynist árangursríkt. Rannsóknin gefur jafnframt upplýsingar um reynslu 

einstaklinga, með geðræn veikindi, af starfi geðdeilda með tilliti til skjólstæðingsmiðaðrar 

nálgunar, en hingað til hafa engar slíkar rannsóknir verið gerðar á Íslandi.  

 

Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir eru að rannsakandi hefur ekki reynslu af ígrunduðum samtölum og ekki 

hlotið þjálfun í aðferðinni frá reyndum fræðimanni. Matstækið Client centred rehabilitation 

questionnaire var þróað fyrir einstaklinga með heilsufarsvanda af líkamlegum toga og því 

ekki hannað til að meta geðheilbrigðisþjónustu. Síðast ber að nefna að úrtakið sem svarar 
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spurningalistanum er lítið og rannsóknin nær eingöngu til hluta þeirra skjólstæðinga sem 

þiggja þjónustu á bráðageðdeild FSA.  

 

Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla eru bakgrunnur og forsendur rannsóknarinnar 

kynntar. Fræðileg umfjöllun er viðfangsefni annars kafla og þar er greint frá fræðilegu efni og 

helstu rannsóknum sem tengjast viðfangsefninu. Aðferðafræði rannsóknarinnar eru gerð skil í 

þriðja kafla og niðurstöður kynntar í þeim fjórða. Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöður 

rannsóknarinnar, fjallað er um gildi hennar og takmarkanir og settar fram tillögur að 

framtíðarrannsóknum. Ályktanir og lokaorð eru í sjötta kafla. 
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KAFLI 2 

Fræðileg umfjöllun 

Innan heilbrigðisþjónustunnar hefur löngum tíðkast sú hefð að fagfólk sé í hlutverki leiðtoga 

sem greini vandann og beri hitann og þungann af ábyrgðinni í veittri þjónustu. Það hefur 

verið við stjórn þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar og valið hentugar aðferðir sem hafa 

það meginmarkmið að efla heilsu skjólstæðingsins. Hlutverk skjólstæðingsins hefur hins 

vegar verið að þiggja veitta þjónustu og fylgja fyrirmælum heilbrigðisstarfsmanns 

(Goodyear-Smith og Buetow, 2001; McCubbin og Cohen, 1996). 

Þessi hefð hefur sætt gagnrýni frá notendum geðheilbrigðisþjónustu og 

heilbrigðisstarfsfólki sem telja að hlutskipti skjólstæðinga hindri möguleika þeirra til að axla 

ábyrgð og finna leiðir sem henti hverjum og einum til að bæta eigin geðheilsu (Chamberlin 

og Schene, 1997; Corring og Cook, 1999; Sumsion, 2005). Í kaflanum er fjallað um 

mismunandi nálganir sem leggja áherslu á virka aðild skjólstæðings að þjónustunni ásamt 

aðferðum og rannsóknum sem tengjast slíkri þjónustu. Í upphafi er sjónum beint að 

hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu. Gerð er grein fyrir lykilþáttum í 

framkvæmd skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu og að lokum rýnt í mikilvægi þátttöku, bæði 

sem verkfæri í þjónustu og útkomu hennar.  

 

Hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu 

Í kaflanum eru sögulegar rætur skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu kynntar og fjallað um 

áherslur mismunandi fagstétta í skjólstæðingsmiðuðu starfi. Kynntar eru rannsóknir sem gefa 

mynd af sýn skjólstæðinga á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu og að lokum fjallað um völd og 

hvernig þau tengjast skjólstæðingsmiðuðu starfi. 

 

Sögulegar rætur  

Árið 1939 ritaði Carl Rogers bókina The clinical treatment of the problem child. Í bókinni 

kom fram ný nálgun í meðferðarstarfi sem hann nefndi client centred therapy eða 

skjólstæðingsmiðaða meðferð. Grunnhugmyndir nálgunarinnar gengu út á að hver 

einstaklingur hefði sín sérstöku viðhorf og gildi sem fagmaður þyrfti að þekkja og taka tillit 

til. Rogers taldi meginhlutverk meðferðaraðilans vera að auðvelda skjólstæðingi að greina 
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eigin vanda og veita honum stuðning við að finna lausnir sem hentuðu honum og hans 

aðstæðum (Law og Mills, 1998). Rogers hafði ekki trú á að meðferðaraðilinn væri meiri 

sérfræðingur en skjólstæðingurinn og benti á að með stjórnun væri m.a. verið að ýta undir 

valdaójafnvægi þar sem meðferðaraðili væri hærra metinn en skjólstæðingurinn. Því ætti 

fagmaður ekki að leita eftir að vera við stjórn í meðferðarferlinu (Rogers, 1945). Rogers hélt 

því fram að starf meðferðaraðila væri árangursríkast þegar hann dæmdi ekki skjólstæðinginn 

heldur tæki honum eins og hann væri. Vald skjólstæðings átti að vera mikið og ákvarðanir í 

meðferðarferlinu á hans ábyrgð. Áhersla var lögð á að meðferðaraðilinn setti sig vel inn í 

aðstæður skjólstæðingsins og gæti séð þær frá hans sjónarhóli. Rogers gekk svo langt að tala 

um að meðferðaraðilinn gengi inn í hugarheim skjólstæðingsins og hefði því mjög djúpan 

skilning á aðstæðum hans (Rogers, 1950).  

Óhætt er að segja að Rogers hafi á næstu áratugum haft mikil áhrif á heilbrigðisstéttir og 

fram til dagsins í dag vitna margir fræðimenn í skrif hans um skjólstæðingsmiðaða nálgun 

(Cain, 1990; Corring og Cook, 1999; Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011; 

Law, Baptiste og Mills, 1995; Leplege o.fl., 2007; Mead og Bower, 2000; Richard og Knis-

Matthews, 2010; Sumsion og Law, 2006).  

 

Sýn fagfólks 

Fagstéttir, sem starfa að heilbrigðismálum, hafa undanfarin ár fjallað mikið um þá 

þjónustu sem er veitt skjólstæðingum og hvort hún samræmist þörfum þeirra og 

lífsgildum. Hugtökin, sem hafa verið notuð til að lýsa þessu, eru m.a. skjólstæðingsmiðuð 

nálgun, einstaklingsmiðuð nálgun og sjúklingsmiðuð nálgun. Misjafnt er hvernig hugtökin 

eru túlkuð en þau eiga það öll sameiginlegt að fagmaður reyni að horfa á vanda 

skjólstæðings út frá hans forsendum (Price, 2006; Sumsion og Law, 2006). Einnig er lögð 

áhersla á að fræða skjólstæðinginn og stuðla að virkri þátttöku hans þegar ákvarðanir um 

meðferð eru teknar (Mead og Bower, 2000).  

Hér verður útskýrt nánar hvað átt er við með ofangreindum hugtökum en þau eiga 

rætur sínar að rekja til mismunandi fagstétta sem allar starfa við að efla heilsu og velferð 

fólks. Læknar fjalla um hugtakið sjúklingsmiðuð meðferð (patient centred care). Þeir 

leggja áherslu á að læknirinn hafi heildræna mynd af skjólstæðingi, sem einstaklingi, og 

meðferðarsamband sé til staðar þar sem sjúklingur og læknir deili valdi og leggi áherslu á 

sömu þætti í meðferð. Persónulegir eiginleikar í fari læknis og sjúklings eru jafnframt 

taldir hafa áhrif á að hvaða marki meðferðin er sjúklingsmiðuð (Mead og Bower, 2000). 
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Iðjuþjálfar nota hugtakið skjólstæðingsmiðuð þjónusta (client centred practice). Þeir hafa 

fjallað um hugtakið frá því snemma á níunda áratug síðustu aldar (Canadian Association 

of Occupational Therapists and the Health Services Directorate Health Services and 

Promotion Branch, 1983) og eru taldir lengra komnir á þessu sviði en margar aðrar 

fagstéttir (Cott o.fl., 2006). Með skjólstæðingsmiðaðri þjónustu vísa þeir til samvinnu 

skjólstæðings og iðjuþjálfa þar sem virðing og þekking skjólstæðings er virt og höfð að 

leiðarljósi. Lykilþættir í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu iðjuþjálfa tengjast valdajafnvægi 

þar sem báðir aðilar eru metnir að verðleikum og virkri þátttöku skjólstæðings, sem felst 

m.a. í því að hann er í lykilhlutverki við val markmiða og útfærslu þeirra. Fræðsla er 

mikilvæg og þar skal boðið upp á mismunandi möguleika sem gefa skjólstæðingi val um 

fjölbreytilegar leiðir til að takast á við vanda sinn (Sumsion og Law, 2006). Til að 

hámarka færni og vellíðan í daglegu lífi miðast íhlutun ekki einungis við að styrkja 

einstaklinginn heldur þarf að huga að samspili hans við umhverfi sitt og hvernig styrkja 

megi eflandi þætti og fjarlægja hindranir. Umhverfi hefur hér víðtæka skírskotun og vísar 

meðal annars til heimilis, vinnustaðar og félagslegra tengsla (Sumsion, 2006b). 

Hjúkrunarfræðingar nota hugtakið einstaklingsmiðuð meðferð (person centred care) og 

vísa með því til þess að hjúkrunarfræðingar hafi faglega færni svo sem leikni í 

samskiptum, séu skuldbundnir starfi sínu og búi yfir sjálfsþekkingu. Meðferðin þarf að 

fela í sér sameiginlega ákvarðanatöku, deilingu valds og viðeigandi fræðslu til 

skjólstæðings. Jafnframt þarf hjúkrunarfræðingurinn að þekkja gildi og viðhorf 

skjólstæðingsins og skilja hvernig honum líður við breytilegar aðstæður (McCormack og 

McCance, 2006). 

Árið 2007 gerðu Leplege og félagar hugtakagreiningu á skjólstæðingsmiðaðri, 

notendamiðaðri, einstaklingsmiðaðri og sjúklingsmiðaðri nálgun innan endurhæfingar. 

Niðurstöður hugtakagreiningarinnar leiddu í ljós mismunandi túlkun og fjölbreytni sem 

lýsti sér í fjórum grunnhugmyndum: (1) hver einstaklingur er sérstakur og horfa þarf á 

hann á heildrænan hátt, (2) áherslur í veittri þjónustu skulu beinast að erfiðleikum 

viðkomandi í daglegu lífi, (3) stuðla skal að þátttöku og eflingu skjólstæðingsins og (4) 

horfa skal á manneskjuna sjálfa en ekki skerðinguna eða sjúkdóminn. Lepledge og félagar 

töldu muninn milli hugtakanna óljósan og þau hefðu að einhverju leyti jafngilda merkingu. 

Í áframhaldandi umfjöllun verður notast við hugtakið skjólstæðingsmiðuð þjónusta.  

Árið 1996 kynntu geðhjúkrunarfræðingar nýtt líkan „Tidal Model“ sem þá hafði verið í 

þróun í fimm ár og var ætlað til notkunar í geðheilbrigðisþjónustu (Fletcher og Stevenson, 

2001). Hvatinn að þróun líkansins var m.a. sá að læknisfræðilega líkanið og greiningarkerfin, 
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sem voru notuð meðal heilbrigðisstétta til að lýsa vanda skjólstæðings, höfðu sætt gagnrýni 

fyrir áherslu á neikvæða þætti hjá skjólstæðingnum og fyrir að stuðla að valdaleysi þeirra sem 

eiga við geðræn veikindi að stríða (Barker, 2003). Við þróun líkansins var valdefling því einn 

af lykilþáttunum og vísaði m.a. til þess að skjólstæðingurinn væri við stjórn, að komið væri 

fram við hann af virðingu og tekið mark á tilfinningum hans (Barker, Stevenson, og Leamy, 

2000). Hugmyndafræðin hentar vel í þverfaglegri vinnu og nýtist á mismunandi 

þjónustustigum, s.s. réttargeðdeildum, bráðageðdeildum, í samfélagsþjónustu og 

endurhæfingu (Barker, 2003). 

Eitt af einkennum Tidal hugmyndafræðinnar er að skjólstæðingur er ekki settur inn í 

fyrirfram ákveðinn ramma, heldur á fagaðilinn að öðlast þekkingu á viðhorfum og gildum 

hans. Áhersla er lögð á virka hlustun fagaðilans, að skjólstæðingurinn segi sögu sína og 

deili væntingum sínum og veittur sé sá stuðningur sem hann telur sig þurfa til að taka 

næsta skref í átt að bata (Barker, 2003). Bati er útkoman sem stefnt er að með innleiðingu 

hugmyndafræðinnar í starfi. Samkvæmt hugmyndafræðinni eru sex lykilþættir sem fagfólk 

á að tileinka sér í starfi sínu en þeir eru að: (1) fagaðili temji sér forvitni og sé í tengslum 

við daglegt líf skjólstæðingsins, (2) horft sé á styrkleika og úrræði í stað veikleika, (3) 

skjólstæðingi sé sýnd skilyrðislaus virðing og farið að hans óskum, (4) tímabil veikinda sé 

nýtt til uppbyggilegra breytinga, (5) skjólstæðingurinn ákveði ávallt þau markmið sem 

keppt er að og (6) fundnar séu einfaldar og áhrifaríkar lausnir sem stuðla að breytingum 

(Buchanan‐Barker og Barker, 2008).  

 

Sýn skjólstæðinga 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á sýn skjólstæðinga á skjólstæðingsmiðuð starfi. 

Umfjöllunin hér er því ekki eingöngu bundin við reynslu einstaklinga með geðræn 

veikindi af þjónustu heldur hefur hún skírskotun til heilbrigðisþjónustu í víðara samhengi. 

Corring og Cook (1999) voru fyrstar til að kanna skjólstæðingsmiðað starf út frá 

sjónarhóli einstaklinga með geðræn veikindi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvað 

notendur geðheilbrigðiskerfisins, álitu vera skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Um var að 

ræða eigindlega rannsókn þar sem sautján skjólstæðingar tóku þátt í þremur rýnihópum. 

Niðurstöðunum er lýst í þremur yfirþemum, þ.e. : (1) meðferðarsambandið milli 

skjólstæðings og fagaðila, (2) þjónusta veitt af heilbrigðis- og félagsmálakerfi og (3) 

skjólstæðingsmiðuð þjónusta táknar að litið sé á einstaklinga með geðræn veikindi sem 

manneskjur. Niðurstöðurnar voru sterk skilaboð frá þátttakendum um að 
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skjólstæðingsmiðuð þjónusta vísaði til þess að fagfólk og samfélagið liti á þá sem 

fullgildar manneskjur og jafningja. Þátttakendur bentu á að mikilvægar breytingar, í átt að 

skjólstæðingsmiðaðri þjónustu, fælust meðal annars í því að fagfólkið liti á skjólstæðinga 

sína sem sérfræðinga í eigin veikindum og áliti þá mikilvæga aðila í þjónustunni. Þeir 

töldu jafnframt mikilvægt að fagfólkið gæfi sér tíma til að kynnast þeim, sýndi áræðni og 

skuldbindingu og framkomu sem efldi sjálfsmat þeirra og batahorfur. 

Cott (2004) beindi sjónum sínum að því hvað skjólstæðingar töldu vera 

grundvallaratriði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu í endurhæfingu. Rannsóknin var 

eigindleg og gagna var aflað með viðtölum við 33 skjólstæðinga í líkamlegri 

endurhæfingu sem var skipt í sex rýnihópa. Gögnin voru greind með opinni kóðun og 

þannig urðu til sjö meginflokkar í skjólstæðingsmiðaðri endurhæfingu sem voru þátttaka í 

ákvarðanatöku, skjólstæðingsmiðuð fræðsla, útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings, 

þátttaka fölskyldu, tilfinningalegur stuðningur, samfella meðferðar og líkamlegir þættir. 

Afrakstur rannsóknarinnar var spurningalisti þar sem skjólstæðingar leggja mat á þjónustu 

og hvort hún samræmist skjólstæðingsmiðaðri nálgun. Matstækið er það eina sem er 

aðgengilegt heilbrigðisstarfsfólki og metur upplifun skjólstæðings af þjónustu með tilliti til 

skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar (Cott o.fl., 2006).  

Í rannsókn Sumsion (2005) var skjólstæðingsmiðað starf skoðað með hliðsjón af 

skilgreiningu höfundar sem sett var fram árið 2000. Þátttakendur voru níu einstaklingar með 

geðræn veikindi sem höfðu þegið þjónustu hjá þverfaglegu teymi starfandi í 

samfélagsþjónustu. Rannsóknin var eigindleg og gagna aflað með hálfstöðluðum viðtölum 

við þátttakendur þar sem þeir voru spurðir sértækra spurninga um hvaða tækifæri og 

hindranir væru til staðar í starfi teymisins með hliðsjón af skjólstæðingsmiðuðu starfi. Við 

greiningu gagna var notuð sniðmátun (template analysis) og opin kóðun með sífelldum 

samanburði. Niðurstöður voru settar fram í eftirfarandi þrjú yfirþemu: (1) að skapa grundvöll 

fyrir skjólstæðingsmiðað starf, (2) viðbrögð fagfólks gagnvart málefnum skjólstæðings og (3) 

þekking á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

þátttakendur töldu skjólstæðingsmiðaða þjónustu mikilvæga. Þeim fannst þjónusta 

fagfólksins taka mið af grunngildum skjólstæðingsmiðaðs starfs, sem kom m.a fram í því að 

þeir fengu fræðslu um mismunandi valmöguleika í meðferð og þjónustan hefði skýr tengsl 

við persónulegar aðstæður þeirra. Jafnframt töldu þátttakendur sig hafa verið í 

forystuhlutverki við gerð markmiða sem tengdust mikilvægum athöfnum í þeirra lífi. 

Einungis ein rannsókn hefur lýst skjólstæðingsmiðuðu starfi á Íslandi. Markmið hennar 

var að kanna upplifun einstaklinga á þjónustu út frá grunngildum skjólstæðingsmiðaðs starfs. 
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Um var að ræða rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 20 fyrrum skjólstæðinga skilgreindra 

endurhæfingarstofnana á Íslandi. Þátttakendur áttu við ýmiss konar heilsufarsvanda að stríða 

og voru m.a með sálræna erfiðleika. Í rannsókninni voru störf iðjuþjálfa sérstaklega skoðuð 

með hliðsjón af því hvort lýsing skjólstæðinga samræmdist umfjöllun fræðimanna og 

rannsóknum á skjólstæðingsmiðuðu starfi. Við greiningu gagna var notuð sniðmátun og 

túlkunarfræðileg nálgun þar sem grunnhugtök skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar voru borin 

saman við gögnin. Greiningin leiddi í ljós þrjú meginþemu með undirflokkum sem lýstu bæði 

jákvæðri og neikvæðri mynd af skjólstæðingsmiðuðu starfi. Meginþemun voru: (1) hugarfar 

og aðgerðir iðjuþjálfans, (2) hugmyndafræði og umhverfi þjónustunnar og (3) samvinna 

iðjuþjálfa og skjólstæðings. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þátttakendur 

voru almennt ánægðir með þjónustu iðjuþjálfa og töldu hana vera skjólstæðingsmiðaða. Þetta 

kom meðal annars fram í því að flestum þóttu iðjuþjálfarnir koma fram við þá sem jafningja, 

sýna umhyggjusemi og fara að þeirra óskum. Hins vegar var misjafnt að hvaða marki 

þátttakendurnir tóku þátt í þjónustunni og einhverjir þeirra hefðu viljað persónulegri þjónustu 

og nákvæmari upplýsingagjöf (Guðrún Pálmadóttir, 2008). 

Þrátt fyrir að fræðimenn hafi beint sjónum sínum að skjólstæðingsmiðaðri þjónustu á 

undanförnum árum virðist sú vinna vera að mestu bundin við gögn sem aflað er og unnið 

úr, án samvinnu við skjólstæðinga. Þetta kemur meðal annars fram í því að fáir 

rannsakendur beina sjónum sínum að því hvernig hugtakið horfir við skjólstæðingum og 

hvað þeir telja að nálgunin feli í sér (Cott, 2004; Guðrún Pálmadóttir, 2008; Hammell, 

2006). Einnig er skortur á rannsóknum sem gefa mynd af því hvernig nálgunin er útfærð í 

daglegu starfi fagfólks (Guðrún Pálmadóttir, 2008). Samkvæmt Hammell (2007) ætti að 

vera sjálfgefið að rannsakendur, sem beina sjónum sínum að skjólstæðingsmiðuðu starfi, 

láti þá sýn leiða rannsóknarstarfið og vinni því í náinni samvinnu við skjólstæðinga. 

Greinarhöfundur kemst að þeirri niðurstöðu að skjólstæðingsmiðuð þjónusta birtist fyrst 

og fremst sem hugmyndafræði og fá dæmi séu um að hún sé höfð að leiðarljósi við 

hönnun og framkvæmd rannsókna. 
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Hjá hverjum er valdið?  

Vald og skjólstæðingsmiðuð nálgun eru nátengd hugtök og hafa fræðimenn bent á að 

deiling á valdi sé einn af lykilþáttum í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (Sumsion og Law, 

2006). Hammell (2006) fjallar um völd og réttindi í skjólstæðingsmiðaðri endurhæfingu 

og bendir á að þrátt fyrir að margar fagstéttir telji vinnu sína einkennast af grunngildum 

skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar megi deila um hvort það sé raunin. Fagfólkið hafi sjálft 

ákveðið hvað skjólstæðingsmiðuð þjónusta feli í sér, án samvinnu við skjólstæðinga sem 

samkvæmt grunnhugmyndum nálgunarinnar ættu að vera þar í lykilhlutverki. Af þessum 

ástæðum liggi valdið í raun hjá þeim sem veita þjónustuna en ekki notendum hennar. 

Hammel bendir jafnframt á að þrátt fyrir mikla umfjöllun í ræðu og riti séu fáar rannsóknir 

til sem skoði upplifun skjólstæðinga af þjónustu heilbrigðisstétta og hvort hún sé eins og 

þeir óska helst. Hún tekur einnig fram að þær fáu rannsóknir, sem gerðar hafa verið, sýni 

fram á að skjólstæðingar telji fagfólk stjórnsamt og ekki vera í tengslum við 

raunveruleikann. Auk þess sé þjónustan samhengislaus og ómannleg og stuðli að 

mismunun fagfólks og skjólstæðinga þar sem fagfólkið nýtur meiri virðingar. 

Útfærsla skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar í daglegu starfi er ögrandi verkefni sem 

tekur tíma að innleiða (Wilkins, Pollock, Rochon og Law, 2001). Sterk hefð er innan 

læknisfræðilega líkansins um sérþekkingu fagfólks og hlutverk þess sem leiðtoga og 

stjórnanda (Sumsion og Smyth, 2000). Ríkjandi viðhorf um að fagaðilinn sé sá sem veiti 

hjálpina og skjólstæðingurinn sé þiggjandinn undirstrikar sterka stöðu fagaðilans. Kjarninn 

í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu gerir hins vegar kröfu um að fagmaður afsali sér valdinu 

og færi það yfir til skjólstæðinga sinna. Með því er fagmaðurinn ekki lengur stjórnandinn 

heldur er það skjólstæðingurinn sem leiðir ferlið. Að afsala sér völdum getur verið snúið 

og ógnandi fyrir fagaðila og getur haft í för með sér óöryggi þar sem fagaðili er óviss um 

hlutverk sitt (Sumsion, 2006c). Niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Pálmadóttur (2008) 

sýndu að helst reyndi á skjólstæðingsmiðað samstarf þegar óskir skjólstæðings voru á 

skjön við sjónarmið fagfólksins. Í slíkum tilvikum voru dæmi um að fagaðilinn var ekki 

tilbúinn að fela skjólstæðingi valdið, þó svo að hann væri fær um að fara með það. 

Hlutverk fagaðilans er hins vegar vel skilgreint innan hugmyndafræðinnar, þar sem áhersla 

er lögð á stöðuga fræðslu sem felur í sér einlæga og opna umræðu og gerir skjólstæðingi 

kleift að taka ákvarðanir upp á eigin spýtur (Sumsion, 2006b; Sumsion, 2006c). 

Af því sem fram hefur komið mætti ætla að nálgunin gerði ráð fyrir að allir 

skjólstæðingar væru leiðandi í eigin þjónustu, en svo er þó ekki. Skjólstæðingar eru 
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misáhugasamir og misvel í stakk búnir til þess að ráða við þetta hlutverk. Nálgunin gerir 

hins vegar ráð fyrir að það eigi sér stað umræður þar sem skjólstæðingurinn tilgreinir að 

hvaða marki hann kýs að vera við völd. Ef það er hans ósk að fagaðili stjórni þá ber að 

virða þá ákvörðun (Wressle og Samuelsson, 2004). Þjónusta við einstaklinga með geðræn 

veikindi gengur að miklu leyti út á breytingar í átt að auknu sjálfstæði og valdi á 

hlutverkum (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Í slíku breytingaferli getur skjólstæðingur, 

sem ekki vill vera við völd við upphaf meðferðar, í einhverjum tilvikum óskað eftir þeim 

þegar fram í sækir (Wressle og Samuelsson, 2004).  

Skjólstæðingsmiðaðri þjónustu er ekki lýst í ástandi sem annað hvort er til staðar eða 

ekki, heldur ber meira að líta á hana eins og róf (Mortenson og Dyck, 2006). Rannsóknir 

hafa sýnt að sumir skjólstæðingar eiga auðvelt með að tilgreina þarfir sínar og vera við 

stjórn á meðan aðrir vilja einungis taka einfaldar ákvarðanir eða óska hreinlega eftir því að 

fagaðilinn taki fulla ábyrgð (Palmadottir, 2003; Wilkins o.fl., 2001). Það er á ábyrgð 

fagaðila að greina þarfir skjólstæðings og bregðast við með viðeigandi hætti. Því er ekki 

hægt að segja að skjólstæðingsmiðuð þjónusta eigi einungis við í sumum tilvikum, heldur 

er það í höndum fagfólks að finna leið sem hentar í hvert skipti (Wilkins o.fl., 2001).  

 

Framkvæmd skjólstæðingsmiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu  

Árið 2000 setti Sumsion fram skilgreiningu á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. Skilgreiningin 

var afrakstur rannsóknar þar sem 67 starfandi iðjuþjálfar tóku þátt í níu rýnihópum. 

Þátttakendur höfðu ólíkan bakgrunn og störfuðu ýmist inni á stofnunum eða úti í samfélaginu 

og með skjólstæðingum með mismunandi heilsufarsvanda og á ólíkum aldri. Áður höfðu 

verið settar fram skilgreiningar á hugtakinu en engin þeirra byggði á gögnum frá svo mörgum 

þátttakendum. Skilgreiningunni var fylgt eftir með ítarlegri rannsóknum þar sem meðal 

annars voru tekin viðtöl við tólf iðjuþjálfa í geðheilbrigðisþjónustu. Greining á viðtölunum 

með opinni kóðun og sniðmátun leiddi í ljós lykilþætti sem til samans mynda hugtakakort af 

skjólstæðingsmiðaðri geðheilbrigðisþjónustu (mynd 1). Á hugtakakortinu sést hvernig 

samvinna og markmið skjólstæðings móta kjarnann í þjónustunni og skjólstæðingur og 

fagaðili eru lykilpersónurnar. Nánustu aðstandendur, teymi og þjónustukerfið gegna líka 

mikilvægu hlutverki (Sumsion, 2004; Sumsion og Lencucha, 2007; Sumsion og Lencucha, 

2009). Hér á eftir verður fjallað nánar um lykilþætti hugtakakortsins og helstu rannsóknir sem 

þeim tengjast. 
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Mynd 1. Lykilþættir skjólstæðingsmiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu 

Samvinna og markmið  

Skjólstæðingsmiðuð geðheilbrigðisþjónusta byggir á samvinna skjólstæðings og fagaðila og 

er römmuð í ákveðið ferli þar sem vandinn er skilgreindur, sett eru markmið og notaðar 

sértækar aðferðir til að efla heilsu og færni skjólstæðingsins. Við lok þjónustu ber síðan að 

meta hvort tilætlaður árangur hafi náðst (Sumsion, 2006a). Hér á eftir er fjallað um samvinnu 

skjólstæðings og fagaðila, tekið er dæmi um hvernig megi skilgreina vandann með 

formlegum matsaðferðum, fjallað um markmiðssetningu og komið með dæmi um gagnlega 

aðferð og hvernig megi meta árangur þjónustu.  

Niðurstöður rannsókna, sem kanna upplifun skjólstæðinga af geðheilbrigðisþjónustu, 

hafa meðal annars leitt í ljós að eftirfarandi atriði skipta meginmáli í samvinnu fagaðila og 

skjólstæðings: (1) þegar fagaðili sýnir áhuga á lífi skjólstæðinga sinna og virðir upplifun 

þeirra og skoðanir, (2) þegar fagaðili velur að sýna nálægð í stað þess að vera fjarlægur og er 

uppbyggjandi, umburðarlyndur og vingjarnlegur, (3) að unnið sé á jafningjagrunni, (4) að 

traust og samkennd ríki og (5) að fagaðili fræði skjólstæðing svo hann geti sjálfur tekið 

upplýstar ákvarðanir (Blank, 2004; Mancini, Hardiman og Lawson, 2005). Eiginleikar 

skjólstæðingsins skipta hér einnig máli, en jákvætt hugarfar, áhugi, bjartsýni og uppbyggilegt 

viðhorf eru allt þættir sem stuðla að árangursríkri samvinnu. Ef hins vegar skjólstæðingur er 

háður öðrum og verður ráðvilltur þegar hann þarf að taka ákvarðanir hindrar það samvinnu. 

Skortur á innsæi og þekkingu á sjúkdómi getur líka verið hindrun, en slíkt á m.a. við þegar 

einstaklingur hefur nýlega verið greindur með alvarlegan geðsjúkdóm. Skjólstæðingar geta 

líka átt í erfiðleikum með að treysta fagaðila og hafna því samstarfi. Það er því mikilvægt að 
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fagaðili mæti skjólstæðingi sínum með opnum huga, sýni honum virðingu og aðstoði hann 

við að skilgreina vanda sinn (Sumsion og Lencucha, 2007; Sumsion, 2005). 

Samfara auknum áherslum í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu hefur skapast þörf fyrir 

gagnreynd matstæki sem byggja á slíkri hugmyndafræði og hafa hagnýtt gildi við 

framkvæmd þjónustu (Kirsh og Cockburn, 2009; Schofield, 2006). Matstækið Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM) eða Mæling á færni við iðju (Law o.fl., 2005) 

var hannað út frá hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu og er talið öflugt verkfæri í 

útfærslu hennar (Maitra og Erway, 2006). Iðjuþjálfar hafa notað matstækið frá því 1990 (Law 

o.fl., 2005) en með þjálfun geta aðrar fagstéttir það einnig, kjósi þær að leggja áherslu á 

athafnir og þátttöku (Kirsh og Cockburn, 2009). Matstækið er einstaklingsmiðað og hentar 

fyrir alla aldurshópa. Það gefur tóninn fyrir skjólstæðingsmiðað samstarf og ýtir undir 

væntingar skjólstæðings til ákvarðanatöku og ábyrgðar í þjónustunni. Skjólstæðingur er í 

lykilhlutverki við fyrirlögn, sem fer fram með hálfstöðluðu viðtali, og tilgreinir mikilvægar 

athafnir sem síðan leggja grunninn að skjólstæðingsmiðaðri markmiðssetningu og 

forgangsröðun við skipulag þjónustu. Með notkun matstækisins skapast forsendur fyrir 

skjólstæðing að gera sér grein fyrir og tjá sig um hlutverk sem stuðla að þátttöku í 

mikilsmetnum viðfangsefnum í daglegu lífi. Einn af kostum matstækisins er að tilgreindar 

athafnir eru ekki bundnar í fyrirfram ákveðið form og því getur skjólstæðingur valið 

viðfangsefni á sviði sem hann helst kýs (Kirsh og Cockburn, 2009).  

Skjólstæðingar telja brýnt að þeir séu við stjórnvölinn þegar ákveðið er að hvaða 

markmiði skuli stefnt með þjónustunni. Þeir óska gjarnan eftir hugmyndum og tillögum frá 

fagaðilum, en vilja sjálfir ákveða hvort þeir nýti sér þær þegar endanleg ákvörðun er tekin 

(Sumsion, 2005). Vísbendingar eru um að aldur skjólstæðinga skipti hér máli en 

niðurstöður rannsókna benda til að yngri skjólstæðingar óski frekar eftir þátttöku og séu 

virkari í markmiðsetningu en þeir sem eldri eru (Maitra og Erway, 2006; Northen, Rust, 

Nelson og Watts, 1995). Skjólstæðingar eflast þegar þeir ná markmiðum sínum og öðlast 

nýja færni sem nýtist í margvíslegum aðstæðum í daglegu lífi (Sumsion, 2005). Markmið 

sem skjólstæðingur tilgreinir sjálfur auka áhuga hans og stuðla að valdeflingu (Fischer, 

Shumway og Owen, 2002). Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli markmiða sem 

skipta skjólstæðing máli og lífsgæða. Niðurstöður rannsóknar á endurhæfingarmarkmiðum 

165 einstaklinga með geðrænan heilsufarsvanda sýndu að þeir sem töldu þjónustuna taka 

mið af persónulegum markmiðum sínum, mátu lífsgæði sín hærri en þeir sem sögðu hana 

vera í ósamræmi við markmið sín. Gagna var aflað með stöðluðum viðtölum og við 

úrvinnslu þeirra var beitt bæði lýsandi tölfræði og ályktunar tölfræði (Lecomte, Wallace, 
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Perreault og Caron, 2005). Leiða má líkum að því að þjónusta, sem stuðlar að virkri 

þátttöku skjólstæðings í markmiðssetningu, leiði til betri árangurs í 

geðheilbrigðisþjónustu, en samt eru vísbendingar um að ósamræmi ríki milli markmiða 

skjólstæðings og fagaðila. Þegar Fisher og félagar tóku stöðluð viðtöl við 60 hópa 

skjólstæðings, fagaðila og aðstandanda, kom í ljós verulegt ósamræmi milli aðilanna 

þriggja, bæði m.t.t. heildarmarkmiða þjónustunnar og forgangsröðunar fyrir hvern 

skjólstæðing. Í þversniðsrannsókn, þar sem könnuð var upplifun 30 skjólstæðinga og 

ellefu iðjuþjálfa af markmiðssetningu fengust ólík svör við sambærilegum spurningum. 

Helstu niðurstöður voru þær að allir iðjuþjálfarnir nema einn töldu sig hafa rætt fjölbreytta 

möguleika í markmiðssetningu við skjólstæðinga sína, en þegar skjólstæðingarnir voru 

spurðir um markmiðin kom hins vegar í ljós að aðeins þrettán þeirra gátu nefnt þau öll. Í 

rannsókninni kom jafnframt fram munur milli deilda, þ.e. að einstaklingar, sem voru 

inniliggjandi, tóku minni þátt í markmiðssetningu en þeir sem sóttu dagþjónustu. Gagna 

var aflað með hálfstöðluðum viðtölum en við greiningu þeirra var beitt lýsandi tölfræði og 

dreifigreiningu við samanburð milli hópa (Maitra og Erway, 2006). Í breskri rannsókn þar 

sem matstækið COPM var notað meðal einstaklinga með geðræn veikindi kom fram að 

62% þátttakenda (N =60) óskuðu eftir að takast á við viðfangsefni á sviði tómstundaiðju. 

Höfundar rannsóknarinnar draga þá ályktun að þjónustan þurfi að beinast í auknum mæli 

að úrræðum og þátttöku í tómstundaiðju í samfélaginu (Chesworth, Duffy, Hodnett og 

Knight, 2002). Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Richard og Knis-Matthews (2010) 

styðja þetta enn frekar en í rannsókn sinni skoðuðu þeir áherslumun í markmiðssetningu 

milli einstaklinga með geðræn veikindi sem bjuggu í þjónustuíbúðum (N= 7) og 

iðjuþjálfans sem vann þar. Gagnaöflun fór fram með því að leggja matstækið COPM fyrir 

alla skjólstæðingana ásamt því sem iðjuþjálfinn, var beðinn að lýsa markmiðum 

skjólstæðinga sinna. Niðurstöður leiddu í ljós að markmið skjólstæðinganna gengu út á 

þátttöku í athöfnum sem ekki voru sérsniðnar að ákveðnum hópi og leiddu til félagslegra 

samskipta í aðstæðum sem höfðu þýðingu fyrir viðkomandi. Iðjuþjálfinn lagði hins vegar 

áherslu á að meðhöndla sjúkdómseinkenni og að ýta undir þátttöku skjólstæðinganna í 

sérsniðinni dagskrá sem boðið var upp á fyrir íbúana. Taka skal fram að um var að ræða 

litla rannsókn með fáum þátttakendum og því ber að túlka niðurstöður með miklum 

fyrirvara. 

Umfjöllunin hér að ofan gefur til kynna að mikilvægt er að skapa aðstæður í þjónustu 

sem geri skjólstæðingi kleift að vinna að „alvöru“ markmiðum sem stuðla að þátttöku hans í 

samfélaginu. Lecomte o.fl., (2005) benda á að svo virðist sem fagfólk sé ekki tilbúið til að 
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aðstoða skjólstæðinga sína í jafnmiklum mæli þegar þeir óska eftir að keppa að slíkum 

markmiðum. Hinsvegar getur sú staða komið upp að skjólstæðingi, eða öðrum, standi veruleg 

ógn af markmiði sem hann óskar eftir að setja (Richard og Knis-Matthews, 2010; Rudnick, 

2002). Í slíkum tilvikum geta samræður, þar sem báðir aðilar færa rök fyrir máli sínu, reynst 

gagnlegar. Mikilvægt er að fagaðili ræði á hreinskilinn og heiðarlegan hátt um þær hættur 

sem til staðar eru en niðurstaða slíkra samræðna getur orðið sú að fagaðili og skjólstæðingur 

verða sammála um að vera ósammála og setja þarf markmiðið í bið (Rudnick, 2002).  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er aðferð sem hefur verið notuð í vaxandi mæli meðal 

heilbrigðisstétta á undanförnum árum til að stuðla að bættri heilsu einstaklinga með 

heilsufarsvanda af geðrænum toga (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). Rannsóknir, sem 

kanna ánægju skjólstæðinga með þjónustu, hafa sýnt að þeir telja slíka meðferð gagnlega og 

óska eindregið eftir henni. Kosti aðferðarinnar telja þeir m.a. að gerð er krafa um að 

skjólstæðingar axli ábyrgð og áhersla lögð á persónulega markmiðssetningu (Svensson og 

Hansson, 2006). Meðferðarsambandið í HAM mótast af samvinnu þar sem báðir aðilar leggja 

sitt af mörkum og hver hefur sínar sterku og veiku hliðar. Lögð er áhersla á fræðslu og að 

skjólstæðingurinn læri aðferðir sem stuðla að bættri líðan. Við lok meðferðar á skjólstæðingur 

að hafa öðlast færni til að nota aðferðir HAM áfram og vera sinn eigin meðferðaraðili 

(Westbrook ofl., 2007). Fagfólk, sem tilheyrir mismunandi heilbrigðisstéttum, hefur á 

undanförnum árum lært að beita nálguninni í starfi sínu (Inga Hrefna Jónsdóttir, Sylvía 

Ingibergsdóttir og Pétur Hauksson, 2009). Í yfirlitsgrein um safngreiningar (meta analysis), 

komu m.a. fram háar áhrifastærðir (effect size) þegar HAM meðferð er beitt við geðrænum 

vanda, s.s. þunglyndi og ýmsum kvíðaröskunum. Þegar vísað er til hárra áhrifastærða er talað 

um 0,8–1,0 sem þýðir að að meðaltali hafi a.m.k. 79% af þeim sem hlutu meðferðina náð 

betri árangri en samanburðarhópurinn (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006). Hugræn 

atferlismeðferð hefur verið notuð á geðsviði Reykjalundar frá árinu 1997 (Pétur Hauksson, 

2000). Rannsókn á meðferð við langvinnu þunglyndi, þar sem 206 skjólstæðingum 

stofnunarinnar var skipt í þrjá hópa, leiddi í ljós að þeir náðu allir góðum árangri. Hins vegar 

var marktækt besti árangurinn hjá hópnum sem fékk HAM í formi einstaklings meðferðar. 

Hinir tveir hóparnir fengu annarsvegar HAM sem hópmeðferð (12–14 í hverjum hóp) og 

hinsvegar sambærilega endurhæfingu án HAM meðferðar (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 

2009). 

Samfara skjólstæðingsmiðaðri markmiðssetningu og aðferðum skapast þörf fyrir 

matstæki sem byggja á slíkri nálgun þegar árangur þjónustunnar er metinn. Matstækið COPM 

hentar vel til að mæla árangur íhlutunar út frá sjónarhorni skjólstæðings (Kirsh og Cocburn, 
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2009; Chesworth, 2002). Árangurmat fer fram á þann hátt að skjólstæðingur endurmetur 

frammistöðu sína og ánægju með þær athafnir sem hann óskaði eftir að leggja áhersla á og 

mótuðu grunnin í markmiðssetningu. Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum matstækisins 

hafa staðfest næmi þess fyrir breytingum á frammistöðu og ánægju skjólstæðings. Jafnframt 

hefur verið sýnt fram á áreiðanleika endurtekinna mælinga á bilinu 0,84 til 0,90 og þrjár 

tegundir réttmætis (Law o.fl., 2005).  

 

Teymi 

Teymi er tveir eða fleiri aðilar með sérhæfð hlutverk sem eru í víxlverkandi sambandi og 

vinna sameiginlega að mikilvægu verkefni (Salas, Sims og Burke, 2005). Teymi gefur 

tækifæri til skoðanaskipta, skapar grundvöll þar sem hægt er að ræða erfiðleika og vinna úr 

þeim með því að finna sameiginlegar lausnir. Hver einstaklingur í teyminu hefur ákveðna 

styrkleika og til þess að hámarksárangur náist þurfa þeir að fá að njóta sín (Parker, 2006). Sú 

hugmynd hefur verið sett fram að eigi teymið að vera skilvirkt þurfi fimm kjarnaþættir að 

vera til staðar, en þeir eru: (1) leiðtogi, en hlutverk hans er að stýra og samhæfa störf 

teymisins og meta árangur, (2) sameiginleg ábyrgð á árangri vinnunnar, en þar er átt við 

hæfileika teymisins til sameiginlegs skilnings á aðstæðum og viðeigandi úrlausnum verkefna, 

(3) innri stuðningur sem felst í innsæi á þarfir annarra þátttakenda í teyminu og góðri 

þekkingu á skyldum teymisins, (4) sveigjanleiki til breytinga og (5) sameiginleg afstaða sem 

vísar til þess að tillitssemi og virðing ríki meðal þátttakenda ásamt því að horft sé á aðstæður 

með hagsmundi heildarinnar í huga en ekki einstaklings (Salas o.fl., 2005).  

Hefðbundin teymisvinna innan læknisfræðilega líkansins gengur út á aðgerðir sem 

fagaðilar telji að efli heilsu. Skoðanir skjólstæðings vega ekki þungt, enda er hann yfirleitt 

ekki talinn hluti af teyminu, heldur er lögð áhersla á að hann fylgi þeim fyrirmælum sem 

teymið hefur þegar ákveðið (Sumsion, 2006c). Útfærsla hugmyndafræði 

skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu í teymi krefst tíma og þjálfunar fagfólks. Hugmyndafræðin 

gerir kröfu um virka þátttöku skjólstæðings þar sem hann gegnir mikilvægu hlutverki í 

ákvarðanatöku en aðrir veita fræðslu og koma með tillögur að áhrifaríkum leiðum sem stuðla 

að bættri heilsu (Parker, 2006). Eins og komið hefur fram eru fagstéttir mislangt á veg 

komnar með að tileinka sér skjólstæðingsmiðaða nálgun (Cott, 2004) og því gæti komið upp 

sú staða að einungis hluti teymisins væri tilbúinn að vinna á þennan hátt. Starf teymis getur 

aldrei orðið skjólstæðingsmiðað ef einungis hluti þess notar nálgunina (Sumsion og 

Lencucha, 2009) og ef skjólstæðingur fær mismunandi skilaboð frá aðilum teymisins getur 
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það valdið honum erfiðleikum og togstreita skapast í meðferðarsambandinu. Það krefst einnig 

töluverðs hugrekkis af fagaðila að taka afstöðu með skjólstæðingi ef aðrir teymismeðlimir eru 

á öndverðri skoðun (Sumsion, 2006c). Í rannsókn Guðrúnar Pálmadóttur (2008) sýndu 

niðurstöður að samstaða fagfólks hafði, í einhverjum tilvikum, áhrif á skjólstæðingsmiðað 

starf. Slíkar niðurstöður eru ekkert einsdæmi og Hammel (2006) bendir á að það sé algengt að 

fagfólk myndi með sér bandalag. Ef beita skal hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar 

þjónustu á áhrifaríkan hátt, verður hins vegar að teljast líklegt að margar stofnanir þurfi að 

breyta uppbyggingu þjónustunnar í þá veru að völd skjólstæðinga verði hluti af viðteknum 

venjum og menningu þeirra.  

Í Skotlandi er rekið fyrirtæki sem heitir Partners for inclusion. Það veitir einstaklingum, 

sem búsettir eru í samfélaginu og þurfa stuðning í daglegu lífi, skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

og þjónustar meðal annars einstaklinga með alvarleg geðræn veikindi. Fyrirtækið hefur hlotið 

framúrskarandi umsögn við mat óháðra þar sem kemur meðal annars fram að það taki mið af 

þörfum hvers skjólstæðings. Mótað er sérstakt teymi um hvern skjólstæðing sem 

samanstendur af honum, fjölskyldumeðlim og fagfólki sem skjólstæðingurinn velur, í samráði 

við fagfólk, eftir að aðstæður hans hafa verið kortlagðar nákvæmlega og skoðað hvernig lífi 

hann vill lifa. Í teyminu er lögð áhersla á langvarandi tengsl og ákveðni við að ná þeim 

markmiðum sem sett hafa verið. Sveigjanleiki og gagnsæi ríkir um ráðstöfunarfé sem teymið 

hefur til umráða (Fitzpatrick, 2006).  

 

Fjölskylda  

Að greinast með geðsjúkdóm hefur mikil áhrif á líf einstaklings og viðfangsefni, sem áður 

voru auðveld, reynast gjarnan erfið. Við slíkar aðstæður gegna nánustu aðstandendur oft 

mikilvægu hlutverki. Oftar en ekki eru það þeir sem átta sig á að vandi steðjar að og aðstoða 

skjólstæðinginn við að grípa til úrræða (Topor ofl., 2006). 

van de Bovenkamp og Trappenburg (2010) tóku viðtöl við átján fjölskyldumeðlimi og 

beittu aðferðum innihaldsgreiningar á gögnin. Niðurstöður sýndu að fjölskyldumeðlimum 

finnst ábyrgð sín mikil gagnvart heilsu nákomins ættingja, sem á við geðræn veikindi að 

stríða, og töldu sig búa yfir gagnlegum upplýsingum sem þeim gafst ekki alltaf tækifæri til að 

miðla til fagfólks. Aðstandendurnir töldu sig jafnframt ekki fá nægjanlegar upplýsingar um 

líðan og almennt heilsufar viðkomandi, hvað fælist í meðferðinni og ráðleggingar um hvernig 

þeir gætu stutt einstaklinginn sem best. Aðkoma þeirra að þjónustunni valt mikið á framtaki 
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einstakra fagmanna og tilviljunum var háð hvernig samstarfi var háttað. Þeir óskuðu eftir að 

samstarf fagaðila við fjölskylduna yrði sett í formlegri farveg.  

Í fyrrnefndri rannsókn Sumsion og Lencucha (2009) um afstöðu iðjuþjálfa af 

teymisvinnu, með hliðsjón af skjólstæðingsmiðuðu starfi, kom fram að þeir töldu að 

samstarfið við fjölskyldur bjóði upp á skýrari boðleiðir, minni líkur á misskilningi og að allir 

aðilar séu upplýstir um þau markmið sem stefnt er að. Fjölskyldan gaf einnig mikilvægar 

upplýsingar um aðstæður heima fyrir og mikilvægt þótti að eiga reglulega fundi með henni 

þar sem skjólstæðingurinn sýndi oft á sér aðra hlið heima. Þrátt fyrir að almennt væri styrkur 

í samvinnu voru líka ákveðnar hindranir, en markmið fjölskyldunnar gátu verið önnur en 

fagaðila og skjólstæðings. Fjölskyldur áttu það líka til að ofvernda skjólstæðinginn sem 

seinkaði bata.  

Howard, El-Mallakh, Kay Rayens og Clark (2003) könnuðu afstöðu skjólstæðinga 

geðdeilda til þátttöku fjölskyldunnar í meðferðinni og lögðu spurningakönnun fyrir 204 

manns. Í 17% tilvika töldu skjólstæðingar að fjölskyldu og vinum hefði ekki verið boðið að 

taka þátt þótt þeir teldu þörf á aðkomu nánustu ættingja. Þessar niðurstöður eru sambærilegar 

niðurstöðum Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katajisto og Välimäki (2006) þar sem 

spurningakönnun var lögð fyrir 313 einstaklinga sem höfðu þegið þjónustu á geðdeild. Í þeirri 

rannsókn kom auk þess fram að rúmlega fjórðungur svarenda óskaði ekki eftir þátttöku 

fjölskyldumeðlima. 

Eins og kom fram fyrr í kaflanum er þörf á að þróa sértækar aðferðir í fjölskyldumiðaðri 

þjónustu (van de Bovenkamp og Trappenburg, 2010). Þjónustulíkan, sem notað hefur verið í 

auknum mæli undanfarin ár, er Calgary líkanið (Wright og Leahey, 2005). Líkanið var lagt til 

grundvallar við innleiðingu fjölskyldumiðaðrar hjúkrunar á Landspítala háskólasjúkrahúsi 

(Sveinbjarnardóttir, Svavarsdóttir og Saveman, 2011) og hefur verið nýtt í þverfaglegri vinnu 

fagstétta hér á landi (Ósk Sigurðardóttir, 2009). Calgary líkanið gefur ítarlegar leiðbeiningar 

um framkvæmd fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Aðferðin gengur út á að skjólstæðingi er boðið 

upp á stutt fjölskylduviðtöl, bæði við upphaf þjónustu og á seinni stigum hennar. Markmið 

viðtalanna er að gefa fjölskyldunni tækifæri til að spyrja spurninga og koma með hugmyndir 

að meðferð og tilhögun útskriftar. Fjölskyldumeðlimir gefa fagaðila jafnframt mikilvægar 

upplýsingar um aðstæður og líðan skjólstæðings. Dregin er upp mynd af tengslum 

fjölskyldunnar (fjölskyldutré) og rætt um hverjir fjölskyldumeðlimir eigi að fá hvaða 

upplýsingar. Styrkleikar og úrræði fjölskyldunnar eru greind og í lok viðtalsins er rætt um 

hvort og hvernig það kom að gagni (Wright og Leahey, 2005). Árangur líkansins í vinnu með 

einstaklingum með geðræn veikindi hefur lítið verið skoðaður en viðhorf hjúkrunarfræðinga 
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til innleiðingar þess á geðsviði hafa verið könnuð (Sveinbjarnardóttir o.fl., 2011). Hins vegar 

hafa verið gerðar rannsóknir á árangri meðferðarinnar tengdar einstaklingum með líkamlegan 

heilsufarsvanda (Bryndís Stefanía Halldórsdóttir, 2009). 

 

Þjónustukerfi 

Rannsóknir, sem lýsa reynslu skjólstæðinga af þjónustu, gefa mikilvægar upplýsingar um 

hvernig þjónustukerfi geti stuðlað að skjólstæðingsmiðuðu starfi. Hér á eftir verður rýnt í 

geðheilbrigðisþjónustu og hún skoðuð út frá sýn skjólstæðinga og fagfólks.  

Daremo og Haglund (2008) könnuðu umhverfi legudeilda með hliðsjón af því hvort 

einstaklingar með geðræn veikindi teldu sig hafa tækifæri til að vera í virku hlutverki og að 

hvaða marki þeir væru þátttakendur í eigin meðferð. Rannsóknin byggði á blönduðu 

rannsóknarsniði og því var safnað eigindlegum og megindlegum gögnum. Söfnunin fór 

þannig fram að spurningalisti var lagður fyrir 61 þátttakanda og ítarleg viðtöl tekin við tíu 

þeirra. Spurningalistinn byggði á hugmyndafræði Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, 

fötlun og heilsu (ICF) en í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem fjallaði um sama efni 

en gaf ítarlegri upplýsingar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að skjólstæðingar 

töldu þjónustuumhverfið ekki bjóða upp á nægjanlega hvatningu og örvun og þar skorti 

aðstoð við skipulagningu daglegra athafna. Þeim fannst ekki nægjanleg samfella í 

þjónustunni sem lýsti sér meðal annars á þann veg að þeir þurftu að endurtaka sömu 

upplýsingarnar fyrir mismunandi fagfólk og töldu sig vera í tengslum við of marga fagaðila 

sem gáfu mismunandi skilaboð. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að 

skjólstæðingar séu í tengslum við sömu fagaðilana yfir lengri tíma (Svensson og Hansson, 

2006). 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um rætur þeirra hindrana sem eru í þjónustuumhverfinu og 

hvar breytinga sé þörf. Niðurstöður rannsóknar þeirra Corring og Cook (1999) sýndu að 

þátttakendum þótti ekki nægjanlegt að breytingar ættu sér stað hjá fagfólkinu heldur yrðu 

heilbrigðis- og félagsmálakerfi einnig að taka breytingum. Þar voru nefndir þættir, s.s. að 

kerfin væru sveigjanlegri og næmari, boðið væri upp á jafningjastuðning og að unnið væri 

gegn formdómum hjá einstaklingum og samfélögum. Rannsókn Storm og Davidson (2010) 

sýndi sambærilegar niðurstöður en þar taldi fagfólk þjónustuumhverfið ekki mæta þörfum 

skjólstæðinga sinna og áleit að það byði upp á fá tækifæri og takmörkuð úrræði sem stuðluðu 

að aukinni þátttöku í þjónustunni. Townsend, Langille og Ripley (2003) benda á að margar 

stofnanir búi við stjórnsýslu sem geri fagfólki erfitt við að veita skjólstæðingsmiðaða 



 

 

22 

 

þjónustu. Höfundar vísa til þess að niðurstöður rannsókna á umhverfi heilbrigðisstofnana með 

aðferðum mannfræðinnar, sýni að hæglega geti myndast togstreita hjá fagaðila sem hefur 

hugmyndafræðina að leiðarljósi. Togstreitan er talin eiga upptök sín í því að fagaðili vinnur 

með skjólstæðingi, og öðrum sem að hans málum koma, á jafningjagrunni þar sem rödd hvers 

einstaklings hefur hljómgrunn. Hins vegar er fagaðilinn hluti af stjórnkerfi stofnunar þar sem 

fagfólki er raðað í stigskipt kerfi og völd þeirra mjög mismunandi eftir því hvar viðkomandi 

er staddur í kerfinu.  

Hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu á erfitt uppdráttar þar sem þjónustu er 

eingöngu stjórnað af fagfólki. Með slíkum stjórnunarháttum er verið að vinna gegn 

lykilforsendum hugmyndafræðinnar (Sumsion, 2006c). Umfjöllunin hér að ofan gefur einnig 

tilefni til þess að ígrunda hvaða þarfir eru hafðar að leiðarljósi við uppbyggingu 

þjónustukerfa. Sem dæmi hefur það löngum tíðkast að ýmiss konar geðheilbrigðisþjónusta sé 

eingöngu í boði á dagvinnutíma. Þessi tilhögun hefur verið gagnrýnd (College of 

occupational therapists, 2006) og draga má í efa að slíkt sé gert til að mæta þörfum 

skjólstæðinga. 

 

Þátttaka og geðheilbrigði 

Í síðasta hluta kaflans er fjallað um þátttöku og hvernig hún birtist sem afrakstur þjónustu 

ekki síður en aðferð við að veita hana. Þátttökuleysi er eitt af einkennum geðraskana og 

þátttaka því stór hluti af bataferlinu (Townsend, 1998). Þátttaka er jafnframt tengd við 

valdeflingu, bata og aðkomu skjólstæðinga að þróun og hönnun þjónustu. 

 

Þátttaka 

Þátttaka er flókið og margbreytilegt hugtak. Hún er mikilvægur hluti af lífi hvers einstaklings, 

leiðir til ánægju og gefur viðkomandi trú á eigin verðleika (Law, 2002). Þátttaka tengist m.a. 

sjálfsmynd, réttindum í samfélaginu og þeim áhrifum sem fólk verður fyrir frá öðrum 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Hún byggir á því að viðkomandi sé hluti af stærri heild, hann 

hafi aðgang að nauðsynlegum úrræðum og láti til sín taka í aðstæðum sem hafa þýðingu fyrir 

hann (Daremo og Haglund, 2008).  

Í hugmyndafræðinni að baki Alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, fötlun og heilsu 

(ICF) (World Health Organization, 2001) er þátttaka ein af þremur birtingarmyndum af færni 

einstaklings og skilgreind sem félagsleg aðild einstaklingsins að daglegu lífi. Þátttaka gefur 
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því mynd af virkni einstaklingsins í samfélagslegu samhengi. Í flokkunarkerfinu mynda tvær 

af birtingarmyndum færni, athafnir og þátttaka, sameiginlegan lista og aðgerðabundnar með 

skýrivísunum, getu og framkvæmd. Geta vísar til hæfileika einstaklingsins til að framkvæma 

verk í stöðluðu umhverfi en framkvæmd til þess sem hann gerir í eigin umhverfi. Gert er ráð 

fyrir að mat á þessum þáttum fari fram með áhorfi fagmanns (Snæfríður Þóra Egilson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006; World Health Organization, 2001). Notkun og aðgerðabinding 

hugtaksins í flokkunarkerfinu hefur verið gagnrýnd fyrir að ekki sé hægt að fá heildstæða 

mynd af þátttöku einstaklings með mati sem byggir eingöngu á hlutlægu áhorfi og mati 

fagmanns (Hemmingsson og Jonsson, 2005). Hér er vísað til þess að þátttaka byggi að miklu 

leyti á huglægri upplifun skjólstæðingsins um aðild hans að mikils metnum verkefnum sem 

feli í sér persónulegar áskoranir og leiði til upplifunar af leikni og stjórn við fjölbreytilegar 

aðstæður (Hemmingsson og Jonsson, 2005; Law, 2002).  

Fræðimenn hafa beint sjónum sínum að áhrifum geðrænna veikinda á þátttöku fólks. 

Slíkar rannsóknir hafa sýnt fram á litla samfélagslega þátttöku sem birtist m.a í fáum 

hlutverkum, litlum lífsgæðum, skertri getu til að takast á við mikilvægar daglegar athafnir og 

minni færni í félagslegum samskiptum (Durham og La Fond, 1996; Eack o.fl., 2007; Krupa 

o.fl., 2010). Þátttaka hefur m.a. verið könnuð með því að skoða hvernig einstaklingar í 

ákveðnum hópum verja tíma sínum (Law, 2002). Þegar Eklund, Leufstadius og Bejerholm 

(2009) skoðuðu 36 rannsóknir á því hvernig einstaklingar með geðræn veikindi vörðu tíma 

sínum kom fram tilhneiging til að takmarka athafnir við svefn, næringu, eigin umönnun og 

hljóðar athafnir, s.s að horfa á aðra og hvíld. Niðurstöður leiddu í ljós að hópnum hætti til að 

hafa ýmist of fá eða of mörg viðfangsefni og töldu greinarhöfundar að það væri ein af 

birtingarmyndum veikindanna. Þetta skapaði ójafnvægi, sem lýsti sér þannig að kröfur 

annarra og þeirra sjálfra og tækifærin, sem samfélagið bauð upp á, samræmdust ekki getu 

einstaklingsins. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þátttaka í athöfnum, sem hafa þýðingu og tilgang, 

vinnur gegn einkennum geðsjúkdóma og leiðir til betri stjórnar á eigin lífi (Leufstadius og 

Eklund, 2008). Hún leiðir því til vaxtar og þroska sem skiptir grundvallarmáli í bataferli. 

Niðurstöður Mancini og félaga (2005) sýndu að tækifæri til að rækta hæfileika sína og stofna 

til nýrra sambanda, til dæmis með því að stunda nám eða atvinnu, stuðluðu að bata. Þátttaka í 

þessum athöfnum gaf aukið sjálfstraust og tilfinningu fyrir því að tilheyra einhverju sem væri 

stærra. Hluti af bataferlinu var að taka áhættu og læra að yfirstíga hindranir. Með virkri 

þátttöku öðluðust skjólstæðingar því vitneskju um styrkleika sína. 
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Leiða má líkum að því að mikilvægt sé að bjóða upp á fjölbreytilega möguleika til 

þátttöku. Rannsóknir á mati skjólstæðinga af þjónustu geðdeilda hafa hins vegar sýnt að fáar 

og einhæfar athafnir eru í boði og tækifæri sem veita nægjanlega hvatningu og örvun eru ekki 

til staðar (Daremo og Haglund, 2008). 

 

Þátttaka og valdefling 

Valdefling er hugtak sem hefur verið notað frá því á sjöunda áratug 20. aldar og tengist 

baráttu minnihlutahópa, þar á meðal einstaklinga með geðræn veikindi, fyrir auknum völdum 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Eins og orðið valdefling gefur til kynna snýst það um 

vald og byggir því á að einstaklingurinn telji sig vera við stjórn og hafi rödd í samfélaginu 

(Kilian o.fl., 2003). Valdefling vísar til þess að einstaklingi séu veitt tækifæri til að taka 

ábyrgð og að hann telji sig færan um að taka mikilvægar ákvarðanir sem tengjast eigin lífi. 

Hluti af þessu er að hann sé þátttakandi í ögrandi viðfangsefnum, geti sagt skoðun sína þótt 

aðrir séu ekki á sama máli og leggi sitt af mörkum til þess að hafa áhrif á aðra (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2007). 

Í töflu 1 má sjá fimmtán þætti valdeflingar skilgreinda af Chamberlin og Schene 

árið1997. Í umfjöllun um þættina kemur fram að höfundar telja að þeir hafi ekki síður 

skírskotun til þeirra breytinga sem fagfólk og samfélagið í heild sinni þarf að stuðla að, með 

því að færa valdið yfir til einstaklinga sem eiga við geðræn veikindi að stríða, heldur en 

þeirrar hugarfarsbreytingar sem á sér stað hjá einstaklingum. Til að viðkomandi sé staddur í 

ferli valdeflingar þarf hann ekki að telja sig uppfylla alla fimmtán þættina en höfundur telur 

líklegt að margir þeirra þurfi að vera fyrir hendi ef svo eigi að vera. 
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Tafla 1. Þættir sem stuðla að valdeflingu 

1. Hafa völd til ákvarðanatöku 9. Skilja að hver einstaklingur hefur sín 

réttindi 

2. Hafa aðgengi að upplýsingum og úrræðum 10. Stuðla að persónulegum─ og 

samfélagslegum breytingum 

3. Geta valið úr mismunandi möguleikum 11. Þróa með sér mikilvæga hæfileika, t.d. 

í samskiptum 

4. Sýna ákveðni í samskiptum 12. Hafa áhrif á upplifun annarra af eigin 

færni og frammistöðu 

5. Von − hafa trú á að geta haft áhrif  13. Koma „út úr skápnum“ 

6. Tileinka sér gagnrýna hugsun 14. Stuðla að auknum þroska og vexti allt 

lífið  

7. Geta sýnt reiði 15. Öðlast jákvæða sjálfsmynd og yfirstíga 

fordóma 

8. Upplifa sig sem hluta af stærri hópi   

 

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að mismunandi sé hvað átt er við með valdeflingu, 

hugtakið sé flókið og margbreytilegt og lýsi ferli sem einstaklingur gangi í gegnum yfir 

tímabil en ekki stökum atburði (Chamberlin og Schene, 1997; Clark og Krupa, 2002; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Masterson og Owen, 2006). Valdefling vísar til þess að lögð sé 

áhersla á heilsu, vellíðan og styrkleika einstaklingsins (Clark og Krupa, 2002). Í yfirlitsgrein 

Masterson og Owen (2006) fjalla höfundar um mismunandi kenningar sem tengjast hugtakinu 

og að þær birtist í tveimur víddum. Í fyrsta lagi er það vídd sem lýsir breytingunum sem eiga 

sér stað hjá einstaklingum. Má þar nefna þætti svo sem sjálfstraust og hæfileika viðkomandi 

til að greina aðstæður sínar og grípa til viðeigandi úrræða. Í öðru lagi er það vídd sem lýsir 

því hvaða breytingar þurfa að eiga sér stað í umhverfi fólks, en með því er átt við að sköpuð 

séu jöfn tækifæri til þátttöku fyrir alla. Til að slíkur jöfnuður geti átt sér stað þarf formgerð 

samfélagsins að breytast í þá veru að valdið sé fært yfir til minnihlutahópa með pólitískum 

aðgerðum svo sem breytingum á lögum og reglugerðum, fjármálastjórn og starfsháttum 

stofnana. Samkvæmt greinarhöfundum er þessi vídd valdeflingar gríðarlega mikilvæg og 

dregið í efa að valdefling á einstaklingsgrundvelli geti átt sér stað ef ekki eru fyrir hendi 

tækifæri sem leiða til þátttöku án mismununar í samfélaginu. 

 

Þátttaka og bataferlið  

Bati er einstaklingsbundinn og getur verið margbreytilegur. Helstu niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar á þáttum, sem hafa áhrif í bataferlinu, voru þær að bati ætti sér ekki stað nema 

með fullri þátttöku einstaklingins þar sem bæði hann sjálfur og umhverfið legðu sitt af 
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mörkum. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 25 einstaklinga sem áttu það sameiginlegt að 

hafa náð tökum á geðsjúkdómi sínum og voru í bataferli. Þátttakendur voru ekki á einu máli 

um hvort bati væri endapunktur veikinda eða ferli þar sem viðkomandi gæti farið aftur á bak 

og áfram í áttina að betra lífi. Hann einkenndist ekki nauðsynlega af því að viðkomandi væri 

laus við einkenni geðsjúkdóma eða færniskerðingar, heldur að hann teldi sig vera við stjórn 

og fyndist líf sitt hafa tilgang. Batinn valt aðallega á framlagi þess sem átti við veikindin að 

stríða og fólst meðal annars í því að hann tókst á við eigin fordóma og axlaði ábyrgð. 

Umhverfið hafði líka mikil áhrif og má þar nefna stuðning fjölskyldu og vina, að taka réttu 

geðlyfin og eiga möguleika á að sækja þjónustu þar sem starfsfólk naut ekki sérréttinda og 

jafnræði ríkti. Aðferðir fyrirbærafræðinnar voru notaðar til að lýsa bataferlinu en við 

greiningu gagna var í upphafi stuðst við opna kóðun og á seinni stigum var notuð öxul kóðun 

eða afmörkuð kóðun til að þróa grundaða kenningu (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

Samkvæmt yfirlitsgrein Onken, Craig, Ridgway, Ralph, og Cook (2007) um einkennandi 

þætti í bataferlinu byggir það á þremur grundvallaratriðum, þ.e. einstaklingnum sjálfum, 

þáttum í umhverfinu og hvernig þetta tvennt spilar saman til að ýmist styrkja eða hindra 

viðkomandi í bata. Mikilvægir þættir í fari einstaklingsins voru t.d. von um að breytingar 

gætu átt sér stað, trú viðkomandi á að hann gæti haft áhrif, staðfesta og að viðkomandi 

ákvæði sjálfur hvaða leiðir hann vildi fara. Umhverfisþættir snerust meðal annars um aðgengi 

að fjölbreytilegum úrræðum og þeim stuðningi sem viðkomandi átti kost á, bæði frá 

stofnunum og einstaklingum. Eins og áður hefur verið fjallað um byggir bataferlið á fullri 

þátttöku fólks með geðræn veikindi, en það krefst mikillar vinnu af einstaklingnum sjálfum. 

Hins vegar er ekki nægjanlegt að einstaklingurinn sé tilbúinn að ganga í gegnum breytingar 

heldur þarf umhverfið einnig að bjóða upp á mismunandi möguleika til þátttöku við 

fjölbreytilegar aðstæður.  

 

Þátttaka í þróun og hönnun þjónustu  

Á undanförnum áratugum hefur aðkoma þjónustuþega verið talin mikilvægur liður við mat og 

þróun ýmiss konar þjónustu fyrir ákveðna hópa fólks. Þetta hefur m.a. skilað sér í þjónustu 

sem er aðgengileg, mætir þörfum fólks og er í tengslum við grasrótina (Crawford o.fl., 2002). 

Einstaklingar með geðræn veikindi eru engin undantekning frá þessari þróun og hafa m.a. 

tekið að sér hlutverk tengiliðs (case managers) (Paulson o.fl., 1999), veitt jafningjastuðning 

(Solomon, 2004), verið meðlimir í rannsóknarteymi (Sumsion, 2005) og séð um gagnaöflun í 
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rannsóknum með því að leggja fyrir spurningalista og taka viðtöl við þátttakendur (Harpa Ýr 

Erlendsdóttir og Valdís Brá Þorsteinsdóttir, 2005; Svensson og Hansson, 2006). 

Í rannsókn þeirra Restall og Strutt (2008) var sett fram hugmyndafræðilegt líkan af 

aðkomu einstaklinga með geðræn veikindi að þjónustukerfum. Líkanið var byggt á 

eigindlegri rannsókn þar sem 63 fyrrverandi og núverandi notendur þjónustu tilgreindu 

hvetjandi atriði við þátttöku í hönnun og þróun geðheilbrigðisþjónustu. Í líkaninu voru 

tilgreindir lykilþættir sem stuðluðu að virkri þátttöku en þeir voru gagnkvæm virðing, 

jafnræði og sveigjanleiki. Leiðir til aukinnar þátttöku fólust í því að taka að sér mikilvægar 

athafnir og nefndu þátttakendur þar sérstaklega nefndastörf, viðtöl við notendur, þátttöku í 

gerð og framkvæmd kannana, birtingu efnis í fjölmiðlum og að koma fram opinberlega. Til 

að geta tekið þátt í þessum athöfnum þurfti umhverfið að vera eflandi og veita góðan 

stuðning. 

Svensson og Hansson (2006) stýrðu rannsókn þar sem 20 einstaklingar, sem ýmist voru 

nánir aðstandendur geðsjúkra eða höfðu sjálfir reynslu af geðsjúkdómi, lögðu spurningalista 

fyrir 227 notendur göngu- og legudeildar, ásamt því að taka hálfstöðluð viðtöl við sömu 

þátttakendur. Stór liður í rannsókninni snerist um að kanna hvernig fyrrverandi notendum og 

aðstandendum þeirra vegnaði í þessu hlutverki eftir að hafa hlotið minni háttar þjálfun. 

Greinarhöfundum þótti almennt að vel hefði tekist til. Notendum og aðstandendum þótti 

gefandi og jákvæð reynsla að vera í þessu hlutverki og fannst persónuleg reynsla af 

geðrænum veikindum gefa viðmælendum aukið frjálsræði til að tjá skoðanir sínar.  

Hammell (2007) hefur fjallað um að fagstéttir, sem hafi skjólstæðingsmiðað starf að 

leiðarljósi, þurfi að endurskoða þær aðferðir sem notaðar eru þegar rannsaka á vettvang 

þjónustu. Hér vísar hún til þess að þrátt fyrir að rannsakendur hafi beint sjónum sínum að 

hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu endurspeglist sú nálgun ekki í 

rannsóknarferlinu þar sem aðkoma skjólstæðinga sé mjög takmörkuð og völd fagaðilanna 

algjör. Bent er á að brýn þörf sé á breyttum áherslum þar sem tekin er upp önnur 

aðferðafræði, sem á rætur að rekja til fötlunarfræði og þar sem lögð er áhersla á virka 

þátttöku skjólstæðinga í öllu rannsóknarferlinu. 
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KAFLI 3 

Aðferðafræði 

Samkvæmt Crotty (1998) er mögulegt að flokka þekkingu á ýmsa vegu. Þekking getur þannig 

mótast af hluthyggju (objectivism) sem gerir ráð fyrir að þekking sé byggð á hlutum sem eru 

sýnilegir og hægt að mæla, vega eða telja. Hún getur jafnframt mótast af afstæðishyggju 

(subjectivism) en þar er lagt til grundvallar að engin þekking sé algild eða jafnvel að öll 

þekking sé einstaklingsbundin og afstæð. Það hvernig fræðimaður hugsar um og skilur 

þekkingu ákvarðar gjarnan það fræðilega sjónarhorn sem hann velur að nota í rannsóknum 

sínum og hefur skírskotun til þeirrar heimspekilegu afstöðu sem liggur að baki. Fræðilega 

sjónarhornið skapar ákveðnar forsendur í rannsóknarferlinu sem leggja grunninn að rökréttri 

framvindu og forsendum hennar. Rannsakandi velur aðferðafræði sem er í samræmi við sýn 

hans á þekkingu og í takt við hana sértækar aðferðir við öflun og greiningu gagna. Höfundur 

telur að samræmi þurfi að vera milli þessara þátta í rannsóknarferlinu.  

Rannsóknir, sem byggja á hluthyggju, fylgja gjarnan megindlegum rannsóknarhefðum 

þar sem rannsakandi spyr sértækra spurninga um ákveðið efni. Hann safnar mælanlegum 

gögnum og vinnur úr þeim samkvæmt ákveðnum tölfræðiaðferðum. Ferlið mótast því af 

hlutlægri sýn rannsakanda. Rannsóknir, sem byggja á afstæðishyggju, fylgja hins vegar oftar 

eigindlegum rannsóknarhefðum en helstu einkenni þeirra eru að rannsakandi reiðir sig á 

upplifun þátttakenda, hann spyr opinna spurninga og safnar upplýsingum sem eru í formi 

texta. Við greiningu textans verða til þemu sem rannsakandi dregur ályktanir af (Creswell, 

2008; Crotty, 1998). Þótt margir rannsakendur fylgi aðallega annarri rannsóknarhefðinni, þá 

ætti rannsóknarefnið að hafa mest um það að segja hvorri rannsóknarhefðinni er fylgt 

(Creswell, 2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Tilgangur rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að staðfæra og þróa frekar matstæki sem 

metur að hvaða marki þjónustan er skjólstæðingsmiðuð og í öðru lagi að kanna þjónustu 

geðdeildar FSA. Hún fór fram í þremur þrepum þar sem seinni þrep byggðu á þeim fyrri.  

Á fyrsta þrepi var matstækið þýtt og að því loknu staðfært með aðferðum ígrundaðra 

samtala. Með ígrunduðum samtölum var leitast við að tryggja sameiginlegan skilning 

þátttakenda á spurningum listans og staðfæra matstækið að einstaklingum sem eiga við 

geðræn veikindi að stríða. Til eru fræðimenn sem skilgreina ígrunduð samtöl sem eigindlega 

rannsóknaraðferð (Sofaer, 2002). Aðferðin uppfyllir samt ekki alla grundvallarþætti 

eigindlegrar aðferðafræði, t.d. er viðtalsramminn mun staðlaðri en þar tíðkast og við 
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úrvinnslu gagna verða ekki til þemu. Creswell (2008) hefur bent á að sumar eigindlegar 

rannsóknir uppfylli ekki öll þau skilyrði sem liggja til grundvallar aðferðafræðinni. Hann 

telur einnig að eigindleg og megindleg aðferðafæði liggi á samfelldum ás þar sem eigindlegar 

eru á öðrum endanum en megindlegar á hinum. Sumar rannsóknir er hins vegar ekki hægt að 

flokka sem eigindlega eða megindlega en eiga samt heima á ásnum.  

Tvö síðari þrep rannsóknarinnar byggðu á megindlegri aðferðafræði. Á öðru þrepi var 

staðfærslu matstækisins haldið áfram með útreikningum á innri áreiðanleika, en það hafði í 

för með sér breytingar á matstækinu. Á þriðja þrepi var lokaútgáfa Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu, sem varð til á þrepi eitt og tvö, notuð til að lýsa starfi 

geðdeildar FSA. Hér var beitt lýsandi rannsóknarsniði en helstu einkenni þess eru að 

rannsakandinn mælir ákveðið ástand og lýsir því svo. Til eru nokkrar tegundir lýsandi 

rannsókna og þar á meðal eru þversniðsrannsóknir þar sem leitast er við að lýsa einkennum 

hóps eða hópa á ákveðnum tíma (Shaughnessy, Zechmeister og Zechmeister, 2005).  

 

 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvaða skilning leggur fólk með geðræn veikindi í spurningar og einstök orð og 

orðasambönd í Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 

2. Hvaða breytingar verða á Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu við 

ígrunduð samtöl? 

3. Hver er innri áreiðanleiki Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu?  

4. Að hvaða marki telja skjólstæðingar geðdeildar FSA að faglegt starf þar 

endurspegli skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 
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Fyrsta þrep: Þýðing og staðfærsla matstækis með ígrunduðum samtölum 

 

Þýðing matstækis er ekki einföld og margt sem huga þarf að. Þegar matstæki er valið skiptir 

mestu að hagnýtt gildi og próffræðilegir eiginleikar þess séu hafðir að leiðarljósi frekar en 

útbreiðsla þess og vinsældir. Rannsakandi, sem hyggst þýða matstæki, þarf: (1) að hafa góða 

kunnáttu í báðum tungumálum, (2) vera sérfræðingur á því sviði sem matstækið tekur til og 

(3) þekkja menningu landsins sem matstækið kemur upphaflega frá og nýrra heimkynna þess. 

Þegar ætlunin er eingöngu að nýta matstæki í ákveðnu landi er ekki nauðsynlegt að staðfesta 

jafngildi matstækjanna með jafn ítarlegum hætti og þegar gera á samanburð milli landa (Einar 

Guðmundsson, 2006). Sérstök áskorun felst í að þýða matstæki þar sem skoðanir og viðhorf 

einstaklinga eru könnuð með því að leggja fyrir ákveðnar spurningar. Í slíkum tilvikum eru 

notuð flókin og óhlutstæð hugtök sem oft hafa ekki sambærilega merkingu í mismunandi 

menningarheimum (Behling og Law, 2000). 

Rýni sérfræðihóps og þýðing−bakþýðing eru algengar aðferðir sem báðar hafa verið 

notaðar við þýðingar matstækja á íslenska tungu (Einar Guðmundsson og Hólmfríður 

Ólafsdóttir, 2003; Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2007; Kristjana Fenger, 2008). Í 

báðum tilvikum gerir rannsakandi frumþýðingu á matstækinu. Rýni sérfræðihóps felst því að 

þátttakendur í sérfræðihóp þýða einnig matstækið og gefa umsögn um þau atriði sem þarf að 

laga. Þetta er kynnt fyrir rannsakanda og hann gerir viðeigandi breytingar. Þegar aðferðin 

þýðing−bakþýðing er notuð er matstækið fyrst þýtt og síðan bakþýtt yfir á upprunalega 

tungumálið af óháðum aðila. Bakþýðingin og upprunalega útgáfan síðan bornar saman. Ef 

munur kemur í ljós er gerð ný útgáfa af íslensku þýðingunni og ferlið endurtekið þar til 

bakþýdda útgáfan er sambærileg þeirri upprunalegu (Behling og Law, 2000; Einar 

Guðmundsson, 2006). 

Aðferðirnar, sem lýst hefur verið hér að ofan, hafa báðar sætt gagnrýni. Bent hefur verið 

á að rýnihópur tryggi ekki betra matstæki því hann geti hæglega verið samsettur af 

einstaklingum sem eru ekki jafnhæfir og þýðandinn (Behling og Law, 2000). Einnig hefur 

verið varað við því að þýðandi, sem veit að matstækið verður bakþýtt, sé líklegri til að nota 

hugtök og orð sem eigi sér hliðstæðu í upprunalega tungumálinu og sem er tiltölulega auðvelt 

að bakþýða. Það geti hæglega haft í för með sér að setningaskipan og málfræði sé ekki í takt 

við viðteknar venjur á nýja tungumálinu heldur miðist við málfræði upprunalega 

tungumálsins (Hambleton, 1993). Auk þessa hafa báðar leiðirnar sérstaka annmarka sem vega 

þungt þegar hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu er höfð að leiðarljósi. 
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Þýðingarferlið miðast eingöngu við að fagfólk komi að þýðingu og staðfærslu matstækisins 

fyrir nýjan hóp. Hvorug aðferðin gerir ráð fyrir aðkomu eða samvinnu við þann hóp sem 

brýnast er að skilji matstækið, þ.e. skjólstæðingana sem listinn er ætlaður fyrir. Í þessari 

rannsókn var því valin aðferð sem byggir á ígrunduðum samtölum.  

 

Ígrunduð samtöl  

Ígrunduð samtöl eru talin ákjósanleg aðferð við þróun og staðfærslu spurningalista og hafa 

verið notuð í vaxandi mæli á undanförnum árum (Beatty og Willis, 2007; Cott o.fl., 2006). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að aðferðin er árangursrík þegar þýða á matstæki yfir á 

annað tungumál (Goerman og Caspar, 2010). Tilgangur ígrundaðra samtala er að bæta gæði 

spurningalista. Með aðferðinni er leitast við að búa til matstæki sem býr yfir þeim 

eiginleikum að svarendur spurningalista skilji spurningar á sama hátt og sá skilningur sé sá 

sami og rannsakandi gerði ráð fyrir (Presser ofl., 2004b).  

Aðferðin byggist á því að rannsakandi kannar, með viðtali, hvernig ákveðinn markhópur 

skilur, vinnur úr og bregst við þeim upplýsingum sem lagðar eru fram í spurningalista, með 

það að leiðarljósi að orðfæri spurningalistans stuðli að sameiginlegum skilningi þeirra sem 

honum svara. Eftir að gerð hefur verið frumþýðing á listanum tekur rannsakandi hálfstöðluð 

viðtöl við einstaklinga úr markhópnum sem spurningalistinn er ætlaður (Willis, 2005). Með 

hálfstöðluðu viðtali er vísað til þess að útbúnar eru tillögur að spurningum áður en viðtal 

hefst. Í hefðbundnu viðtali er lögð áhersla á svör þátttakandans (Guðrún Pálmadóttir, 2003; 

Helga Jónsdóttir, 2003). Í ígrunduðu samtali er hins vegar lögð áhersla á hugsanaferlið sem á 

sér stað frá því að þátttakandi er spurður spurningar og þar til hann svarar (Willis, 2005). 

Upplýsingar um hugsanaferli þátttakanda gefa vísbendingar um réttmæti matstækis (Furr og 

Bacharach, 2008; Polgar, 2003). Niðurstöður viðtalanna eru nýttar til að bæta 

spurningalistann með því að breyta orðalagi spurninga í listanum í takt við fengnar 

niðurstöður (Presser ofl., 2004a; Willis, 2005). 

Ígrunduð samtöl má rekja til hreyfingar sem kallast Cognitive Aspects of Survey 

Methodology (CASM) og mótaðist af aðferðafræði við gerð spurningakannana (survey 

methodology) og hugrænni sálfræði (cognitive psychology). Hugmyndin að baki CASM er sú 

að til þess að koma í veg fyrir villur þurfi rannsakandi að öðlast þekkingu á hugarstarfi þeirra 

sem svara spurningunum (Willis, 2005). Árið 1984 setti Tourangeau fram fjögurra þrepa ferli 

sem lýsir hugsanagangi einstaklings þegar hann svarar spurningu. Það er eftirfarandi: (1) 
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skilningur á spurningunni og þeim hugtökum sem eru notuð, (2) framköllun upplýsinga úr 

minni, (3) beiting dómgreindar við svarið og (4) val á svari.  

Í kjölfar CASM urðu til tvær aðferðir sem eru leiðandi við ígrunduð samtöl. Sú fyrri 

nefnist „hugsað upphátt“ (think aloud interview) og var þróuð í kringum 1980 af þeim 

Ericsson og Simon og byggði á rannsóknum þeirra á greiningu hugarstarfs þátttakenda þegar 

þeir leystu flóknar þrautir í stöðluðu umhverfi á rannsóknarstofu (Beatty og Willis, 2007; 

Willis, 2005). Loftus (1984) var fyrstur til að lýsa því hvernig nýta mætti aðferðina við gerð 

spurningalista og tengja við aðferðir ígrundaðra samtala. Í „hugsað upphátt“ viðtali er 

þátttakandinn beðinn að segja frá meðan hann hugsar svar við ákveðinni spurningu. 

Rannsakandi les spurninguna og skráir nákvæmlega orð viðkomandi þegar hann leiðir sig að 

svarinu. Viðtalið fer fram í stöðluðu umhverfi og ekki er ætlast til að rannsakandinn spyrji 

annarra spurninga en þeirra sem getið er í spurningalistanum, þar sem slíkt gæti truflað 

hugsanaferli þátttakandans (Willis, 2005). Kostir aðferðarinnar eru meðal annars að lítil hætta 

er á að rannsakandinn hafi, með sínum spurningum, áhrif á svör viðmælandans. Þetta hefur í 

för með sér að svörin geta gefið óvæntar niðurstöður og nýja sýn. Ókostirnir eru hins vegar 

þeir að árangur viðtalsins veltur aðallega á því að þátttakandinn eigi auðvelt með að lýsa 

hugsunum sínum, en flestum er ekki tamt að hugsa upphátt og því er eðlilegt að þátttakendur 

þurfi þjálfun. Jafnframt er viss hætta á að viðmælandi villist af leið og eyði verulegum tíma í 

atriði sem tengjast ekki svari við spurningunni, en samkvæmt aðferðinni ætti rannsakandinn 

ekki að trufla þegar slíkt gerist (Beatty og Willis, 2007; Willis, 1999). 

Síðari aðferðin byggir á notkun ítarspurninga (verbal probing technique) og hefur um 

árabil verið mikið notuð. Aðferðin er ekki tileinkuð sérstökum upphafsmanni heldur varð til 

smám saman þar sem rannsakendum þótti viðeigandi að undirbúa ákveðnar spurningar 

samhliða því að þátttakendur hugsuðu upphátt. Hún byggir á því að rannsakandi tekur viðtal 

þar sem hann spyr þátttakanda ítarspurninga um spurningarnar á listanum. Þetta er hægt að 

framkvæma á tvo vegu. Í fyrsta lagi með því að spyrja ítarspurninga í beinu framhaldi af svari 

þátttakanda við spurningu á listanum (concurrent probing) og í öðru lagi með því að 

þátttakandi svari ítarspurningum eftir að hafa fyllt út allan spurningalistann (retrospective 

probing). Fyrri leiðin er mun algengari og sú síðari er einungis notuð í sérstökum tilvikum 

(Willis, 2005). 

Ítarspurningar hafa verið flokkaðar á fjóra vegu og eru ýmist undirbúnar áður en viðtal 

hefst eða verða til meðan á viðtali stendur. Fyrirsjáanlegar ítarspurningar (anticipated probes) 

eru útbúnar áður en viðtal hefst og er ætlað að greina vanda sem er til staðar í 

spurningalistanum. Ófyrirsjáanlegar ítarspurningar (spontaneous probes) eru ekki útbúnar 
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fyrirfram, en rannsakandi spyr þeirra til að greina vanda sem gæti verið til staðar. Ástæðan að 

baki spurningum er ekki ákveðin svörun eða viðbrögð þátttakenda heldur er sjálfsprottin hjá 

rannsakanda í viðtalinu. Skilyrtar ítarspurningar (conditional probes) eru ákveðnar fyrirfram 

en einungis notaðar ef þátttakandi svarar á ákveðinn hátt eða sýnir ákveðna hegðun. 

Tilfallandi ítarspurningar (emergent probes) eru ekki ákveðnar fyrirfram og rannsakandi spyr 

þeirra vegna ákveðinna svara frá viðmælanda sem gefa vísbendingar um villur í 

spurningalistanum (Beatty og Willis, 2007; Willis, 2005).  

 

Matstæki til þýðingar og staðfærslu 

Til að svara rannsóknarspurningum eitt og tvö var Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða 

endurhæfingu eða Client Centred Rehabilitation Questionnaire (fylgiskjal A) þýddur og 

staðfærður. Matstækið metur þjónustu með hliðsjón af skjólstæðingsmiðuðu starfi frá 

sjónarhóli þess sem þiggur þjónustu og er það eina sem hefur verið kannað próffræðilega 

(Cott o.fl., 2006). 

Lögð var áhersla á að byggja matstækið á traustum hugmyndafræðilegum grunni. 

Rannsakendur kynntu sér samantektir á fræðilegum skrifum um skjólstæðingsmiðað starf 

auk þess sem hópur sérfræðinga var kallaðir til við gerð matstækisins. Að lokum var gerð 

rannsókn þar sem tekin voru rýnihópaviðtöl við 33 skjólstæðinga sem voru í endurhæfingu 

vegna heilsufarsvanda af líkamlegum toga. Þátttakendum var skipt í sex hópa eftir 

sjúkdómsgreiningu og þeir spurðir hvað þeir teldu að væri skjólstæðingsmiðuð 

endurhæfing. Afrakstur þessa var matstæki þar sem skjólstæðingsmiðuð endurhæfing 

birtist í sjö flokkum sem eru: (1) þátttaka í ákvarðanatöku, (2) skjólstæðingsmiðuð 

fræðsla, (3) útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings, (4) þátttaka fjölskyldu, (5) 

tilfinningalegur stuðningur, (6) samræming og samfella þjónustu og (7) líkamlegir þættir. 

Upphaflega voru 38 spurningar í matstækinu eða u.þ.b. fimm fyrir hvern flokk. Eftir 

ígrunduð samtöl var þeim fækkað um þrjár og í kjölfar rannsóknar á próffræðilegum 

eiginleikum (n= 1002), n.t.t. atriðagreiningu, var tveimur spurningum til viðbótar sleppt. Í 

lokaútgáfu matstækisins eru því 33 spurningar sem öllum er svarað á fimm þrepa Likert 

kvarða (Cott, 2004). 

Við útreikninga á innri áreiðanleika höfðu flokkarnir skjólstæðingsmiðuð fræðsla og 

samræming og samfella þjónustu lágan stuðul eða 0,36 og 0,53. Með því að taka út 

spurningar, sem höfðu neikvæð formerki, varð innri áreiðanleiki undirflokka matstækisins 

á bilinu 0,72–0,87. Spurningar orðaðar á neikvæðan hátt höfðu jafnframt lægsta stuðulinn 
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fyrir áreiðanleika endurtekinna mælinga eða undir 0,6. Einhverjar af spurningunum með 

neikvæð formerki voru teknar út og við það varð áreiðanleiki endurtekinna mælinga á 

bilinu 0,74–0,85 fyrir undirflokka matstækisins. Réttmæti matstækisins var jafnframt 

rannsakað. Matstækið greindi mun þjónustu á mismunandi deilda en rannsakendur vissu 

að önnur deildin lagði mun meiri áherslu á skjólstæðingsmiðað starf en hin og þetta styður 

því hugtaksréttmæti. Aðferðirnar sem notaðar voru við að þróa matstækið styðja jafnframt 

innihaldsréttmæti þess (Cott o.fl., 2006).  

Rannsakendur lögðu til ákveðnar breytingar til þess að styrkja áreiðanleika og 

réttmæti. Í fyrsta lagi var lagt til að spurningar, sem voru orðaðar sem neikvæðar 

fullyrðingar en var haldið í matstækinu, yrði breytt í jákvæðar fullyrðingar. Í öðru lagi var 

talið æskilegt að gera breytingar á matskvarðanum, en auk fimm þrepa Likert kvarðans var 

hægt að velja svarmöguleikann „á ekki við“. Þátttakendur völdu nánast eingöngu „á ekki 

við“ svarmöguleikann við spurningum með neikvæðum formerkjum og þeim sem 

tilheyrðu flokknum þátttaka fjölskyldu. Því var talið æskilegra að „á ekki við“ 

svarmöguleikinn væri eingöngu notaður í flokknum þátttaka fjölskyldu (Cott o.fl., 2006).  

 

Þátttakendur  

Þátttakendur í ígrunduðum samtölum voru valdir af tengilið á geðdeild FSA. 

Samstarfssamningur var gerður milli geðdeildar FSA og rannsakanda (fylgiskjal B). Við val á 

þátttakendum var beitt markmiðsúrtaki en helstu einkenni slíks úrtaks eru að þátttakendur eru 

valdir eftir ákveðnum skilyrðum sem henta markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Skilyrði fyrir vali hér voru þau að þátttakandi hefði þegið þjónustu 

á geðdeild FSA í a.m.k. tvær vikur, hefði getu til og væri tilbúinn að taka þátt í u.þ.b. 

klukkustundar löngu viðtali. Einnig var leitast við að þátttakendahópurinn, endurspeglaði 

skjólstæðingahóp deildarinnar með tilliti til kyns, aldurs og heilsufarsvanda. 

Þátttakendur voru ellefu, sjö konur og fjórir karlar. Yngsti þátttakandinn var fæddur 1989 

og elsti 1962. Átta voru fæddir á tíu ára tímabili eða frá 1973–1983. Flestir þátttakenda höfðu 

þegið þjónustu frá bráðageðdeild FSA en fjórir af dagdeild sem starfrækt var árið 2010.  

 

Framkvæmd 

Að fengnu leyfi höfundar (fylgiskjal C) útbjó rannsakandi þýðingu á matstækinu sem var 

yfirfarin af leiðbeinanda. Í framhaldi af því báru leiðbeinandi og rannsakandi saman íslensku 
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þýðinguna og upprunulegu útgáfuna sem hafði í för með sér smávægilegar breytingar. 

Rannsakandi og leiðbeinandi útbjuggu einnig þrjár viðbótarspurningar sambærilegar þeim 

sem höfðu neikvæð formerki en voru orðaðar hér sem jákvæðar fullyrðingar. Þar með varð 

frumútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu (fylgiskjal D) tilbúin til 

notkunar í ígrunduðum samtölum. 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu september til desember árið 2010. Að meðaltali stóðu 

viðtölin í 59 mínútur, lengsta viðtalið var 97 mínútur en það stysta 33 mínútur. Viðtölin fóru 

öll fram á skrifstofu rannsakanda þar sem útbúin var sérstök aðstaða með viðeigandi 

eyðublöðum og hljóðupptökutæki. Hver spurning í listanum var lögð fyrir og rædd við fimm 

þátttakendur. 

 

Mynd 2. Ferli þýðingar og staðfærslu með ígrunduðum samtölum (Willis 2005, aðlagað af 

Sólrúnu Óladóttur í ágúst 2011).  
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Á mynd 2 er ferli ígrundaðra samtala lýst. Eftir að frumútgáfa Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu var tilbúin voru útbúnar ítarspurningar. Við hönnun 

ítarspurninga var haft að leiðarljósi að þær gæfu sem nákvæmasta mynd af hverri spurningu í 

listanum. Því voru eftirfarandi forsendur hafðar til hliðsjónar: (1) Skilningur og túlkun 

þátttakenda þar sem reynt var að meta hvort þátttakendur a) skildu spurninguna b) hvort 

sameiginlegur skilningur ríkti meðal þátttakenda og c) skilningur þeirra væri á þá leið sem 

rannsakandi hafði í hyggju. Dæmi: Hvað finnst þér að átt sé við með orðinu fagfólk? (2) 

Umorðun, sem fólst í því að þátttakandi var beðinn að endurtaka spurninguna með eigin 

orðum og þannig var skilningur hans metinn. Dæmi: Með þínum orðum, hvað finnst þér að 

verið sé að spyrja um hér? (3) Upprifjun, þar sem þátttakandi var spurður hvað réð svari 

hans, en þetta var gert til að fá mynd af hugarstarfi hans þegar hann svaraði spurningunni. 

Með þessu var mögulegt að greina gildrur sem gætu leynst í spurningunum og rannsakandi 

hafði ekki komið auga á. Dæmi: Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? (4) 

Almennar spurningar, sem könnuðu almenna þætti svo sem a) hve auðvelt eða erfitt var að 

svara spurningunni og b) hve vel svarmöguleikar hæfðu svörum þátttakenda. Dæmi. Hvernig 

fannst þér að svara þessari spurningu? Í viðtalinu svöruðu þátttakendur ítarspurningum strax 

eftir að spurning úr lista var lesin upp og henni svarað (concurrent probing). Rannsakandi 

studdist aðallega við fyrirsjáanlegar ítarspurningar (anticipated probes) en einnig voru 

notaðar ófyrirsjáanlegar ítarspurningar (spontaneous probes) og tilfallandi ítarspurningar 

(emergent probes). Viðmælendur voru einnig hvattir til að „hugsa upphátt“ meðan þeir fundu 

svarið.  

Úrvinnsla gagna fór þannig fram að rannsakandi hlustaði á hljóðupptöku og útbjó 

nákvæman útdrátt úr svörum hvers þátttakanda. Að því loknu gerði hann töflu sem gaf mynd 

af svörum allra fimm þátttakenda við hverri spurningu. Jafnframt voru settar fram tillögur að 

breyttu orðalagi og tekin afstaða til þess hvort þörf væri á að spurning færi í aðra umferð 

ígrundaðra samtala. Þá var haldinn fundur með leiðbeinanda þar sem endanleg ákvörðun var 

tekin um orðalag spurninga. 

Farnar voru tvær umferðir ígrundaðra samtala. Í fyrri umferðinni voru þátttakendur 

spurðir um allar 36 spurningar matstækisins. Ástæða þótti til að spyrja þátttakendur aftur út í 

níu spurningar og fóru þær í aðra umferð. Eftir að farnar höfðu verið tvær umferðir 

ígrundaðra samtala var haft samráð við leiðbeinanda og ráðgjafa sem var fyrrverandi notandi 

þjónustu geðdeildar og einn af þátttakendum í ígrunduðu samtölunum. Afrakstur ígrundaðra 

samtala og samráðsins var tilraunaútgáfa spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

sem var notuð við útreikninga á innri áreiðanleika. Í fylgiskjali E má sjá yfirlit yfir þær 
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spurningar sem voru ræddar í ígrunduðum samtölum, ítarspurningar við hverja þeirra og 

leiðbeiningarnar sem voru notaðar.   
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Annað þrep: Könnun á innri áreiðanleika og áframhaldandi staðfærsla matstækis 

Mikilvægt er að vandað sé til hönnunar matstækis svo að próffræðilegir eiginleikar þess séu 

viðunandi. Benson og Clark lýstu árið 1982 ferli sem rannsakandi fylgir við hönnun 

matstækis. Þetta ferli, sem hefur verið nefnt hin hefðbundna aðferð (classical test theory), á 

sér stað í fjórum þrepum. Fyrsta þrepið felur í sér áætlanagerð og heimildaleit þar sem 

tilgangur matstækisins er skilgreindur og markhópur ákveðinn. Aðgerðabinding hugtaka hér 

hefst með tillögum að ákveðnum breytum. Á öðru stiginu er matstækið byggt upp og útbúin 

nákvæm verklýsing. Kvarðinn, sem þarf að vera í samræmi við atriði matstækisins er 

ákveðinn, innihaldsréttmæti skoðað og viðeigandi breytingar gerðar í framhaldi af því. Á 

þriðja þrepi fer fram megindleg mæling í formi forprófunar þar sem áreiðanleiki matstækisins 

er kannaður og gerð atriðagreining. Á fjórða og síðasta þrepinu er í einhverjum tilvikum gerð 

önnur forprófun og réttmætisathugun sem tekur mið af þeim markhópi sem matstækið er 

ætlað. Áframhaldandi réttmætisathuganir eru síðan gerðar eftir því sem við á með tilliti til 

framfara sem verða á sviði matstækisins (Guðrún Árnadóttir, 2003).  

Ferlið, sem lýst hefur verið hér að ofan, er ekki það eina sem fræðimenn hafa sett fram í 

þeim tilgangi að lýsa hönnun og þróun matstækis. Um árabil hefur ný aðferð (new test 

theory/item response theory) verið notuð í sama tilgangi. Aðferðinni verður ekki lýst hér en 

hún byggir atriðagreiningu sem gerir það mögulegt að raða atriðum matstækisins eftir 

erfiðleikastigi og að umbreyta, með stærðfræðilegum aðferðum, raðkvarða í jafnbilakvarða 

(Guðrún Pálmadóttir, í prentun; Guðrún Árnadóttir, 2008). Nánar er fjallað um mismunandi 

kvarða hér í kaflanum.  

Eins og fram kom hér á undan eru prófanir á réttmæti og áreiðanleika grundvallarþættir í 

þróun matstækja og því ástæða til að útskýra þessi hugtök nánar. Samkvæmt hinni 

hefðbundnu aðferð (classical test theory) segir áreiðanleiki til um hversu traust og öruggt 

matstækið er, það er, að hvaða marki þær breytingar sem matstækið nemur ákvarðast af 

breytingum á því sem verið er að mæla en ekki af mælingavillu. Mælingavilla á sér ólíkar 

orsakir og í samræmi við það er talað um mismunandi tegundir áreiðanleika. Aðeins einn 

þeirra verður nefndur hér, það er innri áreiðanleiki sem segir til um uppbyggingu 

matstækisins og að hvaða marki hún stuðlar að samkvæmni í mælingu. Áreiðanleiki 

matstækis er skilgreindur með áreiðanleikastuðli á bilinu 0–1. Ekki eru allir fræðimenn á 

sama máli um hvað áreiðanleikastuðull matstækis þurfi að vera hár, en gefin hafa verið upp 

viðmið um að áreiðanleikastuðull upp á 0,70 sé viðunnandi 0,80 í meðallagi og 0,90 hár (Furr 

og Bacharach, 2008; Guðrún Pálmadóttir, í prentun). Aðrir hafa fjallað um að 
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áreiðanleikastuðull á bilinu 0,50–0,75 sé í meðallagi en yfir 0,75 teljist góður. Bent hefur 

verið á að erfitt geti verið að tilgreina ákveðin viðmið þar sem eiginleikar þess sem verið er 

að mæla og tilgangur matstækis hafi mikið að segja um hversu miklar kröfur skulu gerðar 

(Portney og Watkins, 2009).  

Réttmæti vísar til þess að matstæki mæli það hugtak sem því er ætlað að mæla og að 

tölulegar niðurstöður endurspegli í hve miklu magni þetta ákveðna fyrirbæri sé til staðar. Til 

eru ýmsar tegundir réttmætis og tveimur þeirra þeirra lýst hér. Innihaldsréttmæti (content 

validity) gefur til kynna að hve miklu leyti matstæki spannar fræðihugtakið sem því er ætlað 

að endurspegla. Hér gildir ekki einungis að matstækið nái að spanna allt fræðihugtakið heldur 

líka að það mæli ekki önnur skyld hugtök (Furr og Bacharach, 2008; Guðrún Pálmadóttir, í 

prentun). Hugsmíðaréttmæti (construct validity) vísar til þess að matstæki mæli fræðihugtak 

eða eðlisþætti ákveðinna kenninga (Furr og Bacharach, 2008; Guðrún Pálmadóttir, í prentun). 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að meta réttmæti og misjafnt er hvort þar eru viðhafðar 

huglægar eða hlutlægar mælingar. Hlutlægar mælingar eru skilgreindar með réttmætisstuðli á 

bilinu 0–1 þar sem öll fylgni gefur til kynna réttmæti matstækis (Guðrún Pálmadóttir, í 

prentun). Dæmi um huglæga athugun er að skoða hugsanaferli þátttakenda, en með því fást 

vísbendingar um réttmæti matstækis (Furr og Bacharach, 2008; Polgar, 2003). Taka skal fram 

að réttmæti er sá eiginleiki sem mikilvægast er að matstæki búi yfir og til lítils að það sé 

áreiðanlegt ef það mælir aðra þætti en því er ætlað að meta (Guðrún Pálmadóttir, í prentun).  

 

Matstæki og breytur 

Til að svara rannsóknarspurningu þrjú var innri áreiðanleiki tilraunaútgáfu Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu (fylgiskjal F) kannaður og gerðar viðeigandi breytingar í 

framhaldinu. Í tilraunaútgáfunni var 31 lokuð spurning auk einnar opinnar þar sem 

þátttakandi gat skráð atriði sem hann óskaði eftir að koma á framfæri. Í lok listans var spurt 

um aldur, kyn, búsetu, tímalengd þjónustu og heilsufarsvanda (fylgiskjal G).  

Matstæki mæla breytur, en þær gera rannsakanda kleift að mæla ákveðið fræðihugtak. 

Breytur eru mældar á fjórum mismunandi kvörðum sem eru nafnkvarði, raðkvarði, 

jafnbilakvarði og hlutfallskvarði. Mismunandi er eftir breytum hvaða tölfræðiaðferðum er 

beitt við úrvinnslu gagna, en hægt er að nýta flóknari og nákvæmari tölfræðiaðferðir þegar 

breytur eru á jafnbila- og/eða hlutfallskvarða, svo sem að bera saman tvær aðskildar 

mælingar. Hins vegar er einungis mögulegt að flokka eða aðgreina breytur metnar á nafn- og 
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raðkvarða (Howell, 2007; Portney og Warkins, 2009). Breytur í spurningalista voru allar á 

raðkvarða, en í bakgrunnsupplýsingum voru spurningar ýmist á raðkvarða eða nafnkvarða. 

 

Þátttakendur  

Þátttakendur í áreiðanleikaprófuninni komu allir frá legudeild geðdeildar FSA og þurftu að 

uppfylla eftirfarandi viðmið: (1) höfðu ekki verið nauðungarvistaðir í innlögn, (2) starfsfólk 

legudeildar taldi þá vera í nægjanlegu andlegu jafnvægi til að svara spurningum, (3) höfðu 

þegið þjónustu í að minnsta kosti tvær vikur og (4) gátu skrifað og lesið íslensku. Við val 

þátttakenda var notað hentugleikaúrtak en einkenni þess er að þátttakendur eru valdir eftir því 

hve auðvelt er að ná til þeirra (Þorlákur Karlsson, 2003). Öllum skjólstæðingum sem 

útskrifuðust af deildinni á tímabilinu desember 2010 til september 2011 og uppfylltu 

ofangreind viðmið var boðið að taka þátt í rannsókninni.  

 

Gagnaöflun 

Áður en gagnaöflun hófst hélt rannsakandi kynningarfund með starfsfólki geðdeildarinnar 

þar sem þeirra hlutverk var útskýrt. Á fundinum fékk starfsfólk í hendur skriflegar 

leiðbeiningar um að: (1) þátttakandi ætti að svara listanum í einrúmi, (2) starfsfólk ætti 

ekki að sjá svör þátttakanda og (3) þátttakanda ætti að setja spurningalistann í 

meðfylgjandi umslag og líma aftur. 

Við útskrift lét starfsmaður á legudeild þátttakanda fá ítarlegt kynningarbréf um 

rannsóknina. Eftir að þátttakandi hafði lesið kynningarbréfið og samþykkt þátttöku fékk 

hann í hendur tilraunaútgáfu Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu ásamt 

spurningum um bakgrunn og umslag til að setja spurningalistann í eftir að hafa fyllt hann 

út. Allir þátttakendur fengu samsvarandi lista sendan heim u.þ.b. þremur vikum eftir að 

þeir höfðu svarað honum í fyrra sinnið og voru beðnir um að senda hann til baka í pósti 

útfylltan í frímerktu umslagi merktu rannsakanda. 

 

Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

Version 20) notað. Kannaðar voru forsendur normaldreifingar þar sem skoðaðar voru 

mælitölur fyrir skekkju og flatneskju með því að umbreyta þeim í z − gildi. Einnig var 
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dreifing könnuð myndrænt með kassa- og normalriti (Field, 2009). Innri áreiðanleiki hvers 

flokks og matstækisins í heild sinni var kannaður með Cronbac´s alpha prófi. Cronbac´s alpha 

stuðullinn gefur upplýsingar um hvort matstækið mæli sama fyrirbærið með mælingum á 

fylgni milli spurninga þess. Ákjósanlegt er að fylgni mælist ekki mikið undir 0,3 þar sem slík 

gildi gætu þýtt að spurningarnar mæli ekki sama fyrirbærið. Fylgnistuðull mikið yfir 0,90 er 

heldur ekki æskilegur, þar sem gæti verið vísbending um að spurningarnar mæli nánast sama 

atriðið, en ekki mismunandi hliðar þess (Field, 2009; Portney og Watkins, 2009). Styrkur 

alfastuðuls veltur ekki eingöngu á fylgninni milli spurninga matstækisins heldur skipta aðrir 

þættir einnig máli, s.s. fjöldi atriða. Það er, ef matstæki inniheldur margar spurningar, getur 

áreiðanleikastuðull mælst hár þrátt fyrir að fylgni milli spurninga sé ekki sérlega mikil. Hins 

vegar, ef atriðin eru fá þarf umtalsverð fylgni að vera milli atriðanna svo áreiðanleikastuðull 

mælist hár. Bent hefur verið á mikilvægi þess að mæla innri áreiðanleika fyrir undirflokka 

matstækis, séu þeir til staðar, en með því megi tryggja einsleitni spurninga í sama flokki og 

styrkja stoðir áreiðanleika matstækisins í heild sinni (Field, 2009).  
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Þriðja þrep: Mat á þjónustu geðdeildar FSA 

Rannsóknarspurningu fjögur var svarað á þriðja þrepi og þar var lokaútgáfa Spurningalista 

um skjólstæðingsmiðaða þjónustu (fylgiskjal H) notuð til að lýsa því að hvaða marki 

þátttakendur töldu geðdeild FSA veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Í lokaútgáfa 

matstækisins voru 29 lokaðar spurningar, sem skiptust í sex undirflokka, auk einnar opinnar 

spurningar og fimm spurninga um bakgrunn þátttakenda. Gögnum sem var safnað með 

tilraunaútgáfu listans og greind á öðru þrepi. Þau voru nú greind upp á nýtt út frá forsendum 

lokaútgáfunnar. Þetta þýðir að svör við spurningunum sem voru teknar út úr listanum á þrepi 

tvö voru ekki með í greiningunni og einnig var flokkun svaranna öðruvísi.  

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

Version 20) notað. Lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði var beitt við túlkun á 

bakgrunnsbreytum og til að kanna marktækan mun milli flokka matstækisins. Þrátt fyrir að 

normaldreifing gagnasafnsins hafi verið könnuð var úrtakið lítið og breytur matstækisins á 

raðkvarða og því umdeilanlegt hvort allar forsendur stikaðra prófa voru til staðar (Field, 

2009; Salkind, 2009). Af þessum ástæðum var munur, sem fannst með útreikningum t–prófs, 

staðfestur með sambærilegu óstikuðu prófi til að auka líkurnar á að greina bæði höfnunar- og 

fastheldnismistök (Field, 2009). Marktektarmörk voru sett við 0,05. 
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Siðfræði 

Mikilvægt er að huga að siðfræðilegum þáttum við skipulagningu, framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2003). Til að tryggja rétt þátttakenda var farið eftir lögum 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (2000) og reglugerð um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði (2008). Leyfi var fengið hjá Siðanefnd FSA (fylgiskjal I) til að framkvæma 

rannsóknina og hún tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal J). Fylgt var siðaboðum 

sjálfræðisreglunnar sem byggja á virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Sótt var um leyfi til höfundar matstækisins Client centred rehabilitation 

questionnaire fyrir þýðingu matstækisins á íslensku.  

Upplýsts samþykkis var aflað í tvennu lagi, þ.e. fyrir ígrunduð samtöl og svörun 

spurningalistans. Þátttakendur í ígrunduðum samtölum fengu kynningarbréf (fylgiskjal K) og 

eyðublað fyrir upplýst samþykki (fylgiskjal L) sent heim í pósti. Eyðublaðið fyrir upplýst 

samþykki, sem var í tvíriti, var undirritað áður en viðtal hófst og héldu rannsakandi og 

þátttakandi eftir hvor sínu eintaki. Skjólstæðingar geðdeildar FSA fengu afhent kynningarbréf 

(fylgiskjal M) og þegar þeir höfðu kynnt sér innihald bréfsins var þeim boðið að svara 

spurningalistanum. Þátttakendur skrifuðu ekki undir upplýst samþykki en með því að svara 

listanum samþykktu þeir þátttöku sína í rannsókninni.  

Snæfríður Þóra Egilson (2006) hefur bent á að huga huga þurfi að ýmsum siðfræðilegum 

þáttum þegar rannsakandi þekkir vel til og hefur starfað á því sviði sem rannsóknin tekur til. 

Rannsakandi vann um árabil sem iðjuþjálfi á geðdeild FSA og í einhverjum tilvikum hafði 

hann átt samskipti við þátttakendur í ígrunduðum samtölum sem fyrrverandi starfsmaður 

geðdeildarinnar. Ef slík tengsl voru til staðar var það rætt við upphaf viðtals. Þátttakendur 

gáfu ekkert til kynna sem benti til þess að þetta væri hindrun og í lok viðtals kom oft fram 

ánægja yfir því að taka þátt í gerð spurningalista sem ætlað væri að kanna þjónustu 

deildarinnar. Stór hluti ígrunduðu samtalanna fólst í því að þátttakendur sögðu frá hvað varð 

til þess að þeir völdu ákveðinn svarmöguleika. Þetta hafði í för með sér að þátttakendur tjáðu 

sig um atriði sem voru þeim hugleikin og töldu í einhverjum tilvikum að væri ábótavant í 

þjónustu deildarinnar. Í slíkum tilvikum greindi rannsakandi þátttakendum frá því að hlutverk 

hans byði ekki upp á að koma slíkum dæmum á framfæri en með fyrirlögn listans skapaðist 

grundvöllur fyrir skjólstæðinga að koma sambærilegum upplýsingum á framfæri til 

starfsfólks deildarinnar. 
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KAFLI 4 

Niðurstöður 

Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og eftirfarandi rannsóknarspurningum 

svarað: 

1. Hvaða skilning leggur fólk með geðræn veikindi í spurningar og einstök orð og 

orðasambönd í Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 

2. Hvaða breytingar verða á Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu við 

ígrunduð samtöl? 

3. Hver er innri áreiðanleiki Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu?  

4. Að hvaða marki telja skjólstæðingar geðdeildar FSA að faglegt starf þar 

endurspegli skjólstæðingsmiðaða þjónustu? 

 

Rannsóknin fór fram í þremur þrepum þar sem seinni þrep byggðu á þeim fyrri. Á fyrsta 

þrepi var rannsóknarspurningum eitt og tvö svarað með úrvinnslu og niðurstöðum ígrundaðra 

samtala. Rannsóknarspurningu þrjú var svarað á öðru þrepi með útreikningum á innri 

áreiðanleika matstækisins, á ólíkum þróunarstigum, þar sem notuð voru gögn frá 

skjólstæðingum geðdeildar FSA. Á þriðja þrepi voru notuð sömu gögn og á öðru þrepi til að 

svara rannsóknarspurningu fjögur og bæði lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði beitt til þess 

að kanna ólíkar víddir skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu deildarinnar. Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu tók verulegum breytingum í rannsóknarferlinu og birtist í 

þremur útgáfum í verkefninu, frumútgáfu, tilraunaútgáfu og lokaútgáfu. 

 

Fyrsta þrep: Þýðing og staðfærsla matstækis með ígrunduðum samtölum 

Hér er greint frá helstu niðurstöðum ígrundaðra samtala en tekin voru þrettán viðtöl við ellefu 

þátttakendur. Heildaryfirlit yfir breytingar á spurningum listans eftir tvær umferðir 

ígrundaðra samtala og samráð má sjá í töflu 2. Nákvæmara yfirlit er að finna í fylgiskjali N 

þar sem orðalag spurninganna kemur einnig fram. Númer spurninga, í undirköflum, vísa til 

frumútgáfu matstækisins (fylgiskjal D). 

 



 

 

45 

 

Tafla 2. Samantekt á niðurstöðum ígrundaðra samtala og samráðs 

 Spurningar með 

engar 

athugasemdir 

Spurningar með 

litlar 

athugasemdir 

Spurningar með 

miklar 

athugasemdir 

Spurningar sem 

féllu út 

Fyrri umferð  

(36 spurningar) 

1, 5, 11, 13, 18, 

19, 26, 28, 29, 30, 

28, 35, 36 

3, 4, 10, 12, 14, 

16, 21, 22, 24, 32 

6, 8, 9, 15, 17, 20, 

23, 25, 27 

2, 7, 33 ,34 

Síðari umferð  

(9 spurningar) 

23, 25, 27 6, 8, 15 9, 20 17 

Samráð 

(31 spurning) 

1, 3–5,  9–11, 13, 

15,16, 18-21, 23-

32, 35-36 

6, 8, 12, 14, 22   

 

Fyrri umferð ígrundaðra samtala  

Af þrjátíu og sex spurningum, í fyrri umferð ígrundaðra samtala, voru þrettán sem 

þátttakendur voru almennt sammála um hver merkingin var og fannst orðalag viðeigandi. 

Þessum spurningum var því ekki ástæða til að breyta. Í töflu 3 má sjá dæmi um 

spurningarnar.  

Tafla 3. Dæmi um spurningar sem héldust óbreyttar eftir fyrri umferð ígrundaðra samtala 

Sp. nr. Orðalag spurningar 

1 Fagfólkið og ég ákváðum í sameiningu hvað gæti hjálpað mér 

5 Fagfólkið kom fram við mig sem manneskju, en ekki sem hvert annað tilfelli 

13 Mér var mætt af virðingu og tillitssemi  

29 Mér var sagt við hverju ég mætti búast þegar heim væri komið  

31 
Fagfólkið áttaði sig á mínum tilfinningalegu þörfum (s.s. áhyggjum, hræðslu og kvíða) og 

tók þær alvarlega 

 

Í tíu tilvikum höfðu ígrunduð samtöl í för með sér minni háttar breytingar á orðalagi, 

ýmist vegna þess að þátttakendur lögðu mismunandi skilning í ákveðið hugtak eða höfðu 

tillögu að orðalagi sem hentaði betur fyrir markhópinn. Þátttakendum þótti til dæmis 

heppilegra að fjallað væri um „þeirra nánustu“ heldur en fjölskyldu og vini þar sem 

annaðhvort fjölskyldumeðlimur eða vinur gat staðið þeim næst. Einnig voru þátttakendur ekki 

á sama máli um hvort verkir vísuðu eingöngu til líkamlegra verkja eða gætu líka falið í sér 

„andlega verki“. Einn þátttakandi benti auk þess á að slíkar spurningar væru úr samhengi við 

aðrar í matstækinu. Sumum þátttakendum fannst orðfærið „að annast“ ekki henta fyrir hópinn 

því það vísaði til einstaklinga í langtímavistun á stofnun og einn þátttakandi skildi ekki 

hugtakið. Þátttakendur frá bráðageðdeild voru allir sammála um að þjónustunni, sem þeir 

fengu, væri betur lýst með hugtakinu meðferð en endurhæfing. Þessar breytingar flokkuðust 
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sem minni háttar og því fóru spurningarnar ekki í aðra umferð ígrundaðra samtala. Í töflu 4 

má sjá dæmi um þær breytingar sem gerðar voru á spurningunum. 

 

Tafla 4. Dæmi um breytingar á orðalagi spurninga eftir fyrri umferð ígrundaðra samtala 

Sp. nr.  Orðalag fyrir ígrunduð samtöl Orðalag eftir ígrunduð samtöl  

12 
Fjölskylda mín og vinir fengu þær 

upplýsingar sem þau óskuðu eftir þegar þau 

þurftu á þeim að halda 

Mínir nánustu fengu þær upplýsingar sem 

þeir óskuðu frá fagfólkinu þegar þeir 

þurftu á þeim að halda 

14 
Fagfólk tók mark á lýsingum mínum af 

verkjum 

Fagfólk tók mark á lýsingum mínum af 

líkamlegum verkjum 

16 
Fagfólkið og ég ræddum um hvernig mér 

gekk og gerðum breytingar ef þörf var á í 

endurhæfingunni/meðferðinni 

Fagfólkið og ég ræddum um hvernig mér 

gekk í meðferðinni og gerðum breytingar 

ef þörf var á 

24 
Ég veit við hvern ég get haft samband ef upp 

kemur vandi í kjölfar útskriftar 

Ég veit við hvern ég get haft samband ef 

upp kemur vandi eftir útskrift 

32 
Fagfólkið sem annaðist mig vann vel saman Fagfólkið sem kom að mínum málum 

vann vel saman 

 

Fyrri umferð ígrundaðra samtala leiddi jafnframt í ljós að fjórar spurningar áttu ekki 

heima í matstækinu af ýmsum ástæðum. Ein spurningin þótti of lík annarri í matstækinu og 

þrjár spurningar voru orðaðar sem neikvæð fullyrðing og það ruglaði suma þátttakendur. Þeir 

voru lengur að svara þessum spurningum og þurftu ítrekað að bera svarmöguleikana saman 

við spurninguna til að finna rétta svarið. Einn þátttakandi gerði ráð fyrir að spurningin, sem 

kom á eftir, væri líka með neikvæðum formerkjum og áttaði sig ekki fyrr en hann var búinn 

að merkja við hana. Í töflu 5 má sjá spurningarnar sem voru orðaðar sem neikvæðar 

fullyrðingar og sambærilegar spurningar orðaðar sem jákvæðar fullyrðingar en þær voru 

notaðar áfram.  

 

Tafla 5. Spurningar með sömu merkingu, ýmist orðaðar sem neikvæðar eða jákvæðar 

fullyrðingar 

 

Sp. nr. Neikvæð fullyrðing Sp. nr. Jákvæð fullyrðing 

2 

Ég átti í erfiðleikum með að fá 

nauðsynlegar upplýsingar tengdar 

heilsufari mínu 

21 
Ég fékk þær upplýsingar sem ég þurfti 

þegar ég bað um þær 

7 

Ég þurfti að endurtaka sömu 

upplýsingarnar fyrir mismunandi 

fagfólk 
35 

Ég þurfti ekki að endurtaka sömu 

upplýsingarnar fyrir mismunandi 

fagfólk 

33 

Það kom fyrir að ég fékk meiri 

upplýsingar en ég var tilbúin að taka 

á móti 
20 

Fagfólkið gætti þess að gefa mér 

eingöngu upplýsingar sem ég var tilbúin 

að taka á móti 
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Sumir þátttakendur áttu erfitt með að fylgja leiðbeiningum eða muna þær er þeir fylltu út 

listann. Fyrri umferð ígrundaðra samtala gaf því einnig tilefni til að breyta leiðbeiningunum 

með það að leiðarljósi að hafa þær einfaldar og skýrar. Nokkrir þátttakendur höfðu 

tilhneigingu til að nota svarmöguleikann „á ekki við“ til að komast hjá því að gefa neikvæð 

svör og því var ákveðið að sleppa þeim möguleika nema þar sem spurt var um aðkomu 

nánustu aðstandenda. Í samtölunum komu fram persónuleg dæmi frá þátttakendum um 

þjónustu geðdeildar FSA sem gáfu mynd af því hvað skjólstæðingar kunnu að meta í þjónustu 

deildarinnar, hvað þeim þótti ábótavant og hvernig þeir álitu að bæta mætti þjónustuna. 

Vegna þessa var ákveðið að bæta við opinni spurningu, í lok listans, þar sem þátttakendur 

gátu skráð atriði sem þeir vildu koma á framfæri. 

Miklar athugasemdir voru gerðar við orðalag níu spurninga. Þarna þurfti að gera 

umtalsverðar breytingar og því ákveðið að þessar spurningar færu í gegnum aðra umferð 

ígrundaðra samtala. Í töflu 6 má sjá dæmi um þessar spurningar og hvernig þær voru orðaðar 

í fyrri og síðari umferð.  

Tafla 6. Orðalag spurninga í fyrri og síðari umferð ígrundaðra samtala 

Sp. nr. Orðalag í fyrri umferð ígrundaðra 

samtala 

Orðalag í síðari umferð ígrundaðra samtala 

6 

Fagfólkið reyndi að koma til móts við 

þarfir mínar þegar meðferðardagskrá 

var skipulögð 

Fagfólk reyndi að koma til móts við þarfir mínar 

þegar skipulögð var meðferðardagskrá fyrir mig 

8 

Reynt var að hafa eins góða stjórn á 

(líkamlegum) verkjum og mögulegt 

var 

Fagfólkið reyndi að meðhöndla líkamlega verki 

eins og mögulegt var 

15 

Fagfólkinu fannst þarfir mínar, 

forgangsröðun og markmið vera 

mikilvæg 

Fagfólkið gaf til kynna að því þætti þarfir mínar, 

markmið og forgangsröðun vera mikilvæg 

 

Síðari umferð ígrundaðra samtala 

Þrjár spurningar af þeim níu, sem fóru í síðari umferð, reyndust vel orðaðar. Þar voru 

þátttakendur sammála um merkingu hugtaka og gerðu ekki tillögu að orðalagi sem þótti hæfa 

betur. Samtölin leiddu í ljós að ein spurningin var mjög áþekk annarri í listanum og höfðaði 

auk þess frekar til einstaklinga með heilsufarsvanda af líkamlegum toga. Því var ákveðið að 

taka spurninguna út. Í þremur tilvikum voru gerðar breytingar á orðalagi spurninga en dæmi 

um það má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7. Dæmi um breytingar á orðalagi spurninga eftir tvær umferðir ígrundaðra samtala 

Sp. nr. Orðalag í fyrri umferð 

ígrundaðra samtala 

Orðalag í síðari umferð 

ígrundaðra samtala 

Orðalag eftir síðari umferð 

ígrundaðra samtala 

9 
Fagfólkið tók tillit til minna 

persónulegu þarfa þegar 

umönnun var skipulögð 

Fagfólkið tók tillit til minna 

persónulegu þarfa þegar 

þjónustan var skipulögð 

Fagfólkið skipulagði þjónustuna 

út frá mínum persónulegu 

þörfum 

20 

Upplýsingum var miðlað til 

mín þegar ég var tilbúin að 

taka á móti þeim 

Mér voru ekki gefnar 

upplýsingar fyrr en ég var 

tilbúin að taka á móti þeim 

Fagfólkið gætti þess að gefa mér 

eingöngu upplýsingar sem ég 

var tilbúin að taka á móti 

 

Samráð við ráðgjafa og leiðbeinanda  

Eftir samráð við ráðgjafa og leiðbeinanda var niðurstaðan sú að spurningar matstækisins væru 

skýrar og rímuðu vel við svarmöguleikana. Smávægilegar breytingar voru þó gerðar, meðal 

annars til þess að vísa á afdráttarlausari hátt til ábyrgðar fagfólks en áður og koma í veg fyrir 

trúnaðarbrest milli fagaðila og skjólstæðings. Í töflu 8 er að finna dæmi um þetta.  

Tafla 8. Breytingar á orðalagi spurninga eftir samráð við ráðgjafa og leiðbeinanda 

Sp. nr. 
Orðalag spurninga eftir tvær umferðir 

ígrundaðra samtala 

Orðalag spurninga eftir samráð við 

ráðgjafa og leiðbeinanda 

8 
Fagfólkið meðhöndlaði líkamlega verki 

mína eins og mögulegt var 

Fagfólkið meðhöndlaði líkamlega verki 

mína eins og þau mögulega gátu 

12 

Mínir nánustu fengu þær upplýsingar sem 

þeir óskuðu frá fagfólkinu þegar þeir þurftu 

á þeim að halda 

Mínir nánustu fengu (með mínu leyfi) þær 

upplýsingar sem þeir óskuðu frá fagfólkinu 

22 
Ég lærði það sem ég þurfti að vita til að 

geta tekist á við ástand mitt heima fyrir 

Mér var kennt það sem ég þurfti til að geta 

tekist á við ástand mitt heima fyrir 

 

Eftir tvær umferðir ígrundaðra samtala og samráð við ráðgjafa og leiðbeinanda var 

tilraunaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu tilbúin til prófunar. Í 

tilraunaútgáfunni voru 31 spurning, með lokuðum svarmöguleikum, ásamt einni opinni í lok 

listans. 
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Annað þrep: Innri áreiðanleiki Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Í rannsókn á innri áreiðanleika voru notuð gögn frá 30 þátttakendum sem höfðu allir þegið 

þjónustu frá geðdeild FSA á tímabilinu desember 2010 til september 2011. Upplýsingar um 

bakgrunn þátttakenda má finna á þriðja þrepi rannsóknarinnar. Áður en útreikningar á innri 

áreiðanleika matstækisins voru gerðir var kannað hvort gögnin stæðust forsendur 

normaldreifingar en niðurstöður gáfu til kynna að svo væri. Reiknaður var alfastuðull fyrir 

matstækið í heild og undirflokka þess. Innri áreiðanleiki tilraunaútgáfunnar reyndist vera 0,93 

og á bilinu 0,62 (líkamlegir þættir) til 0,86 (þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu) 

fyrir undirflokkana. Sjá nánar í töflu 9. 

 

Tafla 9. Innri áreiðanleiki tilraunaútgáfu Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Flokkar  Fjöldi atriða 
Fjöldi þátttakenda 

n* 

Innri áreiðanleiki 

(α- stuðull) 

Þátttaka í ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 
6 24 0,86 

Skjólstæðingsmiðuð fræðsla 4 30 0,69 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli 

skjólstæðings 
4 28 0,72 

Þátttaka aðstandenda 4 18 0,75 

Tilfinningalegur stuðningur 4 28 0,70 

Samræming og samfella þjónustu 5 29 0,65 

Líkamlegir þættir 4 29 0,62 

Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu 
31 14 0,93 

*Þátttakendur í hverjum flokki voru mismargir vegna ógildra spurninga 

Til að skoða áreiðanleika enn frekar var reiknuð fylgni milli spurninga í hverjum flokki. 

Fylgnin reyndist, í flestum tilvikum, viðunandi nema í flokknum líkamlegir þættir. Þar höfðu 

tvær spurningar, af fjórum, nánast enga jákvæða fylgni og jafnvel veika neikvæða fylgni við 

aðrar, sem benti til að spurningarnar mældu ekki sama fyrirbærið. Spurningarnar tvær snerust 

um líkamlega verki og viðbrögð fagfólks við þeim. Eins og greint var frá í þriðja kafla var 

matstækið upphaflega hannað fyrir einstaklinga með heilsufarsvanda af líkamlegum toga og 

þar mældist fylgni milli þessara spurninga og annarra í sama flokki. Niðurstöðurnar hér gefa 

vísbendingar um að þessu sé öðruvísi farið hjá fólki með geðræna erfiðleika og að líkamlegir 

verkir einkenni ekki þann hóp. Af þessum ástæðum voru þessar tvær spurningar teknar út úr 

matstækinu. Flokkurinn um líkamlega þætti var líka tekinn út og þær tvær spurningar, sem 
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eftir stóðu, færðar í flokkinn tilfinningalegur stuðningur sem fékk þá heitið stuðningur 

fagfólks.  

Í flokknum samræming og samfella þjónustu mældist nánast engin fylgni milli 

spurningar númer 26 í tilraunaútgáfu matstækisins og annarra í sama flokki. Hins vegar 

mældist viðunandi fylgni milli þessarar spurningar og spurninga í flokknum 

skjólstæðingsmiðuð fræðsla og því var hún færð þangað. Spurning númer 25 í 

tilraunaútgáfunni hafði einnig lága fylgni við aðrar spurningar í flokknum tilfinningalegur 

stuðningur og innri áreiðanleiki flokksins hækkaði ef hún var tekin út. Ályktað var að 

ónákvæmt orðalag spurningarinnar hefði haft þessi áhrif og þar sem sterkar vísbendingar voru 

um að spurningin væri mikilvæg og tilheyrði flokkunum voru engar breytingar gerðar.  

Tafla 10 sýnir innri áreiðanleika lokaútgáfu matstækisins, eftir að flokkurinn líkamlegir 

þættir var tekinn út og þær tvær spurningar, sem eftir stóðu, voru færðar í flokkinn 

tilfinningalegur stuðningur sem fékk við það heitið stuðningur fagfólks ásamt því að spurning 

númer 26 var færð í flokkinn skjólstæðingsmiðuð fræðsla. Innri áreiðanleiki þessarar útgáfu 

matstækisins mældist 0,93.  

 

Tafla 10. Innri áreiðanleiki lokaútgáfu Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Flokkar Fjöldi atriða Fjöldi þátttakenda 

n* 

Innri áreiðanleiki 

(α- stuðull) 

Þátttaka í ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 
6 24 0,86 

Skjólstæðingsmiðuð fræðsla 5 30 0,73 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli 

skjólstæðings 
4 28 0,72 

Þátttaka aðstandenda 4 18 0,75 

Stuðningur fagfólks 6 28 0,76 

Samræming og samfella þjónustu 5 29 0,70 

Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu 
29 14 0,93 

*Þátttakendur í hverjum flokki voru mismargir vegna ógildra spurninga 
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Þriðja þrep: Skjólstæðingsmiðuð þjónusta á geðdeild FSA 

Alls tóku 30 einstaklingar þátt í rannsókninni. Viðmið fyrir val á þátttakendum voru að þeir: 

(1) höfðu ekki verið vistaðir gegn eigin vilja, (2) voru taldir, af starfsfólki legudeildar, vera í 

nægjanlegu andlegu jafnvægi til að svara spurningalistanum, (3) höfðu þegið þjónustu í að 

minnsta kosti tvær vikur og (4) gátu skrifað og lesið íslensku. Konur voru í meirihluta 

þátttakenda (63,3%). Flestir voru á aldrinum 18–29 ára (43,3%) en fæstir voru á aldursbilinu 

50–59 ára og 70 ára og eldri eða 3,3% í hvorum hópi. Tæplega helmingur þátttakenda var 

búsettur á Akureyri en einungis 6% af þátttakendum voru búsettir í dreifbýli. Rúmlega 

þriðjungur fékk þjónustu frá deildinni í þrjár vikur. Algengt var að þátttakendur glímdu við 

fleiri en einn heilsufarsvanda en flestir tilgreindu þunglyndi (76,7%) og/eða kvíða (56,7%).  

Tafla 11 gefur upplýsingar um bakgrunn þátttakenda. 

 

Tafla 11. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 
 Fjöldi þátttakenda Hlutfall þátttakenda (%) 

Aldur    

18–29 

30–39 

40–49 

50–59 

60–69 

70+ 

Samtals 

13 

9 

2 

1 

4 

1 

30 

43,3 

30 

6,7 

3,3 

13,3 

3,3 

100 

Kyn   

Kona  

Karl 

Samtals 

19 

11 

30 

63,3 

36,7 

100 

Búseta   
Akureyri 

Annars staðar í þéttbýli 

Annars staðar í dreifbýli 

Samtals 

13 

11 

6 

30 

43,3 

36,7 

20 

100 

Lengd þjónustu   
Tvær vikur  

Þrjár vikur 

Fjórar vikur 

Fimm vikur og meira 

Samtals 

10 

11 

6 

3 

30 

33,3 

36,7 

20 

10 

100 

Megin heilsufarsvandi   
Geðhvarfasýki 

Þunglyndi 

Kvíði  

Geðklofi 

Persónuleikaröskun 

Annað 

Samtals 

3 

23 

17 

0 

2 

4 

49* 

10 

76,7 

56,7 

0 

6,7 

13,3 

163,4 

*Í sumum tilvikum tilgreindu þátttakendur fleiri en einn heilsufarsvanda 



 

 

52 

 

Þjónusta geðdeildar FSA var könnuð með því að reikna meðaltöl, miðgildi, staðalfrávik 

og spönn fyrir alla undirflokka í lokaútgáfu matstækisins (sjá töflu 12). Meðaltölin gefa til 

kynna að hvaða marki þátttakendur töldu þjónustuna skjólstæðingsmiðaða, þar sem talan 1 

merkir hámark skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu og talan 5 lágmark hennar. Lægstu meðaltölin 

reyndust vera í flokkunum þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu (1,78) og 

stuðningur fagfólks (1,81). Hæstu meðaltölin voru í flokkunum þátttaka aðstandenda (2,14) 

og útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings (2,13). 

Tafla 12. Lýsandi niðurstöður fyrir undirþætti þjónustu á geðdeild FSA 

Flokkur 
Gildir 

listar 
Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Spönn 

Þátttaka í ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 
24 1,78 1,5 0,58 2,0 

Skjólstæðingsmiðuð fræðsla 30 2,01 2,0 0,64 2,20 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli 

skjólstæðings 
28 2,13 2,0 0,66 2,25 

Þátttaka aðstandenda 18 2,14 2,13 0,71 2,0 

Stuðningur fagfólks 28 1,81 1,67 0,58 2,0 

Samræming og samfella þjónustu 29 1,94 2,0 0,68 2,5 

 

Munur milli ólíkra flokka matstækisins var kannaður með t–prófi háðra úrtaka. Wilcoxon 

Sign Rank próf var síðan notað til að sannreyna þennan mismun. Í töflu 13 má sjá að 

samkvæmt niðurstöðum t–prófs var munur þegar flokkurinn útkoma þjónustu frá sjónarhóli 

skjólstæðings var borin saman við flokkana þátttaka í ákvarðanatöku og stuðningur fagfólks. 

Munur mældist jafnframt milli flokkanna þátttaka aðstandenda og þátttaka í ákvarðanatöku. 

Sambærilegar niðurstöður fengust með Wilcoxon Sign Rank prófi. 

Í tveimur tilvikum voru vísbendingar um mun þó svo að hann mældist ekki marktækur. Í 

fyrsta lagi var það milli flokkanna þátttaka aðstandenda og stuðningur fagfólks og í öðru lagi 

milli flokkanna skjólstæðingsmiðuð fræðsla og stuðningur fagfólks. 
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Tafla 13. Samanburður á meðaltölum undirþátta þjónustu á geðdeild FSA 

 

Flokkar 

 

Meðaltal 

Fjöldi 

gildra lista 

 

t 

 

p 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings 2,08  

23 

 

3,129 

 

0,005* Þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu 1,79 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings 2,15  

27 

 

3,611 

 

0,001* Stuðningur fagfólks 1,82 

Þátttaka aðstandenda 2,17  

15 

 

2,425 

 

0,029* Þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu 1,76 

Þátttaka aðstandenda 2,14  

18 

 

1,886 

 

0,076 Stuðningur fagfólks 1,82 

Skjólstæðingsmiðuð fræðsla 2,00  

28 

 

2,042 

 

0,051 Stuðningur fagfólks 1,80 

*Marktækur munur miðað við p< 0,05 

Þrettán þátttakendur skiluðu endurtekinni mælingu á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu á 

geðdeild FSA. Tafla 14 sýnir niðurstöður fyrri mælingar samanborið við þá seinni. Meðaltöl 

allra flokka hækkuðu við síðari mælinguna og reyndist munurinn marktækur í tveimur 

tilvikum þegar beitt var t–prófi háðra úrtaka. Munurinn var staðfestur með Wilcoxon Sign 

Rank prófi fyrir flokkinn þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðsetningu en prófið greindi hins 

vegar ekki mun fyrir flokkinn samræming og samfella þjónustu. 

Tafla 14. Endurteknar mælingar á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu á geðdeild FSA 

Flokkur 
Fjöldi gildra 

mælinga 

Meðaltal 

fyrri 

fyrirlögn 

Meðaltal 

seinni 

fyrirlögn 

 

 

t 

 

 

p 

Þátttaka í ákvarðanatöku og 

markmiðsetningu 
7 2,05 2,57 2,701 0,036* 

Skjólstæðingsmiðuð fræðsla 13 2,37 2,55 1,00 0,337 

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli 

skjólstæðings 
11 2,52 2,70 1,22 0,288 

Þátttaka aðstandenda 7 2,29 2,64 1,024 0,345 

Stuðningur fagfólks 12 1,99 2,13 0,914 0,380 

Samræming og samfella þjónustu 13 1,85 2,21 2,194 0,049* 

* Marktækur munur milli fyrri og síðari fyrirlagnar samkvæmt niðurstöðum t- prófs miðað við p<0,05 

 

Athugað var hvort aldur, kyn, búseta og lengd þjónustu tengdist upplifun þátttakenda af 

þjónustu geðdeildar FSA. Munur milli flokka matstækisins og mismunandi bakgrunns var 

prófaður með útreikningum á t–prófi óháðra úrtaka og staðfestur með Mann Whitney U prófi. 

Við túlkun á t–prófi var farið eftir prófi Levene um jafna dreifingu og leiðrétt t–próf notað ef 

forsendur jafnrar dreifingar voru ekki til staðar.  

Bakgrunnur þátttakenda hafði tvívegis í för með sér marktækan mun á viðhorfum 

mismunandi hópa til þjónustu deildarinnar. Í fyrsta lagi var munur milli yngri og eldri 

þátttakenda í flokknum útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings en eldri þátttakendum 
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þótti þjónustan taka meira mið af þeirra forsendum og því skjólstæðingsmiðaðri. Mann 

Whitney U próf staðfesti þennan mun. Í öðru lagi var munur í flokknum þátttaka í 

ákvarðanatöku þegar skoðuð var lengd þjónustu en þeir sem þáðu þjónustu lengur en tvær 

vikur töldu sig frekar hafa tekið þátt í ákvörðunum. Man Whitney U próf staðfesti ekki 

þennan mun. Tafla 15 gefur nákvæmari mynd af þeim tilvikum þar sem um marktækan mun 

var að ræða. 

 

Tafla 15. Munur á þjónustu geðdeildar FSA eftir bakgrunni þátttakenda 

* Marktækur munur samkvæmt niðurstöðum t- prófs miðað við p<0,05 

 

Ein opin spurning var í matstækinu en hún hljóðaði á þessa leið: Er eitthvað annað sem 

þú vilt koma á framfæri varðandi þjónustu geðdeildar FSA? Alls brugðust þrettán 

þátttakendur við og skráðu athugasemdir, níu við fyrri fyrirlögn en fjórir við seinni. Allar 

athugasemdir, nema ein, snerust um samskipti fagfólks við þátttakandann og í sjö tilvikum 

voru athugasemdirnar jákvæðar.  

 

 

 

  

Flokkur Bakgrunnur Fjöldi Meðaltal t p 

Útkoma þjónustu frá 

sjónarhóli skjólstæðings 
Aldur 

18–29 13 2,403 
2,237 0,034* 

≥ 30 15 1,883 

Þátttaka í 

ákvarðanatöku 

Lengd 

þjónustu 

2 vikur 6 2,194 
2,200 0,039* 

3–5 vikur 18 1,639 
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KAFLI 5 

Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar, þær túlkaðar og bornar saman við fræðilegar 

heimildir. Kaflinn hefst á umræðu um þróun og stöðlun Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu, út frá niðurstöðum ígrundaðra samtala, prófunum á 

áreiðanleika og vísbendingum um réttmæti. Þá verður sjónum beint að reynslu þátttakenda af 

þjónustu og að síðustu fjallað um hagnýtt gildi og takmarkanir rannsóknarinnar og settar fram 

tillögur að framtíðarrannsóknum. 

 

Þróun og stöðlun Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Verulegar breytingar urðu á matstækinu í þróunarferlinu. Frumútgáfa Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu innihélt 36 spurningar. Tilraunaútgáfa matstækisins varð til 

eftir ígrunduð samtöl og samráð við ráðgjafa og leiðbeinanda. Ferli ígrundaðra samtala hafði í 

för með sér breytingar á orðalagi margra spurninga, ásamt því að þeim fækkaði í 31. 

Útreikningar á innri áreiðanleika tilraunaútgáfu leiddu til þess að spurningar voru færðar milli 

flokka og tvær að auki felldar niður. Afrakstur þessa var lokaútgáfa Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu.  

 

Breytingar á orðalagi og flokkun spurninga í rannsóknarferlinu  

Þátttakendur í ígrunduðum samtölum höfðu ýmsar athugasemdir við orðalag spurninga í 

frumútgáfu matstækisins. Þeir áttu í erfiðleikum með að skilja ákveðin hugtök, fannst sum 

þeirra ekki viðeigandi og þótti orðalag, í einhverjum tilvikum, miðast við fagmál. Það hlýtur 

að vera skilyrðislaus krafa til matstækis, sem byggir á sjálfsmati, að sá sem fyllir það út skilji 

spurningar þess. Ígrunduð samtöl gáfu rannsakandanum möguleika á að breyta orðalagi 

spurninga í matstækinu á þann veg sem einstaklingum með geðræn veikindi fannst viðeigandi 

og vel skiljanlegt. Hins vegar er alls óvíst að náðst hefði sami árangur með notkun aðferðanna 

þýðing−bakþýðing eða rýni sérfræðihóps þar sem hvorug þeirra gefur þeim sem fyllir 

matstækið út færi á að koma að þýðingarferlinu. 

Ígrunduð samtöl leiddu til þess að fimm spurningar voru teknar út úr matstækinu. Þrjár 

þeirra voru orðaðar sem neikvæð fullyrðing en í samtölunum kom fram að þátttakendum 
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fannst erfitt að átta sig á þeim. Niðurstöður rannsóknar Cott og félaga (2004) styðja þessa 

ákvörðun en þar mældust spurningar orðaðar sem neikvæð fullyrðing ekki eins áreiðanlegar 

og þær sem orðaðar voru á jákvæðan hátt. Jafnframt hefur verið bent á að við gerð 

spurningalista skuli forðast að nota orðalag sem felur í sér neitun (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Af þessum ástæðum þótti viðeigandi að nota spurningar sem höfðu sambærilega merkingu en 

voru orðaðar á jákvæðan hátt.  

Í fyrri umferð ígrundaðra samtala voru sex svarmöguleikar við hverja spurningu, þ.e. 

fimm þrep á kvarðanum auk svarmöguleikans „á ekki við“. Í ljós kom að möguleikinn „á ekki 

við“ var oftast valinn sem svar við spurningunum um nánustu aðstandendur eða notaður til 

þess að komast hjá því að taka afstöðu. Svarmöguleikinn „á ekki við“ var því tekinn út fyrir 

síðari umferð ígrundaðra samtala nema í spurningum um nánustu aðstandendur. Cott og 

félagar (2006) höfðu alla sex svarmöguleikana í sínu matstæki en mæltu með því að fjarlægja 

möguleikann „á ekki við“ nema þar sem spurt var um fjölskylduna. Líklegt verður að teljast 

að þær breytingar, sem gerðar voru við ígrunduð samtöl, hafi verið mikilvægur liður í þróun 

matstækisins og rennt styrkari stoðum undir áreiðanleika þess á síðari þróunarstigum. 

Útreikningar á áreiðanleikastuðli tilraunaútgáfu sýndu að flokkarnir líkamlegir þættir og 

samræming og samfella þjónustu höfðu lágan innri áreiðanleika. Nákvæmar athuganir á 

útreikningum á innri áreiðanleika gáfu vísbendingar um að flokkurinn líkamlegir þættir 

byggði á atriðum sem mældu ekki öll sama fyrirbærið. Jafnframt voru vísbendingar um að ein 

spurning í flokknum samræming og samfella þjónustu tilheyrði ekki þeim flokki. Þetta hafði í 

för með sér ákveðnar breytingar sem hér verða raktar. 

Við útreikninga á áreiðanleikastuðli flokksins líkamlegir þættir (α=0,62) kom í ljós að 

tvær spurningar, sem snerust um líkamlega verki, höfðu nánast enga jákvæða fylgni eða veika 

neikvæða fylgni við hinar tvær spurningarnar í flokknum. Ígrunduð samtöl gáfu ákveðnar 

vísbendingar um að spurningar tengdar líkamlegum verkjum ættu ekki heima í matstækinu 

þar sem þátttakendur voru ekki á sama máli um merkingu verkja og í einu tilviki fannst 

þátttakanda slíkar spurningar ekki viðeigandi. Niðurstöður áreiðanleikaprófunar 

tilraunaútgáfu matstækisins gáfu auk þess sterkar vísbendingar um að gera þyrfti breytingar, 

ekki síst vegna þess að spurningarnar tvær, sem eftir stóðu, mældust með fylgni við 

spurningar í flokknum stuðningur fagfólks og hækkuðu innri áreiðanleika þess flokks í 0,76. 

Því var ákveðið að taka flokkinn líkamlega þætti úr matstækinu, sleppa spurningunum um 

líkamlega verki og færa þær tvær spurningar, sem eftir stóðu, í flokkinn tilfinningalegur 

stuðningur og breyta heiti hans í stuðningur fagfólks. Ákvörðunin er í takt við niðurstöður 

rannsókna á lykilþáttum skjólstæðingsmiðaðrar geðheilbrigðisþjónustu en þar er hvergi 
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fjallað um líkamlega þætti eins og verki (Corring og Cook, 1999; Sumsion og Lencucha, 

2007; Sumsion og Lencucha, 2009; Sumsion, 2005). Ýmislegt bendir því til að flokkurinn 

líkamlegir verkir eigi ekki við einstaklinga með heilsufarsvanda af geðrænum toga. 

Upprunaleg útgáfa matstækisins var hins vegar þróuð fyrir einstaklinga með líkamlegan 

heilsufarsvanda og þar mældist flokkurinn líkamlegir þættir með ágætan innri áreiðanleika 

eða 0,78 (Cott o.fl., 2006). Af þessu má því álykta að þarfir hópanna tveggja séu, að 

einhverju leyti, ólíkar. 

Í flokknum samræming og samfella þjónustu (α=0,65) hafði spurningin mér var sagt við 

hverju ég mætti búast þegar heim væri komið nánast enga fylgni við aðrar spurningar í 

flokknum og ef henni var sleppt hækkaði áreiðanleikastuðull flokksins í 0,70. Þetta var eina 

spurningin í flokknum sem fjallaði um að fagfólk miðlaði upplýsingum til skjólstæðings. 

Aðrar spurningar snerust um skýrar boðleiðir og skilvirka samvinnu fagfólks. Hins vegar 

fjölluðu allar spurningar í flokknum skjólstæðingsmiðuð fræðsla um fræðslu, þ.e. að fagfólk 

miðlaði upplýsingum til skjólstæðings, og þar mældist spurningin með ágæta fylgni við aðrar 

spurningar og áreiðanleikastuðullinn hækkaði með því að bæta henni við. Þess skal getið að 

ekki er vitað af hverju spurningin var höfð í flokknum samræming og samfella þjónustu í 

upprunalegri útgáfu matstækisins. Þar var innri áreiðanleiki flokksins 0,72 en ekki var greint 

frá fylgni milli spurninga (Cott o.fl., 2006). 

 

Innri áreiðanleiki Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Innri áreiðanleiki lokaútgáfu matstækisins mældist 0,93 fyrir listann í heild og á bilinu  

0,70 til 0,86 fyrir undirflokka hans. Þetta bendir til þess að ákveðin tengsl séu milli 

spurninganna og að matstækið mæli magn fræðihugtaksins skjólstæðingsmiðuð þjónusta út 

frá mismunandi forsendum sem er einn mikilvægasti eiginleiki matstækis (Portney og 

Watkins, 2009). Allir undirflokkarnir nema þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu 

höfðu innri áreiðanleika á bilinu 0,70 til 0,76 sem er almennt ekki álitinn hár en viðunandi. 

Hér ber að hafa í huga að fjöldi spurninga í hverjum flokki var á bilinu fjórar til sex en fá 

atriði hafa alla jafna í för með sér lægri áreiðanleikastuðul, þrátt fyrir að fylgni milli 

spurninga mælist góð (Field, 2009). Fylgni milli spurninga innan flokka mældist á bilinu 0,21 

til 0,81 nema í einu tilviki. Það var spurningin mér fannst auðvelt að tjá tilfinningar mínar 

við fagfólkið í flokknum stuðningur fagfólks, en fylgni hennar var á bilinu –0,50 til 0,40. Ef 

spurningunni var sleppt hækkaði innri áreiðanleiki flokksins úr 0,76 í 0,81. Vegna 

ónákvæmrar þýðingar vísar spurningin meira til skjólstæðingsins og hvort honum hafi þótt 
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auðvelt að tjá tilfinningar sínar, heldur en þess hvort fagfólkið hafi skapað aðstæður og sýnt 

viðmót sem hvatti hann til þess. Þessi spurning er engu að síður mikilvæg en breyta þarf 

orðalagi hennar áður en matstækið er rannsakað frekar eða notað til að lýsa 

skjólstæðingsmiðaðri þjónustu geðdeilda.  

Mat á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu snýst um viðhorf fólks til þeirrar þjónustu sem það 

hefur fengið, en viðhorf eru í eðli sínu ekki sérlega stöðug í tíma (Field, 2009). Stöðugleiki 

þess sem verið er að mæla hefur áhrif á það hvaða kröfur er hægt að gera til áreiðanleika. 

Þannig er hægt að gera kröfu um áreiðanleikastuðul yfir 0,80 í atriðum sem eru stöðug, t.d. 

hæð, aldur og liðferill, en þegar mæla á fræðihugtök, sem eru óstöðug, er eðlilegt að gera 

minni kröfur og bent hefur verið á að áreiðanleikastuðullinn 0,70 teljist góður í slíkum 

tilvikum (Field, 2009; Kline, 1999). Því má draga þá ályktun að áreiðanleikastuðull 

matstækisins í heild sé mjög góður og miðað við fjölda atriða í hverjum flokki og eiginleika 

fyrirbærisins, sem verið er að mæla, sé innri áreiðanleiki hinna mismunandi flokka líka vel 

viðunandi.  

 

Réttmæti Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Réttmæti matstækis er mikilvægasti eiginleiki þess og hár áreiðanleikastuðull til lítils ef 

matstækið mælir ekki það fyrirbæri sem því er ætlað að mæla (Guðrún Pálmadóttir, í 

prentun). Réttmæti matstækisins var ekki rannsakað sérstaklega en ýmis atriði í 

þróunarferlinu styðja að um sé að ræða réttmætt matstæki. 

Eitt af markmiðum ígrundaðra samtala var að rannsakandi fengi sem besta mynd af 

hugsanaferli þátttakenda þegar þeir svöruðu spurningum og því voru þeir beðnir um að 

„hugsa upphátt“ og spurðir sértækra spurninga um hvað réð því hvernig þeir svöruðu. 

Fræðimenn hafa bent á að upplýsingar um hugsanaferli þátttakenda, þegar þeir svara 

spurningu, gefi vísbendingar um hugtaksréttmæti því þær lýsi skilningi viðkomandi og hvort 

hann samræmist fræðihugtakinu sem matstækinu er ætlað að mæla (Furr og Bacharach, 

2008). Tilgangur ígrunduðu samtalanna og breytinganna, sem gerðar voru í kjölfarið, var að 

tryggja sameiginlegan skilning þátttakenda og að sá skilningur rímaði við ákveðna 

meginþætti í skjólstæðingsmiðuðu starfi. 

Innihaldsréttmæti vísar til þess hve vel matstæki spannar ákveðið fræðihugtak og því þarf 

bæði að kanna hvort matstækið meti eingöngu fyrirbæri sem tilheyra fræðihugtakinu og hvort 

það nái að spanna fræðihugtakið í heild sinni. Innihaldsréttmæti er metið með huglægum 

aðferðum þar sem nákvæm heimildaleit fer fram og sérfræðingar eru fengnir til að segja álit 
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sitt (Guðrún Pálmadóttir, í prentun). Afrakstur rannsókna á skjólstæðingsmiðaðri 

geðheilbrigðisþjónustu var hugtakakort sem lýsir, á myndrænan hátt, hvernig skjólstæðingur, 

fagaðili, samvinna þeirra á milli, markmiðssetning, þjónustukerfi, fjölskylda og teymi eru 

meginhugtök slíkrar þjónustu (sjá bls. 14) (Sumsion, 2000; Sumsion og Lencucha, 2007; 

Sumsion og Lencucha, 2009). Spurningar í matstækinu taka til allra hugtakanna í líkani 

Sumsion og Lencucha og matstækið nær, að miklu leyti, að endurspegla hugtakakortið í heild 

sinni. Undantekning frá þessu er þó að matstækið endurspeglar aðeins að hluta til atriði sem 

tengjast þjónustukerfinu, en beinir þó sjónum að samfellu og samræmingu þjónustunnar og 

þeim úrræðum sem voru í boði eftir útskrift. Hins vegar metur það ekki þætti sem varða 

aðstöðu á deildinni, mönnun og tækifæri skjólstæðings til að taka þátt í athöfnum sem skipta 

hann máli (Daremo og Haglund, 2008; Sumsion og Lencucha, 2009). Þrátt fyrir þessar 

vísbendingar um hugtaks- og innihaldsréttmæti spurningalistans er þörf á að renna styrkari 

stoðum undir réttmæti matstækisins, en til þess þarf frekari rannsóknir.  

 

Mat á þjónustu geðdeildar FSA 

Svör þátttakenda við spurningalistanum gáfu til kynna að þeir væru almennt ánægðir með 

þjónustu geðdeildar FSA og hún endurspeglaði, að allmiklu leyti, grundvallarþætti 

skjólstæðingsmiðaðs starfs. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til ýmissa styrkleika í 

þjónustu deildarinnar en einnig að huga þurfi að ákveðnum atriðum. 

Stuðningur fagfólks og þátttaka í ákvarðanatöku og markmiðssetningu voru sterkustu 

þættirnir í starfi geðdeildar FSA m.t.t. skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu. Niðurstöður 

rannsókna, sem beint hafa sjónum sínum að þjónustu geðdeilda, hafa sýnt að skjólstæðingar 

telja almennt að fagfólk veiti góðan stuðning (Daremo og Haglund, 2008; Howard o.fl., 2003; 

Kuosmanen o.fl., 2006; Svensson og Hansson, 2006). Hins vegar hafa niðurstöður um 

þátttöku skjólstæðinga í ákvarðanatöku ekki verið eins jákvæðar (Daremo og Haglund, 2008; 

Howard o.fl., 2003; Svensson og Hansson, 2006). Einungis helmingur þeirra sem svöruðu 

spurningalista í rannsókn Darmeo og Haglund (2008) taldi sig hafa lagt eitthvað af mörkum 

við gerð meðferðardagskrár. Þátttakendum fannst ábyrgð sín takmörkuð og þeir hafa lítið að 

segja um ákvarðanir sem teknar voru um þjónustuna.  

Ýmsir þættir gætu skýrt hvers vegna skjólstæðingar geðdeildar FSA telja að þeir taki 

meiri þátt í ákvörðunum en komið hefur fram í öðrum rannsóknum. Bakgrunnur þeirra gæti 

þar haft áhrif en allir þátttakendur í rannsókninni lögðust inn af fúsum vilja. Hins vegar var 

ákveðið hlutfall þátttakenda í rannsóknunum, sem vísað er til hér að ofan, nauðungarvistaðir. 
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Rannsókn Daremo og Haglund (2008) styður þessa tilgátu þar sem niðurstöður 

spurningakönnunar gáfu til kynna að þeir sem voru fúsir til að þiggja þjónustu töldu sig taka 

meiri þátt í þjónustunni og voru almennt ánægðari en þeir sem voru nauðungarvistaðir. 

Jafnframt má velta fyrir sér hvort aðgengi að mismunandi fagstéttum hafi áhrif á hvort 

skjólstæðingar taki þátt í ákvörðunum er varða eigin meðferð. Á geðdeildinni starfa auk 

lækna og hjúkrunarfræðinga, sálfræðingur og iðjuþjálfar (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2009). Í 

rannsóknum Daremo og Haglund (2008) og Svensson og Hansson (2006) var aðgengi að 

þjónustu iðjuþjálfa og sálfræðinga mjög takmarkað, en fjallað hefur verið um að fagstéttir séu 

ekki allar komnar jafnlangt í að tileinka sér skjólstæðingsmiðaða þjónustu (Cott, 2004). 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu sig hafa tekið þátt í að setja sér markmið í 

meðferðinni. Mikilvægi þátttöku skjólstæðinga í markmiðssetningu hefur verið staðfest í 

ýmsum rannsóknum á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (Corring og Cook, 1999; Cott, 2004; 

Daremo og Haglund, 2008; Guðrún Pálmadóttir, 2008; Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður 

Þóra Egilson, 2011; Sumsion, 2004; Sumsion, 2005). Eingöngu rannsókn Daremo og 

Haglund (2008) fjallar um afstöðu skjólstæðinga, sem þáðu þjónustu á geðdeild, til þátttöku í 

markmiðssetningu. Þar töldu þátttakendur óljóst hvort fagfólk hefði sett markmið og var ekki 

boðið upp á að taka þátt í gerð þeirra. Ofangreindar niðurstöður eru ekki í samræmi við þessa 

rannsókn og brýn þörf virðist vera á að kanna betur sýn skjólstæðinga á þátttöku í 

markmiðssetningu og gætu viðtalsrannsóknir gefið aukna vitneskju og innsýn í það.  

Þátttaka aðstandenda og útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings voru þeir þættir 

sem, að mati þátttakenda, einkenndu síst starfsemi geðdeildarinnar. Í þremur tilvikum af 

fjórum mældist marktækur munur milli þessara flokka og þeirra tveggja sem komu sterkast út 

m.t.t. skjólstæðingsmiðaðs starfs. Svipaðar niðurstöður um þátttöku fjölskyldu og náinna vina 

er að finna í öðrum rannsóknum (Hopkins, Loeb, og Fick, 2009; Howard o.fl., 2003; 

Svensson og Hansson, 2006) þar sem þátttakendur töldu þörf á frekari aðkomu aðstandenda 

og að mikilvægt væri að fjölskyldan ætti greiðan aðgang að stuðningi og fræðslu fagfólks. Í 

rannsókn Kuosmanen o.fl. (2006) var eingöngu spurt um þátttöku fjölskyldunnar og þar 

óskaði þriðjungur þátttakenda ekki eftir aðkomu hennar. Í þessu sambandi má velta fyrir sér 

hverjir það eru sem standa skjólstæðingnum næst. Upphaflega beindust spurningar 

matstækisins einungis að fjölskyldunni en í ígrunduðu samtölunum kom fram að sá sem stóð 

skjólstæðingum næst var ekki endilega fjölskyldumeðlimur heldur gat það líka verið náinn 

vinur. Langvinn geðræn veikindi leiða oft til mikils álags á fjölskyldur sem getur hæglega 

haft í för með sér erfiðleika í samskiptum hins veika við aðra fjölskyldumeðlimi (Rose, 

Mallinson og Gerson, 2006). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að einstaklingar með geðræn 
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veikindi óska eindregið eftir að mynda tengsl við aðila sem búa yfir sömu reynslu og slík 

samskipti leiða oft til samkenndar og vináttu þeirra á milli (Corring og Cook, 1999; Svensson 

og Hansson, 2006). Það virðist því rökrétt að álykta að mikilvægt sé að skjólstæðingar eigi 

möguleika á fjölbreytilegum stuðningi og að þjónusta geðdeilda bjóði markvisst upp á 

þátttöku fjölskyldunnar sem og jafningjastuðning.  

Útkoma þjónustu frá sjónarhóli skjólstæðings var það atriði sem þátttakendur töldu helst 

ábótavant í starfi geðdeildarinnar. Spurningar í þessum flokki fjölluðu um hvort skjólstæðingi 

hefðu verið kenndar aðferðir til að takast á við ástand sitt heima fyrir, hvort árangur af 

meðferð hefði verið í samræmi við væntingar hans og hvort fagfólk hefði reglulega rætt við 

hann um framvindu mála og gert breytingar ef þörf var á. Ýmsar rannsóknir styrkja þessar 

niðurstöður. Fram kom í rannsókn Brimblecome, Tingle og Murrells (2007) á þjónustu 

geðdeilda að þjónustan ætti í auknum mæli, að beinast að málefnum sem tengjast útskrift 

skjólstæðingsins og að halda þurfi reglulega fundi til að ræða útskriftarferlið. Niðurstöður 

rannsóknar Daremo og Haglund (2008) og Svensson og Hansson (2006) gáfu sterkar 

vísbendingar um að þjónusta geðdeilda þurfi í auknum mæli að beinast að athöfnum sem 

tengjast daglegu lífi skjólstæðinga svo að þeir væru sem best undirbúnir fyrir útskrift. Með 

notkun formlegra matstækja, sem leggja áherslu á daglegar athafnir, skapast grundvöllur fyrir 

íhlutun sem tekur í auknum mæli mið af daglegu lífi skjólstæðingsins og undirbýr hann fyrir 

lífið þegar heim er komið. Hér myndi matstækið COPM nýtast vel (Kirsh og Cockburn, 2009; 

Law o.fl., 2005) en notkun þess felur í sér að skjólstæðingur tilgreinir, við upphaf þjónustu, 

mikilsverðar athafnir sem síðan er unnið með í ferli þjónustunnar. Með notkun matstækisins 

skapast jafnframt grundvöllur fyrir það að skjólstæðingur meti sjálfur árangur við úrskrift. 

Markviss notkun matstækisins gæti því verið liður í að bæta þennan þátt í þjónustu geðdeilda.  

Þrettán þátttakendur svöruðu Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu tvisvar 

sinnum, fyrst við útskrift og síðan u.þ.b. þremur vikum seinna. Athyglisvert er að niðurstöður 

sýndu að meðalstigafjöldi heildarstiga allra flokka var hærri í seinni fyrirlögn og var 

munurinn umtalsverður í tveimur tilvikum. Velta má fyrir sér hvort túlka megi þennan mun 

sem vísbendingar um lágan áreiðanleika endurtekinna prófana eða breytingu á viðhorfum 

þátttakenda. Áreiðanleiki endurtekinna prófana felst í því að stöðugleiki matstækis er metinn 

með því að leggja matstækið tvisvar fyrir sama hópinn með nokkurra vikna millibili (Portney 

og Watkins, 2009). Í rannsókn á upprunalegri útgáfu matstækisins var slíkt gert og reyndist 

áreiðanleiki endurtekinnar prófunar vera viðunandi (Cott o.fl., 2006). Bent hefur verið á að 

huga þurfi vel að eiginleikum fræðihugtaksins, sem verið er að skoða, áður en ákvörðun er 

tekin um hvort hægt sé að mæla þessa tegund áreiðanleika og ef hugtakið er í eðli sínu 
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óstöðugt er ekki endilega ráðlegt að gera slíka mælingu (Furr og Bacharach, 2008). Ákveðnar 

vísbendingar eru til staðar um að skjólstæðingsmiðuð þjónusta sem fræðihugtak sé ekki 

sérlega stöðugt. Í þessari rannsókn var matstækið lagt fyrir þátttakendur við útskrift, þ.e. 

meðan þeir voru ennþá inni á deildinni og síðan aftur eftir að þeir höfðu verið heima í 

nokkrar vikur. Vera má að á þessum tíma breytist viðhorf skjólstæðinga meira en þegar 

lengra er liðið frá innlögn. Sú staðreynd að breytingin á flokkum matstækisins mælist öll í 

sömu áttina bendir til þess að viðhorfsbreyting hafi átt sér stað meðal þátttakenda. Áhugavert 

er að velta fyrir sér ástæðum þessa. Mögulegt er að þátttakendur hafi talið sig betur undirbúna 

fyrir heimkomu en síðar varð raunin. Svör við opinni spurningu eins þátttakanda voru á þá 

leið að eftirfylgd var ekki eins góð og hann átti von á. Jafnframt er mögulegt að spurningar 

um starfsemi deildarinnar hafi vakið þátttakendur til umhugsunar um þjónustuna og varpað 

ljósi á þætti sem þeir höfðu ekki beint sjónum sínum að hingað til. Það hafi síðan haft í för 

með sér að þátttakendur voru gagnrýnni þegar þeir svöruðu listanum í annað sinn. Í rannsókn 

Cott og félaga (2006) fylltu skjólstæðingar fyrri listann út u.þ.b. hálfu ári eftir útskrift og 

svöruðu seinni listanum tveimur til þremur vikum seinna. Bent hefur verið á að við ákveðnar 

aðstæður séu fyrirbæri óstöðugri en annars (Furr og Bacharach, 2008) og má velta fyrir sér 

hvort viðhorf til skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu séu stöðugri á þeim tímapunkti sem Cott og 

félagar gera mælinguna en í þessari rannsókn. Hverjar svo sem ástæðurnar eru má draga þá 

ályktun að matstækið nýtist til að lýsa skjólstæðingsmiðaðri þjónustu á ákveðnum tíma en 

ekki eru forsendur til samanburðar milli mismunandi mælinga. 

Þátttakendur, sem voru 30 ára og eldri, töldu þjónustu geðdeildar FSA 

skjólstæðingsmiðaðri en þeir sem voru á aldursbilinu 18–29 ára. Ýmsar rannsóknir, sem 

kannað hafa viðhorf skjólstæðinga til þjónustu geðdeilda, hafa sýnt að eldri þátttakendur eru 

ekki eins gagnrýnir á þjónustuna og þeir sem yngri eru (Daremo og Haglund, 2008; 

Kuosmanen o.fl., 2006; Svensson og Hansson, 2006). Ekki er vitað hvaða ástæður liggja hér 

að baki. Í rannsókn Steinholtz Ekecrantz árið 1995 (Daremo og Haglund, 2008) kom fram að 

þeir sem nýlega hafi greinst með geðsjúkdóm búi yfir baráttuvilja til að takast á við 

sjúkdóminn og telji að þeir gegni mikilvægu hlutverki í bataferlinu á meðan uppgjöf einkenni 

frekar einstaklinga sem hafa verið lengi veikir og þeir óski því eftir að ákvarðanir séu teknar 

fyrir þá. Jafnframt má velta fyrir sér hvort mismunandi hlutverk hafi hér áhrif. Í rannsókn 

Elínar Ebbu Ásmundsdóttur (2007) kom skýrt fram að á veikindatímabilum er mjög 

mikilvægt fyrir einstaklinga að halda fyrri hlutverkum. Mögulegt er að yngri einstaklingar, 

sem eru að koma sér fyrir í lífinu, telji sig hafa meira til að lifa fyrir og hafi þess vegna meiri 

baráttuvilja en þeir eldri. Einnig er mögulegt að þeir sem eldri eru geri minni kröfur og séu 
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almennt umburðarlyndari en þeir yngri. Hverjar sem ástæðurnar eru gefa niðurstöður til 

kynna að mikilvægt sé að þjónusta geðdeilda taki tillit til ólíkra þarfa hópanna tveggja. 

 

Hagnýtt gildi rannsóknar 

Samfara auknum áherslum á þátttöku skjólstæðinga í geðheilbrigðisþjónustu hefur skapast 

þörf fyrir matstæki sem gefa skjólstæðingum færi á að meta hina ýmsu þætti þjónustunnar. 

Hingað til hafa ekki verið til matstæki hér á landi sem nýtast við mat á skjólstæðingsmiðaðri 

þjónustu. Með rannsókninni hefur hins vegar orðið til fyrsta íslenska matstækið sem kannað 

hefur verið próffræðilega og nýtist til að mæla að hve miklu marki þjónusta bráðageðdeilda 

endurspeglar grunngildi skjólstæðingsmiðaðs starfs.  

Matstækið hentar til að nota á stofnunum sem sinna bráðaþjónustu við einstaklinga sem 

eiga við geðræn veikindi að stríða. Taka skal fram að notagildi matstækisins miðast við að 

lýsa að hvaða marki þjónusta er skjólstæðingsmiðuð á ákveðnum tíma. Hins vegar eru ekki 

forsendur fyrir að nota matstækið til samanburðar, t.d. með því að bera saman mismunandi 

deildir og stofnanir eða framkvæma endurteknar mælingar hjá sama hópnum. Með könnun á 

áreiðanleika endurtekinna mælinga væri hægt að fá nánari upplýsingar um stöðugleika 

matstækisins á mismunandi tímum og með því gætu skapast forsendur fyrir samanburði.  

Rannsóknin er sú fyrsta sem gefur mynd af skjólstæðingsmiðuðu starfi geðdeildar FSA 

út frá sjónarhóli þeirra sem þar þiggja þjónustu. Niðurstöður gefa mikilvægar upplýsingar um 

styrkleika deildarinnar og einnig þætti sem betur mega fara. Hér ber þó að nefna að 

rannsóknin náði einungis til hluta af skjólstæðingahópi deildarinnar. Niðurstöður sýna, engu 

að síður, að ástæða er til að leggja aukna áherslu á þátttöku skjólstæðinga í árangursmati og 

auka þátttöku nánustu aðstandenda í þjónustunni. Stór hluti skjólstæðinga deildarinnar eru 

einstaklingar á aldrinum 18–30 ára, en þessi hópur taldi þjónustuna ekki jafn 

skjólstæðingsmiðaða og þeir sem eldri voru. Því er mikilvægt að huga sérstaklega að þörfum 

þessa hóps og finna leiðir til að auka þátttöku hans í þjónustunni. 

Síðast en ekki síst ber að leggja áherslu á að allir hlutar rannsóknarinnar voru unnir í 

samstarfi við einstaklinga sem höfðu þegið þjónustu á geðdeild FSA. Af rannsókninni má 

draga þá ályktun að ígrunduð samtöl séu gagnleg aðferð fyrir rannsakendur sem vilja tileinka 

sér skjólstæðingsmiðaðar aðferðir við þýðingu og staðfærslu matstækja. Aðkoma 

skjólstæðinga að rannsókninni stuðlar jafnframt að valdeflingu hópsins og auknum 

möguleikum skjólstæðinga til þátttöku og áhrifa á þjónustu deildarinnar. 
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Mikilvægt er að áframhaldandi rannsóknir verði gerðar á matstækinu Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Jafnframt þurfa rannsóknir að varpa frekara ljósi á hvernig 

einstaklingar með geðrænan heilsufarsvanda líta á skjólstæðingsmiðað starf. Í 

rannsóknarferlinu kviknuðu eftirfarandi hugmyndir að framtíðarrannsóknum: 

 

 Renna styrkari stoðum undir áreiðanleika matstækisins með því að leggja það fyrir 

sama skjólstæðingahóp en hafa úrtakið mun stærra.  

 Gera frekari athuganir á réttmæti matstækisins.  

 Öðlast dýpri skilning á því hvað einstaklingar með geðræn veikindi telja að 

endurspegli skjólstæðingsmiðað starf, t.d. með viðtalsrannsókn. 

 Rannsaka skjólstæðingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu með því að samþætta eigindleg 

og megindleg gögn (blandað rannsóknarsnið).  

 Öðlast dýpri skilning á aðkomu nánustu aðstandenda að þjónustu, með 

einstaklingsviðtölum og rýnihópaumræðu við skjólstæðinga, fagfólk og aðstandendur.  

 Kanna viðhorf einstaklinga með geðrofseinkenni, sem hafa verið vistaðir gegn eigin 

vilja, til skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu með viðtalsrannsókn. 

 Öðlast dýpri skilning á ólíkum þörfum eldri og yngri einstaklinga með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. 

 Þróa og staðfæra matstækið með einstaklingum með geðræn veikindi sem eru í 

endurhæfingu. 

 Þróa og staðfæra matstækið með öðrum skjólstæðingahópum, s.s. einstaklingum með 

heilsufarsvanda af líkamlegum toga sem eru í endurhæfingu. 

 

Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Fyrst ber að nefna að úrtakið í megindlega 

hlutanum er lítið og endurspeglar ekki að öllu leyti skjólstæðingahópinn sem fær þjónustu 

geðdeildar FSA. Algengast var að þátttakendur í rannsókninni tilgreindu þunglyndi og kvíða 

sem helsta heilsufarsvanda, meirihluti þátttakenda voru konur og flestir þátttakendur voru 

yngri en 40 ára. Kynjahlutfallið í rannsókninni og aldur þátttakenda er í samræmi við 

tölulegar upplýsingar frá geðdeild FSA og flestir þeirra sem fá þjónustu þar eru greindir með 

kvíða eða þunglyndi (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2009). Hins vegar voru um 17% þeirra sem 
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sóttu þjónustu til geðdeildar FSA á árinu 2009 með geðklofagreiningu en enginn af 

þátttakendum í rannsókninni nefndi slíkan heilsufarsvanda. Hér ber einnig að nefna að 

skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að skjólstæðingur hefði þegið þjónustu af deildinni í 

að minnsta kosti tvær vikur, en meðallegutími er hins vegar rúmir tíu dagar (Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2009). Umtalsverður hópur skjólstæðinga var því undanskilinn þátttöku. Af þessu 

leiðir að niðurstöður rannsóknarinnar gefa eingöngu vísbendingar um hvernig ákveðinn 

hópur, sem sækir þjónustu geðdeildar FSA, metur þjónustu deildarinnar.  

Við upphaf rannsóknarinnar stóð til að kanna skjólstæðingsmiðað starf bæði í 

dagþjónustu og á legudeild og voru þátttakendur í ígrunduðu samtali valdir með tilliti til 

þessa. Hins vegar var dagþjónustan lögð niður áður en rannsóknin hófst sem hafði í för með 

sér að megindleg upplýsingaöflun fór eingöngu fram á legudeild. Ekki er hægt að útiloka að 

þetta hafi orðið til þess að orðun spurninga í matstækinu tæki ekki nægjanlega mið af þörfum 

þeirra sem þáðu þjónustu á legudeildinni. Annar annmarki er á ígrunduðu samtölunum, en 

samkvæmt (Willis, 2005) er mælst til að rannsakandi hljóti þjálfun í fyrirlögn og úrvinnslu 

gagna undir handleiðslu reynds fræðimanns. Rannsakandi hafði ekki reynslu af aðferðinni né 

aðgang að slíkum fræðimanni, en lagði sig fram um að öðlast skilning á aðferðinni með því 

að kynna sér ítarlega skrif fræðimanna um hana.  

Lokaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu var notuð til að lýsa 

þjónustu geðdeildarinnar. Gögnum í þennan hluta var hins vegar safnað með 

tilraunaútgáfunni. Þrátt fyrir að orðalag spurninga, í útgáfunum tveimur, hafi verið það sama 

var flokkun spurninga ekki nákvæmlega eins, auk þess sem þátttakendur svöruðu 

aukaspurningum um líkamlega verki. Ekki er hægt að útiloka að þetta hafi haft einhver áhrif á 

niðurstöðurnar sem lýsa þjónustu deildarinnar.  

Að lokum skal þess getið að upphaflega var matstækið hannað til að mæla 

skjólstæðingsmiðað starf út frá sjónarhóli einstaklinga sem eiga við líkamlegan 

heilsufarsvanda að stríða. Þótt umtalsverðar endurbætur hafi verið gerðar í rannsókninni, sem 

allar miðuðu að því að staðfæra matstækið sem best að einstaklingum með geðræn veikindi, 

er þörf á frekari réttmætisathugunum til að tryggja að matstækið mæli skjólstæðingsmiðað 

starf út frá sjónarhóli einstaklinga með geðræn veikindi.  
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KAFLI 6 

Lokaorð 

Stór liður í rannsókninni, sem hér hefur verið kynnt, var að þróa íslenskt matstæki til að meta 

starf geðdeilda frá sjónarhóli þeirra sem þar þiggja þjónustu. Rannsóknarferlið spannaði 

nokkur þrep þar sem niðurstöður fyrri þrepa höfðu áhrif á þau síðari. Afrakstur 

rannsóknarinnar, Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu, er áreiðanlegt matstæki 

sem gefur skjólstæðingum færi á að koma skoðunum sínum á framfæri. Þannig fær fagfólk 

mikilvægar upplýsingar sem nýtast við endurskoðun og þróun þjónustu. Niðurstöður á mati 

þjónustu geðdeildar FSA gefa vísbendingar um að þeir sem hana þiggja telji að vel sé hugað 

að ýmsum þáttum. Hins vegar er tilefni til að auka aðkomu nánustu aðstandenda og virkja 

skjólstæðinga til að taka þátt í mati á árangri.  

Rannsakandi, sem aðhyllist skjólstæðingsmiðað starf, þarf að vera sjálfum sér 

samkvæmur og láta hugmyndafræðina leiða rannsóknarferlið. Því var rannsóknin unnin í 

samstarfi við skjólstæðinga geðdeildar FSA. Þátttaka þeirra í ígrunduðum samtölum sýndi að 

þessi viðkvæmi hópur, sem hefur nýlega þegið þjónustu á geðdeild, er vel fær um að taka þátt 

í hönnun matstækis og áhugasamur um að leggja sitt af mörkum.  

Útfærsla skjólstæðingsmiðaðs starfs er háð mörgum þáttum. Ekki er nægjanlegt að 

fagfólk sé tilbúið að tileinka sér aðferðir þar sem skjólstæðingar eru virkir þátttakendur og 

hafa áhrif á þjónustu. Íslensk stjórnvöld og stjórnendur stofnana þurfa einnig að skapa 

tækifæri sem stuðla að því að þjónustukerfið bjóði upp á sveigjanleika og næmi sem gerir 

fagfólki kleift að mæta fjölbreytilegum þörfum þeirra sem þiggja þjónustuna.  

  



 

 

67 

 

Heimildaskrá 

 

Barker, P. (2003). The tidal model: Psychiatric colonization, recovery and the paradigm shift in 

mental health care. International Journal of Mental Health Nursing, 12, 96-102.  

Barker, P., Stevenson, C. og Leamy, M. (2000). The philosophy of empowerment. Mental 

Health Nursing, 20(9), 8-12.  

Beatty, P. C. og Willis, G. B. (2007). Research synthesis: The practice of cognitive interviewing. 

Public Opinion Quarterly, 71, 287-311.  

Behling, O. og Law, K. S. (2000). Translating questionnaires and other research instruments: 

Problems and solutions. USA: SAGE.  

Blair, S., Hume, C. og Creek, J. (2008). Occupational perspective on mental health and well - 

being. Í J. Creek og L. Lougher (ritstjórar), Occupational Therapy and Mental Health (4. 

útgáfa) (bls. 17-28). Edinburgh: Churchill Livingstone.  

Blank, A. (2004). Clients experience of partnership with occupational therapists in community 

mental health. British Journal of Occupational Therapy, 67, 118-124.  

Brimblecome, N., Tingle, A. og Murrells, T. (2007). How mental health nursing can best 

improve service users‘ experiences and outcomes in inpatient settings: Responses to a 

national consultation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 503-509.  

Bryndís Stefanía Halldórsdóttir (2009). Fjölskylduhjúkrunarmeðferð: Ávinningur af stuttum 

fjölskyldumeðferðarsamræðum á lungnadeild. Óbirt M.Sc.-ritgerð, Háskóli Íslands, 

Heilbrigðisvísindasvið.  

Buchanan‐Barker, P. og Barker, P. J. (2008). The tidal commitments: Extending the value base 

of mental health recovery. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 93-

100.  

Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M. og Beck, A. T. (2006). The empirical status of 

cognitive-behavioural therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 

26, 17-31.  

Cain, D. J. (1990). Further thoughts about nondirectiveness and client-centred therapy. Person-

Centred Review, 5(1), 89-99.  



 

 

68 

 

Canadian Association of Occupational Therapists (2002). Enabling occupation: An occupational 

perspective. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.  

Canadian Association of Occupational Therapists and the Health Services Directorate Health 

Services and promotion Branch (1983). Guidelines for the client–centred practice of 

occupational therapy. Ottawa: Health and Welfare Canada.  

Chamberlin, J. og Schene, A. (1997). A working definition of empowerment. Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 20, 43-46.  

Chesworth, C., Duffy, R., Hodnett, J. og Knight, A. (2002). Measuring clinical effectiveness in 

mental health: Is the Canadian Occupational Performance an appropriate measure? 

British Journal of Occupational Therapy, 65, 30-34.  

Clark, C. C. og Krupa, T. (2002). Reflections on empowerment in community mental health: 

Giving shape to an elusive idea. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25, 341-349.  

College of occupational therapists (2006). Recovering ordinary lives. The strategy for 

occupational therapy in mental health services: A vision for the next ten years. London: 

College of occupational therapists.  

Corring, D. J. og Cook, J. V. (1999). Client-centred care means that I am a valued human being. 

Canadian Journal of Occupational Therapy, 66, 71-82.  

Cott, C. (2004). Client-centred rehabilitation: Client perspectives. Disability and Rehabilitation, 

26, 1411-1422.  

Cott, C. A., Teare, G., McGilton, K. S. og Lineker, S. (2006). Reliability and construct validity 

of the client-centred rehabilitation questionnaire. Disability and Rehabilitation, 28, 1387-

1397.  

Crawford, M. J., Rutter, D., Manley, C., Weaver, T., Bhui, K., Fulop, N. o.fl. (2002). Systematic 

review of involving patients in the planning and development of health care. Bmj, 

325(7375), 1263.  

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative research (3. útgáfa). New Jersey: Pearson Education.  

Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and perspective in the research 

process. London: SAGE.  



 

 

69 

 

Daremo, Å. og Haglund, L. (2008). Activity and participation in psychiatric institutional care. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15, 131-142.  

Durham, M. L. og La Fond, J. Q. (1996). Assessing psychiatric care settings: Hospitalization 

versus outpatient care. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 

12, 618-633.  

Eack, S. M., Newhill, C. E., Anderson, C. M. og Rotondi, A. J. (2007). Quality of life for 

persons living with schizophrenia: More than just symptoms. Psychiatric Rehabilitation 

Journal, 30, 219-222.  

Einar Guðmundsson (2006). Þýðing og staðfærsla sálfræðilegra prófa. Sálfræðitímaritið, 10-11, 

23-40.  

Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir (2003). WPPSI-Rⁱᶳ. Greindarpróf David 

Wechsler handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri. Endurskoðuð útgáfa. 

Reykjavík: Námsmatsstofnun.  

Eklund, M., Leufstadius, C. og Bejerholm, U. (2009). Time use among people with psychiatric 

disabilities: Implications for practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3), 177-191.  

Elín Ebba Ásmundsdóttir (2007). Geðrækt geðsjúkra – að ná tökum á tilverunni. Iðjuþjálfinn, 

29(2), 13-21.  

Félagsmálaráðuneyti (2006). Þjónusta við geðfatlað fólk. stefna og framkvæmdaáætlun vegna 

átaks félagsmálaráðuneytis 2006-2010. Samantekt og helstu niðurstöður. Reykjavík: 

Félagsmálaráðuneyti. Sótt 25. nóvember 2010 af 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/gedfatladir/Thjonusta_gedfatladir_old_samante

kt.pdf  

Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS:(and sex and drugs and rock'n'roll). (3. 

útgáfa). London: SAGE.  

Fischer, E. P., Shumway, M. og Owen, R. R. (2002). Priorities of consumers, providers, and 

family members in the treatment of schizophrenia. Psychiatric Services, 53, 724-729.  

Fitzpatrick, J. (2006). Dreaming for real: The development of partners for inclusion. Journal of 

Integrated Care, 14(1), 27-34.  

Fletcher, E. og Stevenson, C. (2001). Launching the tidal model in an adult mental health 

programme. Nursing Standard, 15(49), 33-36.  

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/gedfatladir/Thjonusta_gedfatladir_old_samantekt.pdf
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/gedfatladir/Thjonusta_gedfatladir_old_samantekt.pdf


 

 

70 

 

Furr, R. M. og Bacharach, V. R. (2008). Psychometrics: An introduction. Los Angeles: SAGE.  

Goerman, P. L, og Caspar, R. A. (2010). A preferred approach for the cognitive testing of 

translated materials: Testing the source version as a basis for comparison. International 

Journal of Social Research Methodology, 13, 303-316.  

Goodyear-Smith, F. og Buetow, S. (2001). Power issues in the doctor-patient relationship. 

Health Care Analysis, 9, 449-462.  

Guðrún Árnadóttir (2003). Þróun mælitækja: Stöðlun, réttmæti og áreiðanleiki. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum á heilbrigðisvísindum (bls. 411- 444). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Guðrún Árnadóttir (2008). Árangur af iðjuþjálfun einstaklinga með taugaeinkenni – hentug ADL 

matstæki. Iðjuþjálfinn, 30, 28-39.  

Guðrún Pálmadóttir (2003). Notkun matstækja í heilbrigðisrannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 445-460). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Guðrún Pálmadóttir (2008). Iðjuþjálfun í ljósi skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar – reynsla 

skjólstæðinga á endurhæfingarstofunum. Iðjuþjálfinn, 31, 8-18.  

Guðrún Pálmadóttir (í prentun). Matstæki í rannsóknum: Öflun gagna um færni, þátttöku og 

umhverfi fólks. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(2. útgáfa). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2011). Skjólstæðingsmiðað starf með 

einstaklingum og fjölskyldum. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson 

(ritstjórar), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 105-120). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Hambleton, R. K. (1993). Translating achievement tests for use in cross-national studies. 

European Journal of Psychological Assessment, 9, 57-68.  

Hammell, K. W. (2006). Perspective on disabilty and rehabilitation: Contesting assumptions; 

challenging practice. Edinburgh: Elsevier.  

Hammell, K. W. (2007). Reflections on... a disability methodology for the client-centred practice 

of occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 74, 365-369.  



 

 

71 

 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006). Valdefling – glíma við margþætt hugtak. Í Rannveig 

Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun - hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 66-80). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Harpa Ýr Erlendsdóttir og Valdís Brá Þorsteinsdóttir (2005). Notandi spyr notenda - nýtt 

atvinnutækifæri fyrir geðsjúka. Iðjuþjálfinn, 27, 12-14.  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti (2005). Evrópsk aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum. 

leitað launsa við brýnum verkefnum.Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.  

Helga Jónsdóttir (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum á heilbrigðisvísindum 

(bls. 67-84). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Hemmingsson, H. og Jonsson, H. (2005). An occupational perspective on the concept of 

participation in the international classification of functioning, disability and Health –

some critical remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59, 569.  

Hopkins, J., Loeb, S., og Fick, D. (2009). Beyond satisfaction, what service users expect of 

inpatient mental health care: A literature review. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 16, 927-937.  

Howard, P. B., El-Mallakh, P., Kay Rayens, M., og Clark, J. J. (2003). Consumer perspectives 

on quality of inpatient mental health services. Archives of Psychiatric Nursing, 17, 205-

217.  

Howell, C. D. (2007). Statistical methods for psychology (6. útgáfa). USA: Thomson 

Wadsworth.  

Inga Hrefna Jónsdóttir, Sylvía Ingibergsdóttir og Pétur Hauksson (2009). Hugræn 

atferlismeðferð við langvinnu þunglyndi: Samanburður á einstaklings- og hópmeðferð í 

endurhæfingu á geðsviði Reykjalundar. Sálfræðiritið, 14, 57-61.  

Kilian, R., Lindenbach, I., Löbig, U., Uhle, M., Petscheleit, A. og Angermeyer, M. C. (2003). 

Indicators of empowerment and disempowerment in the subjective evaluation of the 

psychiatric treatment process by persons with severe and persistent mental illness: A 

qualitative and quantitative analysis. Social Science and Medicine, 57, 1127-1142.  

Kirsh, B. og Cockburn, L. (2009). The Canadian occupational performance measure: A tool for 

recovery-based practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32, 171-176.  



 

 

72 

 

Kline, P. (1999). The handbook of psychological testing (2. útgáfa). London: Routlege.  

Kristjana Fenger (2008). Viðtal um starfshlutverk. Handbók: Þýðing, staðfæring og prófun á 

matstækinu worker role interview, útgafa 9.0 eftir Craig Verlozo, Gary Kielhofner, og 

Gail Fisher. Reykjavík: Iðjuþjálfafélag Íslands og höfundar.  

Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir (2007). Iðjusaga. Íslensk þýðing og staðfæring 

matstækisins Occupational Performance History Interview. Reykjavík: Iðjuþjálfafélag 

Íslands og höfundar.  

Krupa, T., Woodside, H. og Pocock, K. (2010). Activity and social participation in the period 

following a first episode of psychosis and implications for occupational therapy. British 

Journal of Occupational Therapy, 73, 13-20.  

Kuosmanen, L., Hätönen, H., Jyrkinen, A. R., Katajisto, J. og Välimäki, M. (2006). Patient 

satisfaction with psychiatric inpatient care. Journal of Advanced Nursing, 55, 655-663.  

Law, M og Mills, J. (1998). Client centred occupational therapy. Í M. Law (ritstjóri). Client 

centred occupational therapy (bls. 1-18). Thorofare: SLACK 

Law, M., Baptiste, S. og Mills, J. (1995). Client-centred practice: What does it mean and does it 

make a difference? Canadian Journal of Occupational Therapy, 62, 250-257.  

Law, M. (2002). Participation in the occupations of everyday life. American Journal of 

Occupational Therapy, 56, 640-649.  

Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. og Pollock, N. (2005). 

Canadian Occupational Performance Measure (4. útgáfa). Ottawa, ON: CAOT 

Publications ACE.  

Lecomte, T., Wallace, C. J., Perreault, M. og Caron, J. (2005). Consumers' goals in psychiatric 

rehabilitation and their concordance with existing services. Psychiatric Services, 56, 209-

211.  

Leplege, A., Gzil, F., Cammelli, M., Lefeve, C., Pachoud, B. og Ville, I. (2007). Person-

centredness: Conceptual and historical perspectives. Disability and Rehabilitation, 29, 

1555-1565.  

Leufstadius, C. og Eklund, M. (2008). Time use among individuals with persistent mental 

illness: Identifying risk factors for imbalance in daily activities. Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy, 15, 23-33.  



 

 

73 

 

Loftus, E. (1984). Protocol analysis of responses to survey recall questions. Í T. B. Jabine, M. L. 

Straf, J. M. Tanur og R. Tourangeau (ritstjórar), Cognitive aspects of survey 

methodology: Building a bridge between disciplines (bls. 61-64). Washington: National 

Academy Press.  

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Maitra, K. K. og Erway, F. (2006). Perception of client-centred practice in occupational 

therapists and their clients. American Journal of Occupational Therapy, 60, 298-310.  

Mancini, M. A., Hardiman, E. R. og Lawson, H. A. (2005). Making sense of it all: Consumer 

providers' theories about factors facilitating and impeding recovery from psychiatric 

disabilities. Psychiatric Rehabilitation Journal, 29, 48-55.  

Masterson, S. og Owen, S. (2006). Mental health service user's social and individual 

empowerment: Using theories of power to elucidate far-reaching strategies. Journal of 

Mental Health, 15, 19-34.  

McCormack, B. og McCance, T. V. (2006). Development of a framework for person‐centred 

nursing. Journal of Advanced Nursing, 56, 472-479.  

McCubbin, M. og Cohen, D. (1996). Extremely unbalanced: Interest divergence and power 

disparities between clients and psychiatry. International Journal of Law and Psychiatry, 

19, 1-25.  

Mead, N. og Bower, P. (2000). Patient-centredness: A conceptual framework and review of the 

empirical literature. Social Science and Medicine, 51, 1087-1110.  

Mortenson, W. B. og Dyck, I. (2006). Power and client-centred practice: An insider exploration 

of occupational therapists' experiences. Canadian Journal of Occupational Therapy, 73, 

261-271.  

Northen, J. G., Rust, D. M., Nelson, C. E., og Watts, J. H. (1995). Involvement of adult 

rehabilitation patients in setting occupational therapy goals. American Journal of 

Occupational Therapy, 49, 214-220.  

Onken, S. J., Craig, C. M., Ridgway, P., Ralph, R. O. og Cook, J. A. (2007). An analysis of the 

definitions and elements of recovery: A review of the literature. Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 31, 9-22.  

Ósk Sigurðardóttir (2009). Heilsuhópur - undirbúningur og framkvæmd. Iðjuþjálfinn,31, 19-21.  



 

 

74 

 

Palmadottir, G. (2003). Client perspectives on occupational therapy in rehabilitation services. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 10, 157-166.  

Parker, D. M. (2006). Implementing client-centred practice. Í T. Sumsion (ritstjóri), Clent - 

centred practice in occupational therapy: A guide to implementation (2. úrtgáfa) (bls. 55-

73). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.  

Parker, D. M. og Sykes, C. H. (2006). A systematic review of the Canadian Occupational 

Performance Measure: A clinical practice perspective. British Journal of Occupational 

Therapy, 69, 150-160.  

Paulson, R., Herinckx, H., Demmler, J., Clarke, G., Cutler, D. og Birecree, E. (1999). 

Comparing practice patterns of consumer and non-consumer mental health service 

providers. Community Mental Health Journal, 35, 251-269.  

Pétur Hauksson (2000). Hugræn atferlismeðferð - sjúkdómur læknaður með viðtölum. SÍBS 

blaðið, 18, 16-17.  

Polgar, J. M. (2003). Critiquing assessments. Í E. B. Creapeau, E. S. Cohn og B. A. Boyt Schell 

(ritstjórar), Willard and Spackman´s occupational therapy (10. útgáfa) (bls. 299-313). 

USA: Lippincott Williams og Wilkins.  

Portney, L. G. og Watkins, M. P. (2009). Foundations of clinical research: Applications to 

practice (3. útgáfa). London: Pearson.  

Presser, S., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J., Rothgeb, J. M., o.fl. (2004a). 

Methods for testing and evaluating survey questions. Public Opinion Quarterly, 68, 109.  

Presser, S., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J., Rothgeb, J. M., o.fl. (2004b). 

Methods for testing and evaluating survey questions. Í S. Presser, o.fl. (ritstjórar), 

Methods for testing and evaluating survey questionnaires (bls.1-22). USA: Wiley.  

Price, B. (2006). Exploring person-centred care. Nursing Standard, 20(50), 49-56.  

Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 206/2008. 

Restall, G. og Strutt, C. (2008). Participation in planning and evaluating mental health services: 

Building capacity. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31, 234-238.  

Richard, L. F. og Knis-Matthews, L. (2010). Are we really client - centred? using the Canadian 

Occupational Performance Measure to see how the clients goals connect with the goals of 

the occupational therapist. Occupational Therapy in Mental Health, 26, 51-66.  



 

 

75 

 

Rogers, C. R. (1945). The nondirective method as a technique for social research. American 

Journal of Sociology, 50, 279-283.  

Rogers, C. R. (1950). A current formulation of client-centred therapy. The Social Service 

Review, 24, 442-450.  

Rose, L. E., Mallinson, R. K. og Gerson, L. D. (2006). Mastery, burden, and areas of concern 

among family caregivers of mentally ill persons. Archives of Psychiatric Nursing, 20, 41-

51.  

Rudnick, A. (2002). The goals of psychiatric rehabilitation: An ethical analysis. Psychiatric 

Rehabilitation Journal, (3), 310-313.  

Salas, E., Sims, D. E. og Burke, C. S. (2005). Is there a “Big five” in teamwork? Small Group 

Research, 36, 555-599.  

Salkind, N. J. (2009). Statistics for people who think they hate statistics (4. útgáfa). USA: 

SAGE.  

Schofield, P. (2006). Measuring outcome in psychiatric rehabilitation. British Journal of 

Occupational Therapy, 69, 481-483.  

Shaughnessy, J., Zechmeister, E. og Zechmeister, J. (2005). Research methods in psychology (7. 

útgáfa). Boston: McGraw-Hill.  

Sigurður Kristinsson (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum á 

heilbrigðisvísindum (bls. 249-266). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurlína Davíðsdóttir (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir ? Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum á heilbrigðisvísindum (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sjúkrahúsið á Akureyri (2009). Ársskýrsla 2009. Akureyri: Sjúkrahúsið á Akureyri. Sótt 23. 

apríl 2011 af http://fsa.is/skrar/File/pdf/Netskyrsla09.pdf  

Snæfríður Þóra Egilson (2006). Á Heimavelli: Að rannsaka eigin starfsvettvang. Í Rannveig 

Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 107-121). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

http://fsa.is/skrar/File/pdf/Netskyrsla09.pdf


 

 

76 

 

Snæfríður Þóra Egilson (2011). Umhverfi og þátttaka. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra 

Egilson (ritstjórar), Iðja heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 67-83). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir (2006). Heilbrigði og fötlun: Alþjóðleg líkön og 

flokkunarkerfi. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 

fræðasviði (bls. 37-65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Sofaer, S. (2002). Qualitative research methods. International Journal for Quality in Health 

Care, 14, 329-336.  

Solomon, P. (2004). Peer support/peer provided services underlying processes, benefits, and 

critical ingredients. Psychiatric Rehabilitation Journal, 27, 392-401.  

Storm, M. og Davidson, L. (2010). Inpatients’ and providers’ experiences with user involvement 

in inpatient care. Psychiatric Quarterly, 81, 111-125.  

Sumsion, T. (2000). A revised occupational therapy definition of client-centred practice. British 

Journal of Occupational Therapy, 63, 304-309.  

Sumsion, T. (2004). Pursuing the clients goals really paid off. British Journal of Occupational 

Therapy, 67, 2-9.  

Sumsion, T. (ritstjóri) (2006a). Client Centred practice in occupational therapy: A guide to 

implementation (2. útgáfa). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. 

Sumsion, T. (2006b). Environmental considerations. Í T. Sumsion (ritstjóri), Client centred 

practice in occupational therapy. A guide to implementation (2. útgáfa) (bls. 29-37). 

Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.  

Sumsion, T. (2006c). Imlementation issues. Í T. Sumsion (ritstjóri), Client-centred practice in 

occupational therapy: A guide to implementation (2. útgáfa) (bls. 39-53). Edinburgh: 

Churchill Livingstone Elsevier.  

Sumsion, T. og Law, M. (2006). A review of evidence on the conceptual elements informing 

client-centred practice. Canadian Journal of Occupational Therapy, 73, 153-162.  

Sumsion, T. og Lencucha, R. (2007). Balancing challenges and facilitating factors when 

implementing client-centred collaboration in a mental health setting. British Journal of 

Occupational Therapy, 70, 513-520.  



 

 

77 

 

Sumsion, T. og Lencucha, R. (2009). Therapists' perception of how teamwork influences client -

centred practice. British Journal of Occupational Therapy, 72, 48-54.  

Sumsion, T. (2005). Facilitating client-centred practice: Insights from clients. Canadian Journal 

of Occupational Therapy, 72, 13-20.  

Sumsion, T. og Smyth, G. (2000). Barriers to client-centredness and their resolution. Canadian 

Journal of Occupational Therapy, 67, 15-21.  

Sveinbjarnardóttir, E. K., Svavarsdóttir, E. K. og Saveman, B. I. (2011). Nurses attitudes 

towards importance in psychiatric care following an educational and training intervention 

program. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,18, 895-903.  

Svensson, B., og Hansson, L. (2006). Satisfaction with mental health services. A user 

participation approach. Nordic Journal of Psychiatry, 60, 365-371.  

Þorlákur Karlsson (2003). Spurningakannanir: Uppbygging orðalag og hættur. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum á heilbrigðisvísindum (bls. 331-355). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Topor, A., Borg. M., Mezzina. R., Sells. D., Marin. I. og Davidson, L. (2006). Others: The role 

of family friends and professionals in the recovery process. American Journal of 

Psychiatric Rehabilitation, 9, 17-37.  

Tourangeau, R. (1984). Cognitive sciences and survey methods. Í T. B. Jabine, M. L. Straf, J. M. 

Tanur og R. Tourangeau (ritstjórar), Cognitive aspects of survey methodology: Building a 

bridge between disciplines (bls. 73-94). Washington DC: National Academy Press.  

Townsend, E. A. (1998). Good intentions overruled: A critique of empowerment in the routine 

organization of mental health services. Canada: University of Toronto Press.  

Townsend, E., Langille, L. og Ripley, D. (2003). Professional tensions in client-centred practice: 

Using institutional ethnography to generate understanding and transformation. American 

Journal of Occupational Therapy, 57, 17-28.  

van de Bovenkamp, H. M. og Trappenburg, M. J. (2010). The relationship between mental 

health workers and family members. Patient Education and Counselling, 80, 120-125.  



 

 

78 

 

Westbrook, D., Kennerley, H., og Kirk, J. (2007). An introduction to cognitive behaviour 

therapy: Skills and applications. Los Angeles: SAGE.  

Wilkins, S., Pollock, N., Rochon, S., og Law, M. (2001). Implementing client-centred practice: 

Why is it so difficult to do? Canadian Journal of Occupational Therapy, 68, 70-79.  

Willis, G. B. (1999). Cognitive interviewing: A "how to" guide. Óútgefið handrit.  

Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design. USA: 

SAGE.  

World Health Organization (2001). International classification of functioning, disability and 

health. Geneva: World Health Organization.  

World Health Organization (2005). Mental health: Facing the challenges, building solutions: 

Report from the WHO European ministerial conference. Denmark: World Health 

Organization.  

Wressle, E. og Samuelsson, K. (2004). Barriers and bridges to client-centred occupational 

therapy in Sweden. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, 12-16.  

Wright, L. M., og Leahey, M. (2005). Nurses and families (4. útgáfa). Philadelphia: F.A. Davis 

Company.  

 



 

 

79 

 

Fylgiskjal A: Client Centred Rehabilitation Questionnaire 
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Client Centred Rehabilitation Questionnaire 

Sub-scales and items 

 

 

Client Participation in decision-making and goal setting 
 

The program staff and I decided together what would help me. 

 

The program staff took my individual needs into consideration when planning my care. 

 

My treatment needs, priorities and goals were important to the program staff. 

 

I was encouraged to participate in setting my goals. 

 

Treatment choices were fully explained to me. 

 

The program staff tried to accommodate my needs when scheduling my therapy. 

 

 

Client centred education 

I had difficulty getting the health care information I need. 

 

I was given adequate information about support services in the community. 

 

I received the information that I needed when I wanted it. 

 

My therapy program was explained to me in a way that I could understand. 

 

There were times when I received more information than I was ready for. 

 

 

Evaluation of outcomes from the client’s perspective 

I was kept well-informed about my progress in areas that were important to me. 

 

I accomplished what I expected in my rehabilitation program. 

 

The program staff and I discussed my progress together  and made changes as necessary. 

 

I learned what I needed to know in order to manage my condition at home. 

 

 

Family Involvement 

My family/friends were given the support that they needed. 

 

My family/friends were given the information that they wanted when they needed it. 

 

My family/friends received information to assist in providing care for me at home. 
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My family/friends were treated with respect. 

 

My family/friends were involved in my rehabilitation as much as I wanted. 

 

 

Emotional Support 

The program staff treated me as a person instead of just another case. 

 

I was treated with respect and dignity. 

 

My emotional needs (worries, fears, anxieties) were acknowledged and addressed. 

 

I felt comfortable expressing my feelings to program staff. 

 

 

Coordination/continuity 

I was told what to expect when I got home. 

 

I knew who to contact if I had problems or questions during my rehabilitation program. 

 

I had to repeat the same information to the different program staff. 

 

My therapists, nurses and doctors worked well together. 

 

I know who to contact if I have problems following discharge 

 

Physical Comfort 

My physical pain was controlled as well as possible. 

 

My reports of pain were acknowledged by caregivers. 

 

I had adequate time for rest and sleep. 

 

Program staff tried to ensure my comfort. 
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Fylgiskjal B: Samstarfsyfirlýsing 
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Fylgiskjal C: Leyfi höfundar matstækisins 
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Fylgiskjal D: Frumútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Leiðbeiningar 

Gerðu hring utan um svarið sem þér finnst eiga best við reynslu þína af þjónustunni 

á geðdeild FSA. Fagfólk vísar til hjúkrunarfólks, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, 

sálfræðinga, lækna og annarra sérfræðinga á stofnuninni.  

Dragðu hring um eina tölu fyrir hverja spurningu. Ef spurningin á ekki við merkir þú í 

síðasta dálkinn. 

Það er í lagi að fá aðstoð við að svara spurningunum svo framarlega sem svörin 

endurspegla þína upplifun. Það eru engin rétt eða röng svör. 

 

Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

 

Á ekki 

við 

1. Fagfólkið og ég ákváðum í 

sameiningu hvað gæti 

hjálpað mér. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

2. Ég átti í erfiðleikum með að 

fá nauðsynlegar upplýsingar 

tengdar heilsufari mínu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

3. Ég var upplýst/ur reglulega 

um framvindu mála á sviðum 

sem skiptu mig máli. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

4. Fjölskylda mín og vinir 

fengu þann stuðning sem þau 

þurftu frá fagfólkinu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

5. Fagfólkið kom fram við mig 

sem manneskju, en ekki sem 

hvert annað tilfelli. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

6. Fagfólkið reyndi að koma til 

móts við þarfir mínar þegar 

meðferðardagskrá var 

skipulögð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

 

Á ekki 

við 

7. Ég þurfti að endurtaka sömu 

upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

8. Reynt var að hafa eins góða 

stjórn á (líkamlegum) 

verkjum og mögulegt var. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

9. Fagfólkið tók tillit til minna 

persónulegu þarfa þegar 

ummönnun var skipulögð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

10. Ég fékk viðeigandi 

upplýsingar um 

stuðningsþjónustu í 

samfélaginu.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

11. Ég náði þeim árangri sem ég 

hafði búist við í 

meðferðinni/endurhæfingunni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

12. Fjölskylda mín og vinir 

fengu þær upplýsingar sem 

þau óskuðu eftir þegar þau 

þurftu á þeim að halda. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

13. Mér var mætt af virðingu og 

tillitssemi. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

14. Fagfólk tók mark á lýsingum 

mínum af verkjum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

15. Fagfólkinu fannst þarfir 

mínar, forgangsröðun og 

markmið vera mikilvæg. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

16. Fagfólkið og ég ræddum um 

hvernig mér gekk og gerðum 

breytingar ef þörf var á í 

meðferðinni/endur- 

hæfingunni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

 

Á ekki 

við 

17. Fjölskylda mín og vinir 

fengu fræðslu um hvernig 

þau gætu annast mig sem 

best heima fyrir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

18. Ég vissi við hvern ég skyldi 

tala ef ég ætti í vanda eða 

hefði spurningar meðan á 

meðferð/endurhæfingu stóð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

19. Ég fékk hæfilega mikinn 

tíma til svefns og hvíldar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

20. Upplýsingum var miðlað til 

mín þegar ég var tilbúin að 

taka á móti þeim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

21. Ég fékk þær upplýsingar sem 

ég þurfti þegar ég óskaði eftir 

þeim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

22. Ég lærði það sem ég þurfti að 

vita til að geta tekist á við 

ástand mitt heima fyrir.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

23. Fjölskyldu minni og vinum 

var mætt af virðingu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

24. Ég veit við hvern ég get haft 

samband ef upp kemur vandi 

í kjölfar útskriftar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

25. Ég fékk nákvæmar 

útskýringar á mismunandi 

valmöguleikum í 

meðferðinni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

26. Endurhæfingar/meðferðar 

áætlun mín var útskýrð fyrir 

mér á þann hátt sem ég 

skildi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

 

Á ekki 

við 

27. Fjölskylda mín og vinir tók 

þátt í 

meðferðinni/endurhæfingunni 

að því marki sem ég óskaði. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

28. Mér fannst auðvelt að tjá 

tilfinningar mínar við 

fagfólkið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

29. Mér var sagt við hverju ég 

mætti búast þegar heim væri 

komið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

30. Fagfólkið reyndi að sjá til 

þess að mér liði vel. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

31. Fagfólkið áttaði sig á mínum 

tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) 

og tók þær alvarlega. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

32. Fagfólkið sem annaðist mig 

vann vel saman. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

33. Það kom fyrir að ég fékk 

meiri upplýsingar en ég var 

tilbúin til að taka á móti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

34. Ég átti auðvelt með að fá 

nauðsynlegar upplýsingar 

tengdar heilsufari mínu  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

35. Ég þurfti ekki að endurtaka 

sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

36. Ég var hvött/hvattur til að 

taka þátt í að setja mér 

markmið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 
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Flokkur Spurningar NR 

Þátttaka í 

ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 

Fagfólkið og ég ákváðum í sameiningu hvað gæti hjálpað 

mér 
1 

Fagfólkið tók tillit til minna persónulegu þarfa þegar 

umönnun var skipulögð 
9 

Fagfólkinu fannst þarfi mínar, forgangsröðun og markmið 

vera mikilvæg 
15 

Ég var hvött/hvattur til að taka þátt í að setja mér markmið 36 

Ég fékk nákvæmar útskýringar á mismunandi valmöguleikum 

í meðferðinni  
24 

Fagfólkið reyndi að koma til móts við þarfir mínar þegar 

meðferðardagskrá var skipulögð 
6 

Skjólstæðingsmiðuð 

fræðsla 

Ég fékk viðeigandi upplýsingar um stuðningsþjónustu í 

samfélaginu 
10 

Ég átti í erfiðleikum með að fá nauðsynlegar upplýsingar 

tengdar heilsufari mínu 
2 

Ég fékk þær upplýsingar sem ég þurfti þegar ég óskaði eftir 

þeim 
21 

Ég átti auðvelt með að fá nauðsynlegar upplýsingar tengdar 

heilsufari mínu 
34 

Endurhæfingar/meðferðaráætlun mín var útskýrð fyrir mér á 

þann hátt sem ég skildi 
26 

Það kom fyrir að ég fékk meiri upplýsingar en  ég var tilbúin 

til að taka á móti 
33 

Upplýsingum var miðlað til mín þegar ég var tilbúin að taka á 

móti þeim 
20 

Útkoma þjónustu frá 

sjónarhóli skjólstæðings 

Ég var upplýst/ur reglulega um framvindu mála á sviðum 

sem skiptu mig máli 
3 

Ég náði þeim árangri sem ég hafði búist við í 

meðferðinni/endurhæfingunni 
11 

Fagfólkið og ég ræddum um hvernig gekk og gerðum 

breytingar ef þörf var á í meðferðinni/endurhæfingunni 
16 

Ég lærði það sem ég þurfti að vita til að geta tekist á við 

ástand mitt heima fyrir 
22 

Þátttaka fjölskyldu Fjölskylda mín og vinir fengu fræðslu um hvernig þau gætu 

annast mig sem best heima fyrir 
17 

Fjölskylda mín og vinir fengu þær upplýsingar sem þau 

óskuðu eftir þegar þau þurftu á þeim að halda 
12 

Fjölskylda mín og vinir fengu þann stuðning sem þau þurftu 

frá fagfólkinu  
4 

Fjölskyldu minni og vinum var mætt af virðingu 23 

Fjölskylda mín og vinir tóku þátt í 

meðferðinni/endurhæfingunni að því marki sem ég óskaði 
27 

Tilfinningalegur 

stuðningur 

Fagfólkið kom fram við mig sem manneskju, en ekki sem 

hvert annað tilfelli 
5 

Mér var mætt af virðingu og tillitssemi 13 

Fagfólkið áttaði sig á mínum tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) og tók þær alvarlega 
31 

Mér fannst auðvelt að tjá tilfinningar mínar við fagfólkið 28 
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Samræming og samfella 

þjónustu 

Ég þurfti ekki að endurtaka sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk 
34 

Ég þurfti að endurtaka sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk 
7 

 

Ég vissi við hvern ég skyldi tala ef ég ætti í vanda eða hefði 

spurningar meðan á meðferð/endurhæfingu stóð 

18 

Ég veit við hvern ég get haft samband ef upp kemur vandi í 

kjölfar útskriftar 
24 

Mér var sagt við hverju ég mætti búast þegar heim væri 

komið 
29 

Fagfólkið sem annaðist mig vann vel saman 31 

Líkamlegir þættir Reynt var að hafa eins góða stjórn á (líkamlegum verkjum) 

og mögulegt var  
8 

Fagfólkið tók mark á lýsingum mínum af líkamlegum 

verkjum 
14 

Ég fékk hæfilega mikinn tíma til svefns og hvíldar 19 

Fagfólkið reyndi að sjá til þess að mér liði vel 30 

Frumútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu, flokkar 
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Fylgiskjal E: Yfirlit spurninga í ígrunduðu samtali ásamt ítarspurningum og leiðbeiningum 

Ígrundað samtal – fyrri umferð 

Kærar þakkir fyrir að koma hingað í dag. Ég ætla að segja þér frá hvað við ætlum að gera í viðtalinu. 

1. Ég er að þýða spurningalista sem er ætlaður til að meta gæði þjónustu veitta á stofnunum fyrir einstaklinga sem hafa svipaða reynslu og þú. 

2. Þrátt fyrir það, er markmið okkar í dag að fá betri hugmynd um hvernig spurningalistinn virkar fyrir þann sem svarar honum. Því vil ég biðja þig að 

hugsa upphátt um leið og þú svarar spurningum mínum. Segðu mér frá öllu sem kemur upp í huga þinn. 

3. Þú kemur til með að svara spurningum alveg eins og í venjulegri spurningakönnun, það sem er öðruvísi er að eftir að þú hefur svarað spurningunni 

ræðum við hvernig þú komst að ákvörðun um svar þitt, orð sem notuð eru í spurningunni og fleira. 

4. Hafðu hugfast að ég vil endilega heyra allar þínar skoðanir og viðbrögð. Ekki hika að segja hvað þér finnst þegar eitthvað er óskýrt, erfitt að svara því, 

eða þér finnst ekki eiga við.  

5. Viðtalið verður ekki lengra en ein klukkustund.  

6. Þagnir eru í góðu lagi og ef þú þarft tíma til að hugsa svar þitt taktu þér þá þann tíma sem þú þarft. 

7. Hefur þú einhverjar spurningar áður en við byrjum? 

 

Hvað eru margir gluggar á húsinu sem þú átt heima í ?    Hvernig fannstu út svarið við spurningunni? 

Hversu erfitt var að koma í viðtal hingað í dag ? mjög erfitt --- frekar erfitt – pínu erfitt – ekkert erfitt   

Segðu mér meira frá hvers vegna þú valdir þetta svar. 

 

Númer þátttakanda _______________    Dagsetning ______________  

Viðtal hófst Kl:_________________    Endaði kl:_______________ 
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Nr. Spurning Spurningar ígrundað samtal Athugasemdir 

1 Fagfólkið og ég ákváðum í 
sameiningu hvað gæti hjálpað 
mér. 

1. Getur þú endurtekið spurninguna eins og þú myndir 
orða hana? 

2. Hvað finnst þér að átt sé við með orðinu fagfólk? 
3. Hvað er átt við með orðinu hjálp? 

 

2 
Ég átti í erfiðleikum með að fá 
nauðsynlegar upplýsingar tengdar 
heilsufari mínu. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað finnst þér að átt sé við með nauðsynlegum 
upplýsingar tengt heilsufari ? 

3. Hvernig fannst þér að svara spurningunni/ auðvelt erfitt? 

 

3 Ég var upplýst/ur reglulega um 
framvindu mála á sviðum sem 
skiptu mig máli. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með „svið“ sem skipta þig máli?  
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

4 
Fjölskylda mín og vinir fengu þann 
stuðning sem þau þurftu frá 
fagfólkinu. 

1. Hvernig fannst þér að svara spurningunni?(auðvelt/erfitt) 
2. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 

hér? 
3. Hvað telur þú að sé átt við með stuðningi? 
 

 

5 
Fagfólkið kom fram við mig sem 
manneskju, en ekki sem hvert 
annað tilfelli. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Finnst þér vera munur á „manneskju“ og „hverju öðru 
tilfelli“?  

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
 

 

6 
Fagfólkið reyndi að koma til móts 
við þarfir mínar þegar 
meðferðardagskrá var skipulögð. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með „þarfir“? 
3. Hvað er verið að meina með „skipulagning 

meðferðardagskrár“? 
4. Hversu auðvelt/erfitt var að svara þessari spurningu? 
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7 
Ég þurfti að endurtaka sömu 
upplýsingarnar fyrir 
mismunandi fagfólk. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvernig fannst þér að svara þessari spurningu? 
(auðvelt/erfitt) 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

8 
Reynt var að hafa eins góða stjórn 
á (líkamlegum) verkjum og 
mögulegt var. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Finnst þér að orðið „líkamlegir verkir“ lýsi verkjum betur 
en orðið „verkir“? 

3. Fannst þér auðvelt/erfitt að svara þessari spurningu? 

 

9 
Fagfólkið tók tillit til minna 
persónulegu þarfa þegar 
ummönnun var skipulögð. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Fannst þér auðvelt/erfitt að svara spurningunni? 
3. Hvað er átt við með persónulegum þörfum? 
4. Hvað er átt við með „umönnun“ 
5. Hvernig fannst þér að svara spurningunni (auðvelt/erfitt) ? 

 

 
10 Ég fékk viðeigandi upplýsingar um 

stuðningsþjónustu í samfélaginu.  

 
1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 

hér? 
2. Hvað er átt við með stuðningsþjónustu í samfélaginu ?  
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
4. Hvernig var að svara spurningunni ? (auðvelt/erfitt) 

 

11 
Ég náði þeim árangri sem ég hafði 
búist við í 
meðferðinni/endurhæfingunni. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvort finnst þér meira viðeigandi að tala um meðferð eða 
endurhæfingu? 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

12 
Fjölskylda mín og vinir fengu þær 
upplýsingar sem þau óskuðu eftir 
þegar þau þurftu á þeim að halda. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt) ? 
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13 
Mér var mætt af virðingu og 
tillitssemi. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvaða einstaklinga telur þú að átt sé við sem hafi mætt 
þér af virðingu og tillitssemi? (einungis starfsfólk eða aðrir 
sjúklingar???) 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
4. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 
 
 

 

14 
Fagfólk tók mark á lýsingum 
mínum af verkjum. 

 
1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 

hér? 
2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

15 
Fagfólkinu fannst þarfir mínar, 
forgangsröðun og markmið vera 
mikilvæg. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

 
 
16 

 
Fagfólkið og ég ræddum um 
hvernig mér gekk og gerðum 
breytingar ef þörf var á í 
meðferðinni/endur- 
hæfingunni. 

 
 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvort finnst þér meira viðeigandi að tala um 
endurhæfingu eða meðferð í þessu samhengi? 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
4. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

17 
Fjölskylda mín og vinir fengu 
fræðslu um hvernig þau gætu 
annast mig sem best heima fyrir. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað finnst þér að átt sé við með að „annast“? Myndir þú 
nota annað orð í þessu samhengi?  

3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 
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18 
Ég vissi við hvern ég skyldi tala 
ef ég ætti í vanda eða hefði 
spurningar meðan á 
meðferð/endurhæfingu stóð. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvort finnst þér meira viðeigandi að tala um 
endurhæfingu eða meðferð í þessu samhengi? 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
4. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

19 
Ég fékk hæfilega mikinn tíma til 
svefns og hvíldar. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvað myndir þú segja að átt væri við með „hæfilega 

miklum tíma“? 
4. Hvað myndir þú segja að átt væri við með hvíld? 

 

20 
Upplýsingum var miðlað til mín 
þegar ég var tilbúin að taka á móti 
þeim. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað telur þú að átt sé við með „upplýsingum“? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

21 
Ég fékk þær upplýsingar sem ég 
þurfti þegar ég óskaði eftir þeim. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

 
22 Ég lærði það sem ég þurfti að vita 

til að geta tekist á við ástand mitt 
heima fyrir.  

 
1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 

hér? 
2. Hvað er átt við með „ástandi mínu“ í þessu samhengi? 
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

23 
Fjölskyldu minni og vinum var 
mætt af virðingu. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Var auðvelt/erfitt að svara spurningunni? 
3. Hvaða einstaklinga telur þú að átt sé við sem hafi mætt 

fjölskyldu þinni af virðingu? 
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24 
Ég veit við hvern ég get haft 
samband ef upp kemur vandi í 
kjölfar útskriftar. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

25 
Ég fékk nákvæmar útskýringar á 
mismunandi valmöguleikum í 
meðferðinni. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér?  

2. Hvað er átt við með „mismunandi valmöguleikum í 
meðferðinni“? 

3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

26 
Endurhæfingar/meðferðaráætlun 
mín var útskýrð fyrir mér á þann 
hátt sem ég skildi. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með endurhæfingar/meðferðaráætlun?  
3. Hvort finnst þér meira viðeigandi að tala um meðferðar- 

eða endurhæfingaráætlun? 
4. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

27 
Fjölskylda mín og vinir tóku þátt í 
meðferðinni/endurhæfingunni að 
því marki sem ég óskaði. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

28 
Mér fannst auðvelt að tjá 
tilfinningar mínar við fagfólkið. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með orðinu „tilfinningar“? 
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

29 
Mér var sagt við hverju ég mætti 
búast þegar heim væri komið. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

30 
Fagfólkið reyndi að sjá til þess að 
mér liði vel. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
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31 
Fagfólkið áttaði sig á mínum 
tilfinningalegu þörfum (s.s. 
áhyggjum, hræðslu og kvíða) og 
tók þær alvarlega. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

32 
Fagfólkið sem annaðist mig vann 
vel saman. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér?  

2. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

 

33 
 

Það kom fyrir að ég fékk meiri 
upplýsingar en ég var tilbúin til að 
taka á móti. 

 
1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 

hér? 
2. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
3. Hvað telur þú að átt sé við hér með upplýsingum? 

 

34 
Ég átti auðvelt með að fá 
nauðsynlegar upplýsingar tengdar 
heilsufari mínu. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með nauðsynlegum upplýsingum í þessu 
samhengi? 

3. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 

 

35 
Ég þurfti ekki að endurtaka sömu 
upplýsingarnar fyrir mismunandi 
fagfólk. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við með „endurtekningu upplýsinga“ í þessu 
samhengi? 

3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 

 

36 
Ég var hvött/hvattur til að taka 
þátt í að setja mér markmið. 

1. Með þínum orðum, hvað finnst þér verið að spyrja um 
hér? 

2. Hvað er átt við hér þegar talað er um „markmið“? 
3. Hvað varð til þess að þú valdir þennan svarmöguleika? 
4. Hvernig var að svara spurningunni (auðvelt/erfitt)? 
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Ígrundað samtal síðari umferð 

Kærar þakkir fyrir að koma hingað í dag. Ég ætla að segja þér frá hvað við ætlum að gera í viðtalinu 

1. Ég er að þýða spurningalista sem er ætlaður til að meta gæði þjónustu veitta á stofnunum fyrir einstaklinga sem hafa svipaða reynslu og þú. 

2. Markmið okkar í dag er að fá betri hugmynd um hvernig spurningalistinn virkar fyrir þann sem svarar honum. Því vil ég biðja þig að hugsa upphátt 

um leið og þú svarar spurningum mínum. Segðu mér frá öllu sem kemur upp í huga þinn. 

3. Þú kemur til með að svara spurningum alveg eins og í venjulegri spurningakönnun, það sem er öðruvísi er að eftir að þú hefur svarað spurningunni 

ræðum við hvernig þú komst að ákvörðun um svar þitt, orð sem notuð eru í spurningunni og fleira. 

4. Hafðu hugfast að ég vil endilega heyra allar þínar skoðanir og viðbrögð. Ekki hika að segja hvað þér finnst þegar eitthvað er óskýrt, erfitt að svara því, 

eða þér finnst ekki eiga við.  

5. Viðtalið verður ekki lengra en ein klukkustund.  

6. Þagnir eru í góðu lagi og ef þú þarft tíma til að hugsa svar þitt taktu þér þá þann tíma sem þú þarft. 

7. Hefur þú einhverjar spurningar áður en við byrjum? 

 

Hvað eru margir gluggar á húsinu sem þú átt heima í ?    Hvernig fannstu út svarið við spurningunni? 

Hversu erfitt var að koma í viðtal hingað í dag ? mjög erfitt --- frekar erfitt – pínu erfitt – ekkert erfitt   

Segðu mér meira frá hvers vegna þú valdir þetta svar. 

 

Númer þátttakanda _______________    Dagsetning ______________  

 

Viðtal hófst Kl:_________________    Endaði kl:_______________ 
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Spurningar fyrir ígrundað samtal 2. umferð 

Nr. Spurning Spurningar fyrir ígrundað samtal Athugasemdir 

6 
Fagfólkið reyndi að koma til móts 
við þarfir mínar þegar skipulögð 
var meðferðardagskrá fyrir mig. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig var að svara spurningunni? 
3. Þegar þú svaraðir, hvað hafðir þú í huga 
varðandi skipulag meðferðardagskrár fyrir mig? 

 

8 
Fagfólkið reyndi að meðhöndla 
líkamlega verki eins og mögulegt 
var. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
3. Þegar þú svaraðir hvað hafðir þú í huga 
með meðhöndlun líkamlegra verkja? 

 

9 
Fagfólkið tók tillit til minna 
persónulegu þarfa þegar 
þjónustan var skipulögð. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
3. Þegar þú svaraðir hvað hafðir þú í huga 
með persónulegar þarfir? 
4. Þegar þú svaraðir hvað hafðir þú í huga 
varðandi skipulag þjónustu? 

 

15 
Fagfólkið gaf til kynna að því 
þætti þarfir mínar, markmið og 
forgangsröðun mikilvæg. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
3. Þegar þú svaraðir spurningunni hvað 
fannst þér átt við með því að „fagfólkið hefði 
gefið til kynna“? 
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17 
Mínir nánustu fengu fræðslu um 
það hvernig þau gætu stutt mig 
sem best. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
3. Þegar þú svaraðir spurningunni, hvað 
hafðir þú í huga með stuðning? 

 

20 
Fagfólkið gætti þess að gefa mér 
eingöngu upplýsingar sem ég var 
tilbúin að taka á móti. 

 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
3. Hvað telur þú að átt sé við með 
„upplýsingum“? 

 

23 
Framkoma fagfólks við mína 
nánustu endurspeglaði virðingu í 
þeirra garð. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 

 

25 
Meðferðin sem var í boði var 
útskýrð vel fyrir mér. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika 
2. Hvað finnst þér þessi spurning vera að 
spyrja um? 
3. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 

 

27 
Mínir nánustu tóku þátt í 
endurhæfingunni/meðferðinni 
eins mikið og ég vildi. 

1. Hvað varð til þess að þú valdir þennan 
svarmöguleika? 
2. Hvernig fannst þér að svara 
spurningunni? 
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Fylgiskjal F: Tilraunaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu 

Gerðu hring utan um svarið sem þér finnst eiga best við reynslu og upplifun þína af þjónustunni á 

geðdeild FSA. Fagfólk vísar til hjúkrunarfólks, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga, lækna og 

annarra sem starfa á stofnuninni.  

Dragðu hring um eina tölu fyrir hverja spurningu. Ef spurningin á ekki við merkir þú í síðasta 

dálkinn. 

Í flestum tilvikum er boðið upp á fimm svarmöguleika við hverri spurningu en í einhverjum 

tilvikum getur þú merkt í aukareitinn. 

Það er í lagi að fá aðstoð við að svara spurningunum svo framarlega sem svörin endurspegla þína 

upplifun. Það eru engin rétt eða röng svör. 

Hversu sammála eða 

ósammála ertu 

eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

1. Fagfólkið og ég ákváðum 

í sameiningu hvað gæti 

hjálpað mér. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Ég var upplýst/ur 

reglulega um framvindu 

mála. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Mínir nánustu fengu þann 

stuðning sem þeir þurftu 

frá fagfólkinu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á ekki 

við 

4. Fagfólkið kom fram við 

mig sem manneskju, en 

ekki eins og hvert annað 

tilfelli. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Fagfólkið leitaði álits hjá 

mér og tók tillit til þarfa 

minna þegar skipulögð var 

persónuleg 

meðferðardagskrá fyrir 

mig. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Engin 

persónuleg 

meðferðar- 
dagskrá 

var gerð 

fyrir mig 

6. Fagfólkið meðhöndlaði 

líkamlega verki mína eins 

og þau mögulega gátu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

7. Fagfólkið skipulagði 

þjónustuna út frá mínum 

persónulegu þörfum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Ég fékk upplýsingar um 

stuðningsþjónustu í 

samfélaginu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Ég náði þeim árangri sem ég 

hafði búist við í meðferðinni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Mínir nánustu fengu (með 

mínu leyfi) þær upplýsingar 

sem þeir óskuðu frá 

fagfólkinu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

11. Mér var mætt af virðingu og 

tillitssemi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Fagfólk tók mark á 

lýsingum mínum af 

líkamlegum verkjum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Fagfólkinu fannst mínar 

þarfir, forgangsröðun og 

markmið vera mikilvæg. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Fagfólkið og ég ræddum 

um hvernig mér gekk í 

meðferðinni og gerðum 

breytingar ef þörf var á. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Ég vissi við hvern ég 

skyldi tala ef ég ætti í vanda 

eða hefði spurningar meðan á 

meðferð stóð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Ég fékk hæfilega mikinn 

tíma til svefns og hvíldar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  



 

 

105 

 

Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

17. Fagfólkið gætti þess að gefa 

mér eingöngu upplýsingar 

sem ég var tilbúin að taka á 

móti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Ég fékk þær upplýsingar sem 

ég þurfti þegar ég bað um 

þær. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Mér var kennt það sem ég 

þurfti til að geta tekist á við 

ástand mitt heima fyrir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Framkoma fagfólks við mína 

nánustu endurspeglaði 

virðingu í þeirra garð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

21. Ég veit við hvern ég get haft 

samband ef upp kemur vandi 

eftir útskrift. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Meðferðin sem var í boði var 

útskýrð vel fyrir mér. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23. Meðferðaráætlun mín var 

útskýrð fyrir mér á þann hátt 

sem ég skildi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24. Mínir nánustu tóku þátt í 

meðferðinni eins mikið og ég 

vildi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

25. Mér fannst auðvelt að tjá 

tilfinningar mínar við 

fagfólkið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Mér var sagt við hverju ég 

mætti búast þegar heim væri 

komið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

27. Fagfólkið reyndi að sjá til 

þess að mér liði vel. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28. Fagfólkið áttaði sig á mínum 

tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) 

og tók þær alvarlega. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. Fagfólkið sem kom að 

mínum málum vann vel 

saman. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30. Ég þurfti ekki að endurtaka 

sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

31. Ég var hvött/hvattur til að 

taka þátt í að setja mér 

markmið. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

32.  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þjónustu geðdeildar FSA? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Flokkur Spurningar NR 

Þátttaka í 

ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 

Fagfólkið og ég ákváðum í sameiningu hvað gæti hjálpað 

mér 
1 

Fagfólkið skipulagði þjónustuna út frá mínum persónulegu 

þörfum 
7 

Fagfólkinu fannst mínar þarfir, forgangsröðun og markmið 

vera mikilvæg 
13 

Ég var hvött/hvattur til að taka þátt í að setja mér markmið 31 

Meðferðin sem var í boði var útskýrð vel fyrir mér 22 

Fagfólkið leitaði álits hjá mér og tók tillit til minna þarfa 

þegar skipulögð var persónuleg meðferðardagskrá fyrir mig 

 

5 

Skjólstæðingsmiðuð 

fræðsla 

Ég fékk upplýsingar um stuðningsþjónustu í samfélaginu 8 

Ég fékk þær upplýsingar sem ég þurfti þegar ég bað um þær 18 

Meðferðaráætlun mín var útskýrð fyrir mér á þann hátt sem 

ég skildi 
23 

Fagfólkið gætti þess að gefa mér eingöngu upplýsingar sem 

ég var tilbúin að taka á móti 
17 

Útkoma þjónustu frá 

sjónarhóli skjólstæðings 

Ég var upplýst/ur reglulega um framvindu mála 2 

Ég náði þeim árangri sem ég hafði búist við í meðferðinni 9 

Fagfólkið og ég ræddum um hvernig mér gekk í meðferðinni 

og gerðum breytingar ef þörf var á  
14 

Mér var kennt það sem ég þurfti til að geta tekist á við ástand 

mitt heima fyrir 
19 

Þátttaka aðstandenda Mínir nánustu fengu þann stuðning sem þeir þurftu frá 

fagfólkinu 
3 

Mínir nánust fengu (með mínu leyfi) þær upplýsingar sem 

þeir óskuðu frá fagfólkinu 
10 

Framkoma fagfólks við mína nánustu endurspeglaði virðingu 

í þeirra garð 
20 

Mínir nánustu tóku þátt í meðferðinni eins mikið og ég vildi 24 

Tilfinningalegur 

stuðningur 

Fagfólkið kom fram við mig sem manneskju, en ekki sem 

hvert annað tilfelli 
4 

Mér var mætt af virðingu og tillitssemi 11 

Fagfólkið áttaði sig á mínum tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) og tók þær alvarlega 
28 

Mér fannst auðvelt að tjá tilfinningar mínar við fagfólkið 25 

Samræming og samfella 

þjónustu 

Ég þurfti ekki að endurtaka sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk 
30 

Ég vissi við hvern ég skyldi tala ef ég ætti í vanda eða hefði 

spurningar meðan á meðferð/endurhæfingu stóð 
15 

Ég veit við hvern ég get haft samband ef upp kemur vandi 

eftir útskrift 
21 

Mér var sagt við hverju ég mætti búast þegar heim væri 

komið 
26 

Fagfólkið sem kom að mínum málum vann vel saman 29 

Líkamlegir þættir Fagfólkið meðhöndlaði líkamlega verki mína eins og þau 

mögulega gátu 
6 

Fagfólkið tók mark á lýsingum mínum af líkamlegum 

verkjum 
12 

Ég fékk hæfilega mikinn tíma til svefns og hvíldar 16 

Fagfólkið reyndi að sjá til þess að mér liði vel 27 

Tilraunaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu, flokkar 
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Fylgiskjal G: Spurningar um bakgrunn þátttakenda 

 

Merktu við svarið sem þér finnst eiga best við þig.  

 

37. Ég er á aldrinum 

 

 18 - 29 ára 

 30 - 39 ára 

 40 - 49 ára 

 50 -59 ára  

 60 - 69 ára 

 70 ára eða eldri 

 

 

38.  Kyn mitt er 

 

 kona  

 karl 

 

 

39. Búseta mín er 

 

  á Akureyri 

 annarstaðar í þéttbýli 

 annarstaðar í dreifbýli 

 

 

40. Ég fékk þjónustu frá deildinni í  

 

 tvær vikur 

 þrjár vikur 

 fjórar vikur 

 fimm vikur eða meira  

 

 

41. Minn helsti heilsufarsvandi er 

 

 geðhvarfasýki 

 þunglyndi 

 kvíði 

 geðklofi  

 persónuleikaröskun 

 annað 
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Fylgiskjal H: Lokaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Gerðu hring utan um svarið sem þér finnst eiga best við reynslu og upplifun þína af 

þjónustunni á geðdeild FSA. Fagfólk vísar til hjúkrunarfólks, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, 

sálfræðinga, lækna og annarra sem starfa á stofnuninni.  

Dragðu hring um eina tölu fyrir hverja spurningu. Ef spurningin á ekki við merkir þú í 

síðasta dálkinn. 

Í flestum tilvikum er boðið upp á fimm svarmöguleika við hverri spurningu en í einhverjum 

tilvikum getur þú merkt í aukareitinn. 

Það er í lagi að fá aðstoð við að svara spurningunum svo framarlega sem svörin endurspegla 

þína upplifun. Það eru engin rétt eða röng svör. 

Hversu sammála eða 

ósammála ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

1. Fagfólkið og ég 

ákváðum í sameiningu hvað 

gæti hjálpað mér. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Ég var upplýst/ur 

reglulega um framvindu 

mála. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Mínir nánustu fengu 

þann stuðning sem þeir 

þurftu frá fagfólkinu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á ekki 

við 

4. Fagfólkið kom fram 

við mig sem manneskju, en 

ekki eins og hvert annað 

tilfelli. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Fagfólkið leitaði álits 

hjá mér og tók tillit til þarfa 

minna þegar skipulögð var 

persónuleg 

meðferðardagskrá fyrir 

mig. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Engin 

persónuleg 

meðferðar- 

dagskrá 
var gerð 

fyrir mig 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

6. Fagfólkið skipulagði 

þjónustuna út frá mínum 

persónulegu þörfum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Ég fékk upplýsingar um 

stuðningsþjónustu í 

samfélaginu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Ég náði þeim árangri sem ég 

hafði búist við í meðferðinni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Mínir nánustu fengu (með 

mínu leyfi) þær upplýsingar 

sem þeir óskuðu frá 

fagfólkinu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Á 

ekki 

við 

10. Mér var mætt af virðingu og 

tillitssemi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Fagfólkinu fannst mínar 

þarfir, forgangsröðun og 

markmið vera mikilvæg. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Fagfólkið og ég ræddum um 

hvernig mér gekk í 

meðferðinni og gerðum 

breytingar ef þörf var á. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Ég vissi við hvern ég skyldi 

tala ef ég ætti í vanda eða 

hefði spurningar meðan á 

meðferð stóð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Ég fékk hæfilega mikinn 

tíma til svefns og hvíldar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

15. Fagfólkið gætti þess að gefa 

mér eingöngu upplýsingar 

sem ég var tilbúin að taka á 

móti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Ég fékk þær upplýsingar sem 

ég þurfti þegar ég bað um 

þær. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Mér var kennt það sem ég 

þurfti til að geta tekist á við 

ástand mitt heima fyrir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Framkoma fagfólks við mína 

nánustu endurspeglaði 

virðingu í þeirra garð. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

19. Ég veit við hvern ég get haft 

samband ef upp kemur vandi 

eftir útskrift. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Meðferðin sem var í boði var 

útskýrð vel fyrir mér. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21. Meðferðaráætlun mín var 

útskýrð fyrir mér á þann hátt 

sem ég skildi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Mínir nánustu tóku þátt í 

meðferðinni eins mikið og ég 

vildi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Á 

ekki 

við 

23. Mér fannst auðvelt að tjá 

tilfinningar mínar við 

fagfólkið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24. Mér var sagt við hverju ég 

mætti búast þegar heim væri 

komið. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi 

staðhæfingum? 

 

Mjög 

sammála 

 

Sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

 

Ósammála 

 

Mjög 

ósammála 

25. Fagfólkið reyndi að sjá til 

þess að mér liði vel. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Fagfólkið áttaði sig á mínum 

tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) 

og tók þær alvarlega. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27. Fagfólkið sem kom að 

mínum málum vann vel 

saman. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28. Ég þurfti ekki að endurtaka 

sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. Ég var hvött/hvattur til að 

taka þátt í að setja mér 

markmið. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30.  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þjónustu geðdeildar FSA? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Lokaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu, flokkar 

Flokkur Spurningar NR 

Þátttaka í 

ákvarðanatöku og 

markmiðssetningu 

Fagfólkið og ég ákváðum í sameiningu hvað gæti hjálpað 

mér 
1 

Fagfólkið skipulagði þjónustuna út frá mínum persónulegu 

þörfum 
6 

Fagfólkinu fannst mínar þarfir, forgangsröðun og markmið 

vera mikilvæg 
11 

Ég var hvött/hvattur til að taka þátt í að setja mér markmið 29 

Meðferðin sem var í boði var útskýrð vel fyrir mér 20 

Fagfólkið leitaði álits hjá mér og tók tillit til minna þarfa 

þegar skipulögð var persónuleg meðferðardagskrá fyrir mig 
5 

Skjólstæðingsmiðuð 

fræðsla 

Ég fékk upplýsingar um stuðningsþjónustu í samfélaginu 7 

Ég fékk þær upplýsingar sem ég þurfti þegar ég bað um þær 16 

Meðferðaráætlun mín var útskýrð fyrir mér á þann hátt sem 

ég skildi 
21 

Mér var sagt við hverju ég mætti búast þegar heim væri 

komið 
24 

Fagfólkið gætti þess að gefa mér eingöngu upplýsingar sem 

ég var tilbúin að taka á móti 
15 

Útkoma þjónustu frá 

sjónarhóli skjólstæðings 

Ég var upplýst/ur reglulega um framvindu mála 2 

Ég náði þeim árangri sem ég hafði búist við í meðferðinni 8 

Fagfólkið og ég ræddum um hvernig mér gekk í meðferðinni 

og gerðum breytingar ef þörf var á  
12 

Mér var kennt það sem ég þurfti til að geta tekist á við ástand 

mitt heima fyrir 
17 

Þátttaka aðstandenda Mínir nánustu fengu þann stuðning sem þeir þurftu frá 

fagfólkinu 
3 

Mínir nánust fengu (með mínu leyfi) þær upplýsingar sem 

þeir óskuðu frá fagfólkinu 
9 

Framkoma fagfólks við mína nánustu endurspeglaði virðingu 

í þeirra garð 
18 

Mínir nánustu tóku þátt í meðferðinni eins mikið og ég vildi 22 

Stuðningur fagfólks Fagfólkið kom fram við mig sem manneskju, en ekki sem 

hvert annað tilfelli 
4 

Mér var mætt af virðingu og tillitssemi 10 

Fagfólkið áttaði sig á mínum tilfinningalegu þörfum (s.s. 

áhyggjum, hræðslu og kvíða) og tók þær alvarlega 
26 

Mér fannst auðvelt að tjá tilfinningar mínar við fagfólkið 23 

Ég fékk hæfilega mikinn tíma til svefns og hvíldar 14 

Fagfólkið reyndi að sjá til þess að mér liði vel 25 

Samræming og samfella 

þjónustu 

Ég þurfti ekki að endurtaka sömu upplýsingarnar fyrir 

mismunandi fagfólk 
28 

Ég vissi við hvern ég skyldi tala ef ég ætti í vanda eða hefði 

spurningar meðan á meðferð/endurhæfingu stóð 
13 

Ég veit við hvern ég get haft samband ef upp kemur vandi 

eftir útskrift 
19 

Fagfólkið sem kom að mínum málum vann vel saman 27 
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Fylgiskjal I: Samþykki Siðanefndar Sjúkrahússins á Akureyri 
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Fylgiskjal J: Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal K: Kynningarbréf – ígrundað samtal 

 

Dags.:___________ 

Vegna rannsóknarinnar: 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun: Þróun matstækis og þjónusta á geðdeild FSA 

 

 

Ábyrgðarmaður: Guðrún Pálmadóttir, dósent við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Símar: 

860 3856 og 460 8466. Netfang: gudrunp@unak.is  

Rannsakandi: Sólrún Óladóttir, nemandi í meistaranámi í heilbrigðisvísindum. 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni við gerð spurningalista um sem kannar upplifun 

skjólstæðinga af veittri þjónustu á geðsviði.  Þátttaka þín er liður í þýðingarferli listans og munu svör 

þín auka líkur á að til verði áreiðanlegt og hagnýtt matstæki. 

Þátttaka þín felst í því að rannsakandi mun taka við þig u.þ.b. klukkustundar langt viðtal á skrifstofu 

sinni. Í viðtalinu verður þú beðinn um að svara nokkrum spurningum og deila með rannsakanda 

hvaða skilning þú leggur í spurningarnar sem þú svarar. Tekið skal fram að engin svör eru réttari en 

önnur. Til að tryggja að öllum upplýsingum verði haldið til haga verður viðtalið hljóðritað og upptakan 

eyðilögð þegar spurningalistinn er full þýddur og staðfærður.  Einnig verður óskað er eftir 

upplýsingum um kyn þitt og aldur og á hvaða deild þú fékkst þjónustu.  

 

Þýðing spurningalistans er liður í meistaraverkefni rannsakanda sem hefur verið samþykkt af 

Siðanefnd Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri og tilkynnt til Persónuverndar. Einnig hefur rannsóknin 
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verið kynnt fyrir framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar á FSA, ásamt yfirmönnum geðdeildar FSA, 

sem höfðu milligöngu um að útvega nafn þitt og símanúmer. 

 

Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

 

Þátttakendur munu ekki hagnast beint af rannsókninni en með þátttöku í henni leggja þeir sitt af 

mörkum til að varpa ljósi á upplifun skjólstæðinga af þjónustu geðdeildarinnar og hvað megi gera til 

að efla hana. Engir þekktir áhættuþættir eru samfara því að taka þátt, en ef viðtalið kemur róti huga 

þinn og þú vilt ræða við óviðkomandi aðila getur þú leitað til Bernard Gerritsma deildarstjóra P- 

deildar í síma 843-5914.  

 

Engin kvöð er á þínum herðum um að taka þátt og þú getur hætt við þátttöku hvenær sem er án þess 

að geta um ástæður. Allar persónuupplýsingar verða gerðar óþekkjanlegar og ekki verður hægt að 

tengja saman nöfn þátttakenda og svör þeirra.   

 

Eftir að spurningalistinn verður fullunnin getur fagfólk á Íslandi, sem vinnur með einstaklingum með 

geðræn veikindi, nýtt sér hann í starfi.  

 

Rannsakandi mun hafa samband við þig innan fárra daga til að kanna undirtektir þínar. Hafir þú 

frekari spurningar hvet ég þig til að hafa samband í síma 460 8476 eða á netfangið solrun@unak.is  

 

Með virðingu og vinsemd 

 

______________________________   ___________________________ 

Guðrún Pálmadóttir, ábyrgðarmaður                                      Sólrún Óladóttir, rannsakandi 
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Fylgiskjal L: Upplýst samþykki − ígrundað samtal 

 

Vegna rannsóknarinnar:  
Skjólstæðingsmiðuð nálgun: Þróun matstækis og þjónusta á geðdeild FSA 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Guðrún Pálmadóttir, dósent við heilbrigðisvísindasvið HA. 

Rannsakandi: Sólrún Óladóttir, nemandi í meistaranámi í heilbrigðisvísindum. 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku mína í þróun spurningalista um skjólstæðingsmiðaða nálgun. 

Ég hef lesið kynningabréf um rannsóknina og hef það í minni vörslu. Þátttakan felur í sér u.þ.b. 

klukkustundar langt viðtal þar sem ég verð beðinn um að svara spurningum úr listanum og útskýra 

minn skilning á þeim. Viðtalið verður hljóðritað og upptökum eytt þegar spurningalistinn er full 

unninn. Ég treysti því að fyllsta trúnaðar verði gætt og að persónulegar upplýsingar verði gerðar 

órekjanlegar.  

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er kunnugt um 

að ég get hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. 

 

________________________________                                       __________________________ 

Staður og dagsetning                                                                Undirskrift þátttakanda  

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.  

 

______________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal M: Kynningarbréf vegna Spurningalista um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu 
 

                                                                                                        Dags.______________ 

 

Vegna rannsóknarinnar: 
Skjólstæðingsmiðuð nálgun: Þróun matstækis og þjónusta á geðdeild FSA 
 

 

Kynningarbréf 
 
 

Ábyrgðarmaður: Guðrún Pálmadóttir, dósent við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.  
Símar: 860 3856 og 460 8466. Netfang: gudrunp@unak.is 
 
Rannsakandi: Sólrún Óladóttir, nemandi í meistaranámi í heilbrigðisvísindum. 

 
Kæri viðtakandi 
 
Undirrituð, Sólrún Óladóttir er iðjuþjálfi og vinnur að lokaverkefni í meistaranámi við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar er að kanna þjónustu 
geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri (FSA) og að hvaða marki skjólstæðingar deildarinnar  telji veitta 
þjónustu vera skjólstæðingsmiðaða.  
 
Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er samstarfsaðili í rannsókninni og er þér boðin þátttaka vegna 
tengsla þinna við hana. Rannsóknin beinist að einstaklingum sem þegið hafa þjónustu 
geðdeildarinnar á tímabilinu september til desember 2010. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki 
verður hægt að tengja nöfn þátttakenda við svör þeirra.   
 
Við leitum til þín um þátttöku í rannsókninni með beiðni um að svara spurningalista um 
skjólstæðingsmiðaða nálgun ásamt nokkrum spurningum um bakgrunn þinn og tengsl við 
geðdeildina. Verðir þú við þessari bón biðjum við þig að fylla út listann og afhenda hann starfsfólki 
deildarinnar að því loknu. Einhverjir þátttakendur munu fá annan spurningalista sömu gerðar sendan 
heim að nokkrum vikum liðnum þar sem þeir verða beðnir um að svara listanum aftur og senda hann 
í meðfylgjandi frímerktu svarumslagi til rannsakanda. Með því að svara spurningalistanum hefur þú 
samþykkt að svör þín verði notuð sem gögn í rannsókninni. Áætlað er að það taki 10-20 mínútur að 
fylla út listann. 
 
Þátttaka þín er framlag til þróunar og þekkingar og liður í að afla upplýsinga um reynslu fólks af 
þjónustu á geðsviði FSA. Með rannsókninni fást upplýsingar um að hvaða marki skjólstæðingar 
deildarinnar upplifa veitta þjónustu skjólstæðingsmiðaða, en á síðast liðnum árum hefur mikið verið 
rætt um mikilvægi þess að viðhorf notenda séu sýnileg og því er framlag þitt mikils virði. Rannsóknin 
getur einnig hjálpað til við að auka skilning fagfólks og stjórnvalda á aðstæðum fólks með geðræna 
erfiðleika og í framhaldinu leitt til þess að þjónusta verði í auknum mæli sniðin að þörfum notenda.  
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Rannsóknin hefur hlotið leyfi Siðanefndar Sjúkrahússins á Akureyri og tilkynnt Persónuvernd. 
Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Frumgögnum, ljósritum og tölvugögnum verður eytt 
að rannsókninni lokinni og eigi síðar en árið 2016.  
 
Starfsfólk geðdeildar FSA mun afhenda rannsóknargögnin og taka við útfylltum spurningalistum sem 
þátttakendur hafa þegar sett í umslag og lokað. Rannsakendur munu einir hafa aðgang að svörum 
þátttakenda, en gögnin verða geymd í læstum hirslum á Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og hjá 
rannsakenda og ábyrgðarmanni.  
 
Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í meistaravörn rannsakanda við Háskólann á Akureyri 
vorið 2011 og í framhaldinu verður hægt að nálgast verkefnið á bókasafni skólans. Einnig er áætlað 
að rita greinar bæði í innlend- og erlend fagtímarit um rannsóknina og kynna hana á ráðstefnum. 
 
 
 
Með bestu kveðjum og kæru þakklæti 
 
  
 
 
 
____________________________ 
Guðrún Pálmadóttir 
Dósent við heilbrigðisvísindasvið 
Háskólanum á Akureyri                                                                                                                                                                               

 
____________________________ 
Sólrún Óladóttir 
Meistaranemandi í heilbrigðisvísindum  
Háskólanum á Akureyri 
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Fylgiskjal N: Heildaryfirlit yfir breytingar í ígrunduðum samtölum 

 

 

Niðurstöður ígrundaðra samtala og samráðs – samantekt á niðurstöðum- númer miðast við frumútgáfu matstækisins 

Nr. Orðalag spurningar eins og hún 
var upphaflega 

Orðalag spurningar eftir fyrstu 
umferð  

Orðalag spurningar eftir aðra 
umferð 

Orðalag eftir samráð við 
ráðgjafa og leiðbeinanda 

1 Fagfólkið og ég ákváðum í 
sameiningu hvað gæti hjálpað 
mér. 

Er alveg eins / Fer ekki í aðra 
umferð 

  

2 Ég átti í erfiðleikum með að fá 
nauðsynlegar upplýsingar 
tengdar heilsufari mínu. 

Spurningin er orðuð sem neikvæð 
fullyrðing og var tekin úr 
spurningalistanum eftir fyrstu 
umferð ígrundaðra samtala. 
Spurning nr. 21 notuð í staðinn. 

  

3 Ég var upplýst/ur reglulega um 
framvindu mála á sviðum sem 
skiptu mig máli. 

Ég var upplýst/ur reglulega um 
framvindu mála. 
Fer ekki í aðra umferð 

  

4 Fjölskylda mín og vinir fengu 
þann stuðning sem þau þurftu 
frá fagfólkinu. 

Mínir nánustu fengu þann 
stuðning sem þeir þurftu frá 
fagfólkinu. 
Fer ekki í aðra umferð  
Hafa valmöguleikann á ekki við 

   

5 Fagfólkið kom fram við mig sem 
manneskju, en ekki sem hvert 
annað tilfelli. 

Er alveg eins  
Fer ekki í aðra umferð 

  

Bleikur bakgrunnur = spurningar sem voru eingöngu í fyrri umferð 
Grænn bakgrunnur= spurningar sem voru í báðum umferðum 
Hvítur bakgrunnur = spurningu sleppt  
Orðalag spurningar í tilraunaútgáfu Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu =  feitletrað og undirstrikað 
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6 Fagfólkið reyndi að koma til 
móts við þarfir mínar þegar 
meðferðardagskrá var 
skipulögð. 

Fagfólkið reyndi að koma til móts 
við þarfir mínar þegar skipulögð 
var meðferðardagskrá  fyrir mig 

Fer í aðra umferð. 
Hafa valmöguleikann Engin 
meðferðardagskrá var gerð 
fyrir mig. 

 

Fagfólkið leitaði álits hjá mér 
og tók tillit til þarfa minna 
þegar skipulögð var 
meðferðardagskrá fyrir mig. 

Fagfólkið leitaði álits hjá 
mér og tók tillit til þarfa 
minna þegar skipulögð var 
persónuleg 
meðferðardagskrá fyrir 
mig. 

7 Ég þurfti að endurtaka sömu 
upplýsingarnar fyrir mismunandi 
fagfólk.  

Spurningin er orðuð sem neikvæð 
fullyrðing og var tekin úr 
spurningalistanum eftir fyrstu 
umferð ígrundaðra samtala. 
Spurning nr. 35 notuð í staðinn. 

  

8 Reynt var að hafa eins góða 
stjórn á (líkamlegum) verkjum 
og mögulegt var. 

Fagfólkið reyndi að meðhöndla 
líkamlega verki eins og mögulegt 
var 
Fer í aðra umferð 

Fagfólkið meðhöndlaði 
líkamlega verki mína eins og 
mögulegt var. 

Fagfólkið meðhöndlaði 
líkamlega verki mína eins og 
þau mögulega gátu 

9 Fagfólkið tók tillit til minna 
persónulegu þarfa þegar 
umönnun var skipulögð. 

Fagfólkið tók tillit til minna 
persónulegu þarfa þegar þjónustan 
var skipulögð 
Fer í aðra umferð 

Fagfólkið skipulagði 
þjónustuna út frá mínum 
persónulegu þörfum.  

 

10 Ég fékk viðeigandi upplýsingar 
um stuðningsþjónustu í 
samfélaginu.  

Ég fékk upplýsingar um 
stuðningsþjónustu í samfélaginu  
Fer ekki í aðra umferð 

  

11 Ég náði þeim árangri sem ég 
hafði búist við í 
meðferðinni/endurhæfingunni. 

Verður eins nema talað um 
meðferð á P- deild en 
endurhæfingu á 
dagdeild/göngudeild 
Fer ekki í aðra umferð 
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12 
Fjölskylda mín og vinir fengu 
þær upplýsingar sem þau 
óskuðu eftir þegar þau þurftu á 
þeim að halda. 

Mínir nánustu fengu þær 
upplýsingar sem þeir óskuðu frá 
fagfólkinu þegar þeir þurftu á þeim 
að halda  
Fer ekki í aðra umferð 
Hafa valmöguleikann á ekki við 

  Mínir nánustu fengu (með 
mínum leyfi) þær upplýsingar 
sem þeir óskuðu frá fagfólkinu 
SÓ/GP/RG 

13 Mér var mætt af virðingu og 
tillitssemi. 

Verður eins  
Fer ekki í aðra umferð 

  

14 Fagfólk tók mark á lýsingum 
mínum af verkjum. 

Fagfólkið tók mark á lýsingum 
mínum af líkamlegum verkjum.  
Fer ekki í aðra umferð 

 Fagfólk tók mark á lýsingum 
mínum af líkamlegum verkjum. 

15 Fagfólkinu fannst þarfir mínar, 
forgangsröðun og markmið vera 
mikilvæg. 

Fagfólkið gaf til kynna að því þætti 
þarfir mínar, markmið og 
forgangsröðun mikilvæg  
Fer í aðra umferð 

Fagfólkinu fannst mínar þarfir, 
forgangsröðun og markmið 
vera mikilvæg 

 

16 Fagfólkið og ég ræddum um 
hvernig mér gekk og gerðum 
breytingar ef þörf var á í 
meðferðinni/endur- 
hæfingunni. 

Fagfólkið og ég ræddum um 
hvernig mér gekk í 
meðferðinni/endurhæfingunni og 
gerðum breytingar ef þörf var á  
 
Hafa meðferð á P- deild 
Og endurhæfingu á 
dagdeild/göngudeild 

 
Fer ekki í aðra umferð 

  

17 Fjölskylda mín og vinir fengu 
fræðslu um hvernig þau gætu 
annast mig sem best heima fyrir 

Mínir nánustu fengu fræðslu um 
það hvernig þau gætu stutt mig 
sem best Fer í aðra umferð 

Spurningin fór í seinni umferð 
en tekin út úr listanum þar 
sem hún á betur við líkamleg 
veikindi + aðrar spurningar 
fjalla um það sama. 
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18 
Ég vissi við hvern ég skyldi tala 
ef ég ætti í vanda eða hefði 
spurningar meðan á 
meðferð/endurhæfingu stóð. 

Spurningin verður eins en meðferð 
notuð fyrir P- deild og endurhæfing 
fyrir dagdeild 
Fer ekki í aðra umferð 

  

19 Ég fékk hæfilega mikinn tíma til 
svefns og hvíldar. 

Spurningin verður tekin úr 
listanum fyrir göngudeild en 
verður eins fyrir P- deild 
Fer ekki í aðra umferð 

  

20 Upplýsingum var miðlað til mín 
þegar ég var tilbúin að taka á 
móti þeim. 

Mér voru ekki gefnar upplýsingar 
fyrr en ég var tilbúin að taka á móti 
þeim 
Fer í aðra umferð 
 

Fagfólkið gætti þess að gefa 
mér eingöngu upplýsingar 
sem ég var tilbúin að taka á 
móti 

 

21 Ég fékk þær upplýsingar sem ég 
þurfti þegar ég óskaði eftir 
þeim. 

Ég fékk þær upplýsingar sem ég 
þurfti þegar ég bað um þær. 
Fer ekki í aðra umferð 

  

22 Ég lærði það sem ég þurfti að 
vita til að geta tekist á við 
ástand mitt heima fyrir.  

 

Ég lærði það sem ég þurfti til að 
geta tekist á við ástand mitt heima 
fyrir 
Fer ekki í aðra umferð 

 Mér var kennt það sem ég 
þurfti til að geta tekist á við 
ástand mitt heima fyrir 

23 Fjölskyldu minni og vinum var 
mætt af virðingu. 

Framkoma fagfólks við mína 
nánustu endurspeglaði virðingu í 
þeirra garð 
Fer í aðra umferð 

Framkoma fagfólks við mína 
nánustu endurspeglaði 
virðingu í þeirra garð.  
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24 
Ég veit við hvern ég get haft 
samband ef upp kemur vandi í 
kjölfar útskriftar. 

Ég veit við hvern í get haft 
samband ef upp kemur vandi 
eftir útskrift.  
Fer ekki í aðra umferð 
 

  

25 Ég fékk nákvæmar útskýringar á 
mismunandi valmöguleikum í 
meðferðinni. 

Meðferðin sem var í boði var 
útskýrð vel fyrir mér. 
Fer í aðra umferð 

Meðferðin sem var í boði var 
útskýrð vel fyrir mér. 

 

26 Endurhæfingar/meðferðar 
áætlun mín var útskýrð fyrir 
mér á þann hátt sem ég skildi. 

Hafa meðferð fyrir P- deild og 
endurhæfing fyrir göngudeild 
annars er spurningin alveg eins. 
Fer ekki í aðra umferð 

  

27 Fjölskylda mín og vinir tók þátt í 
meðferðinni/endurhæfingunni 
að því marki sem ég óskaði. 

Mínir nánustu tóku þátt í 
endurhæfingunni/meðferðinni  
eins mikið og ég vildi. 
Fer í aðra umferð 
Hafa endurhæfingu fyrir 
göngudeild og meðferð fyrir P- 
deild 

Mínir nánustu tóku þátt í 
endurhæfingunni/meðferðinni  
eins mikið og ég vildi. 

 

 

28 Mér fannst auðvelt að tjá 
tilfinningar mínar við fagfólkið. 

Er alveg eins  
Fer ekki í aðra umferð 

  

29 Mér var sagt við hverju ég 
mætti búast þegar heim væri 
komið. 

Er alveg eins 
Fer ekki í aðra umferð 

 
 

 

30 Fagfólkið reyndi að sjá til þess 
að mér liði vel. 

Er alveg eins  
Fer ekki í aðra umferð 
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31 
Fagfólkið áttaði sig á mínum 
tilfinningalegu þörfum (s.s. 
áhyggjum, hræðslu og kvíða) 
og tók þær alvarlega. 

Er alveg eins  
Fer ekki í aðra umferð 

  

32 Fagfólkið sem annaðist mig vann 
vel saman. 

Fagfólkið sem kom að mínum 
málum vann vel saman 
Fer ekki í aðra umferð 

  

33 Það kom fyrir að ég fékk meiri 
upplýsingar en ég var tilbúin til 
að taka á móti. 

Spurningin er orðuð sem neikvæð 
fullyrðing og var tekin úr 
spurningalistanum eftir fyrstu 
umferð ígrundaðra samtala. 
Spurning nr. 20 notuð í staðinn. 

  

34 Ég átti auðvelt með að fá 
nauðsynlegar upplýsingar 
tengdar heilsufari mínu 

Sleppt, er eins og spurning nr. 21.   

35 Ég þurfti ekki að endurtaka 
sömu upplýsingarnar fyrir 
mismunandi fagfólk. 

Er alveg eins Fer ekki í aðra umferð  

36 Ég var hvött/hvattur til að taka 
þátt í að setja mér markmið. 

Er alveg eins Fer ekki í aðra umferð  

 

 

 


