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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf, þekkingu og ánægju almennings á svæði 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands á Egilsstöðum (HSAE) til þeirrar þjónustu sem 

stofnunin veitir. Rannsóknin var megindleg lýsandi rannsókn (quantitative descriptive 

research). Mælitækið var spurningalisti sem ekki hefur verið notaður áður en hann var 

þróaður af rannsakendum og yfirfarinn af leiðbeinanda.      

Þýðið í rannsókninni voru íbúar, 18 ára og eldri, á þjónustusvæði HSAE sem voru með 

lögheimili á svæðinu í desember 2003 og höfðu póstnúmer 700, 701 og 720. Úrtakið var 

valið með kerfisbundnu slembiúrtaki úr þýðinu. Það voru sendir út 145 staðlaðir 

spurningalistar og svöruðu 82 sem eru 56,2% úrtaksins. Einnig gafst þátttakendum 

tækifæri til að koma með skriflegar athugasemdir. 

Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að góð leið til að fá upplýsingar um viðhorf 

skjólstæðinga sé að senda út spurningalista og jafnframt sé nauðsynlegt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að gera rannsóknir til þess að fá betri innsýn í viðhorf þeirra og þarfir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 75% af þeim sem tóku afstöðu voru ánægðir með 

þjónustuna og starfsfólkið. En það voru vissir þættir í þjónustunni sem ekki var eins mikil 

ánægja með eins og lokun fæðingardeildar og hvað var erfitt að fá tíma hjá lækni. Það 

kom einnig fram þörf á því að stofnunin kynnti þjónustu sína betur og æskilegt þótti að 

hún hefði góða heimasíðu með aðgengilegum upplýsingum.   

 

Lykilhugtök: Ánægja notenda (sjúklinga, skjólstæðinga), viðhorf notenda, þekking 

notenda, gæði heilbrigðisþjónustu, megindleg rannsóknaraðferð. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine attitudes, knowledge and satisfaction towards 

the service provided in the Health Care Institution in Egilsstadir (HSAE), in the east part 

of Iceland. A quantitative descriptive design was used in this study. The instrument was a 

questionnaire that was developed by the researchers and reviewed by their supervisor. 

The population in this study was 18 years and older living in the service area of HSAE in 

December 2003 with the postal codes 700, 701 and 720. The sample was selected from 

the population using a systematic random sampling method. A total of 145 questionnaires 

were mailed to the subjects, 82 subjects responded to the questionnaires which was 56,2% 

of the sample. 

In international studies it has been shown that a good way to get information about the 

clients’ attitude is to mail questionnaires. It is necessary for nurses to conduct studies to 

get better insight into individuals’ attitudes and needs. 

The results of this study showed that 75% of those who participated were satisfied with 

the service and the staff. However, there were certain components of the service which the 

participants were not satisfied with such as closing of the delivery room and how hard it 

was to get an appointment with a physician. The results also showed that there was need 

for more information from the institution regarding the service provided there and that it 

would be preferable to have a good web page with accessible information. 
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