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Útdráttur 

Rannsakendur vildu skoða þá fræðslu sem fram færi í tengslum við ferliaðgerðir barna á FSA. 

Rannsóknin náði til foreldra barna sem fóru í nefeitlatöku og eða röraísetningu í eyru á tímabilinu 

janúar-mars árið 2003. Tilgangurinn var að komast að því hvernig fræðslunni væri háttað og um 

hvaða þætti aðgerðarferlisins foreldrar fengju helst fræðslu. Í erlendum rannsóknum hefur komið 

fram að fræðsla er mikilvæg í tengslum við upplifun foreldra á aðgerðarferlinu. Fái foreldrarnir 

góða fræðslu dragi það úr kvíða og auki ánægju þeirra. Einnig hafa sumar rannsóknir sýnt að 

fræðslu í sambandi við útskrift og eftirfylgni sé ábótavant. 

Unnin var spurningalisti frá grunni og lagður fyrir foreldra barnanna á vöknunardeild FSA. 

Munnlegt samþykki jafngilti þátttöku og var aflað áður en listarnir voru afhentir. Foreldrarnir 

skiluðu útfylltum spurningalistunum ýmist í pósti eða á vöknunardeild. Afhentir voru 60 listar og 

skiluðu sér 40 listar þannig að svörunin var 67%. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir foreldrar sögðust hafa fengið fræðslu um 

aðgerðarferlið og aðgerðina sjálfa. Læknir veitti foreldrum fræðslu 97,5% tilvika og 

hjúkrunarfræðingur í 50% tilvika. Þá sagðist meirihlutinn hafa fengið formlegt viðtal og einungis 

þriðjungur skriflegar upplýsingar. Í ljós kom vöntun á fræðslu hvað snerti það sem fram fer eftir 

aðgerð, um útskrift og aðhlynningu barnsins heima. Í heildina fannst foreldrum aðstaðan góð og 

flestir voru ánægðir með viðmót og  þjónustu starfsfólks. Rúmlega helmingur foreldranna voru 

sammála því að börn og fullorðnir ættu að vera á aðskildum stöðum á vöknunardeild og tæpur 

helmingur taldi sig hafa þörf fyrir eftirfylgni heima.  

Rannsakendur telja að bæta megi fræðsluna um það sem á sér stað eftir aðgerð og heima fyrir. 

Þá er afhending skriflegrar fræðslu í formi bæklings fyrir aðgerð góður kostur til að miðla 

upplýsingum. Fræðsla er mikilvægur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og þyrftu þeir að vera 

virkir í að veita góða og markvissa fræðslu til að bæta þjónustu við skjólstæðinga sína á FSA.  
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Abstract 

The purpose of this quantitative study is to review the education which parents received while 

their children were undergoing ambulatory surgery in FSA in the period of January to March 

2003. Studies made in other countries show that education is important concerning the experience 

of parents of the ambulatory process. If parents get a good educational programme they are less 

anxious and more satisfied. 

The data was collected by a questionnaire handed to the parents of children undergoing 

myringotomy and adenoidectomy in the recovery room in FSA. As soon as verbal approval was 

obtained from the parents they received the questionnaire and they returned it back by mail or in 

the recovery room before discharge. 

Sixty questionnairies were handed over and forty of them returned to the researchers, hence, 

the response rate was 67%. For the analytical process of the data, the statistical program SPSS 

and the spreadsheet program Excel for picturesque presentation were used. 

The main results are that most of the parents were satisfied with the attitude and the service 

from the staff in the recovery room. They were also satisfied with the facilities at the reception of 

the operating ward and in the recovery room. 

Most of the parents reported getting education about the preparation of the surgery and the 

surgical procedure itself. Most parents received their information from a physician and half of 

them from a nurse. The majority of the parents reported that they received information through an 

interview but only one third of them received written information. It was also established that 

education regarding the postoperative process, discharge and homecare of the child were 

inadequate. More than half of the parents agree that adults and children should be in separate 

places in the recovery room and less than half think that there is need for a follow-up at home 

after discharge.  
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Based on the study’s results, the researchers conclude that improvements can be made 

regarding the education after the surgery and at home. In that case the researchers consider  

leaflets a good option to share information. Education is an efficient way to improve the service 

given to clients at FSA. 

Key concepts: Children – parents – ambulatory surgery – education  
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