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Útdráttur 

Rannsóknin: Í verkjaskólanum í Kristnesi sem er starfræktur innan 

endurhæfingardeildar  Sjúkrahússins á Akureyri hafa sjúklingar skráð og metið eigið 

heilsufar á sérstök eyðublöð. Blöðin og vinnulagið sem þeim tengist byggja m.a. á 

hugmyndafræði um einstaklingsmiðaða nálgun, gagnvirk samskipti, sameiginlegri 

ákvarðanatöku og á því að byggja hjúkrun á þeirri merkingu sem sjúklingar leggja í 

aðstæður sínar. 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar sem er fyrirbærafræðileg var annars vegar að 

kanna reynslu sjúklinga af því að fylla út sjálfsmatseyðublöðin og meta þannig 

heilsufarstengda þætti og hins vegar að kanna reynslu sjúklinga af þeirri meðferð sem 

verkjaskólinn hefur að bjóða. 

Rannsóknarspurningar: Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hver er reynsla sjúklinga í endurhæfingu af heilsufarstengdu sjálfsmati? 

2. Hver er reynsla sjúklinga af endurhæfingu verkjaskólans í Kristnesi? 

Aðferð: Við gerð rannsóknarinnar var notast við rannsóknaraðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði. Tekin voru opin viðtöl við fjóra sjúklinga sem síðan voru 

greind í þemu og sett upp í greiningarlíkön.  

Niðurstöður: Aðalþemað í geiningarlíkani I sem fjallar um reynslu sjúklinga af 

sjálfsmatinu var: Jákvæð upplifun af sjálfsmati en þörf á umræðu. Meginþemun voru: 

Áhrif á samskipti og óljós tilgangur með sjálfsmatinu. Í greiningarlíkani II sem lýsir 

reynslu sjúklinga af endurhæfingunni í verkjaskólanum var aðalþemað: Stuðningur og 

umhyggja. Meginþemun voru: Sameiginleg ákvarðanataka, einstaklingsmiðuð nálgun, 

ánægja með samskipti og aðgengi að starfsfólki, hvatning, hvíld og of miklar 

væntingar. 
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Ályktanir: Reynsla sjúklinga af sjálfsmatinu og endurhæfingunni í verkjaskólanum er 

jákvæð en það mætti gefa þeim betra tækifæri á umræðum um sjálfsmatið. Einnig 

þyrfti að útskýra markmið sjálfsmatsins betur fyrir sjúklingum svo þeir upplifi virka 

þátttöku og sameiginlega ákvarðanatöku í endurhæfingarferlinu. Sjálfsmatið hefur 

samt sem áður góð áhrif á samskipti milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks. 

Lykilhugtök: Sjálfsmat, endurhæfing, langvinnir verkir, einstaklingsmiðuð nálgun, 

sameiginleg ákvarðanataka. 
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Abstract 

The research: In verkjaskólinn which is a program at the the Rehabilitation ward at 

Kristnes at the Hospital in Akureyri, patients have assessed health related issues using 

specific self-assessment formats. The self-assessment formats and the practice related 

to them is among other things based on theoretical framework regarding person-

centred care, interactive communication, shared decision making and on grounding 

nursing on the meaning patients ascribe to their health conditions. 

Objective: The purpose of this phenomenological study is to explore patients’ 

experience of assessing health related issues by use of the self-assessments and also to 

explore their experience of the rehabilitation in the program, verkjaskólinn.  

Research questions: Two research questions were posed.  

How do patients at rehabilitation experience health related self-assessment? 

How do patients experience the rehabilitation at the verkjaskólinn at Kristnes? 

Method: A phenomenological research method was used in accordance with the 

Vancouver-school of phenomenology. Open interviews were made with four patients 

and subsequently analysed into themes. 

Results: The former overriding theme that described the experience of the self-

assessment formats was: Positive experience of the self-assessment formats but a need 

for a better communication. The main themes of the overriding theme were: influence 

on communication and uncertain purpose. The latter overriding theme that described 

the experience of the rehabilitation was: shared decision making, individualized care, 

satisfying communication, motivation, availability, relaxation and over expectations. 

Conclusion: The patients’ experience of the self-assessment formats and the 

rehabilitation is positive but it could be more effective to better explain the purpose of 

the self-assessment in order for the patients to experience a sense of control in regards 
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to active participation and decision making in the whole rehabilitation process. Never 

the less the self-assessment formats have proven to have a positive influence on the 

communication between patients and health care professionals.  

 

Key concepts: Self-assessment, rehabilitation, chronic pain, person-centred care, 

shared decision making.  
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Kafli 1 

Inngangur 

1.1. Bakgrunnur rannsóknar 

Undanfarinn áratug hefur Kristín Þórarinsdóttir, lektor á Heilbrigðisvísindasviði 

Háskólans á Akureyri og verkefnastjóri í skráningu hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri (FSA) þróað heilsufarstengt sjálfsmat fyrir sjúklinga á endurhæfingar- og 

geðsviði. Sjálfsmatið var þróað í samvinnu við hjúkrunarfræðinga sem unnu á þessum 

sérsviðum á FSA. Sjálfsmat þetta hefur verið innleitt á nokkrum endurhæfingar- og 

geðdeildum á Íslandi, þar á meðal á endurhæfingardeildinni í Kristnesi, FSA, þar sem 

þróun sjálfsmatsins hófst. Sjálfsmatið samanstendur af sjálfsmatseyðublöðum en á 

þau skrá sjúklingar heilsufarstengda þætti, greina heilsufarsvandamál sín og meta 

síðan hvað vandamálið veldur þeim miklum óþægindum. Miðað er við að 

hjúkrunarfræðingar ræði síðan matið við sjúklinganna og setji fram 

hjúkrunargreiningar í samráði við þá. Markmið sjálfsmatsins er að stuðla að 

einstaklingsmiðaðri og heildrænni nálgun; bæta skráningu hjúkrunar, stuðla að 

bættum samskiptum og meðferðarsambandi milli hjúkrunarfræðinga; stuðla að 

þátttöku sjúklinga, sjálfræði og sameiginlegri ákvarðanatöku (Kristín Þórarinsdóttir, 

2009). 

 Rannsóknir Corneliu Ruland lögðu mikilvægan grunn að hugmyndafræði 

heilsufarstengda sjálfsmatsins (Kristín Þórarinsdóttir, 2009) en niðurstöður 

íhlutunarrannsókna hennar sýna að þegar sjúklingar skilgreina eigin þarfir, alvarleika 

þeirra og mikilvægi þess að fá hjálp, miðast skipulag þjónustu frekar við þarfir þeirra 

og þeir ná frekar þeim árangri sem þeir vænta.
 
Slíkt auðveldar því sjúklingum að taka 

þátt á eigin forsendum eða að þátttaka þeirra sé einstaklingsmiðuð (Ruland, 1999; 
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2002). Þá byggist hugmyndafræðin meðal annars á heildrænni nálgun NANDA 

heilsufarslyklanna, og samskiptakenningum Peplau og Orlando (Kristín 

Þórarinsdóttir, 2009). 

Fyrirbærafræðileg rannsókn þar sem reynsla sjúklings og hjúkrunarfræðings í 

Kristnesi var könnuð með sjálfmatsblöðunum leiddi í ljós að sjálfsmatið hafði 

valdeflandi áhrif á sjúklinginn, sem fólst meðal annars í því að sjúklingnum fannst 

eflandi að leggja sjálfmatið fram og hann varð meðvitaðri um heilsu sína. Einnig 

skipti máli að sjúklingnum fannst hann metinn að verðleikum og betri samskipti urðu 

milli sjúklings og fagaðila fyrir tilstuðlan blaðanna. Hins vegar virtust blöðin ekki 

stuðla að sameiginlegri ákvarðanatöku (Hildur Ey Sveinsdóttir, 2006).  

Í þessu verkefni verður lögð áhersla á endurhæfingu, meðferð við langvinnum 

verkjum og einstaklingsmiðaða nálgun en hún miðast við að heilbrigðisstarfsfólk 

leggi sig fram við að skilja þarfir sjúklinganna og vinni með þeim í að ná settum 

markmiðum (Kitwood og Bredin, 1992; Kvåle og Bondevik, 2008).  Slík nálgun 

leggur áherslu á sjúklinginn í heild sinni og að hann sé í miðju ferlinu um 

ákvarðanatöku (Leplege o. fl., 2007).  

Langvinnir verkir eru skilgreindir sem verkir sem hafa staðið lengur en 3-6 

mánuði og eru alment taldir sem eitt af útbreiddustu og erfiðustu 

heilbrigðisvandamálum samtímans (NANDA, 2001). Langvinnir verkir geta haft 

gríðarlegar afleiðingar bæði líkamlega og andlega. Að lifa með langvinna verki getur 

breytt lífi einstaklinga og jafnvel stjórnað því algerlega (Eiríkur Líndal, 1998). Á 

síðastliðnum tuttugu árum hafa langvinnir verkir verið vaxandi vandamál og hefur 

rannsóknum á upplifunum fólks af því að lifa með langvarandi veikindi farið fjölgandi 

(Thorne o.fl., 2002). 
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Þá verður einnig lögð áhersla á valdeflingu sem felur í sér að stuðla að sjálfstæði 

svo möguleikar einstaklinga á heilbrigði og heilsuhreysti séu sem mestir. Fólk er 

aðstoðað við að læra inn á sjúkdóma sína og ástæður fyrir vanlíðaninni og 

heilsubrestum. Eitt af hugtökunum sem tengjast valdeflingu er styrking. Styrking á sér 

stað þegar heilbrigðisstarfsfólk gefur sjúklingum valmöguleika en hvetur þá einnig til 

að taka ábyrgð á sjálfum sér og taka að lokum sjálfstæðar ákvarðanir (Lau, 2002).  

Mikilvægi samskipta og tengsla í hjúkrun hefur verið studd af 

samskiptakenningum Orlando og Peplau sem voru brautryðjendur á sínu sviði. Í því 

samhengi skal þess getið að Peplau var fyrsti fræðimaðurinn sem hélt því fram að 

samskipti hefðu marktæk meðferðargildi í hjúkun. Peplau taldi að hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins væri að aðstoða sjúklinga við að hjálpa sér sjálfir (Kristín 

Björnsdóttir, 2005).    

1.2. Tilgangur rannsóknar 

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg rannsókn samkvæmt Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003) og er tilgangur hennar annars vegar, að 

kanna reynslu skjólstæðinga verkjaskólans í Kristnesi á heilsufarstengda sjálfsmatinu. 

Hins vegar er tilgangurinn að kanna reynslu skjólstæðinga verkjaskólans af 

endurhæfingunni í heild sinni.  

1.3. Rannsóknarspurningar 

1. Hver er reynsla sjúklinga í verkjaskólanum í  Kristnesi af heilsufarstengdu 

sjálfsmati? 

2. Hver er reynsla sjúklinga í verkjaskólanum af endurhæfingunni í Kristnesi? 
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1.4. Skilgreining hugtaka 

Heilsufarstengt sjálfsmat: Sjálfsmatið sem samanstendur af sjálfsmatseyðublöðum 

en á þau skrá sjúklingar og meta heilsufarstengda þætti, greina heilsufarsvandamál sín 

og meta síðan hvað vandamálið veldur þeim miklum óþægindum. Í sjálfsmatinu koma 

fram líkamlegir og sálfélagslegir heilsufarsþættir sem byggjast á flokkunarkerfi 

NANDA.  

Fyrirbærafræði: Eigindleg rannsóknaraðferð sem fæst við að fá einstaklinginn til að 

tjá sig um eigin upplifun og reynslu á ákveðnu fyrirbæri. Hver og einn einstaklingur 

hefur sína sérstöku og mikilvægu upplifun (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 

Endurhæfing: Endurhæfing miðar að því að skjólstæðingar nái aftur eins góðri 

líkamlegri, andlegri og félagslegri færni on unnt er (WHO, Regional office for 

Europe, 1986).  

Styrking og valdefling: Valdefling byggist á því að skjólstæðingurinn sé virkur 

þátttakandi í meðferð og meðvitaður og ákveðinn í því að taka breytingum (Mok, 

2001). Styrking krefst þess að einstaklingar taki ábyrgð á sjálfum sér og taki 

sjálfstæðar ákvarðanir í samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk byggðar á möguleikum 

gefnum af fagfólki (Lau, 2002).  

Einstaklingsmiðuð nálgun:  Nálgun þar sem heilbrigðisstarfsfólk leggur sig fram við 

að skilja þarfir sjúklinganna og vinnur með þeim í að ná settum markmiðum (Kitwood 

og Bredin, 1992). Einstaklingsmiðuð nálgun leggur áherslu á sjúklinginn í heild sinni 

og að hann sé í miðju ferlinu um ákvarðanatöku (Leplege o.fl., 2007).  

1.5. Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur hafa litla reynslu af heilsufarstengdu sjálfsmati sjúklinga og 

vinnulaginu sem því tengist. Samt sem áður kynntust þeir því í klínísku námi sínu á 

geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri (FSA) þar sem þeim fannst sjálfsmatið nýtast vel í 
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geðhjúkrun. Á geðdeildinni fyllir sjúklingurinn út heilsufarstengda sjálfsmatið og fer 

hjúkrunarfræðingur yfir blöðin með honum til að staðfesta þá merkingu sem 

sjúklingurinn hefur lagt í heilsufar sitt og aðstæður. Að mati rannsakenda fást oft betri 

og nánari upplýsingar með sjálfsmati en með hefðbundinni upplýsingasöfnun. Einnig 

myndast náið samband milli sjúklinga og hjúkrunarfræðinga vegna þess að með með 

notkun sjálfsmatsins skapast oft nánar og persónulegar umræður. Reynslan var sú að 

sjúklingar leituðu oftast til þess hjúkrunarfræðingsins sem fór yfir sjálfsmatsblöðin 

með þeim. Rannsakendum finnst því mjög áhugavert að kanna hvernig 

heilsufarstengda sjálfsmatið er notað í Kristnesi og hver reynsla sjúklinga af því er.  

Rannsakendur telja að það sé mikilvægt að virkja sjúklinga í meðferðarferlinu 

og telja sjálfsmatið góða leið til þess. Einnig telja þeir að með notkun sjálfsmatsins 

geti myndast gott meðferðarsamband milli sjúklinga og fagaðila. Ef sjálfsmatið er 

notað vel getur það orðið til þess að sjúklingar verði meðvitaðri um eigin líðan og 

ábyrgari fyrir sínu eigin heilbrigði. Einnig telja rannsakendur að meðferð sjúklinga 

verði markvissari með notkun sjálfsmatsins og þar af leiðandi árangur meðferðarinnar 

betri. 

1.6. Vísindalegur ávinningur 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta mögulega varpað ljósi á reynslu sjúklinga af 

heilsufarstengdu sjálfsmati og endurhæfingu verkjaskólans í Kristnesi. Sýnt hefur 

verið fram á að notkun heilsufarstengds sjálfsmats geti aukið samskipti milli 

einstaklinga og heilbrigðisstétta, stuðlað að öryggi og samfellu í heildrænni hjúkrun. 

Þá er heilsufarstengt sjálfsmat mikilvægur þáttur í að meta þarfir hvers og eins. 

Rannsakendur telja mikilvægt að kanna reynslu sjúklinga af heilsufarstengda 

sjálfsmatinu í þeim tilgangi að hvetja sjúklinga til þátttöku í gagnvirkum samskiptum 

og til þróunnar vinnulags. 
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Einnig þykir rannsakendum mikilvægt að kanna reynslu sjúklinga á 

einstaklingsmiðaðri nálgun og viðhorfi þeirra til hennar, þar sem samfélagið gerir 

síauknar kröfur um árangursríkari, einstaklingshæfðari og heildrænni hjúkrun. 

Rannsakendur telja því mikilvægt að fyrirbærafræðilegar rannsóknir verði gerðar á 

málefnum sem þessum til að auka skilning á einstaklingum út frá þeirra eigin 

sjónarmiðum og veita einstaklingsmiðaða hjúkrun. Það er eindregin ósk rannsakenda 

að með niðurstöðum rannsóknarinnar verði hægt að stuðla að áframhaldandi þróun 

þekkingar á einstaklingsmiðaðri nálgun í heilbrigðisvísindum. 

1.7. Aðferðafræði 

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg rannsókn samkvæmt Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði. Reynsla fólks af heiminum er aðaláhersla í aðferðafræði 

fyrirbærafræðinnar. Gagnasöfnun fer fram með viðtölum við þátttakendur um 

upplifun og reynslu þeirra á einhverju ákveðnu fyrirbæri sem rannsaka á. Gögnin eru 

síðan greind í þemu út frá upplýsingunum sem þátttakendur gefa um fyrirbærið 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Ef kryfja á flókin málefni til mergjar er fyrirbærafræðileg rannsókn kjörin 

aðferðafræði þar sem hún gefur tækifæri til að taka opin, djúp viðtöl við einstaklinga 

og dýpka þannig skilning á fyrirbærinu. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði bendir á 

að sérhver einstaklingur sé einstakur og sjái heiminn með sínum augum og mat hans á 

umhverfinu eða fyrirbærinu mótist af fyrri reynslu og eigin túlkun á henni. Til þess að 

skilja einstaklinginn þarf að eiga samræður við hann og leggja hlustir við það sem 

hann hefur að segja, kryfja það til mergjar og mynda heildstæða mynd af fyrirbærinu. 

Fyrirbærafræði fellur vel til að safna bakgrunnsupplýsinum til frekari rannsókna og 

tillögur eru settar fram svo hægt sé að rannsaka þær betur síðar meir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  
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1.8. Uppbygging rannsóknarskýrslunnar 

 Rannsóknarskýrslan skiptist í eftirfarandi kafla: 

Inngangur:  Kynning á rannsóknarskýrslunni og yfirlit. 

Fræðileg umfjöllun: Samantekt á fræðilegu efni og upplýsingum sem tengjast 

rannsóknarefninu. 

Aðferðafræði: Umræða um aðferðafræði rannsóknarinnar, siðferðilega þætti 

og trúverðugleika eða réttmæti hennar.  

Niðurstöður: Niðurstöður fléttaðar saman í texta. 

Umræður: Fræðileg umfjöllun er tengd við niðurstöður rannsóknarinnar 

og niðurstöður túlkaðar.  

Samantekt: Umræða um hagnýt gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun og 

hugleiðingar rannsakenda varðandi málefnið. Einnig rætt um 

takmarkanir rannsóknarinnar. 

1.9. Samantekt 

 Það er álit rannsakenda að gerð þessarar rannsóknar sé mjög mikilvæg með 

þarfir skjólstæðinga verkjaskólans í huga. Niðurstöður úr mörgum rannsóknum hafa 

sýnt mikilvægi þess að sjúklingar séu virkir þátttakendur í meðferðarferli sínu og séu 

hvattir til að taka ábyrgð á heilbrigði sínu. Þessi rannsókn sýnir reynslu skjólstæðinga 

verkjaskólans í Kristnesi af því að fylla út og meta eigið heilsufar á þess til gerð 

sjálfsmatsblöð. Eindregin ósk rannsakenda er að þessi rannsókn hvetji til markvissara 

vinnulags varðandi umrætt sjálfsmat. 



Kafli 2: Fræðileg umfjöllun  8 

Kafli 2 

Fræðileg umfjöllun 

2.1. Inngangur 

 Efni kaflans fjallar í upphafi um langvinna verki, verkjameðferð fyrr og nú og 

endurhæfingu einstaklinga með langvinna verki. Fjallað er um endurhæfinguna í 

Kristnesi, stundaskrána þar og notkun heilsufarstengda sjálfsmatsins. Farið er yfir hvað 

felst í því að vera í endurhæfingu í verkjaskólanum, hvernig endurhæfingin fer fram og 

hverjir koma að henni. Í seinni hluta kaflans er lögð sérstök áhersla á 

einstaklingsmiðaða nálgun og valdeflingu. Einnig verður stuttlega rætt um mælitækið 

COPM sem er hannað til að greina breytingar á sjálfskynjun skjólstæðinga á eigin getu 

yfir ákveðinn tíma. COPM er víða notað á endurhæfingastofnunum hér á landi og 

hentar einstaklingum í öllum aldurshópum með margskonar vandamál. (Law o.fl., 

2005). 

2.2. Verkir 

Á síðari hluta 20. aldar eða um árið 1965 jókst þekking á verkjum og 

lífeðlisfræði verkja þegar Melzack og Wall settu fram byltingarkennda kenningu um 

sársaukaboð. Þessi kenning er kölluð hliðkenningin eða „gate control theory“ og fjallar 

um hvernig sársaukaboð fara gegnum einskonar hlið í bakhorni mænu. Þar geta annars 

konar boð lokað hliðinu og þannig minnkað sársaukann (Melzack og Wall, 1965). 

Kenningin olli straumhvörfum í þekkingu á verkjum og skilning á virkni verkjalyfja. Á 

þessum tíma varð verkjameðferð ein af sérgreinum heilbrigðisvísinda og þverfaglegir 

hópar hófu samstarf og unnu með verkjameðferð sjúklinga frá ýmsum hliðum. Meiri 

þekking á verkjum varð til þess að farið var að líta á verki sem ekki aðeins líkamlegt 

fyrirbæri heldur einnig sálrænt. Félagslegir þættir koma einnig hér við sögu því fólk 
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sem þjáist af verkjum svo vikum og mánuðum skiptir vill einangrast og oft á tíðum 

lendir það í einskonar vítahring sem erfitt er að losna úr (Vlaeyen, Crombez og 

Goubert, 2007). 

  2.2.1. Langvinnir verkir. Verkjum er skipt í tvo hópa, bráðaverki og langvinna 

verki. Ekki verður rætt um bráðaverki hér. Langvinnir verkir eru skilgreindir sem 

verkir sem hafa staðið lengur en 3-6 mánuði og eru almennt taldir sem eitt af erfiðustu 

og útbreiddustu heilbrigðisvandamálum nútímans (NANDA, 2001). Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif langvinnra verkja og meðferð þeirra og hafa 

niðurstöður þeirra meðal annars leitt í ljós að langvinnir verkir geta breytt lífi 

einstaklinga og jafnvel stjórnað því og haft alvarlegar andlegar afleiðingar (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2007). Verkir trufla starfsgetu einstaklinga sem getur haft áhrif á 

fjárhagslega afkomu þeirra. Matarvenjur, hreyfigeta og félagslegar afleiðingar koma 

þarna einnig við sögu. Almenn þátttaka í hinu daglega lífi innan heimilis og utan getur 

raskast vegna verkja sem hafa þar með áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar. Í 

slæmum tilfellum getur fólk einangrast smátt og smátt frá vinum og orðið utanveltu í 

félagslífi (Eiríkur Líndal, 1998). 

Mjög er misjafnt hvernig fólk tekst á við verkina og aðlagast þeim. Í sumum 

tilfellum er allt líf fólks undirlagt og þarf það oft mikla aðstoð við daglegar athafnir. 

Konur eru í miklum meirihluta þeirra sem þjást af langvinnum verkjum í flestum 

vestrænum löndum (Hafdís Skúladóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2010). Einnig eru 

konur líklegri til að finna fyrir víðtækari verkjum en karlar og eru það oftast óútskýrðir 

stoðkerfisverkir og þykja frekar tengdir tilfinningalegum þáttum en sálfræðilegum eins 

og hjá körlum (Werner, Steihaug og Malterud, 2003). 
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2.2.2. Verkjameðferð fyrr og nú. Að finna fyrir sársauka hefur hvatt menn til 

að leita orsaka sársaukans og hvernig hægt sé að eiga við og jafnvel lækna hann. Ein af 

fyrstu kenningunum um sársauka og verki er að verkir sem ekki stöfuðu af sjáanlegum 

ummerkjum eða eftir slys væru af völdum einhverskonar djöfla, menn væru undir 

áhrifum illra afla. Meðferðin við kvölunum var því framkvæmd af seiðkörlum eða 

galdrakörlum við sérstakar særingarathafnir (Sabatowsky, Schafer, Kasper, Brunsch og 

Radbruch, 2004). Hér á eftir verður farið örstutt til fróðleiks og gamans yfir sögu 

verkjameðferða.  

Til forna notuðu Grikkir og Rómverjar fiska úr ánni Níl sem gáfu frá sér 

rafmagn til að laga höfuð- og tannverk. Fiskar með rafmagni voru einnig notaðir við 

lækningar á depurð og flogaveiki. Lauf Coca-plöntunnar hafa lengi verið notuð til að 

lina verki og eru til heimildir allt frá 1300 fyrir Krist frá Inkum í Perú. Ópíum hefur 

verið til frá örófi alda og er ritað um notkun þess í Hómerskviðu til að gleðja og lina 

þjáningar hermanna Seifs. Úr ópíumvalmúanum er svo hægt að búa til mörg verkjalyf 

svo sem morfín og heróin, en morfín er eitt mest notaða verkjalyfið í dag. Önnur 

merkileg uppgötvun í þróun leiða til að vinna á verkjum varð þegar læknar áttuðu sig á 

notkun eters og klóróforms í gasformi. Allt í einu var hægt að draga tennur úr fólki án 

þess að það fyndi til og fjarlægja æxli úr fólki með skurðaðgerð sársaukalaust. 

Níturoxíð eða hláturgas varð einnig vinsælt verkjalyf en varð síðan mun vinsælla í 

veisluhöldum hjá fína og ríka fólkinu (R.Sabatowsky o.fl., 2004). 

 Nú eru tímarnir breyttir og meðhöndlun verkja mun þróaðri og víðtækari, farið 

er að huga að einstaklingnum í heild en ekki bara verkjum sem um ræðir hverju sinni. 

Oft á tíðum hafa einstaklingar með langvinna verki lent í einhverskonar áföllum í 

lífinu, til dæmis í æsku og því ekki víst að verkjalyf ein og sér geti hjálpað. Talið er að 
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sálrænir þættir samfara langvinnum verkjum geti bæði verið orsök og afleiðing 

verkjanna (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007).  

2.2.3. Meðferð langvinnra verkja í dag. Verkjameðferð í dag er mjög 

yfirgripsmikil og erfitt að útskýra í stuttu máli en þegar einstaklingar þjást af verkjum 

til langs tíma þarf að nálgast vandamál þeirra frá mörgum hliðum (Vlaeyen, Crombez 

og Goubert, 2007).  

 Ólíkt verkjameðferð við bráðaverkjum þar sem leitast er við að lækna og laga 

orsakavaldinn er markmiðið með meðferð langvarandi verkja að auka virkni og getu 

einstaklinga til að lifa með verkjunum sem hugsanlega hverfa aldrei. Til þess að ná því 

markmiði þarf að veita einstaklingsmiðaða og fjölþætta nálgun með samvinnu 

sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðinga og lækna (Holten og 

Veasey, 2008). 

 Í gegnum tíðina hafa morfín og bólgueyðandi verkjalyf verið ríkjandi í meðferð 

langvarandi verkja en með vaxandi kröfu um örugga og árangursríka lyfjameðferð 

sjúklinga hefur jafnframt aukist krafan um betri verkjalyf (Langford, 2006). 

Eins og fram kom hér að ofan upplifa einstaklingar með langvinna verki oft 

kvíða, depurð og hjálparleysi sem veldur svefnleysi og leiðir oft til of mikillar 

lyfjanotkunar til að lina verkina (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007). Í grein sinni um sálfræði 

langvinnra verkja og meðferð þeirra árið 2007 skrifar Johan Vlaeyen um tvo 

frumkvöðla í meðferð langvinnra verkja, amerísku sálfræðingana Georg Engel (1913-

1999) og Wilbert Fordyce (1923-2009). Þeir voru með þeim fyrstu til að nefna 

mikilvægi þess að nálgast einstaklinginn út frá umhverfi hans og hegðun. Engel taldi 

að veikindi almennt og þar með taldir verkir væru flókin fyrirbæri og að horfa þyrfti 

ekki aðeins á líkamlega þætti heldur einnig sál- og samfélagslegar hliðar eins og 

hegðun, tilfinningar, trú og bjargráð einstaklinganna. Fordyce lagði áherslu á 
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hegðunarmynstur sjúklinga. Horfa ætti til þess hvernig sjúklingarnir hegða sér frekar 

en að hlusta eftir því hvernig þeir lýsa verknum. Fólk sem þjáist af verkjum hefur oft 

tilhneigingu til að búa til líkamlegan sjúkdóm til að gera verkina sýnilegri (Vlaeyen, 

Crombez og Goubert, 2007). Nýleg rannsókn á þörfum kvenna með króníska verki 

sýnir fram á að þær konur skilgreini helst hjá sér eftirfarandi þarfir: Þörf fyrir einhvern 

nákominn til að treysta, þörf fyrir að hafa hlutverk, þörf fyrir aðstoð við heimilið, 

fjárhaginn, þörf fyrir stuðning frá sérfræðingum og síðast en ekki síst þörf fyrir að 

forðast sjúklingshlutverkið og viðhalda heiðri sínum. Í rannsókninni er einnig bent á 

þörfina fyrir að fá sjúkdómsgreiningu, því eftir að hafa fengið greiningu gátu konurnar 

frekar útskýrt ástæðu verkjanna og á sama tíma minnkað misskilning, vantrú og 

fordóma (Hafdís Skúladóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2010). 

Í Bandaríkjunum árið 2008 voru settar fram eins konar klínískar leiðbeiningar 

eða ráðleggingar um meðferð langvarandi verkja. Þær voru hannaðar til að auka gæði 

meðferðar og til að hvetja lækna og meðferðaraðila til að nálgast einstaklinginn 

heildrænt. Megintilgangur leiðbeininganna eru raunhæf markmiðssetning, 

einstaklingsmiðuð og sálfélagsleg nálgun og sjálfstæði einstaklingsins. 

Leiðbeiningarnar innihalda tvo matsskala fyrir meðferðaraðila bæði til að fara eftir 

þegar verið er að meta langvinna verki og til að fara eftir í meðferðinni þrep fyrir þrep 

(Holten og Veasey, 2008).  

2.3. Endurhæfing  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) miðar endurhæfing að 

því að skjólstæðingar nái aftur eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og 

unnt er. Endurhæfing felur í sér öll þau úrræði sem miða að því að draga úr áhrifum 

fötlunar og þeim hindrunum sem hún veldur. Hún felur jafnframt í sér þau úrræði sem 

gera fötluðu fólki kleift að vera virkir þjóðfélagsþegnar. Endurhæfing er það að draga 
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úr afleiðingum sjúkdóma, fæðingargalla og slysa með því að auka færni sjúklinga til 

allra daglegra athafna og starfa og á þann hátt freista þess að koma í veg fyrir örorku 

eins og frekast er unnt (World Health Organization. Regional office for Europe, 1986). 

Endurhæfing er til þess fallin að aðstoða einstaklinga til að verða eins 

sjálfstæðir og, mögulegt er hverju sinni. Endurhæfing byggist á líkamlegri, andlegri og 

félagslegri aðhlynningu og læknar ekki heldur kennir fólki að lifa eins vel og völ er á. 

Leitast er við að veita einstaklingsmiðaða endurhæfingu og koma til móts við þarfir 

hvers og eins og horfa á getu einstaklingsins en ekki vanhæfni (Healy og Monhan, 

2007). Hugmyndafræði endurhæfingar er að hún sé ekki einungis unnin á sérhæfðum 

endurhæfingardeildum innan spítalanna heldur er hún unnin í þverfaglegri teymisvinnu 

hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa og fleiri fagstétta innan 

heilbrigðiskerfisins. Leiðbeina þarf sjúklingunum til sjálfsbjargar, efla sjálfsstjórn, 

kenna þeim um áhrif streitu og hvernig á að viðhalda heilbrigðu líferni. Í 

endurhæfingarferlinu verður að taka tillit til verkjalyfjameðferðar en hún ætti ekki að 

vera aðalmeðferðarúrræði gegn langvinnum verkjum (Holten og Veasey, 2008).  

Ekki er, svo vitað sé til, nein einföld skilgreining á orðinu endurhæfing því 

endurhæfing fléttast inn í mörg svið og spilar gríðarstórt hlutverk í allri heildrænni 

hjúkrun. Endurhæfing er mótuð með einstaklinginn í huga, vanvirkni hans er skoðuð, 

markmið sett samfara kennslu og fræðslu um hvernig taka má á vandanum. Þá er 

mikilvægt að breyta hugarfari og hegðun einstaklinga til sjálfsbjargar sem auðveldar 

þeim að verða virkir þegnar í þjóðfélaginu (Wade, 2005). 

Innan Hjúkrunarfélags Íslands er sérstök fagdeild 

endurhæfingarhjúkrunarfræðinga. Markmið þeirra er að fræða sjúklinga um 

heilsufarsástand sitt eða sjúkdóm, halda sjúkdómseinkennum í lágmarki eða koma í 

veg fyrir þau. Hjúkrunarfræðingar leggja kapp á að efla sjálfstraust og sjálfstæði 
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sjúklinga, koma þeim úr sjúklingahlutverkinu og taka ábyrgð á eigin heilsu, efla 

heilbrigðisvitund þeirra og fjölskyldna þeirra ( Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga e.d.). 

2.3.1. Endurhæfing í Kristnesi. Í Kristnesi í Eyjafirði hefur verið starfrækt 

endurhæfingardeild frá árinu 1991. Þar starfar þverfaglegt teymi sem aðstoðar 

einstaklinga sem eiga við einhverskonar fötlun að stríða við að verða virkari í lífinu. Í 

teyminu eru hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, 

talmeinafræðingar, félagsráðgjafar, sálfræðingar, sjúkraliðar og aðstoðarfólk. 

Legudeild er opin alla daga fyrir þá sem þurfa að sækja meðferðir í langan tíma eða 

koma langt að og hafa ekki tök á að fara heim eftir kl. 16 á daginn. Að auki er dagdeild 

opin alla virka daga frá kl. 8 á morgnanna til kl. 16 (Ingibjörg Sigfúsdóttir, 2007; 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2009).  

Á endurhæfingardeild koma sjúklingar með mörg mismunandi vandamál og 

sjúkdóma. Að hluta til er lögð áhersla á einstaklingsmiðaða hópmeðferð og að hluta til 

einstaklingsmeðferð. í Kristnesi eru starfræktir þrennskonar endurhæfingarhópar: 

Verkjaskóli, endurhæfing lungnasjúklinga og svokallaður O-hópur, en það er hópur 

offeitra einstaklinga sem fá aðstoð við að létta sig og kennslu í næringarfræði. 

Einstaklingurinn sjálfur er sá sem þarf að leggja fram stærsta framlagið svo árangur 

náist. Oft getur þetta reynst erfitt og getur það verið gott fyrir sjúklinga þegar þeir 

koma inn á Kristnes að þarna eru fleiri einstaklingar að berjast við sína heilsufarslegu 

vandamál, sm eru ekki endilega af sama meiði. Sjúklingarnir eru hvattir til að taka 

eigin ákvarðanir og hefur það sýnt sig að það að sjá aðra sem hugsanlega eru í mun 

verri stöðu hefur hjálpað til við ákvarðanatöku og aukið framfarir (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2009).  
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2.3.2. Verkjaskólinn. Verkjaskóli hefur verið starfræktur í Kristnesi síðan árið 

2003 og þar var fyrst byrjað með hópmeðferðir. Í hverjum hópi eru fimm til sex 

einstaklingar í sex vikur í senn og nær verkjaskólinn að veita um 36 til 42 

skjólstæðingum meðferð á ári (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2009). Vegna þess 

hversu fáir komast að á ári er langur biðlisti og þurfa sumir að bíða í allt að eitt ár áður 

en þeir komast að. Reynt er að forgangsraða eftir alvarleika verkjanna og aðstæðna 

einstaklinga. Tvöfalt fleiri konur en karlar sækja verkjaskólann (Ragnheiður H. 

Arnardóttir, 2009). Aðalmarkmið verkjaskólans er að kenna fólki hvernig má draga úr 

verkjum og auka verkjaþol sitt. Einnig er talið mikilvægt að minnka notkun sterkra 

verkjalyfja. Endurhæfingin byggist að miklu leyti á samvinnu meðferðaraðila og 

skjólstæðinga gegnum endurhæfingarferlið. Meðferðaraðilinn leggur áherslu á að 

leiðbeina skjólstæðingum sínum við að setja sér raunhæf markmið og komast í 

sameiningu að því hvað þeir geta gert og byggja meðferðaráætlunina í samræmi við 

getu þeirra (Ingibjörg Sigfúsdóttir, 2009). 

 Innifalið í verkjaskólanum er margskonar fræðsla, meðal annars í líffærafræði 

og reynt er að kenna fólki hvað það er sem er að valda verkjunum og hvað það getur 

gert til að lina verkina án verkjalyfja. Verkjaskólinn leggur upp með að byggja 

einstaklinga upp líkamlega og andlega í að verða virkir þjóðfélagsþegnar á ný eins og 

hægt er þrátt fyrir verkina (Ingibjörg Sigfúsdóttir, 2007). Heilsufarstengda sjálfsmatið 

sem fjallað verður um hér á eftir styður við ofangreint vinnulag (Kristín Þórarinsdóttir, 

2009). 

2.3.3. Verkjaskóli – hópdagskrá. Þegar einstaklingar koma inn á Kristnes í 

verkjaskólann fá þeir í hendur stundaskrá sem gerð er fyrir allan hópinn, eins konar 

hópdagsskrá. Dagskráin stendur alla virka daga frá kl. 8:15 til 15:45 en frjáls tími er 

um helgar og mega nemendur verkjaskólans ráða hvort þeir dvelja alla vikuna á 
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staðnum eða fara heim í lok dags eða um helgar. Alla virka daga er gert ráð fyrir 

viðtölum, fyrirlestrum um hin ýmsu málefni, hópavinnu með hjúkrunarfræðingi, 

iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, sálfræðingi og lækni. Vatnsleikfimi er að minnsta kosti 

þrisvar í viku þar sem þátttakendum er kennt að gera leikfimisæfingar í vatni og synda. 

Einnig er hægt að fara í heitan pott og slaka á. Gert er ráð fyrir morgunmat, hádegismat 

og kaffihléi í stundaskránni og einnig hvíld eftir hádegishlé. Einnig er gert ráð fyrir 

persónulegum tímum fyrir hvern og einn í stundaskránni til þessa að koma til móts við 

þann sem vill fá aukaviðtal við sálfræðing, lækni, hjúkrunarfræðing eða annan sem 

starfar við verkjaskólann. Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfum og almenn fræðsla hjá bæði 

sálfræðingi, presti og hjúkrunarfræðingum er tvisvar til þrisvar í viku ásamt kennslu í 

réttri líkamsbeitingu og fræðslu um verki og verkjalyf. Eftir kaffihlé er gert ráð fyrir 

slökunartíma fyrir fólkið eftir erfiðan og oft strangan dag (sjá fylgiskjal 7). 

2.3.4. Heilsufarstengda sjálfsmatið.  

Hugmyndafræði og þróun. Undanfarinn áratug hefur Kristín Þórarinsdóttir, 

lektor á Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri og verkefnastjóri í skráningu 

hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA), þróað heilsufarstengt sjálfsmat fyrir 

sjúklinga á endurhæfingar- og geðsviði. Sjálfmatið var þróað með ferliráðgjöf í 

samvinnu við hjúkrunarfræðinga sem unnu á þessum sérsviðum á FSA. Þróun 

sjálfsmatsins fólst í því að auka þátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni. Rannsóknir 

Ruland lögðu mikilvægan grunn að hugmyndafræði heilsufarstengda sjálfsmatsins 

(Kristín Þórarinsdóttir, 2009) en niðurstöður íhlutunarrannsókna hennar sýna að þegar 

sjúklingar skilgreina eigin þarfir, alvarleika þeirra og mikilvægi þess að fá hjálp, 

miðast skipulag þjónustu frekar við þarfir þeirra og þeir ná frekar þeim árangri sem 

þeir vænta.
 
Slíkt auðveldar því sjúklingum að taka þátt á eigin forsendum eða að 

þátttakan þeirra sé einstaklingsmiðuð (Ruland, 1999; 2002). Sjálfsmatseyðublöðin sem 
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sjálfsmatið samanstendur af eru flokkuð samkvæmt heilsufarslyklunum 13 sem 

flokkunarkerfi NANDA hjúkrunargreininga er byggt á (NANDA, 2001). Leggja þessir 

lyklar grundvöll að heildrænni kerfisbundinni upplýsingasöfnun þar sem þeir gefa 

yfirlit yfir líffræðilega og sálfélagslega þætti er tengjast heilsufari og þau margvíslegu 

viðbrögð sem veikindi eða atburðir og álag hafa á hvern einstakling.  

Þá grundvallast hugmyndafræði heilsufarstengda sjálfsmatsins af mikilvægi þess að að 

byggja hjúkrun á þeirri merkingu sem sjúklingar leggja í heilsufar sitt og aðstæður og 

samskiptakenningum Peplau og Orlando (Kristín Þórarinsdóttir, 2005).  

Markmið sjálfsmatsins er að stuðla að einstaklingsmiðaðri og heildrænni nálgun; 

bæta skráningu hjúkrunar, stuðla að bættum samskiptum og meðferðarsambandi milli 

hjúkrunarfræðinga; stuðla að þátttöku sjúklinga og sameiginlegri ákvarðanatöku 

(Kristín Þórarinsdóttir, 2009). Sjálfmat þetta sem hefur verið innleitt á nokkrar 

endurhæfingar- og geðdeildir á Íslandi þar á meðal á endurhæfingardeildina í Kristnesi, 

FSA þar sem þróun sjálfsmatsins hófst.  

Uppbygging og vinnulag. Sjálfsmatið samanstendur af sjálfsmatseyðublöðum en á 

þau skrá sjúklingar og heilsufarstengda þætti, greina heilsufarsvandamál sín og meta 

síðan hvað vandamálið veldur þeim miklum óþægindum. Þá geta sjúklingar skráð 

nánari lýsingar á vandamálinu í sérstakan reit. Einnig skrá sjúklingar styrkleika sína og 

væntingar til endurhæfingar á blöðin (sjá fylgiskjal 1). Miðað er við að sjúklingurinn 

fylli út sjálfsmatið í upphafi endurhæfingarinnar og fái í kjölfarið viðtal við 

hjúkrunarfræðing þar sem farið er yfir blöðin og sjúklingnum gefið tækifæri á að 

útskýra svör sín ef þörf þykir. Þessi blöð eru hluti af sjúkraskrá sjúklingsins og 

markmiðið er að allir aðilar endurhæfingarteymisins nýti sér þær upplýsingar sem þar 

koma fram. Miðað er við að settar séu fram hjúkrunargreiningar og meðferðir í 

samráði við sjúklinginn. Á markmiðsfundum við miðbik endurhæfingarinnar er tekið 
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mið af sjálfsmatinu og í lok dvalar er gert ráð fyrir að sjúklingurinn fylli út sjálfsmatið 

og fari yfir það með hjúkrunarfræðingi. Með því móti getur sjúklingurinn séð „svart á 

hvítu„ árangur endurhæfingarinnar (Kristín Þórarinsdóttir, 2005; 2009).  

 Í lögum um heilbrigðisþjónustu og stefnumótun þeirra er lögð sífellt meiri 

áhersla á að sjúklingar séu virkir þátttakendur í meðferð sinni (Stjórnartíðindi, 1997) 

og þjónustan sé miðuð við notendur eða einstaklinga sem heilbrigðisþjónustu njóta 

(Stjórnartíðindi, 2007). Má til sanns vegar færa að heilsufarstengda sjálfmatið stuðli að 

því að ofangreindum lögum og stefnumótun sé framfylgt.  

2.4. Einstaklingsmiðuð nálgun 

Einstaklingsmiðuð nálgun er aðferð sem er vel þekkt í dag, hvort sem er innan 

heilbrigðiskerfisins eða á öðrum vettvangi. Í gegnum tíðina hafa sjúklingar verið í 

hlutverki óvirkra þiggjenda heilbrigðisþjónustu sem veitt er af fagfólki sem veit hvað 

sjúklingnum er fyrir bestu. Sjúklingahlutverkið eins og Parsons hefur lýst því felst í að 

sjúklingurinn er leystur undan samfélagslegum skyldum sínum og heldur hann aðeins 

þeirri stöðu svo framarlega sem hann fylgir skipunum læknisins. Þetta hefur breyst og í 

dag er heilbrigðisstarfsfólk og stjórnendur meðvituð um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðar nálgunar. Einstaklingmiðuð nálgun er mikið notað hugtak en það 

er flókið og ekki vel afmarkað (Kvåle og Bondevik, 2008). Hugtökin 

skjólstæðingsmiðuð nálgun, sjúklingamiðuð nálgun eða notendamiðuð nálgun hafa öll 

verið notuð yfir þetta hugtak (Leplege o.fl., 2007). Í þessari umfjöllun verður 

einstaklingsmiðuð nálgun notuð yfir þessi hugtök.  

Margir fræðimenn hafa skoðað hugtakið  „einstaklingsmiðuð nálgun“, sett fram 

skilgreiningar á því og rannsakað viðhorf sjúklinga til þess. Þegar teknar eru saman 

helstu fræðigreinar um efnið kemur í ljós að einstaklingsmiðuð nálgun er byggð á 

nokkrum lykilþáttum. Í einstaklingsmiðaðri nálgun felst að virða og nálgast hvern 
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sjúkling sem einstakling sem er sérstakur á sinn hátt og ólíkur öðrum. Það er mikilvægt 

að hlusta á hann og skilja áhyggjur hans, reynslu, þarfir (Leplege o.fl., 2007; Mead og 

Bowen, 2000; Slater, 2006), gildismat, trú, óskir og ákvarðanir (Leplege o.fl., 2007; 

Sumsion og Law, 2006). Heilbrigðisstarfsfólk þarf að gera sér grein fyrir því að þótt 

tveir einstaklingar þjáist af sama sjúkdóm eða fötlun sé ekki hægt að gera ráð fyrir því 

að þeir þarfnist þess sama eða að sama meðferð gagnist þeim báðum (Leplege o.fl., 

2007). Að líta á einstaklinginn á heildrænan hátt er hluti af einstaklingsmiðaðri nálgun 

en í því felst að veita ekki aðeins líkamlegum þáttum athygli heldur einnig sálrænum 

og félagslegum þáttum ( Leplege o.fl., 2007; Mead og Bower, 2000; Slater, 2006). 

Slater (2006) leggur áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk afli sér ítarlegra upplýsinga um 

einstaklinga, hvort sem er frá þeim sjálfum eða aðstandendum þeirra. Þetta telur hún 

vera mikilvægt til að öðlast betri skilning á fyrri reynslu fólks. 

Samkvæmt Leplege og félögum (2007) á heilbrigðisstarfsfólk að líta á 

sjúklinginn sem sérfræðing í sínu eigin ástandi og leggja áherslu á þátttöku hans og 

valdeflingu. Inngrip eru oft valin samkvæmt því sem meðferðaraðilinn telur veita besta 

útkomu og vegna þess er oft aðeins tekið á líkamlegum vandamálum einstaklingsins. 

Þessi túlkun á einstaklingsmiðaðri nálgun bendir á að sjúklingurinn á ekki að vera 

óvirkur þegi þjónustunnar sem er ákveðin, framkvæmd og metin af öðrum. Sjúklingar 

eiga að vera virkir þátttakendur í meðferðinni eða endurhæfingunni, þeir eru oft 

færastir til að meta þeirra eigin lífsgæði og ávinning af inngripum.  

Í einstaklingsmiðaðri nálgun er lögð áhersla á að veita sjúklingum upplýsingar 

um ástand sitt, meðferðarmöguleika og horfur. Þetta er gert til að auðvelda 

einstaklingum að vera virkir þátttakendur og hámarka getu þeirra til taka ákvarðanir 

byggðar á þeim möguleikum sem eru í boði í samráði við fagfólk (Leplege o.fl., 2007). 

Sumsion og Law telja að það að veita viðeigandi upplýsingar styrki sjúklinga í 
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ákvarðanatöku og sé mjög mikilvægur þáttur einstaklingsmiðaðar nálgunar. Deiling 

valds og ábyrgðar milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks er því einkennandi fyrir 

einstaklingsmiðaða nálgun (Mead og Bowen, 2000; Sumsion og Law, 2006) sem og 

sameiginleg ákvarðanataka (Heywood o.fl., 2006; Kvåle og Bondevik, 2008). 

Gott meðferðarsamband milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga sem er byggt á 

jafnrétti, samskiptum, hlustun og gagnkvæmu trausti er talinn lykilþáttur í 

einstaklingsmiðaðri nálgun (Mead og Bowen, 2000; Slater, 2006; Sumsion og Law, 

2006). Margir fræðimenn eru sammála um að það sé mikilvægt að virða einstaklinginn 

á bak við sjúkdóminn eða fötlunina og einblína á styrkleika hans í stað veikleika 

(Leplege o.fl., 2007; Slater, 2006). Sjúklingar og fólk með fatlanir eiga að vera 

meðhöndlaðir eins og allar aðrar manneskjur, af virðingu og tillitsemi burt séð frá 

ástandi sínu. Oft er komið fram við sjúklinga og fatlaða af meðaumkun eða samúð og 

þeir jafnvel brennimerktir. Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir 

að vanhæfni er  „eðlilegur“ hluti af lífinu, með öðrum orðum þá er ekki endilega víst 

að einstaklingurinn líti á vanhæfnina sem harmleik. Einstaklingar búa oft yfir 

styrkleikum sem heilbrigðisstarfsfólk veitir ekki athygli og eru markmið þeirra einnig 

oft mun metnaðarfyllri en gert er ráð fyrir (Leplege o.fl., 2007). Enn fremur leggur 

Slater (2006) áherslu á mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk virði réttindi 

einstaklingsins. 

Það er mikilvægt að nálgast vandamál einstaklingsins í daglegu lífi en ekki 

aðeins sjúkdóminn eða fötlunina. Sjúkdómar og fötlun hafa oft neikvæð áhrif á daglegt 

líf fólks og því getur einstaklingsmiðuð nálgun falist í því að það þurfi að horfa meira á 

félagslega þætti einstaklingsins heldur en líkamlega. Þetta getur þýtt að skoða þurfi 

tengslanet einstaklinga og finna leiðir til að veita félagslegan stuðning eða veita 

sérstaka aðstoð við daglegar athafnir. Inngrip eiga fyrst og fremst að vera 
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einstaklingnum í hag og þarf því að horfa sérstaklega á hvað það er sem 

einstaklingurinn þarf sem persóna (Leplege o.fl., 2007). Með einstaklingsmiðaðri 

nálgun verða samskiptin betri og útkoma heilbrigðisþjónustunnar verður einnig betri 

fyrir sjúklinga (Slater, 2006).  

2.5. Rannsóknir á einstaklingsmiðaðri nálgun 

Kvåle og Bondevik (2008) gerðu fyrirbærafræðilega rannsókn á viðhorfi 20 

krabbameinssjúklinga á mikilvægi þess að vera sýnd virðing og sameiginlegri 

ákvarðanatöku. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það eru þrír þættir sem 

sjúklingum finnst mikilvægir í einstaklingsmiðaðri nálgun.  

1. Styrking: niðurstöðurnar sýna að það að hlusta á sjúklinga og koma fram af 

virðingu leiðir til þess að sjúklingum finnist þeir metnir af verðleikum og hafi 

stjórn á eigin lífi. Einnig nefndu sjúklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni að 

þeim þætti mikilvægt að starfsfólk þekkti þá með nafni og að þeir fengju skýrar 

og heiðarlegar útskýringar á ástandi sínu.  

2. Sameiginleg ákvarðanataka um meðferð: sjúklingar vilja vera upplýstir og 

spurðir um eigin skoðanir og hafa möguleika á að ræða möguleg úrræði við 

lækni. Jafnframt kom fram að flestir vildu að læknirinn tæki lokaákvörðun um 

meðferð en fannst samt sem áður mikilvægt að hafa val.  

3. Samvinna og sameiginleg þátttaka í umönnun: sjúklingum fannst mikilvægt að 

fá að taka ákvarðanir um alla umönnun, ekki bara um meðferð. Þeir vildu fá 

upplýsingar um það sem hjúkrunarfræðingarnir voru að gera og af hverju, töldu 

það jafn mikilvægt að vera í samvinnu við hjúkrunarfræðinga eins og lækna. 

Fleiri hafa rannsakað þá þætti sem sjúklingar telja mikilvæga í einstaklingsmiðaðri 

nálgun. Í megindlegri rannsókn Little og félaga (2001) á 865 sjúklingum kom fram að 

góð samskipti, samvinna og heilsuefling eru þeir þættir sem taldir eru mikilvægastir. Í 
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góðum samskiptum felst að hlusta á sjúklinginn, komast að því hvað það er sem hann 

hefur mestar áhyggjur af og þörfum hans fyrir upplýsingar. Sjúklingar vilja að rætt sé 

við þá á hreinskilinn hátt og þeim gefin kostur á að taka ákvarðanir í samvinnu við 

fagmenn. Að lokum nefndu þáttakendur mikilvægi heilsueflingar, þeir vildu fá 

upplýsingar um hvernig þeir gætu öðlast heilbrigði og komið í veg fyrir frekari 

veikindi. 77-99% þátttakenda voru sammála um að þessir þrír þættir, samskipti, 

samvinna og heilsuefling væri það sem skipti þá mestu máli í einstaklingsmiðaðri 

nálgun. 

COPM (The Canadian Occupational Performance Measure) er sérstakt 

einstaklingsmiðað mælitæki, hannað til notkunar fyrir iðjuþjálfa. Mælitækið var 

hannað til að greina breytingar á sjálfskynjun skjólstæðinga á eigin getu yfir ákveðinn 

tíma. COPM er hægt að nota með skjólstæðingum með margskonar vandamál og 

hentar einnig öllum aldurshópum (Law o.fl, 2005). 

Notuð eru hálfstöðluð viðtöl þar sem skjólstæðingurinn er hvattur til að ræða þá 

hluti sem valda honum mestum vandamálum í daglegu lífi. Síðan er þessum atriðum 

raðað upp og gefin stig eftir því hvað veldur mestum vandamálum til þess sem veldur 

minnstum vandamálum. Meðferðaraðilinn einbeitir sér svo að þeim fimm atriðum sem 

valda skjólstæðingnum mestum vandamálum. Þetta er svo endurtekið í lok meðferðar 

til að sjá hvort einhverjar breytingar hafi orðið. Miðað er við að 2ja stiga breyting, 

hvort sem er upp á við eða niður, sé marktæk breyting (Law o.fl., 1994). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun COPM á ýmsum sviðum 

heilbrigðisþjónustunnar. Árið 2001 gerðu Carpender, Baker og Tyldesley rannsókn á 

notkun COPM í langvinnri verkjameðferð. Niðurstöðurnar sýndu að COPM gaf 

skjólstæðingum gott tækifæri til að ræða ákveðin vandamál sem þeim þóttu mikilvæg 

og lét þá finna að þeirra vandamál skiptu máli. COPM hefur góð áhrif á 
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meðferðarsamband milli fagmanns og skjólstæðings. Það gefur skjólstæðingnum 

tækifæri til að deila áhyggjum sínum og vandamálum með einhverjum sem er 

áhugasamur, skilningsríkur og tilbúinn til að aðstoða hann við að finna lausnir. 

Niðurstöður rannsóknar Wressle og félaga (2002) á notkun COPM í 

endurhæfingu sýnda að þegar COPM var notað fannst skjólstæðingum þeir vera virkari 

þátttakendur í markmiðssetningu og voru betur í stakk búnir til að takast á við lífið að 

endurhæfingu lokinni. Ennfremur kom í ljós að þegar COPM var notað  fannst 

skjólstæðingum fleiri markmið skilgreind og áttu auðveldara með að muna þau. 

 Í rannsókn Hildar Eyjar Sveinsdóttur (2006) sem hún gerði á reynslu sjúklings 

og hjúkrunarfræðings á notkun sjálfsmatsblaða í Kristnesi annars vegar og reynslu 

þeirra af endurhæfingu hins vegar kemur fram jákvæð reynsla af hvoru tveggja. 

Notkun sjálfsmatsins hafði eflandi áhrif á sjúklinginn og góð áhrif á samskipti milli 

sjúklings og fagfólks. Einnig hafði endurhæfingin eflandi áhrif og bætti líðan 

sjúklingsins. 

2.6. Valdefling (empowerment) 

Enska orðið  „empowerment“ hefur verið þýtt á íslensku sem valdefling eða 

styrking og munum mun hér eftir notast við þau orð. Þetta er flókið hugtak sem erfitt 

getur verið að átta sig á. Því hefur verið lýst sem ferli þar sem einstaklingar eða 

samfélög taka stjórn á eigin lífi og umhverfi (Gibson, 1991; Lau, 2002). Skilgreining 

WHO á valdeflingu vísar til getu einstaklinga til að taka ákvarðanir um og hafa stjórn á 

eigin lífi (World Health Organization. Regional office for Europe, 1986). 

Valdefling er tengd hugtökum á borð við bjargráð, stuðning, persónuleg áhrif, 

hæfni, virðingu og sjálfsálit. Það er því nauðsynlegt að hafa þessi hugtök í huga ætli 

menn sér að öðlast skilning á styrkingu (Gibson, 1991). 
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Valdefling felur í sér að stuðla að sjálfstæði svo möguleikar einstaklinga á 

heilbrigði og heilsuhreysti séu sem mestir. Þetta er ferli sem byrjar á því að veita 

upplýsingar og fræðslu þannig að fólk geti gert sér grein fyrir sjúkdóm sínum eða 

ástandi. Styrking krefst þess að einstaklingar taki ábyrgð á sjálfum sér og taki 

sjálfstæðar ákvarðanir í samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk byggða á möguleikum 

gefnum af fagfólki (Lau, 2002).  

Valdefling gengur út á að sjúklingur og heilbrigðisstarfsmaður taki 

sameiginlega ábyrgð. Til þess að valdefling náist er talið grundvallaratriði að starfsfólk 

geri sér grein fyrir hvernig sjúklingar túlki ástand sitt (Lau, 2002). Valdefling byggist á 

því að skjólstæðingurinn sé virkur og taki þátt í samvinnu við fagmenn og að hann sé 

meðvitaður og ákveðinn í því að taka breytingum. Þessi fullyrðing hefur verið 

grunnurinn af rannsóknum á valdeflingu sjúklinga (Mok, 2001). 

Árið 2001 var gerð rannsókn á krabbameinssjúklingum á kínverskum 

sjúkrahúsum. Þar var leitast við að komast að því hvaða þýðingu valdefling hefði fyrir 

einstaklingana og hvað það er sem hefur áhrif á styrkingu. Niðurstöður sýndu að 

tengsl, samvinna við heilbrigðisstarfsfólk, endurskilgreining á sjúkdómnum og að  vera 

meðvitaður og treysta á sjálfan sig voru þau atriði sem þátttakendum fannst 

mikilvægust. Valdefling er ferli sem þarfnast styrks, trúar á sjálfan sig og vitrænna 

möguleika til að ráða við ástandið og aðstæðurnar sem viðkomandi stendur frammi 

fyrir. Bæði sjúklingar og starfsfólk þurfa að vera virkir þátttakendur í ferlinu eigi það 

að skila árangri. Í þessari rannsókn kom einnig fram að það að hafa tilgang í lífinu og 

að vera í samskiptum við annað fólk var einnig talið mikilvægt. Enn fremur er 

nauðsynlegt að taka tillit til mismunandi menningarbakgrunns fólks (Mok, 2001).   

Chamberlin (2006) hefur sett fram skýringu á hugtakinu valdefling sem felur í 

sér 15 atriði:  
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1. Að hafa vald til að taka ákvarðanir. 

2. Að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum. 

3. Að hafa víðtæka valmöguleika. 

4. Að sýna ákveðni. 

5. Að finnast maður skipta máli (hafa von). 

6. Að læra að hugsa á gagnrýninn hátt 

a. Læra að endurskilgreina hver maður er 

b. Læra að endurskilgreina hvað maður getur gert 

c. Læra að endurskipuleggja samskipti manns við stofnanir 

7. Að læra um og geta tjáð reiði. 

8. Að finnast maður hluti af hóp. 

9. Að skilja réttindi sín. 

10. Að skilja hvernig áhrifaríkar breytingar á lífi manns geta haft áhrif í víðara 

samhengi. 

11. Að þekkja hæfileika sína sem maður álítur mikilvæga. 

12. Að breyta áliti annarra á eigin starfshæfni og getu til að framkvæma. 

13. Að opinbera sjálfan sig. 

14. Að átta sig á að vöxtur og breytingar verða vegna eigin frumkvæðis og enda 

aldrei. 

15. Að efla jákvæða sjálfsmynd. 

 Skýringuna setti Chamberlin (2006) fram eftir að hafa skoðað sjálfshjálparhópa 

innan geðheilbrigðissviðs í samvinnu við aðra fræðimenn. Að hennar mati þarf 

einstaklingur ekki að hafa öll atriðin 15 til að öðlast valdeflingu, heldur er það 

persónubundið hvað hentar hverjum.  
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 Á síðustu árum hefur orðið valdefling rutt sér rúm innan heilbrigðiskerfisins og 

er nú víða mikið notað. Þetta hefur haft áhrif á bæði sjúklinga og fagstéttir á þá leið að 

margir einstaklingar eru farnir að taka meiri ábyrgð á eigin heilsu og 

heilbrigðisstarfsfólk getur ekki lengur reiknað með því að sjúklingar samþykki allt sem 

það segir þegjandi og hljóðalaust (Hage og Lorensen, 2005). 

2.7. Samantekt 

 Þegar hliðkenningin var sett fram jókst þekking manna á verkjum og 

lífeðlisfræði verkja. Langvinnir verkir eru skilgreindir sem verkir sem hafa staðið 

lengur en þrjá til sex mánuði og eru almennt taldir sem eitt af erfiðustu og útbreiddustu 

heilbrigðisvandamálum nútímans. Mjög er misjafnt hvernig fólk tekst á við verkina og 

aðlagast þeim. Í sumum tilfellum er allt líf fólks undirlagt og þarf það oft mikla aðstoð 

við daglegar athafnir. Markmiðið með meðferð langvarandi verkja að auka virkni og 

getu einstaklinga til að lifa með verkjunum sem hugsanlega hverfa aldrei. 

 Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO miðar endurhæfing að því 

að skjólstæðingar nái aftur eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og unnt 

er. Innan endurhæfingardeildar FSA í Kristnesi er starfræktur verkjaskóli. 

Aðalmarkmið verkjaskólans er að kenna fólki hvernig má draga úr verkjum og auka 

verkjaþol sitt. Í verkjaskólanum byggist meðferðin að miklu leyti á að komast að því í 

sameiningu með skjólstæðingunum hvað þeir ráða við í raun og veru og er 

meðferðaráætlun svo byggð upp í samræmi við það. Í um það bil átta ár hefur 

heilsufarstengt sjálfsmat fyrir sjúklinga verið í notkun í Kristnesi þar sem sjúklingarnir 

skrá og meta eigið heilsufar og gefa heilsufarsvanda sínum gildi. Markmið 

heilsufarstengda sjálfsmatsins er meðal annars að stuðla að einstaklingsmiðaðri og 

heildrænni nálgun. 
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Mikið hefur verið rætt um mikilvægi einstaklingsmiðaðar nálgunar innan 

heilbrigðisþjónustu. Í einstaklingsmiðaðri nálgun felst að virða og nálgast hvern 

sjúkling sem einstakling sem er sérstakur á sinn hátt og ólíkur öðrum. Í 

einstaklingsmiðaðri nálgun er litið á sjúklinginn á heildrænan hátt og bæði 

líkamlegum-, sálrænum- og félagslegum þáttum veitt athygli. Notkun mælitækisins 

COPM hefur reynst árangursríkt í einstaklingsmiðaðri nálgun og hefur það nýst á 

mörgum sviðum heilbrigðisþjónustunnar. 

Valdefling felur í sér að stuðla að sjálfstæði svo möguleikar einstaklinga á heilbrigði 

og heilsuhreysti séu sem mestir. Valdefling gengur út á að sjúklingur og 

heilbrigðisstarfsmaður taki sameiginlega ábyrgð. Hún byggist á því að 

skjólstæðingurinn sé virkur og taki þátt í samvinnu við fagmenn og að hann sé 

meðvitaður og ákveðinn í því að taka breytingum. 
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Kafli 3 

Aðferðafræði 

3.1. Kynning 

 Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Útskýrt verður 

hvers vegna þessi aðferð varð fyrir valinu og skýrt frá því hvernig val á þátttakendum, 

gagnasöfnun og úrvinnsla gagna fór fram. Að lokum verður fjallað um siðferðilega 

þætti og réttmæti eða trúverðugleika rannsóknarinnar. 

3.2. Val á aðferðafræði 

Ákveðið var að nota þá grein fyrirbærafræðinnar sem kallast Vancouver- 

skólinn í fyrirbærafræði við gerð rannsóknarinnar. Ástæðan fyrir valinu er sú að 

tilgangur rannsóknarinnar var að komast að reynslu meðrannsakenda á 

heilsufarstengdu sjálfsmati sem og reynslu þeirra af meðferð verkjaskólans í Kristnesi. 

Í fyrirbærafræði er mikið notast við viðtöl til gagnasöfnunar, en sú leið er talin eiga vel 

við þegar skoðuð er reynsla fólks á sjúkdómum, meðferð og samskiptum auk ýmissa 

afmarkaðri fyrirbæra í lífinu s.s. sálrænum þáttum (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Fyrirbærafræði hentar vel þegar lítið er vitað um viðfangsefnið eða þegar það er 

sérstaklega viðkvæmt (Donalek, 2004). Það var því okkar mat að fyrirbærafræði myndi 

nýtast best til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. 

3.2.1. Fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er bæði rannsóknaraðferð og 

heimspeki. Hún er eigindleg rannsóknaraðferð og kannar huglæg fyrirbæri í 

reynsluheimi einstaklinga. Tilgangur fyrirbærafræðilegra rannsókna er að lýsa reynslu 

eins og hún er skynjuð, auka skilning á mannlegum fyrirbærum og bæta þjónustu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Litið er á umhverfið og einstaklinginn sem eina heild 

og að umhverfið móti einstaklinginn og öfugt (Burns og Grove, 2001). 
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Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar var Edmund Husserl en hann setti 

hugmyndir sínar fram í kringum aldamótin 1900. Hann sá fyrirbærafræði sem mótvægi 

við megindlegum aðferðum sem ráðið höfðu ríkjum (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 

 Rannsakandinn er sjálfur rannsóknartækið í fyrirbærafræði og þarf hann 

að nota tilfinningar sínar og líkamsskynjun til að skynja reynslu og viðhorf 

meðrannsakanda síns. Hann þarf að læra listina að horfa og hlusta með opnum huga, 

vera móttækilegur fyrir því sem hann er að reyna að skilja og tilbúinn að hugsa út fyrir 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir sínar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.2.2. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði byggir á þeim hugmyndum að hver einstaklingur sé einstakur og sjái 

heiminn með sínum eigin augum og að þessi sýn hans mótist af fyrri reynslu og eigin 

túlkun á reynslunni. Fyrri reynsla einstaklings og túlkun hans hefur áhrif á hvernig 

hann upplifir heiminn og lifir lífi sínu (Burns og Grove, 2001; Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). Til að öðlast skilning á einhverju mannlegu fyrirbæri þarf rannsakandi að eiga í 

samræðum við einstaklinga sem hafa upplifað tiltekna reynslu og mynda sér svo í eigin 

huga heildstæða mynd af fyrirbærinu. Þegar meðrannsakendur eru valdir er gott að þeir 

séu ekki staddir í miðri reynslunni heldur hafi haft tíma til að ígrunda reynsluna og líta 

yfir farinn veg. Til þess að geta nýtt sér Vancouver-skólann þarf rannsakandi að vera 

opinn og næmur á það sem hann er að reyna að öðlast dýpri skilning á. Mikilvægt 

getur verið að víkka sjóndeildarhring sinn og vera opinn fyrir sjóndeildarhring annarra 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

  Í Vancouver-skólanum er litið á hvern þátttakanda í rannsókn sem 

meðrannsakanda og fer gagnasöfnun að mestu leiti fram með samtölum. Fjöldi  

þátttakenda og samtala getur verið mismunandi, allt eftir eðli og markmiðum 

rannsóknar. Samræður þurfa að vera nógu margar til að rannsakandi geti gert sér 
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heildstæða hugmynd af fyrirbærinu. Litið er á hvern meðrannsakanda sem sérstakan 

einstakling sem hefur einstökum upplýsingum að miðla og komið er fram við hann af 

hlýju, virðingu og hógværð. Lögð er áhersla á að rannsakandi og meðrannsakandi 

byggi í sameiningu upp heildarmynd af reynslunni frá sjónarhóli meðrannsakandans 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

 Vancouver-skólinn notar 12 þrep við uppbyggingu á rannsóknarferlinu sem eru:    

1. Að velja viðmælendur (val á úrtaki). Á þessu þrepi voru meðrannsakendur valdir 

(sjá kafla 3.4.). 

2. Fyrst er að vera kyrr (áður en byrjað er á samræðum). Hér stöldruðu rannsakendur 

við og reyndu að átta sig á og leggja til hliðar fyrirframmótaðar hugmyndir sínar, 

ásamt því að lesa sér til um efnið.  

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Hér voru tekin viðtöl við meðrannsakendur. 

Rannsakendur beittu virkri hlustun og reyndu að öðlast skilning á reynslu viðmælenda. 

4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining). Rannsakendur hljóðrituðu allar 

samræður og skrifuðu svo orðrétt upp í tölvu og lásu margoft yfir með opnum huga.  

5. Byrjandi greining á þemum (að setja orð á hugmyndir). Í þessu þrepi lásu 

rannsakendur viðtölum vandlega yfir og byrjuðu að greina í þeim þemu.  

6. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings. Í þessu stigi var mismunandi 

þemum raðað saman í heild. 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. Á þessu þrepi 

tóku rannsakendur seinna viðtal sitt við tvo meðrannsakendur til að staðfesta skilning 

þeirra á fyrirbærinu. 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu (meginniðurstöður 

rannsóknarinnar). Rannsakendur báru viðtölin saman til að finna rauðan þráð í þeim og 

til að sjá hvaða mismunandi upplýsingar komu fram. 
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 9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin. Eftir að hafa farið í gegnum 

heimildarvinnu og lesið sér til um fyrirbærið, báru rannsakendur heildarmyndina 

saman við niðurstöður úr viðtölunum. 

 10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í örstuttu máli (felur  

í sér túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar)  

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakandanum. Þetta þrep 

felur í sér að bera heildarniðurstöðurnar undir einhvern meðrannsakandann. 

Rannsakendur höfðu samband við tvo meðrannsakendur og báru niðurstöðurnar undir 

þá. 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta er síðasta grunnþrep Vancouver-

skólans. 

 Rannsóknarferlinu í Vancouver-skólanum hefur verið lýst sem hringferli sem 

miðar að því að búa til nýjan skilning þar sem lögð er áhersla á sjö meginþætti: Að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að ræða saman og að 

sannreyna. Allt eru þetta vitrænir þættir sem er mikilvægt að hafa í huga á öllum 

stigunum tólf (Sigríður Halldórsdóttir, 2000; 2003). 

3.3. Rannsóknarspurningar 

Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar. Þær voru: 

1. Hver er reynsla sjúklinga í verkjaskólanum í Kristnesi af heilsufarstengdu 

sjálfsmati? 

2. Hver er reynsla sjúklinga í verkjaskólanum af endurhæfingunni í Kristnesi? 

Við gagnasöfnun var notast við óstöðluð viðtöl, sem er mjög algeng leið í 

eigindlegum rannsóknum sem þessari. Óstöðluð viðtöl bjóða upp á mikinn 

sveigjanleika og gefa spyrjanda tækifæri til að fylgja áhuga og hugsunum 

viðmælandans. Áherslur og stefna viðtals breytast því oft eftir því hvað það er sem 
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viðmælandanum finnst mikilvægast að tala um. Samt sem áður hefur spyrillinn 

fyrirfram ákveðin atriði í huga sem hann vill fá upplýsingar um í viðtalinu. Það getur 

verið gott að skrifa niður minnispunkta yfir þau atriði sem maður vill fá upplýsingar 

um í viðtalinu (Holloway og Wheeler, 1996). 

Tekin voru viðtöl við fjóra meðrannsakendur og skiptu rannsakendur þeim á milli 

sín. Þar sem rannsakendur eru tveir töldum við mikilvægt að hafa einhverja 

minnispunkta á blaði til að viðtölin yrðu ekki of ólík. Við skrifuðum niður þau atriði 

sem okkur þótti mikilvægt að kæmu fram í viðtölunum. Þessi atriði voru: Reynsla af 

sjálfsmatinu, tilfinningar, hlustað af einlægni, samskipti, stuðningur, einstaklingsmiðuð 

meðferð, árangur og eftirfylgni. 

3.4. Val og lýsing á þátttakendum 

 Fjórir þátttakendur tóku þátt í rannsókninni sem höfðu allir dvalið á 

Endurhæfingardeild FSA í Kristnesi í 6 vikur. Þátttakendurnir þurftu að uppfylla 

ákveðin skilyrði:  

i) Hafa fyllt út heilsufarstengt sjálfsmat.  

ii) Vera yngri en 80 ára og eldri en 18 ára. 

iii) Hafa getu til að skilja innihald kynningarblaðs og upplýsts samþykkis.  

iv) Búa á Akureyri eða innan við tveggja klst. aksturs frá Akureyri. 

Um þægindaúrtak var að ræða þar sem deildarstjóri Endurhæfingardeildarinnar 

í Kristnesi valdi þátttakendur sem uppfylltu ofangreind skilyrði og voru þeir fjórir 

fyrstu til að samþykkja þátttöku meðrannsakendur okkar.  

Deildarstjórinn eða staðgengill hans afhenti þátttakendunum kynningarbréf  

(sjá fylgiskjal 5) sama dag og þeir útskrifuðust af deildinni eða daginn áður. Með 

kynningarbréfinu fylgdi blað þar sem þátttakendur gátu gefið samþykki sitt fyrir því að 

rannsakendur mættu hafa samband við þá eftir útskrift. Áður en gagnasöfnun fór fram 
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voru þátttakendur beðnir um að undirrita bréf um upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 6).   

Þátttakendurnir voru á aldrinum 35 til 55 ára, þrjár konur og einn karlmaður. 

Þeim voru gefin dulnefnin Árni, Anna, Sigga og Jóna. Þátttakendur voru ekki beðnir 

um að veita frekari persónuupplýsingar. 

3.5. Upplýsingasöfnun og greining gagna 

 Upplýsingasöfnun hófst um það bil tveimur vikum eftir að þátttakendur 

útskrifuðust af Endurhæfingardeildinni. Rannsakendur höfðu samband við 

meðrannsakendur símleiðis og ákváðu í sameiningu stað og stund fyrir viðtölin. Tekið 

var eitt viðtal við tvo þáttakendur og tvö viðtöl við tvo þátttakendur sem fóru fram á 

heimili þeirra og í gegnum síma. Lengd fyrri viðtalanna var 25 til 60 mínútur og seinni 

viðtalanna 10 til15 mínútur. Meðrannsakendur voru spurðir opinna spurninga og 

beðnir um að lýsa reynslu sinni af sjálfsmatinu og meðferðinni í heild sinni. 

Gagnagreining hófst um leið og viðtölin höfðu verið hljóðrituð. Þau voru skráð í tölvu 

og marglesin yfir. Eftir að hafa lesið viðtölin voru þróuð þemu og greiningarlíkön. 

Gögn voru greind  í samræmi við tólf grunnþrep Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.6. Siðfræðilegir þættir rannsóknar 

 Áður en rannsókn hófst var fengið leyfi frá Siðanefnd Sjúkrahúss Akureyrar og 

Persónuvernd (sjá fylgiskjöl 3 og 4). Eftir að meðrannsakendur voru valdir voru þeim 

afhent kynningarbréf þar sem tilgangi rannsóknarinnar var lýst og þeir beðnir um að 

undirrita upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. 

 Meðrannsakendum var heitið nafnleynd og trúnaði og þeim tjáð að þær 

upplýsingar sem fram kæmu yrði ekki hægt að rekja til þeirra á nokkurn hátt. Til að 

tryggja þetta voru meðrannsakendum gefin dulnefni og hljóðupptökum eytt að lokinni 

gagnaúrvinnslu. Einnig var tryggt að aðeins rannsakendur hefðu aðgang að þeim 
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upplýsingum sem fram komu. Meðrannsakendum var tjáð að þeim væri frjálst að draga 

þátttöku sína til baka hvenær sem var, einnig að þeir gætu sleppt því að svara 

einstökum spurningum. 

 Í siðareglum heilbrigðisvísinda er getið um fjórar meginreglur; 

sjálfstæðisregluna, skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna. Þessar 

fjórar reglur ganga út á að vernda þátttakendur og reynt var að hafa þær í huga við gerð 

rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2003). 

3.7. Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknar  

 Innan Vancouver-skólans í fyrirbærafræði er litið á niðurstöður rannsókna sem 

þekkingarframlag. Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna byggist að miklu leyti á því 

hversu vel rannsakendum tekst að setja niðurstöður fram á trúverðugan hátt. Þekking, 

færni og nákvæmni rannsakenda hefur  því mikil áhrif á réttmæti niðurstaðna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  

 Réttmæti viðtala í Vancouver-skólanum er fengið með því að efast stöðugt um 

túlkanir rannsakenda. Lýsing á lífsreynslu er búin til með samskiptum milli 

þátttakenda og rannsakenda. Í viðtali segir þátttakandi sögu og færir rök fyrir henni, oft 

með tilvísun til fyrri fullyrðinga. Samskipti milli rannsakenda og þátttakanda er 

nauðsynlegt ferli, báðir aðilar kynna til leiks og þróa þemu. Þátttakendur semja um 

sameiginlegan skilning og þetta samningsferli er hægt að greina með því að hlusta á 

upptökur af viðtalinu og lesa handrit (Sigríður Halldórsdóttir, 2000).  

Til að meta réttmæti rannsóknarinnar, endurskoðuðu rannsakendur hana sífellt, 

spurðu spurninga og túlkuðu rannsóknarniðurstöður og nutu aðstoðar leiðbeinanda við 

þá vinnu. 

Rannsakandi verður að leggja til hliðar það sem hann heldur að hann viti um 

rannsóknarefnið því þannig nær hann að heyra betur það sem meðrannsakandi segir 
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honum. Það er hins vegar ómögulegt að vera algjörlega laus við fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.8. Samantekt 

 Rannsóknin er fyrirbærafræðileg rannsókn á reynslu sjúklinga af 

heilsufarstengdu sjálfsmati sem og reynslu þeirra af verkjaskólanum í Kristnesi. Farið 

var eftir Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði við gerð rannsóknarinnar sem er grein 

innan fyrirbærafræðinnar sem leggur áherslu á að skilja reynslu einstaklinga á 

ákveðnum fyrirbærum. 

Meðrannsakendur voru valdir með þægindaúrtaki, þeim skýrt frá tilgangi 

rannsóknarinnar og siðferðilegum þáttum og þeir beðnir um að undirrita upplýst 

samþykki. Upplýsingum var aflað með samtölum sem voru hljóðrituð og síðan skrifuð 

upp í tölvu og greind samkvæmt aðferðum Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Réttmæti eða trúverðugleiki eigindlegra rannsókna byggist að miklu leyti á því hversu 

vel rannsakendum tekst að setja niðurstöður fram. Þekking, færni og nákvæmni 

rannsakenda hefur mikil áhrif á réttmæti niðurstaðna.
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Kafli 4 

Niðurstöður 

4.1. Kynning  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu sjúklinga af heilsufarstengdu 

sjálfsmati og reynslu þeirra af meðferðinni sem veitt er í verkjaskólanum í Kristnesi. Í 

þessum kafla munum við fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar. Frásagnir 

meðrannsakenda voru túlkaðar og greindar niður í þemu sem sett eru fram í tveimur 

greiningarlíkönum. Einnig eru meðrannsakendur kynntir stuttlega án þess að brjóta 

trúnað við þá. 

Aðalþemað í greiningarlíkani I sem lýsir reynslu sjúklinga af heilsufarstengdu 

sjálfsmati vilja rannsakendur kalla Jákvæð reynsla af sjálfsmati en þörf á umræðu. 

Meginþemun voru tvö. Aðalþemað í greiningarlíkani II sem lýsir reynslu sjúklinga af 

endurhæfingu í verkjaskólanum fékk nafnið Stuðningur og umhyggja en meginþemun 

urðu sex. Við gagnagreiningu kom fram að meðrannsakendur lögðu sérstaka áherslu á 

meðferðina sem var veitt í verkjaskólanum og árangur hennar og kom reynsla þeirra 

af heilsufarstengda sjálfsmatinu skýrt fram. 

4.2. Kynning á meðrannsakendum 

Meðrannsakendur okkur voru þrjár konur og einn karlmaður á aldrinum 30 til 

55 ára. Þeim voru gefin dulnefnin Anna, Árni, Jóna og Sigga. Öll höfðu þau verið frá 

vinnu vegna langvinnra verkja í töluverðan tíma. Þau höfðu einnig öll lokið sex vikna 

meðferð í verkjaskólanum í Kristnesi og fyllt þar út heilsufarstengda sjálfsmatið. 
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4.3. Greiningarlíkön 

Greiningarlíkan I 

4.3.1. Reynsla sjúklinga af notkun sjálfsmatsblaða 

 Jákvæð reynsla af sjálfsmati en þörf á umræðu 

 Áhrif á samskipti 

 Óljós tilgangur með sjálfsmatinu 

Mynd 4-1 Greiningarlíkan I: Reynsla sjúklinga af notkun sjálfsmatsblaða. 

 

Greiningarlíkan II  

4.3.2. Reynsla sjúklinga af meðferð í verkjaskólanum í Kristnesi 

Stuðningur og umhyggja 

Sameiginlega ákvarðanataka 

Einstaklingsmiðuð nálgun 

Ánægja með samskipti og aðgengi að starfsfólki 

 Hvatning  

 Hvíld  

 Of miklar væntingar 

Mynd 4-2 Greiningarlíkan II: Reynsla sjúklinga af meðferð í verkjaskólanum í Kristnesi. 
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4.3.1. Reynsla sjúklinga af notkun sjálfsmatsblaða.  

Jákvæð reynsla af sjálfsmati en þörf á umræðu. Aðalþema greiningarlíkans I 

fékk lýsinguna Jákvæð reynsla af sjálfsmati en þörf á umræðu. Rauði þráðurinn í 

frásögnum meðrannsakenda um reynslu þeirra af heilsufartengda sjálfsmatinu var að 

þau voru sátt við að fylla sjálfsmatsblöðin út. Þetta kom mjög ákveðið fram hjá öllum 

meðrannsakendum. Þeir töldu að með sjálfsmatinu fengju þeir gott tækifæri til að 

koma ýmsum upplýsingum á framfæri sem gott væri að kæmu fram. Flestir voru þeir 

þó sammála um að þeir hefðu viljað fara betur yfir sjálfsmatið með hjúkrunarfræðingi 

eftir að hafa fyllt það út.  

Jóna lýsir upplifun sinni með eftirfarandi orðum: 

Jú mér fannst það rosa gott, sko allir þessir bæklingar sem við vorum látin fylla út ... mér 

fannst það allt mjög gott að gera það. 

 

Einnig var Jóna spurð hvort hún hefði viljað fara betur yfir sjálfsmatið; 

 Já mér finnst það, eins og ég segi kannski með lækninum og hjúkrunarkonunni. 

 

Sigga fékk viðtal við hjúkrunarfræðing þegar hún kom í Kristnes og 

hjúkrunarfræðingurinn fyllti út blöðin fyrir Siggu. Sigga lýsir reynslu sinni á 

eftirfarandi hátt: 

Maður reyndi bara að svara eftir bestu getu ... Já eins og ég segi þá fékk ég sem sagt þetta 

viðtal við þennan hjúkrunarfræðing og hún horfði alveg bara í þetta ... þessi blöð vekja mann 

bara og eru bara jákvæð, þú veist ... allt svona er bara mikilvægt svona aðeins til að vekja 

mann og svona. 

 

Önnu hefði fundist gott að fá viðtal við hjúkrunarfræðing eftir að hafa fyllt út blöðin, 

sagði að það væri svolítið erfitt að koma því sem hún raunverulega meinti til skila í 

skrifuðu máli:  
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Já eða það hefði örugglega ekki verið svo slæmt sko, ég held að það hefði bara verið jákvætt 

... ég held að ég sé bara þannig að ég merki aldrei við það rétta, maður er örugglega alltaf verri 

heldur en maður merkir ... ég held að það hefði verið gott að geta tjáð sig kannski um þetta 

eða svona til að vita kannski hvað er í gangi hjá manni sérstaklega þegar maður er búin að 

vera í svona langvarandi verkjum. ... svo er líka eitt að ég tjái mig voða lítið með skrift, á ekki 

auðvelt með það ... þá er kannski erfitt að skrifa alveg það sem manni finnst. 

 

Upplifun Árna var hins vegar önnur, honum fannst blöðin af hinu góða eins og öðrum 

meðrannsakendum en taldi sig ekki hafa þörf fyrir að ræða málin frekar. Árni lýsir 

reynslu sinni með eftirfarandi orðum: 

Þetta var ekkert feimnismál fyrir mig að fylla þetta út. ... þetta var bara mjög einfalt. ... ég 

hafði svosem ekkert að fela ... ég svaraði bara í byrjun og mér fannst það liggja alveg ljóst 

fyrir ... sá svosem enga ástæðu til að kryfja það eitthvað frekar. 

 

Áhrif á samskipti. Það kom mjög skýrt fram í máli meðrannsakenda að þeir 

töldu mikilvægt að starfsfólkið hefði þær upplýsingar um þau sem komu fram á 

sjálfsmatsblöðunum. Var það þeirra skoðun að með því að nota blöðin yrðu 

samskiptin auðveldari og jafnvel opnari. Þetta kemur vel fram í orðum Siggu: 

Já eða það kannski hjálpar til náttúrulega, þá kannski hafa þær einhverja hugmynd um hver ég 

er eða þannig ... þú veist um mína líðan eða hvernig ég er ... þegar maður veit þetta er það 

eiginlega auðveldara að byrja sko ... sko að biðja um viðtal því ég veit að þau vita svona sirka 

allavega út af hverju.  

 

Anna taldi upplýsingarnar einnig hafa góð áhrif á samskiptin, henni fannst jákvætt að 

starfsfólkið hefði upplýsingarnar því það gæti auðveldað því að taka fyrir þá þætti 

sem skiptu mestu máli: 

Það voru alveg sumir að koma og spyrja mann ... hafa örugglega viljað fara betur í sumt ... þau 

vissu náttúrulega hvað var aðal vandamálið ... en það var samt bara gott. 
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Jónu fannst einnig gott að starfsfólkið hefði aðgang að upplýsingunum, hennar reynsla 

var að það væri þá auðvelt fyrir það að lesa þær í stað þess að þurfa að vera alltaf að 

spyrja hana aftur og aftur um sama hlutinn:  

... mér fannst þetta svona bara þægilegt að fólk sko gat farið í þetta bara svona til að tékka á ... 

mér fannst það að upplýsingarnar liggja þarna inni ... kannski er verið að gera sér einhverjar 

hugmyndir um mann og kannski alltaf verið að pikka í mann með eitthvað og þá er bara hægt 

að fara í upplýsingarnar. 

 

Árni sagðist ekki gera sér grein fyrir því hvort blöðin sem slík hefðu einhver áhrif á 

samskiptin, þau hefðu verið mjög góð hvort sem það var blöðunum að þakka eða ekki. 

Óljós tilgangur með sjálfsmatinu. Það kom fram í viðtölum við alla 

meðrannsakendur að þeir voru ekki fyllilega meðvitaðir um það hvernig eða hvort 

starfsfólkið væri að nota sjálfsmatið eða ekki. Árni lýsti reynslu sinni eftir að hafa 

verið spurður út í notkun sjálfsmatsins á eftirfarandi hátt: 

Já einmitt ég fyllti þetta út áður en ég kom ... skilaði þessu þegar ég mætti á staðinn sko ... en 

þessar upplýsingar voru aldrei neitt notaðar. 

 

Anna tók í sama streng og Árni:  

Það gæti verið að þau hafi verið með blöðin þó ég hafi ekki vitað af því ... eða ég varð aldrei 

vör við það ... það var samt aldrei farið neitt í þau. 

 

Jóna svaraði eftirfarandi í sínu viðtali eftir að hafa verið spurð hvort að einhver hafi 

farið yfir sjálfsmatið með henni eftir að hún hafði fyllt það út: 

Nei ég man ekki eftir að það hafi verið farið yfir þetta, að það hafi verið eitthvað sest fyrir 

framan mann og heyrðu þú svarar þessu svona og af hverju? 

 

Sigga var sú eina sem farið var yfir matið með og það rætt sérstaklega. Farið var yfir 

blöðin með henni í byrjun og hjúkrunarfræðingur spurði hana spurninga og fyllti 
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blöðin út jafnóðum ólíkt öðrum meðrannsakendum sem fyllu blöðin út sjálfir 

annaðhvort heima eða við komu. Einnig var farið yfir blöðin með Siggu í lokin á 

dvölinni og lýsir hún reynslu sinni á eftirfarandi hátt: 

Það var sossum ekkert mál, sko það var hjúkrunarfræðingur og hún skrifaði þetta niður ... hún 

var með mér í þessu ... Þetta var náttúrulega farið yfir þetta í restina svo aftur. 

 

4.3.2. Reynsla sjúklinga af meðferð í verkjaskólanum í Kristnesi. 

Stuðningur og umhyggja. Aðalþema greiningarlíkans II fékk lýsinguna 

Stuðningur og umhyggja. Þegar meðrannsakendur lýstu reynslu sinni af meðferðinni í 

verkjaskólanum kom vel í ljós að þótt árangurinn hefði ekki verið eins og vonast var 

eftir hefði meðferðin samt gefið þeim mikið. Rauði þráðurinn í lýsingum þeirra og 

aðalþemað var að öll upplifðu þau mikinn stuðning og umhyggju bæði frá 

umhverfinu, starfsfólki og öðrum meðlimum í hópnum. 

Anna segir frá því hve vel henni hafi liðið að vera í Kristnesi þrátt fyrir að hafa 

ekki náð þeim markmiðum sem hún hafi sett sér í upphafi, einnig segir hún frá hve 

mikinn stuðning hún hafi haft af öðrum hópmeðlimum og frá starfsfólkinu: 

... í heildina fannst mér voða gott að vera þarna og ætli það hafi ekki verið það að manni 

fannst haldið utan um mann þarna og það veitti manni öryggi. Það voru allir svo yndislegir og 

tilbúnir að gera allt fyrir mann. ... það var svo gott hvað þetta hélt utan um mann en maður 

kannski notaði sér ekki starfsfólkið eins og maður hefði þurft að gera. 

... maður spjallaði svona við hina ... sko mér fannst voðalega gott að sjá að það voru aðrir sem 

voru líka slæmir og maður þakkaði semsagt fyrir að sjá hina sem voru mjög slæmir.  

 

Árni sagði það einnig hafa veitt honum stuðning að vera í hópi með fólki sem var í 

svipuðum sporum og hann sjálfur. 
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 Í frásögn Jónu kom fram að hún hefði verið mjög ánægð með dvölina í 

Kristnesi þrátt fyrir að hafa í rauninni komið verr út en þegar hún fór inn. Jóna talaði 

um hvað allt hefði gengið hratt og auðveldlega fyrir sig og verið vel skipulagt. 

En ég er alls ekkert ósátt með þessa veru mína og ég mundi alls ekki vilja hafa sleppt henni en 

eins og ég segi þetta breytti ekki sem sagt minni líkamlegu líðan. En maður lærði helling. 

...Yfir heildina litið eru þau að gera rosalega góða hluti þarna, ég tala nú bara frá mér sko, 

rosalega góða hluti, mér finnst allir vinna svo vel saman það var sko ef það vantaði eitthvað 

eða einhver vildi eitthvað þá var því bara reddað einn tveir og þrír. 

... það var aldrei komið fram við mann eins og sjúkling, mér fannst það rosalega gott og allt 

svona svolítið persónulegt.  

 

Sameiginleg ákvarðanataka. Í öllum viðtölunum kemur fram mikil ánægja 

með viðmót starfsfólksins við meðrannsakendur. Alls staðar fannst þeim starfsfólkið 

að minnsta kosti reyna að koma til móts við þeirra þarfir og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu.  

Jóna átti svolítið erfitt með að finna bestu æfingarnar fyrir sig en í sameiningu 

fundu hún og sjúkraþjálfarinn réttu æfinguna. Hún lýsir þessu þannig: 

Sundið var kippt út hjá mér því við vorum búin að sjá það að það var búið að setja það inn og 

taka út og setja inn og taka út og alltaf kom bakslag eftir sundið ... ég mátti  ráða svolítið hvað 

ég gerði í staðinn.  

 

 Öll minntust þau á að þau hafi haft eitthvað að segja um ákvarðanatöku varðandi 

meðferðina en ólíkar sögur komu þó fram. Sigga sagði að þarna hefðu gefist næg 

tækifæri til að ræða við starfsfólkið ef hana vantaði eitthvað. 

Jah það er sko þannig eða sko maður fékk fullt af tækifærum til að tjá sig í rauninni og já já 

það var sko alveg að þegar mann vantaði eitthvað þá var það ekkert mál.  
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Sigga fór fram á að fá fleiri einkatíma með starfsfólkinu til að vinna úr sínum málum 

og sagði að það hefði verið lagt upp úr því að hún stjórnaði ferðinni. 

Rannsakandi: fannst þér þú ráða ferðinni, fannst þér þú mega taka þátt í ákvarðanatöku í 

meðferðinni? 

Sigga: já já alveg.  Já ég mundi alveg segja það ... ja sko hvað mig varðar allavegana. 

 

Jóna sagði að þegar hún átti lausan tíma eða var með gat í stundaskránni reyndi hún 

að nýta það sem í boði var. Henni þótti ekki gott að það hafði skapast eyða í 

stundaskránni vegna þess að það datt út æfing sem hún gat ekki gert þannig að hún fór 

fram á að fá aðrar æfingar sem yrðu settar inn í staðinn. Í sameiningu voru settar inn 

aukaæfingar. 

Já þannig að ég heimtaði að eitthvað yrði sett í þetta hólf þannig að þá settum við  svona auka 

háls- og herðaæfingar. 

 

Árni sagðist vera mjög ánægður með að hafa fengið að vera virkur þátttakandi í sinni 

meðferð og að hann hafi fengið að ráða ferðinni. 

 Við réðum þessu eiginlega bara sjálf ... gerðum ekkert meira en við treystum okkur til. 

 

Einstaklingsmiðuð nálgun. Siggu þótti vera komið til móts við þarfir hennar 

og henni veitt það sem hún þurfti sérstaklega á að halda. Sigga hafði þörf fyrir 

andlega hjúkrun með líkamlegu þjálfuninni og er það greinilegt miðað við frásögn 

hennar að þeim þætti hefur líka verið sinnt jafnt á við hitt.  

Sigga: þau voru líka mjög skilningsrík hjúkrunarfólkið eða sko náttúrulega hjúkrunarkonurnar 

og sjúkraliðar, já og náttúrulega allir sko ... og ég fékk öll þau viðtöl sem ég bað um sko. 

 

Jóna var einnig sammála því að þarna væri veitt einstaklingsmiðuð hjúkrun því hún 

bjó við mikið álag heimafyrir og þurfti aðstoð við að vinna í því. 



Kafli 4: Niðurstöður  44 

 

Ég fór líka svona dálítið líka svona út af heimilisaðstæðum ... það er mikið álag og mikið að 

gera ... Sko ég fékk viðtal í hverri viku við sálfræðinginn (hlær) þau voru búin að komast að 

því að það væri eitthvað mikið að mér því ég var sú eina sem fékk vikulega viðtal (hlátur) en 

ég sagði það bara að þetta væri bara vegna þess að þau sæju að það væri hægt að bjarga mér 

en ekki hinum, en það var náttúrulega mikið út af sko álags og svoleiðis.  

 

Til að koma til móts við Jónu fékk hún einkaviðtal við sálfræðing einu sinni í viku en 

það er ekki inn í staðlaðri stundaskrá.  

 Að mati Árna var meðferðin mjög einstaklingsmiðuð sem hann taldi mjög 

mikilvægt því þarna væru sjö einstaklingar með sjö mismunandi vandamál þótt þau 

flokkuðust öll undir langvarandi verki. 

Þetta var náttúrulega alveg smíðað utan um hvern og einn sko ... það var enginn af okkur að 

gera nákvæmlega það sama. 

 

Við gagnagreiningu kom hins vegar í ljós að reynsla Önnu var önnur en hinna þriggja 

og fannst henni að meðferðin hefði þurft að miðast meira við þarfir hvers og eins.  

Sko mér fannst þetta vera meira hópur ... ekkert sérstaklega verið að horfa á hvern og einn ... 

maður var ekki tekinn svona einn og einn fyrir ... eða kannski skoða það meira því það voru 

allir svo ólíkir og þurftu kannski svo ólíkt. 

 

Anna sagði einnig að það væri að hluta til henni að kenna, hún hafi ef til vill ekki 

verið nógu hörð og dugleg við að nefna það ef hún var ekki sátt við hlutina.  

Ánægja með samskipti og aðgengi að starfsfólki. Allir meðrannsakendur 

voru á því að starfsfólkið hefði verið yndislegt og að þeir höfðu haft gott aðgengi að 

því. Allir hafi verið að vilja gerðir til að gera allt fyrir þá til að hjálpa þeim og láta 

þeim líða vel. Árni var mjög ánægður með viðmótið og sagði það mikilvægt hvað allir 

voru léttir og stutt í  „húmorinn“.  Hann áleit það mjög mikilvægt því þegar fólk væri 
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komið í svona erfiða stöðu eins og þau með langvinna verki væri mikilvægt að líta á 

björtu hliðarnar og reyna að hafa gaman.  

 Jóna hafði það að segja um starfsemina og starfsfólkið að henni þótti svo gott 

hvað allt var vel gert, og fólkið hvatt til að gera eitthvað til dæmis að fara út að ganga. 

Hún hafði orð á því hversu gott viðmót hún fékk frá starfsfólkinu, hún sagðist aldrei 

hafa fundist hún vera einhver sjúklingur. 

Ég fékk ekki þannig viðmót frá þeim þó mér hafi fundist það vera þannig þegar maður var að 

labba um og segja „get ég fengið verkjatöflu eða get ég fengið auka kodda“ eða eitthvað þá 

fannst manni að maður væri að kvarta yfir einhverju sem maður ætti ekki að vera að kvarta 

yfir en ég fann aldrei þannig viðmót frá þeim ég fann það aldrei.  

 

Sigga sagði í sínu viðtali að henni hefði þótt frábært að vera í Kristnesi, hún hefði 

fengið öll þau viðtöl sem hún bað um og þrátt fyrir að hafa margar spurningar væri 

hún ánægð með dvölina og traustið frá starfsfólkinu. 

Mér finnst þetta bara frábær hugmynd af þessum skóla og mér finnst þetta vera næring og 

maður er náttúrulega í alveg vernduðu umhverfi sem er alveg yndislegt og ég tel líka 

nauðsynlegt eins og í svona ferli að vera sko að þú ert á staðnum. Mér finnst það skipta 

gríðarlega miklu máli. 

 

Anna var líka mjög ánægð með starfsfólkið en sagði samt að hún hefði viljað hafa 

fleiri fundi með því. Hún talar einnig um að hún hafi átt erfitt með að þiggja aðstoð 

frá því. 

Starfsfólkið er mjög indælt, sumir gáfu sig að manni og spjölluðu við mann. ... þær voru alveg 

að koma og spyrja út í hlutina og maður var bara svona að segja þeim stöðuna, ég er bara ein 

af þessum sem kannski svona [hik] ég er ekki alltaf að leggja allt á borðið.  

Ég hefði viljað vera í svona meira beinum samskiptum við þau ... hjúkrunarfræðinginn, 

sjúkraþjálfarann og lækninn og fá bara beint hvernig staðan er ... vegna þess að sko, eða 

hjúkkurnar sáu alveg hvernig ástandið á manni var. 
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Ég hafði kost á því og það var voða gott fannst mér ... eða maður er ekki vanur og það er voða 

erfitt að brjóta oddinn og fara að biðja um eitthvað. 

 

Hvatning. Þegar gögnin eru skoðuð í heildina má glöggt sjá að það að fá 

hvatningu var meðrannsakendum mjög mikilvægt. Það að hafa komist að í Kristnesi 

var viss hvatning til að standa sig og vinna í sínum málum og einnig veitti starfsfólkið 

og aðrir hópmeðlimir þeim hvatningu. Ennfremur tala þeir um að það að hafa hlutverk 

í lífinu hafi verið þeim mesta hvatningin til að reyna að nýta meðferðina til hins 

ýtrasta. 

 Árni sagði það að hafa hlutverk í lífinu væri honum mikil hvatning, hann ætti 

fjölskyldu sem hann vildi hafa tækifæri til að sinna: 

 Ég er náttúrulega tilbúinn að reyna allt sem getur komið manni í gagnið aftur. 

 

Anna var einnig á þeirri skoðun að það að hafa hlutverk og að einhver treysti á mann 

hafi hvatt hana til að fara í verkjaskólann og reyna að vinna í sínum málum. 

Það sem bjargar mér eru dýrin mín ... ég hef  þá eitthvað hlutverk eða sko ég veit að ég verð 

að vera til staðar til að sjá um þau ... þetta er svona hvati ... það virðist vera rosalega mikilvægt 

upp á andlegu hliðina. 

 

Jóna sem fór í Kristnes út af verkjum en einnig til að fá hvíld þótti hún vera betur 

undir það búin að takast áfram á við erfiðleika heima fyrir eftir að hafa fengið 

hvatningu og stuðning þar og halda áfram. 

... það er náttúrulega ekkert annað í boði en mér finnst ég vera meira undir það búin ... það er 

ekkert annað í boði en að halda áfram og berjast. 
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Hvíld. Meðrannsakendur töluðu um hve góða hvíld þeir hafi hlotið í Kristnesi 

bæði fyrir líkama og sál. Anna talaði um hve gott það hafi verið að komast í annað 

umhverfi, einnig talar hún um hve yndislegt umhverfið í Kristnesi sé og hún hafi notið 

útiverunnar.  

Útiveran er nauðsynleg bara sko upp á sálarlífið. ... eins og ég segi þá er voða gott að vera í 

svona vernduðu umhverfi og komast út úr því sem maður er alltaf í. Ég er náttúrulega búin að 

vera lengi heima ... það er svo erfitt að vera í þessu ástandi alltaf ... ég var bara komin út úr 

öllu í lífinu þannig að þetta er náttúrulega bara yndislegt, eiginlega bara voðalega góð hvíld 

fyrir sálina. 

 

Hún segir einnig frá því hve góð áhrif það hafði á svefn hennar að skipta um 

umhverfi. 

Ég bara trúði því ekki að ég hefði sofið svona ... það var bara svo nauðsynlegt að og dýrmætt 

að komast í nýtt umhverfi. 

 

Jónu þótti mjög gott að geta komið þarna og fengið að vera á sínu eigin herbergi til að 

geta notið hvíldarinnar. Henni þótti mjög vel fylgst með hópnum og haldið vel utan 

um þau. 

... rosalega gott að geta bara farið inn á þitt herbergi ef þú vildir vera bara útaf fyrir þig og lesa 

eða eitthvað. Mjög mikilvægt finnst mér. Það var enginn sem var að trufla mann þar eða neitt 

sko. Svo nýtti ég mér alltaf slökunina seinnipartinn ... Ég væri til að fara þarna á hverju ári, 

bara svona sem hvíld og svona sko. Mér fannst þetta virka rosa vel á mig ... 

 

Árni sagði frá því að þótt þetta væri erfitt líkamlega, að vera í stífu prógrammi allan 

daginn, þá hefði hann öðlast mikla hvíld fyrir hugann. 

Of miklar væntingar. Öll fjögur áttu þau það sameiginlegt að hafa haft of 

miklar væntingar fyrir meðferðina. Samt sem áður voru þau öll mjög ánægð í heildina 
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og töldu sig hafa haft mjög gott af tímanum í Kristnesi. Árni sagðist gera sér grein 

fyrir því að hann hefði kannski verið með of miklar væntingar. 

... skilaði mér miklu minna en ég átti von á en þetta er náttúrulega fínn stökkpallur svona út í 

lífið. ... það er margt gott þarna, þetta kemur manni aðeins í gang. 

 

Anna var sömu skoðunar og Árni, hún var í heildina sátt en hafði samt sem áður 

vonast eftir árangri hvað verkina varðaði. 

... ég ákvað það hérna þegar ég vildi fara í Kristnes þá ætlaði ég að [hik] það fyrsta var að 

losna við lyfin og [hik] og að geta prjónað. Þegar ég kom út var ég ennþá verri, get alveg 

vonlauslega prjónað og hérna ég held ég sé sko á heilli máltíð af lyfjum. 

Maður ákvað að fara í þetta en maður átti eða sko maður var kannski ekki með þá hugsun að 

maður myndi verða svona slæmur sko að sko verri út heldur en maður kom inn. 

 

Þrátt fyrir að ná ekki þeim markmiðum sem Anna hafði sett sér gæti hún vel hugsað 

sér að fara aftur í Kristnes. 

 Ég hefði alveg viljað detta inn í þetta aftur ... ef það væri hringt í mig á morgunn þá færi ég. 

Hún sagðist hafa lært hluti þarna sem hún taldi mjög mikilvæga: 

 Maður horfir kannski öðruvísi á hlutina eða ég lærði það að ég þarf að vera svona aðeins  

eigingjarnari á sjálfa mig og hugsa aðeins meira um mig heldur en að hugsa um alla þá sem 

eru í kringum mann. 

 

Jóna var mjög ánægð með dvölina í Kristnesi þrátt fyrir væntingar um að verkirnir 

myndu gefa undan og þeir hefðu í raun verið verri eftir að hafa lokið dvölinni.  

 Rannsakandi: Varstu búin að gera miklar væntingar? 

Jóna: nei, nei, ég gerði það ekki eða sko innst inni var ég að gera það að verkirnir mundu 

kanski eitthvað aðeins ganga niður sko... ég get ekki sagt að það hafi ekki verið neinn árangur 

en verkjalega séð stend ég í stað í alveg sömu sporum. 
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Sigga hafði margar spurningar þegar hún fór í Kristnes og var búin að gera sér 

væntingar um að geta gert eitt og annað sem hún ekki gat. Þrátt fyrir allt sagðist hún 

vera mjög ánægð með dvölina. 

... maður fór bara þarna til að læra að lifa áfram með þessu og ég hérna náttúrulega lærði þarna 

að sko nýjar æfingar og það er sko ýmislegt sem situr eftir. 

... já ég er mjög ánægð með dvölina þar sem ég átti mjög erfitt með að fara ... fyrsta vikan var 

erfiðust en svo áttaði ég mig á því að hey ég get þetta og ætla að standa mig.  

 

4.4. Samantekt 

Við gagnagreiningu var viðtölunum skipt í tvö greiningarlíkön, a) Reynsla 

sjúklinga af notkun sjálfsmatsblaða og b) Reynsla sjúklinga af verkjaskólanum í 

Kristnesi. Í fyrra greiningarlíkaninu myndaði jákvæð reynsla en jafnframt þörf á 

umræðu rauða þráðinn gegnum öll meginþemun. Meðrannsakendur voru allir 

sammála um að það hefði verið gott að eiga góðar samræður við starfsfólkið í 

Kristnesi.  Í seinna greiningarlíkaninu þótti stuðningur og umhyggja vera 

gegnumgangandi mikilvægust fyrir alla viðmælendur okkar. Flest fundu þau fyrir því 

að þau væru þátttakendur í ákvarðanatöku um meðferðina og öll voru sammála um að 

greiður aðgangur hefði verið að starfsfólkinu. Þau voru einnig sammála um að hafa öll 

átt gott samband við alla, bæði sjúklinga og starfsfólk og haft stuðning hvert af öðru í 

hópnum. Minnst var á að það hefði verið gott að sjá fleiri sem ættu við svipuð 

vandamál og jafnvel að sjá aðra sem voru verr staddir. Öll voru þau á sama máli um 

það að ef það stæði til boða að koma aftur í verkjaskólann þá myndu þau þiggja það.
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Kafli 5 

Umræður 

5.1. Kynning 

Tilgangurinn með þessari fyrirbærafræðilegu rannsókn var að kanna reynslu 

sjúklinga af heilsufarstengdu sjálfsmati og einnig reynslu þeirra af endurhæfingunni í 

Kristnesi. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar fléttaðar inn í fræðilega 

umfjöllun úr öðrum kafla.  

5.2 Jákvæð reynsla af sjálfsmati en þörf á umræðu 

 Öllum meðrannsakendunum fannst jákvætt að fylla út heilsufarstengda 

sjálfsmatið og voru á þeirri skoðuð að það hefði góð áhrif á margan hátt. Samt sem 

áður kom í ljós að þeir hefðu gjarnan viljað fá tækifæri til að ræða sjálfsmatið við 

hjúkrunarfræðing og fara betur í ýmsa þætti þess. Það er ekki föst vinnuregla í 

Kristnesi að ræða sjálfsmatið sérstaklega við sjúklinga en er það mat rannsakenda að 

það mætti vel skoða þá hugmynd að taka upp þess háttar vinnulag. Þessi skoðun 

meðrannsakendanna samræmist hugmyndum Kristínar Þórarinsdóttur, höfundar 

heilsufarstengda sjálfsmatsins um notkun þess. Blöðin eru hönnuð með það í huga að 

sjúklingar skrái og meti eigið heilsufar, styrkleika, óskir og væntingar. Á blöðunum er 

boðið upp á að sjúklingarnir gefi heilsufarsvanda sínum vægi. Eftir að matið hefur 

verið fyllt út er miðað við að hjúkrunarfræðingur ræði síðan við sjúklingana um 

heilsufarsvandann og nýti upplýsingarnar til að setja fram hjúkrunargreiningar og 

meðferð í samráði við þá. Þá leggja blöðin áherslu á að hægt sé að taka félags- og 

sálfélagslega þætti inn í mat á heilsufari, því aðalmarkmiðið er að fá fram öll þau 

atriði sem hafa áhrif á veikindi einstaklinganna (Kristín Þórarinsdóttir, 2005). 

Matsblöðin eru hönnuð með það að markmiði að fá fram sem raunhæfastar 
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upplýsingar og enginn er eins góður og einstaklingurinn sjálfur að meta eigin heilsu. 

Einnig hefur það sýnt sig að oft koma fram upplýsingar á matsblöðin sem ella hefðu 

ef til vill ekki komist til skila (Kristín Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 22.mars, 

2010). Fram  kom í máli Önnu að henni fannst erfitt að tjá sig með skrift, sagði að   

erfitt væri að koma skoðunum sínum almennilega á framfæri í rituðu máli. Að mati 

rannsakenda undirstrikar þessi reynsla Önnu enn frekar mikilvægi þess að sjúklingum 

sé boðið að ræða sjálfsmatið við hjúkrunarfræðing. 

5.3. Áhrif á samskipti 

Í upphafi endurhæfingar er mjög mikilvægt að byggja upp    

meðferðarsamband milli hjúkrunarfræðings og sjúklings, taka ítarlegar og 

greinargóðar upplýsingar hjá honum, setja fram hjúkrunargreiningar og markmið í 

samvinnu við sjúklinginn. Einnig er eftirfylgni mikilvægur þáttur í gegnum ferlið sem 

einstaklingurinn gengur í gegnum og að veita stuðningsviðtöl þegar hann þarf á að 

halda (Félag Íslenskra Hjúkrunarfræðinga, e.d.).  

Ef  sjálfsmatið er notað á réttan hátt samkvæmt hugmyndafræði höfundar 

þeirra ætti það að efla samvinnu skjólstæðinga og hjúkrunarfólks og einfalda 

samskipti milli þeirra í markmiðssetningu og hvetja til gagnvirkra samskipta (Kristín 

Þórarinsdóttir, 2005). Niðurstöðurnar sýndu að sjálfsmatið auðveldaði 

meðrannsakendum að hefja samræður við starfsfólkið sem og tengslamyndun, vitandi  

að  hugsanlega væri búið að afla  upplýsinga um þá af matsblöðunum. Þetta 

samræmist niðurstöðum Hildar Eyjar Sveinsdóttur (2006), en í rannsókn hennar kom í 

ljós að sjálfsmatið þótti hafa jákvæð áhrif á samskipti. Sigga tók það fram í sínu 

viðtali að hún hefði átt auðveldara með að fara og biðja um viðtal við 

hjúkrunarfræðing eða lækni vegna þess að hún vissi að þau væru með blöðin hennar 

og að þau vissu nokkurn veginn um hvað hún væri að biðja. Það kom bersýnilega 
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fram þegar farið var yfir viðtölin að öllum meðrannsakendum þótti gott að vita að 

starfsfólkið hefði þarna upplýsingar um þau. Þeir fundu öryggi í því að ef starfsfólkið 

vantaði upplýsingar um þá gat það farið í matsblöðin þeirra og fundið þær þar og gætu 

þá einbeitt sér að þeim þáttum sem skiptu mestu máli. Slater (2006) og Leplege og 

félagar (2007) leggja áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk afli sér ítarlegra upplýsinga um 

einstaklinga, hvort sem er frá þeim sjálfum eða eftir öðrum leiðum. Þetta telja þau 

vera mikilvægt til að öðlast betri skilning á fyrri reynslu fólks. 

 Allir meðrannsakendurnir voru á einu máli um að samskiptin við starfsfólkið 

hefðu verið mjög góð og alltaf lögð rík áhersla á að þeim liði vel. Það virtist hafa 

eflandi áhrif á meðrannsakendur að starfsfólkið gaf sig að þeim og vildi vita hvernig 

þeim leið og veitti þeim hvatningu og stuðning. Samkvæmt Chamberlin (2006) og 

Gibson (1991) felur valdefling meðal annars í sér að hafa aðgang að upplýsingum og 

úrræðum.  

Í niðurstöðukafla í lokaverkefni Hildar Eyjar Sveinsdóttur (2006) kemur 

greinilega fram að meðrannsakendum hennar þótti mikilvægt að hægt væri að tvinna 

sjálfsmatsblöðin saman við endurhæfinguna og það hefði eflandi áhrif á þá að 

sjúkraþjálfarar hefðu upplýsingarnar líka hjá sér. 

Að mati rannsakenda gefur sjálfsmatið gott tækifæri til að opna og gera 

samskiptin milli sjúklinga og starfsfólks auðveldari. Ef starfsfólk er vel meðvitað um 

helstu vandamál sjúklinga sinna gefur það þeim tækifæri til að nálgast þá á áhrifaríkan 

hátt og veita heildræna hjúkrun. Sjálfsmatið veitir starfsfólki samræðugrundvöll til að 

mynda tengsl við sjúklingana. Tengslin yrðu þó örugglega betri væri sjálfsmatið rætt 

og farið yfir það með sjúklingum.  
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5.4. Óljós tilgangur með sjálfsmatinu 

Það kom mjög sterkt fram í viðtölum við meðrannsakendur að þeir vissu ekki 

alveg til hvers eða hvernig væri verið að nota sjálfsmatið. Flestir sögðust bara hafa 

fyllt það út við komu og svo aldrei orðið varir við það aftur. Að mati rannsakenda 

þyrfti að útskýra vel fyrir sjúklingum í upphafi þegar þeir fylla út sjálfsmatið hver 

tilgangurinn sé með því. Segja sjúklingum frá því hvernig sjálfsmatið geti nýst bæði 

starfsfólki og þeim sjálfum. Ef þetta væri gert er það skoðun rannsakenda að ef til vill 

kæmu enn meiri upplýsingar fram á matinu og það myndi hafa enn betri áhrif á 

samskipti og gera vinnubrögðin markvissari. 

5.5. Stuðningur og umhyggja  

Í endurhæfingunni í Kristnesi er leitast við að koma til móts við einstaklinginn 

og veita heildræna hjúkrun og voru meðrannsakendurnir sammála um að þeir hefðu 

fengið góðan stuðning frá starfsfólkinu. Allt hefði verið gert til þess að hjálpa þeim að 

nýta tímann sem best og þau hvött til dáða. Í greinum Hafdísar Skúladóttur og 

Sigríðar Halldórsdóttur (2008; 2010) kemur fram að mikilvægt sé að veita fólki með 

langvinna verki stuðning því verkirnir hafa gríðarlega mikil áhrif á líf þess og getur 

fólk einangrast vegna þeirra. Í viðtölunum töluðu meðrannsakendur um að þeir hafi 

allir fengið mikinn stuðning og fundið fyrir umhyggju í sinn garð. Anna talaði 

sérstaklega um að það að vera í svona vernduðu umhverfi hafi látið hana finnast að 

haldið væri utan um sig.  Öll fengu þau stuðning og umhyggju frá starfsfólkinu, 

sérstaklega ef þau vantaði eitthvað eða eitthvað var að. Sem dæmi má nefna að ef þau 

þurftu á verkjalyfjum að halda eða einhverskonar hjálp var þeim sýndur skilningur og 

fordómaleysi.  

Chamberlin (2006) segir það eflandi fyrir sjúklinga að finnast þeir vera hluti af 

hóp og finna að þeir skipti máli. Meðrannsakendurnir voru allir sammála um að það 
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að hafa verið hluti af hópi, hafi veitt þeim stuðning, það hafi opnað augu þeirra að sjá 

aðra í sömu sporum og þeir sjálfir. Þeir sögðu að það hafi verið gott að geta rætt málin 

við aðra hópmeðlimi, ekki bara um veikindin heldur aðra hluti líka. 

5.6. Einstaklingsmiðuð nálgun 

 Ólíkt verkjameðferð við bráðaverkjum, þar sem leitast er við að lækna 

sjúklinginn, er markmiðið með meðferð við langvarandi verkjum að auka virkni og 

getu einstaklinga til að lifa með verkjunum sem hugsanlega hverfa aldrei. Til þess að 

ná því markmiði þarf þverfaglegt teymi að veita einstaklingsmiðaða og fjölþætta 

nálgun (Holten og Veasey, 2008).  

Mjög misjafnt er hvernig einstaklingar takast á við verki og margir leiðast út í 

lyfjafíkn og eiga erfitt með að losa sig úr viðjum hennar og er því mikilvægt að veita 

einstaklingsmiðaða nálgun og að meðferðin miðist að þörfum og óskum hvers og eins 

og fara hægt í sakirnar (Ingibjörg Sigfúsdóttir, 2007). Samkvæmt Holten og Veasey 

(2008) ætti verkjameðferð að notast við einstaklingsmiðaða nálgun og 

verkjalyfjameðferð en forðast það að hafa lyfin í forgangi. 

 Viðmælendur okkar voru flestir sammála um að meðferðin hafi verið 

einstaklingsmiðuð og reynt að koma til móts við þarfir þeirra eftir bestu getu. Anna 

talar þó um að fyrir henni hafi meðferðin verið svolítið miðuð að hópnum í heild, en 

segir jafnframt að ef hún hefði talað um það þá hefði það örugglega verið lagað. Þetta 

samræmist nokkuð hugmyndum Leplege og félaga (2007) um einstaklingsmiðaða 

nálgun. Þeir leggja áherslu á að þó tveir einstaklingar þjáist af sama sjúkdómi eða 

fötlun sé ekki hægt að gera ráð fyrir að sama meðferð gagnist þeim báðum. 

 Í einstaklingsmiðaðri nálgun felst að virða og nálgast hvern sjúkling sem 

einstakling sem er sérstakur á sinn hátt og ólíkur öðrum. Það er mikilvægt að hlusta á 

hann og skilja áhyggjur hans, reynslu og þarfir (Leplege o.fl., 2007; Mead og Bowen, 
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2000; Slater, 2006). Enn fremur þarf að líta á einstaklinginn á heildrænan hátt og 

skoða ekki bara líkamlega þætti heldur einnig sálræna- og félagslega þætti (Leplege 

o.fl., 2007; Mead og Bower, 2000; Slater, 2006).   

 Sigga og Jóna voru sérstaklega ánægðar með hve vel þessu var sinnt, þar sem 

þær þörfnuðust ekki síður andlegrar hjúkrunar en líkamlegrar. Heimilisaðstæður Jónu 

voru erfiðar og kom hún í Kristnes ekki síður til að fá hvíld og andlegan stuðning 

ásamt líkamlegri þjálfun. Hún var því sérstaklega ánægð með að hennar stundaskrá 

var sett saman alveg í kringum hennar þarfir, t.d. var hún sú eina sem hitti sálfræðing í 

hverri viku.  

 Samkvæmt Leplege og félögum (2007) á heilbrigðisstarfsfólk að líta á 

sjúklinginn sem sérfræðing í sínu ástandi og að velja eigi inngrip í samráði við 

sjúklinga. Meðrannsakendurnir voru ánægðir með að það var hlustað á þeirra skoðanir 

og fengu þeir að ráða sér svolítið sjálfir, gerðu það sem þeir treystu sér til. Reynsla 

Önnu var hins vegar önnur, henni fannst of lengi verið að reyna  meðferð sem 

gagnaðist henni ekki að eigin mati. Að mati rannsakenda vantaði kannski að hlustað 

væri á skoðanir Önnu og fyrri reynslu, þó getur verið að Anna hafi sjálf ekki verið 

nógu dugleg við að koma óánægju sinni á framfæri. 

5.7. Sameiginleg ákvarðanataka 

Í öðrum kafla er rætt um að heilbrigðisstarfsfólk eigi að líta á skjólstæðinga 

sína sem sérfræðinga í eigin ástandi og eigi þar af leiðandi að hvetja þá til að taka 

fullan þátt í meðferð sinni og ákvarðanatöku. Æ ríkari áhersla er lögð á að sjúklingar 

eigi að vera virkir þáttakendur í ferlinu vegna þess að þeir séu jú færastir til að meta 

eigin lífsgæði og heilsufar (Leplege o.fl., 2007). Viðmót starfsfólksins í Kristnesi þótti 

til fyrirmyndar og meðrannsakendur voru á einu máli að í öllum tilvikum var reynt af 

fremsta megni að verða við óskum þeirra. Ef þurfti að komast að niðurstöðu einhvers 



Kafli 5: Umræður  56 

 

máls voru þau hvött til að taka þátt í ákvörðunartökunni. Einn meðrannsakandi átti 

erfitt með að finna æfingar sem hentaði en með góðri samvinnu og hvatningu tókst að 

finna æfingu við hæfi. Allir meðrannsakendur minntust á að hafa haft eitthvað um það 

að segja hvernig endurhæfingin fór fram. Öll fengu þau eitthvað við sitt hæfi. 

Heywood og félagar (2006), Kvåle og Bondevik (2008) og Leplege og félagar (2007) 

hafa öll skrifað um mikilvægi sameiginlegrar ákvarðanatöku. Til þess þarf að veita 

sjúklingum viðeigandi upplýsingar um ástand sitt og meðferðarmöguleika, segja þeim 

hvaða möguleikar standa til boða og styðja þá í ákvarðanatöku í samráði við fagfólk 

(Leplege o.fl., 2007). Sannað þykir að góð samskipti, samvinna og heilsuefling séu 

þeir þættir sem sjúklingar telji mikilvæga í einstaklingsmiðaðri nálgun (Little o.fl., 

2001). Í rannsókn sem gerð var árið 2001 af Little og félögum um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðrar nálgunar kom í ljós að sjúklingar vilja að rætt sé við þá á 

jafningjagrunni og þeim gefinn kostur á að taka ákvarðanir í samvinnu við 

meðferðaraðilann.  

5.8. Ánægja með samskipti og aðgengi að starfsfólki 

Í samskiptum sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks er mikilvægt að mynda gott 

meðferðarsamband sem er byggt á jafnrétti, hlustun og gagnkvæmu trausti sem 

jafnframt er lykilþáttur í einstaklingsmiðaðri nálgun (Sumsion og Law, 2006). 

Meðrannsakendurnir töluðu um að í samskiptum við starfsfólkið hvort sem það var 

sjúkraþjálfari, hjúkrunarfræðingur eða læknir hafi þau aldrei upplifað það að vera í 

einskonar sjúklingahlutverki. Þeir töluðu einnig allir um hve gott viðmót 

starfsfólksins hefði verið og það hefði komið vel fram við þá.  Í samskiptum við 

sjúklinga og fólk með einhverskonar fatlanir er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk líti 

ekki aðeins á manneskjuna sem sjúkling heldur sjái líka einstaklinginn á bak við 

sjúkdóminn eða fötlunina (Leplege o.fl., 2007; Slater, 2006). Það þarf að koma fram 
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af virðingu og tillitsemi þrátt fyrir vanhæfni einstaklingsins (Leplege o.fl., 2007). Í 

endurhæfingu skiptir miklu máli að samskipti gangi vel fyrir sig og leggur fagfélag 

Íslenskra endurhæfingarhjúkrunarfræðinga kapp á að efla sjálfstraust og sjálfstæði 

einstaklinganna, koma þeim úr sjúklingahlutverkinu (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga e.d.).  

Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera næmir á þarfir skjólstæðinga sinna og vera 

til staðar þegar sjúklingar þurfa á því að halda (Hafdís Skúladóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2010). 

Var það mat meðrannsakenda að þeir hafi haft góðan aðgang að starfsfólki og 

getað leitað til þeirra þegar þeir höfðu þörf á. Jóna segir einmitt í sínu viðtali að henni 

þótti gott að vita til þess að ef hún þurfti að tala við hjúkrunarfræðing eða lækni hafi 

það verið auðsótt mál, henni hafi einfaldlega veirð fylgt á stofu og málin rædd. Í 

verkjaskólanum eru í boði fyrirlestrar og fræðsla um hin ýmsu málefni er tengjast 

verkjum og áhrifum þeirra. Fram kom í viðtali við Jónu að henni þótti gott að geta 

spurt spurninga á fyrirlestrunum og hún talaði um að oft á tíðum hafi fyrirlestrarnir 

leyst upp í umræður sem hafi verið bæði gagnlegar og skemmtilegar. 

Meðrannsakendur voru sammála um að samskiptin hefðu verið góð bæði milli 

hópmeðlima og við starfsfólkið. 

5.9. Hvatning og hvíld  

Í Kristnesi er lögð áhersla á að skjólstæðingurinn leggi fram stærsta hlutann af 

meðferðinni sjálfur svo árangur náist. Er því mikilvægt að nálgast einstaklinginn á 

þeim stað sem hann er staddur hverju sinni og vinna meðferðina út frá þeim stað. 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2009). Í viðtölum við meðrannsakendur kom fram 

greinileg ánægja með dvölina í Kristnesi og þótti þeim mikil hvatning að geta spjallað 

hvert við annað og fengið stuðning og styrk frá hinum í hópnum. Einnig kom fram að 
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þeim hafi þótt gott að sjá og spjalla við aðra einstaklinga sem voru þarna af öðrum 

ástæðum og jafnvel af mun alvarlegri toga en þeir sjálfir. Upplifunin að geta ekki 

eitthvað varð því mun léttvægari en ella. Máli þeirra til stuðnings kemur fram í grein 

sem birtist í tímariti SÍBS (2009) eftir Ragnheiði Hörpu Arnardóttur þar sem hún fer 

stuttlega yfir starfsemina í Kristnesi að í endurhæfingunni þar hefur sýnt sig að 

sjúklingarnir segjast fá hvatningu við að sjá þar aðra í verri stöðu en þeir eru í sjálfir.  

Í rannsókn Mok frá árinu 2001 kemur fram að það að hafa tilgang í lífinu og 

gegna einhverju hlutverki er mjög eflandi fyrir sjúklinga og hvetur þá til að halda 

baráttunni áfram. Sama niðurstaða fékkst í okkar rannsókn en meðrannsakendur voru 

sammála um að það að hafa einhverju hlutverki að gegna væri mjög hvetjandi fyrir 

þá. Árni talaði sérstaklega um að það að eiga fjölskyldu og þurfa að sjá fyrir henni 

hafi verið honum mikil hvatning  og var hann tilbúinn til að prófa allt sem í boði var 

til að ná bata. Anna og Sigga töluðu um mikilvægi þess að eiga gæludýr, það væri 

þeim mikil hvatning í að standa sig því þær þyrftu að vera til staðar fyrir dýrin. 

 Allir meðrannsakendurnir töluðu um að þrátt fyrir að þeir hefðu ekki endilega 

útskrifast með minni verki en áður þá leið þeim mjög vel í verkjaskólanum í Kristnesi 

og mundu öll vilja fara aftur. Árni tók það sérstaklega fram að endurhæfingin væri 

góður stökkpallur út í lífið aftur. Allar konurnar sögðust hafa fengið góða hvíld frá 

daglegu lífi og það hefði verið gott að skipta um umhverfi. Mjög gott þótti þeim 

hversu allt var skipulagt og vel haldið utan um alla hluti. Skólinn veitti þeim styrk og 

hvatti þau áfram til að halda áfram í baráttuna við verkina eftir útskrift.  

5.10. Of miklar væntingar 

 Í öllum viðtölum við meðrannsakendur kom fram að þeir hafi orðið fyrir 

hálfgerðum vonbrigðum með að verða ekki betri hvað verkina snerti en voru þó sáttir 

við hvað þeir lærðu mikið af dvölinni. Í mörgum tilvikum er fólk að koma í 
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verkjaskólann með allt of háar hugmyndir um bata og ætla sér stóra hluti, ætla til 

dæmis að létta sig, hætta að reykja og losna við verkjalyfin og verkina, allt á þessu 

stutta meðferðartímabili. En reynsla starfsfólks verkjaskólans er sú að raunhæf 

markmið og að fara hægt í sakirnar gefi bestan árangur. Hættan er sú að allt springi og 

ekki verði neitt úr meðferðinni. Vinna verkjaskólans felst að miklu leyti í að finna út 

hvað skjólstæðingarnir virkilega ráða við að gera og skipuleggja endurhæfinguna út 

frá því (Ingibjörg Sigfúsdóttir, 2007). Allir meðrannsakendurnir vonuðust til að verða 

betri af verkjunum en öll urðu þau verri eftir dvölina. Það er mat rannsakenda að 

nauðsynlegt sé að fara strax í byrjun vel yfir þær væntingar sem sjúklingar hafa fyrir 

meðferðinni, og hjálpa þeim að setja sér raunhæf markmið. Sé það gert geti það 

dregið úr vonbrigðum og neikvæðri upplifun sjúklinga á meðferðinni.  

5.11. Samantekt 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum voru meðrannsakendurnir allir ánægðir 

með sjálfsmatið, en hefðu þó viljað fá tækifæri til að fara yfir það með 

hjúkrunarfræðingi. Allir voru þeir sammála um mikilvægi þess að starfsfólk hefði 

aðgang að þeim upplýsingum sem fram komu í sjálfsmatinu. Sjálfsmatið hafði góð 

áhrif á samskipti milli sjúklinga og starfsfólks, skapaði umræðugrundvöll og styrkti 

tengslamyndun. Þó fannst meðrannsakendum tilgangur sjálfsmatsins óljós. 

Viðmælendur okkar sögðust allir hafa fengið mikið stuðning og umhyggju bæði frá 

starfsfólki og öðrum hópmeðlimum og það hafi verið þeim góð reynsla að vera hluti 

af hóp.  

Einstaklingsmiðuð nálgun er mikilvæg í verkjameðferð, niðurstöðurnar sýndu 

að í Kristnesi er veitt einstaklingsmiðuð meðferð og lögð áhersla á sameiginlega 

ákvarðanatöku. Viðmælendur okkar voru mjög ánægðir með samskipti sín við 
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starfsfólkið og sögðu að þeir hefðu alltaf haft gott aðgengi að því. Ef einhver þurfti að 

ræða eitthvað þá var það auðsótt mál. 

Þótt meðrannsakendur hafi ekki náð þeim árangri sem þeir vonuðust eftir voru 

þeir allir sammála um að þeir hafi öðlast mikla og góða hvíld með dvöl sinni í 

Kristnesi. Einnig tala þeir um að það að hafa hlutverk í lífinu hafi verið þeim mikil 

hvatning. Allir voru þeir sammála um að hafa gert sér of miklar væntingar fyrir 

meðferðina en í heildina voru allir mjög sáttir og myndu vilja koma aftur í Kristnes.
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Kafli 6 

Samantekt 

6.1. Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Nokkrar takmarkanir eru á rannsókninni og má fyrst nefna að rannsóknin er 

eigindleg og hefur því ekki alhæfingargildi. Einnig er um lítið úrtak að ræða sem er 

augljós takmörkun því auðvitað fengjust trúverðugri niðurstöður ef meðrannsakendur 

hefðu verið fleiri. Þá er ekki hægt að líta framhjá reynsluleysi rannsakenda í 

rannsóknarvinnu og sem spyrla. 

 6.2. Hagnýt gildi fyrir hjúkrunarfræðinga 

 Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir þær stofnanir sem nota 

sjálfsmatsblöðin, þ.e. Kristnes, Reykjalund og geðdeild FSA. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta hjálpað hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki að þróa blöðin 

enn frekar og vinnulagið í kringum þau. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir hjúkrun 

að því leyti að hún vekur upp spurningar hjá heilbrigðisstarfsfólki um hversu virkur 

sjúklingurinn ætti að vera í meðferðarferlinu og í ákvörðunartöku um meðferðina. 

Einnig sýnir hún hve mikilvæg einstaklingsmiðuð nálgun er, sem er nokkuð sem 

hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk ættu að veita athygli.  

6.3. Hagnýt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnendur því að mati 

rannsakenda er það hlutverk stjórnenda að stuðla að og hvetja hjúkrunarfræðinga til 

að auka þátttöku sjúklinga í hjúkrunarferlinu og taka tillit til óska og væntinga 

sjúklinga. Stjórnendur verða að kynna sér niðurstöður nýrra rannsókna til að efla 

þjónustu og koma til móts við þarfir sjúklinga sem og starfsmanna. Rannsóknin sýnir 

að notkun sjálfsmats hefur jákvæð áhrif á marga þætti meðferðar. 
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6.4. Hagnýt gildi fyrir hjúkrunarmenntun 

Þá hefur rannsóknin hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarmenntun því rannsóknin 

veitir innsýn inn í reynsluheim sjúklinga  af notkun heilsufarstengda sjálfsmatsins sem 

vonandi nýtist hjúkrunarfræðinemum sem og hjúkrunarfræðingum í starfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir á sama viðfangsefni verða 

vonandi til þess að meiri samfella myndist í hjúkruninni sem er veitt sjúklingum, hún 

verði einstaklingsmiðaðri og bæði sjúklingar og hjúkrunarfræðingar verði ánægðari 

með dvöl sjúklingsins á heilbrigðisstofnuninni. Einnig hefur gerð rannsóknarinnar 

haft í för með sér jákvæða og lærdómsríka reynslu fyrir rannsakendur. 

6.5 Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir því ekki hefa verið 

gerðar margar rannsóknir á því vinnulagi með sjálfsmatið sem tíðkast á 

Endurhæfingardeild Kristness áður. Það kemur því ný þekking fram með 

rannsókninni. 

 Rannsóknir í hjúkrun stuðla að aukinni þekkingu og skilningi 

hjúkrunarfræðinga á því sem lýtur að hjúkrunarstarfinu. Til þess að hjúkrunarfræði 

þróist áfram sem fræðigrein er nauðsynlegt að stunda rannsóknir innan hennar. Með 

þessu innleggi til hjúkrunarrannsókna er vonast til að verðandi hjúkrunarfræðingar fái 

hvatningu til þess að vinna að frekari rannsóknum á þessu sviði. 

6.6. Framtíðarrannsóknir 

Heilsufarstengda sjálfsmatið sem notað er í Kristnesi bíður upp á margvísleg 

rannsóknarverkefni, eigindleg sem megindleg. Gott væri að endurtaka þessa rannsókn 

með stærra úrtaki eftir einhvern tíma til að sjá hvort breytingar hafi orðið á vinnulagi 

með sjálfsmatið. Það er einnig hægt að kanna reynslu hjúkrunarfræðinga af slíku 
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vinnulagi, því ef þeir eru ekki ánægðir með vinnulagið þá nýta þeir ekki möguleikana 

sem það býður upp á til fullnustu.  

6.7. Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að reynsla sjúklinga af 

heilsufarstengdu sjálfsmati er mjög jákvæð en að skortur hafi verið á umræðu um 

sjálfsmatið. Að mati sjúklinganna hefði verið gott að fara betur yfir sjálfsmatið með 

hjúkrunarfræðingi eftir að hafa fyllt það út. Þá hafði það góð áhrif á samskipti 

sjúklinga og fagfólks að fagfólk hefði aðgang að sjálfsmatinu, sjúklingar sögðu það 

gera samskiptin auðveldari og opnari. 

Endurhæfingin hafði góð áhrif á alla meðrannsakendur þó árangurinn hefði 

ekki verið eins og vonast var eftir. Var það þeirra skoðun að það að vera hluti af hóp 

hafi veitt þeim mikinn stuðning en einnig hafi starfsfólkið veitt því mikinn stuðning 

og verið yndislegt í alla staði. Flestir meðrannsakendur voru sammála um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðar nálgunar og að hún væri við líði í Kristnesi. Þeir sögðust hafa 

fengið að ráða ferðinni og verið hvattir til að taka virkan þátt í ákvarðanatöku. 

Meðrannsakendur voru sammála um að þeir hefðu gert sér of miklar væntingar fyrir 

meðferðina en hefðu þó hvílst vel og lært mikið af meðferðinni þó þeir losnuðu ekki 

við verkina. Í heildina voru þeir allir mjög sáttir við dvöl sína í Kristnesi og væru allir 

til í að koma þangað aftur. 

Rannsakendur lærðu mikið á vinnu sinni við gerð rannsóknarinnar og hefur 

bæði lestur heimilda og gagnaúrvinnsla víkkað sjóndeildarhring þeirra og aukið 

skilning. Þó rannsakendur muni í framtíðinni ekki vinna á stað þar sem notað er 

heilsufarstengt sjálfsmat eins og í Kristnesi, munu þeir án efa hafa hugmyndafræði 

þess í huga. Rannsakendur munu reyna að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun og 

hámarka þátttöku skjólstæðinga sinna í hjúkrunarferlinu. Rannsakendur hafa gert sér 
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grein fyrir mikilvægi virkrar hlustunar og það að virða skjólstæðing sinn sem einstaka 

manneskju ólíka öllum öðrum. Er það mat rannsakenda að þeir muni búa að og nýta 

þá vitneskju sem þeir hlutu við gerð rannsóknarinnar um ókomna tíð og verða betri 

hjúkrunarfræðingar fyrir vikið. 
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Fylgiskjal 1: Heilsufarstengt sjálfsmat 

Upplýsingablað I  

 

UPPLÝSINGAR  FYRIR  HJÚKRUN Kyn viðmælenda og fæðingarár (áratugur)   

Upplýsingum aflað dags:   

  

Hjúkrunarfræðinemi  Aðstandendur 

  

  

  

  

 Lyfjaofnæmi 

  

 Annað ofnæmi 

(H1) Heilbrigðisviðhorf)  Heilsufarssaga 
 

 

 

 

 

 

 

–hvaða lyf 

 

 

 

 

(H2)  Almennt fæði   

(H7) Félagslegt umhverfi –sambúðarform- fjölskylduaðstæður-húsnæði-atvinna-stuðningsaðilar  
         aðstoð heim (hjúkrun/þjónusta)  
 

 

 

 

 

(H8) Kynbundnir þættir – Meðgöngur-fæðingar-blæðingar(óþægindi)-tíðahvörf (óþægindi)  

 

 

 

 

 

Öryggi og varnir – Dettni,  slysahætta, veiklaðar varnir. 
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Upplýsingablað II 

Mat á heilsufari  

 

Dags Viðtals 1____                                   

Dags Viðtal  2____                                   

 

 

 

Þú er beðin/nn að svara eftirfarandi spurningum um heilsu þína. Þér er ekki skylt að svara þeim öllum    

Ef heilsufarsþættirnir valda þér óþægindum í dag merktu þá við í reitina hvað óþægindin eru mikil 

              
                    ↓   ↓   ↓   ↓      

Hvað veldur þér mestum óþægindum eða truflar líf þitt mest ?  

L
ít

ii
l 

 ó
þ

æ
g
in

d
i 

 

T
a
ls

v
er

ð
 ó

þ
æ

g
in

d
i 

 M
ik

il
 ó

þ
æ

g
in

d
i 

 

 M
jö

g
 m

ik
il

 ó
þ

æ
g
in

d
i 

 

    Valda eftirfarandi heilsufarsþættir þér óþægindum eða trufla líf þitt ? 

 

 

 Hlutlægar upplýsingar, líkamsskoðun, 

mælingar, ályktanir 

 

Nei  Já           Nánari lýsing  

                                                          Skali:  5   4 3 2 1 

2 Næring -mataróþol, ógleði, brjóstsviði, 

lystarleysi-  
   

 

    

2 Holdafar - of þung/ur, of létt- 

 
 

                                                                        

                 

    

1

1 
Húð -útbrot, sár, grær illa-     

 

    

3 Þvaglát -þvagleki, þvagtregða, næturþvaglát, 

þvagfærasýkingar- 
       

3 Hægðir -hægðatregða, niðurgangur, annað-    

 

    

4 

 
Öndun -Ert þú mæðin(n) eða hefur þú 

öndunarerfiðleika, hefur þú hósta eða uppgang-  
       

4 Blóðrás -Hefur þú verið með eða ert þú með 

hækkaðan blóðþrýsting, bjúg, hjartaverk, lélega 

blóðrás í fótum eða aðra hjarta eða 

blóðrásarkvilla- 

                                 

                            

 

    

4 Hreyfing -Erfiðleikar við hreyfingu almennt og 

gang, óstöðugleiki, nota staf, hækjur, 

göngugrind eða hjólastól- 
                                      Merktu í reitina 

Nánari lýsing 

__________________________________ 

_______________________________ 

   

 
Sjálfbjarga Þarf aðstoð     Þarf alla 

aðstoð 
    

Fytjast 

úr 

rúmi/stól  

   

Ganga  

Inni  

   

Ganga 

úti  

   

Ganga 

stiga  

   

4 Sjálfsbjörg -Ég þarf aðstoð við að sjá um mig 

s.s erfitt með að klæða mig, þvo mér og baða eða 

fara á salerni- 

                                      Merktu í reitina 

Nánari lýsing 

 

   

 
Sjálfbjarga Þarf aðstoð     Þarf alla 

aðstoð 
    

Klæðast     

Matast    

Böðun    

Salernis 

ferðir 
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Upplýsingablað III 

Ef heilsufarsþættirnir valda þér óþægindum í dag merktu þá við í reitina hvað óþægindin eru mikil 
 

 Valda eftirfarandi heilsufarsþættir þér óþægindum eða trufla líf þitt 
 

 

 

 

L
ít

ið
 

T
a
ls

v
er

ð
 

  M
ik

il
 

 M
jö

g
 m

ik
il

  

 

 Hjúkrunarfræðinemi: Hlutlægar upplýsingar, 

líkamsskoðun, mælingar, ályktanir 

Nei  Já               Nánari lýsing      

                                                          Skali:  5   4 3 2 1 

4 Heimilishald -Ég þarf aðstoð við heimilishald, 

matreiðslu, og lyfjatiltekt- 
   

 

    

4 Þreyta -Ég finn fyrir orkuleysi, þrekleysi eða  

úthaldsleysi- 
       

4 Reglubundin þjálfun – Finnst þér að þú mættir 

bæta/auka líkamsþjálfun þína.  (líkamsrækt, 

ganga, sund, skíði, hjóla, annað) 

       

4 Svefn -Erfiðleikar við að sofna, slitróttur svefn, 

vaknar of snemma, vaknar ekki úthvíld(ur) – 

 

       

5 Minni –Er minni þitt vera farið að skerðast -     

 

    

5 Einbeiting –Átt þú erfitt  með að einbeita þér-     

 

    

4 Tómstundir  -Ég myndi vilja hafa meira fyrir 

stafni - 
       

1

2 
Verkir -Ert þú með verki, hvar eru verkirnir, 

hvað eru þeir miklir, hvenær eru þeir verstir, 

verkir í hvíld og  við hreyfingu- 

       

6 Tjáning -Ég á erfitt með að tjá mig og/eða tala-   

 

       

5 Heyrn -Heyrn mín er skert-        
5 Sjón -Ég á erfitt með að sjá á sjónvarp og/eða til 

að lesa-  
       

9 Aðlögun -Átt þú erfitt með takast á við og 

aðlagast breytingum á heilsufari-  
   

 

 

    

9 Streita -Ert þú undir álagi eða haldin(n) streitu -        
6 Andleg líðan -Ég finn fyrir andlegri vanlíðan s.s. 

kvíða, öryggisleysi, depurð, óánægju með sjálfan 

mig, einmannaleika -   

       

7 Húsnæði -Er húsnæði þitt óhentugt -          
7 Félagslegar aðstæður -Ert þú ósátt(ur) við 

félagslegar aðstæður þínar – 

 

       

9 Áföll – Hefur þú orðið fyrir nýlegu áfalli eða eldri 

áföllum sem hafa áhrif á þig í dag (missir, veikindi, 

sorg, ofbeldi, einelti) - 

       

2 Finnst þér skorta á stuðning eða hjálp þér til 

handa (einhver sem þú getur leitað til eftir 

stuðningi og hjálp) þegar þú þarft á því að halda 
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Mat á heilsufari  

 

Dags Viðtals 1____                                   

Dags Viðtal  2____                                   

 

 

 

 

8 Kynbundnir þættir – Hefur þú einhverjar spurningar varðandi kynlíf Já 

 

Nei  

1

0 
Trú -Finnst þér trúin veita þér styrk og er hún mikilvæg fyrir þig- Já 

 

Nei  

1 Ef þú reykir- hve reykir þú mikið dag                                                                               Vilt þú hætta                                          Já 

 

Nei  

 

 

9 Hverjir telur þú að séu þínir helstu styrkleikar eða sterku hliðar 

 

 

 
1 Hvernig gengur þér almennt að takast á við andlega og líkamlega heilsu þína og líðan 

 

 
1 Hvernig hafa ráðleggingar/meðferð frá heilbrigðisstarfsfólki gagnast þér 

 
 

5 Telur þú þarfnast fræðslu varðandi heilsufar og meðferð           Já    Nei  

                           
Ef já, konar fræðslu telur þú þig þurfa   (Hvað á fræðslan að innihalda, hvenær vilt þú fá fræðslu, vilt þú fá 

munnlega eða skriflega fræðslu (bæklinga eða  fræðslu á netinu) 

  

   

 

 

Annað sem þú vilt taka fram: 
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Fylgiskjal 2: Umsókn til siðanefndar 

Nr. umsóknar:  Móttekin:  Afgreidd:  

 

Umsókn til siðanefndar  

   Sjúkrahússins á Akureyri  

 

1. HEITI RANNSÓKNAR. Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum.  

 

Reynsla sjúklinga í endurhæfingu af sjálfsmati á heilsufarstengdum þáttum  

 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur úr rannsókninni, þ.m.t.  
markmið, þátttakendur, framkvæmd og vísindalegur ávinningur.  

Megintilgangur þessarar rannsóknar sem er fyrirbærafræðileg er að kanna reynslu sjúklinga á 

Endurhæfingadeildinni á FSA af því að meta heilsufar sjálfir og ræða það síðan við hjúkrunarfræðing stuttu eftir 

innlögn og einnig við útskrift. Matið skrá sjúklingarnir á sjálfsmatseyðublöð sem eru í notkun á 

Endurhæfingadeildinni. Upplýsinga verður aflað út frá opnum spurningum en gagnasöfnun og úrvinnsla gagna mun 
verða samkvæmt Vancouver skólanum í fyrirbærafræði.  

Vísindalegur ávinningur er aukinn skilningur á þýðingu þess fyrir sjúklinga að meta heilsufarstengda þætti sjálfir 

og ræða síðan mat sitt við hjúkrunarfræðinga eða aðra heilbrigðisstarfsmenn. 

 

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum  
hópi sem annast samskipti við siðanefnd FSA og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd  
rannsóknarinnar.  

Nafn: Kristín Þórarinsdóttir          Kennitala: 280960-   

                    3229      

Staða:  

Lektor við H.A.  

Verkefnastjóri, FSA 

Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri  

               Sjúkrahúsið á Akureyri 

Vinnusími: 460 8457  Fax:  

 

Heimilisfang: Skólastígur 9, 600 Akureyri  Heimasími: 461-5057  Netfang:  

kristin@unak.is 

 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnus taði allra rannsakenda, þ.e. annarra en  
ábyrgðarmanns.  

Nafn: Inga Steinlaug Hauksdóttir     Vinnustaður: -  Staða:  Hjúkrunarnemi 

Nafn: Petra Þórunn Sigfúsdóttir Vinnustaður: -  Staða:  Hjúkrunarnemi 

 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar - og styrktaraðilar).  
Hér skal t.d. greina frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum sem að rannsókninni koma hafi slíkar  
upplýsingar ekki þegar komið fram í liðum 2 og 3.  

Stofnun / f yrirtæki:  

Ekki verður sótt um styrki  
Heimilisfang:  

 

 

 

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því, hvaða aðilar hafa umsjón  
með einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar  
vegna rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við  
rannsakendur.  
 

  

mailto:kristin@unak.is
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7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið.  

Tekin verða tvö-þrjú viðtöl við fjóra sjúklinga sem verið hafa í endurhæfingu í 2-6 vikur á Endurhæfingadeildinni á 

FSA. Þátttakendurnir þurfa að: i) hafa metið heilsufar sitt á sjálfsmatseyðublöð og rætt matið við hjúkrunarfræðing; 

ii) vera yngri en 80 ára og eldri en 18 ára; iii) hafa getu til að skilja innihald kynningarblaðs og upplýsts samþykkis; 

iv) búa á Akureyri eða innan við 2ja klst. aksturs frá Akureyri. 

Framkvæmd rannsóknarinnar yrði á þá leið að fjórum sjúklingum sem uppfylla ofangreind skilyrði yrði boðið að 

taka þátt í rannsókninni á tímabilinu, febrúar 2010 –mars 2010. Um þægindaúrtaka yrði að ræða og myndu fyrstu 

fjórir sjúklingar sem samþykkja að taka þátt í rannsókninni á ofangreindu tímabili taka þátt. 

 

 

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni  
verður helst fólgin.  

Rannsakendur telja að lítil sem engin áhætta sé fólgin í því að taka þátt í rannsókninni en gera sér samt grein fyrir 

því að viðkvæm mál geta alltaf komið upp í viðtölum. Ekki er  hætta á að hægt sé að rekja upplýsingar til einstakra 

þátttakenda þar sem gögnin sem safnað verður verða ekki persónugreinanleg (sjá lið 10). Þátttakendur sem slíkir 

hafa engan ávinning af þátttöku sinni í rannsókninni. Hins vegar er helsti ávinningur þessarar rannsóknar aukinn 

skilningur á reynslu sjúklinga að því að meta heilsufarstengda þætti samkvæmt sjálfmatseyðublöðum og ræða mat 

sitt við hjúkrunarfræðing. 

Niðurstöðurnar geta nýst til að þróa sjálfsmatseyðublöðin og vinnulagið sem þeim tengist. 

 

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýs ts samþykkis þátttakenda verður aflað,  
þ.m.t. hvaða aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýs inga eða sýna frá börnum  
þarf samþykki frá foreldri eða forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykki sblö ðum skulu fylgja umsókninni.  

Deildarstjóri á Endurhæfingadeild eða staðgengill hans mun afhenda sjúklingum kynningarbréf sama dag og þeir 

útskrifast af deildinni eða daginn áður (fylgiskjal I). Með kynningarbréfinu fylgir blað þar sem þátttakendur geta 

gefið samþykki sitt fyrir því að rannsakendur megi hafa samband við þá eftir útskrift (fylgiskjal II). Ef þeir 
samþykkja það munu rannsakendur hafa samband við og biðja viðkomandi að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur 

munu velja stað og tíma til viðtalsins. Áður en upplýsingasöfnun fer fram þurfa þátttakendur síðan að undirrita bréf 

um upplýst samþykki (fylgiskjal III) . 

 

10. RANNSÓKNARGÖGN. Tilgreinið hvers konar gögnum (persónuupplýs ingum, lífsýnum o.s.frv.) er  
fyrirhugað að safna vegna rannsóknarinnar. Einnig hvaða aðilar hafi aðgang að þeim gögnum. Skýrið frá hvaða  
öryggisráðs tafanir verða gerðar og hvernig trúnaði við þátttakendur verður haldið. Koma þarf fram hver hefur  
umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni.  

Upplýsinga verður aflað með viðtölum við þátttakendur um reynslu þeirra af því að skrá og meta heilsufarstengda 

þætti og ræða síðan mat sitt við hjúkrunarfræðing. Einu persónulegu upplýsingarnar sem óskað verður eftir er 

ástæða endurhæfingar, kyn og aldur innan fimm ára aldursbils. Nöfnum þátttakenda verður breytt á 

rannsóknargögnum svo ekki verða hægt að rekja persónuupplýsingar til þeirra. Fyllsta trúnaðar verður gætt. 

Upptökum af viðtölum verður eytt að lokinni úrvinnslu gagna og einnig upplýsingum sem skráðar eru í tölvu. Eitt 
eintak af hverju viðtali verður geymt á útprentuðu formi í læstum skáp. 

Kristín Þórarinsdóttir mun hafa umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni.  

 

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða.  

 

Rannsakendur telja að ólíklegt sé að siðferðileg álitamál komi upp við gerð rannsóknar en rannsakendur munu 

leitast við sýna viðmælendum sínum fyllstu nærgætni í viðtölum.   

 

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi sem rannsóknin hefur í för með sér.  

Rannsóknin getur varpað ljósi á reynslu sjúklinga af því að meta heilsufarstengda þætti og ræða mat sitt síðan við 

hjúkrunarfræðing. Niðurstöðurnar geta nýst til að þróa sjálfsmatseyðublöðin og vinnulagið sem þeim tengist.  
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13. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal í stuttu máli fræðilegri þekkingu á  
rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t. helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal  
sérstaklega fram, hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum og/e ða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má  
skila á sérblaði eða vísa í ítarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn.  

Þegar sjúklinga skilgreina eigin þarfir, alvarleika þeirra og mikilvægi þess að fá hjálp, miðast skipulag þjónustu 

frekar við þarfir þeirra og þeir ná frekar þeim árangri sem þeir vænta (Ruland, 1999; 2002).  Slíkt auðveldar því 

sjúklingum að taka þátt á eigin forsendum eða að þátttakan þeirra sé einstaklingsmiðuð. Sjálfsmatseyðublöð sem 

byggja meðal annars á rannsóknum Ruland (1999; 2002) hafa verið þróuð og innleidd á þrjár endurhæfingardeildir á 
Íslandi. Tilfellalýsing leiddi í ljós að blöðin stuðluðu að betri samskiptum milli sjúklings og fagaðila og einnig að því 

að sjúklingnum fannst hann vera metinn að verðleikum. Hins vegar kom fram að blöðin stuðlaðu ekki að 

sameiginlegri ákvarðanatöku sem var eitt af markmiðunum með innleiðingu blaðanna (Hildur Ey Sveinsdóttir, 2006). 

Mikilvægt er að rannsaka áhrif blaðanna frekar þannig að hægt sé að þróa þau áfram og vinnulagið sem þeim tengist. 

Heimildir:  

Hildur Ey Sveinsdóttir (2006). Spilin lögð á borðið. Reynsla sjúklings og    

  hjúkrunarfræðings af því að vinna með sjálfsmatsblöð á Endurhæfingardeild     

  Kristness á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Hjúkrunarfræði.  

  Háskólinn á Akureyri.  

Ruland, C.M. (1999). Decision support for patient preference-based care planning: effects   

on nursing care and patient outcome, Journal of the American Medical Informatics Association, 6(4), 304-312. 

Ruland, C. M. (2002). Hand-held technology to improve patient care: Evaluating a    
support system for preference- based care planning at the bedside, Journal of   

American Medical Association, 9(2), 192-201.  

 

 

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort  
ætlunin sé að afla upplýs inga frá öðrum en þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr  
sjúkraskrám, gagnabönkum (s.s. krabbameins skrá) eða sýni úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að  
fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar  
rannsóknir verði gerðar á þeim, hversu oft þeir munu koma í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og /eða  
upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur.  

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg þar sem notaðar eru eigindlegar aðferðir við gagnasöfnun hjá þátttakendum 

(meðrannsakendum). Stuðst er við aðferðafræði Vancouver skólans í fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Þessi rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún getur veitt innsýn og skilning á reynslu sjúklinga af því að 

meta og ræða eigið heilsufar en slíkt hefur verið lítt rannsakað á Íslandi. Tekin verða að jafnaði tvö viðtöl við 

þátttakendur sem búast má við að taki um það bil eina klukkustund. Ef nánari útskýringa er þörf eða þörf á að bera 
túlkun undir þátttakendur verður þriðja viðtalið tekið, sem mun þá taka styttri tíma. Þátttakendur verða beðnir um að 

lýsa reynslu sinni á eins og opinn og frjálsan hátt og mögulegt er. Viðtölin verða hljóðrituð og rituð upp í tölvu. 

Allar upplýsingar fást þannig og því þarf ekki að afla upplýsinga úr skýrslum eða gögnum sem eru í vörslu annarra, 

s.s. sjúkrahúsa. 

 

Heimild:  

Sigríður Halldórsdóttir (2003). Vancouver skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 249-265).  

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

 

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð.  

Viðtölin verða rituð orðrétt upp og greind. Leitað verður að sameiginlegri reynslu þátttakenda sem greind verður í 

meginþemu sem lýsa reynslunni í heild.  
 

 
16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og hvenær henni ljúki.  

Undirbúningur fyrri hluta rannsóknarinnar hófst janúar, 2010 og mun gagnasöfnun fara fram á tímabilinu febrúar, 

2009 – apríl, 2009. Úrvinnslu gagna mun ljúka í maí, 2010.   

 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/ e ða birtingu/kynningu  
á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Rannsóknin og niðurstöður hennar verða kynntar á opnum fundi í Háskólanum á Akureyri vorið 2010. Þá verða 

niðurstöður rannsóknarinnar birtar í BS ritgerð sem varðveitt verður á bókasafni Háskólans á Akureyri. Stefnt er á 

að kynna rannsóknina á ráðstefnum ásamt því að birta tímaritsgrein/ar um hana.    
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18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni eða  
persónuupplý s ingar) úr landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða  
stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að tilgreina hver á viðkomandi stofnun hafi umráðarétt yfir  
gögnunum og/ e ða beri ábyrgð á þeim.  

Gögn verða ekki flutt úr landi.  

 

 

19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðvei tt? Hvenær og hvernig  
verður þeim eytt?  

Upptökum af viðtölunum verður eytt að lokinni úrvinnslu gagna og einnig upplýsingum sem skráðar eru inn í tölvu. 

Útprentun á viðtölunum í heild verður geymd í læstum skáp.  

 

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við  
aðrar skrár eða samnýta upplýsingar og/e ða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er greinið þá frá heiti viðkomandi  
rannsóknar og ábyrgðarmanni.  

Mögulegt er að Kristín Þórarinsdóttir muni samnýta niðurstöður þessarar rannsóknar með 

eigindlegum rannsóknum á áhrifum sjálfsmatsblaðanna sem hún mun vinna síðar. 

 

 

 

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver annast eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig  
verður því háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða?  

Möguleiki er á því að upp komi óþægindi hjá þátttakendum samfara því að deila upplifun sinni og 
reynslu. Ef  þátttakendur þurfa aðstoð að vinna sig út úr erfiðum tilfinningum sem upp geta komið í 

fyrri hluta rannsóknarinnar geta þeir leitað til Kristínar Þórarinsdóttur ábyrgðarmanns 

rannsóknarinnar. 

 

  

 

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í  
rannsókninni og þá jafnframt hvers eðlis og hversu háar þær greiðslur verði.  

  Sjúklingar fá ekki greiðslu vegna þátttöku sinnar í rannsókninni.    

 

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af leyfi stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi  
yfirlæknis / - lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. krabbameins skrár) og leyfi  
stofnunar fyrir framkvæmd rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið  
samþykki annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá  
dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila.  

JÁ   Persónuvernd, dags.  

18.01. 2010 
Nei    Yfirlæknir:  

Umsóknarbréf verður sent yfirlækni 

Endurhæfingadeildar, 
Ingvari Þóroddsyni 

NEI  Lyfjastofnun, dags.  
 

Nei   Hjúkrunardeildarstjóri:  

Umsóknarbréf verður sent deildarstjóra 
Endurhæfingadeildar, 
Gígju Gunnarsdóttur. Gagnasöfnunin hefur verið 

skipulögð í samvinnu við Gígju.  

NEI  Geislavarnir ríkisins, dags.  JÁ   Framkvæmdas tjóri lækninga:  

JÁ   Stofnun, hvaða:  

 

FSA  

JÁ  Framkvæmdas tjóri hjúkrunar:  

Nei Önnur siðanefnd, hver:  

 
NEI  Lífsýnasafn, hvaða, hver: -  
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24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og upplýsinga - og  
samþykki sblö ð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til siðanefndar.  

Starfsferils skrá ábyrgðarmanns  X Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar)  
 

Kynningarblað / - blöð  X Spurningalistar, fjöldi  

Upplýsingablað / - blöð  “Case Report Form”  

 

Samþykkisblað / - blöð  X Afrit af leyfum  
 

Önnur fylgiskjöl (hver?)  

Samþykki fyrir að rannsakendur megi hafa samband við þátttakendur (fylgiskjal III)  
Staðfesting um að persónuvernd hafi móttekið tilkynningu um rannsóknina. 

 

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum  
sem ekki komust fyrir annars staðar í umsókninni.  

 

 

VERÐI EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER  

ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL SIÐANEFNDAR FSA.  
 

Staður:  Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns:  

         

 

           Vinsamlegast sendið umsókn og fylgiskjöl í fjórum eintökum.  

 

Umsókn sendist: Sigmundi Sigfússyni  

formanni Siðanefndar FSA  

Fjórðungs sjúkrahúsinu á Akureyri  

600 Akureyri  
 

Einnig má senda umsóknina á rafrænu formi með tölvupósti á netfangið:  

gudrunj@fsa.is  

 

Uppfært: 03.01.2007 

 

mailto:gudrunj@fsa.is
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Fylgiskjal 3: Svar frá Siðanefnd 
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Fylgiskjal 4: Svar frá persónuvernd 

 



82 

 

 

 

 
  



83 

 

 

 

 
  



84 

 

 

 

 
  



85 

 

 

 

 
  



86 

 

 

 

 



87 

 

Fylgiskjal 5: Kynningarbréf til sjúklings 

 

Kynningarbréf til sjúklings 

 

 

Reynsla sjúklinga í endurhæfingu af sjálfsmati á heilsufarstengdum þáttum 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég, undirrituð, Kristín  Þórarinsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri og verkefnastjóri við sjúkrahúsið á 

Akureyri (FSA) fer þess á leit við þig að þú takir þátt í rannsókn sem ég er ábyrgðarmaður fyrir. 

Rannsakendur eru nemendur mínir en rannsóknin er hluti af lokaverkefni þeirra til B.Sc. gráðu í 

hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Nemendurnir heita Inga Steinlaug Hauksdóttir og Petra Þórunn 

Sigfúsdóttir. Í lokaverkefni sínu völdu þær að rannsaka reynslu sjúklinga á Endurhæfingadeild FSA af því 

að meta sjálfir og skrá heilsufarstengda þætti á sjálfsmatseyðublöð og ræða síðan mat sitt við 

hjúkrunarfræðing. 

 

Annar nemendanna mun safna upplýsingum með viðtölum við þig. Hafa nemendurnir áhuga á að ræða við 

þig reynslu þína af því að meta sjálf/ur og skrá heilsufarstengda þætti á sjálfsmatseyðublöð og ræða síðan 

mat þitt við hjúkrunarfræðing. Til að öðlast skýra mynd af reynslu þinni áætla nemarnir við að ræða við 

þig að jafnaði tvisvar sinnum. Ef nánari útskýringa er þörf verður þriðja viðtalið tekið. Í fyrsta sinn er 

áætlað að ræða við þig í klukkustund en skemur í seinni skiptin. Viðtölin myndu eiga sér stað um það bil 

10-30 dögum eftir útskrift þína af sjúkrahúsinu á stað sem þú velur sjálfur. Farið verður með öll gögn sem 

trúnaðarmál og það verður á engan hátt hægt að rekja svörin til þín persónulega. Þess vegna teljum við það 

enga áhættu fyrir þig að taka þátt í þessari rannsókn.  

Það er algjörlega undir sjálfum/sjálfri þér komið hvort þú vilt deila reynslu þinni með nemendunum. Ég og 

nemendurnir myndum hins vegar meta það mikils ef þú værir tilbúin(n) til þess. Með því myndir þú leggja 

þitt að mörkun við endurbætur á sjálfsmatseyðublöðunum og vinnulaginu sem þeim tengist. 

 

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um rannsóknina og/eða ert tilbúin(n) að deila reynslu þinni með nemunum 

þarft þú að veita skriflegt samþykki fyrir því að þeir megi hafa samband við þig í síma stuttu eftir útskrift. 

Ef þú ert því samþykk (ur) er samþykkisblaðið meðfylgjandi í umslagi sem við biðjum þig að afhenda 

hjúkrunarfræðingi á deildinni fyrir útskrift þína.  

 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Siðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri.  

Viljir þú fá frekari upplýsingar um rannsóknina eða hætta þátttöku þinni á einhverjum stigum getur þú haft 

samband við mig, Kristínu Þórarinsdóttur, sem ábyrgðarmann rannsóknarinnar.  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

 

 

___________________________________ 

Kristín Þórarinsdóttir, 

Símanúmer: 8635757  

Netfang: kristin@unak.is 

 

mailto:kristin@unak.is
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Fylgiskjal 6: Samþykkisbréf 

 

 

 

 

Samþykkisbréf 
 

 

 

 

 

Ég undirritaður/undirrituð veiti hér með Ingu Steinlaugu Hauksdóttur og Petru Þórunni Sigfúsdóttur 

nemendum í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri leyfi til að hafa samband við mig nokkrum dögum 

eftir útskrift mína vegna fyrirhugaðrar rannsóknar sem mér hefur verið kynnt. Ég gef hér með 

hjúkrunarfræðingum á Endurhæfingadeild, Kristness, leyfi til að afhenda Ingu Steinlaugu og Petru Þórunni 

þetta bréf og gefa þeim upp heimilisfang mitt og síma. 

 

 

 

 
 

Dags.________________ 

 

 
Undirskrift__________________________________ 

     

 Símanúmer_________________________________ 
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Fylgiskjal 7: Verkjaskóli – hópdagskrá.  

Vika 1. 

kl. Mánudagur 26.04. Þriðjudagur 27.04. Miðvikudagur 28.04. Fimmtudagur 29.04. Föstudagur 30.04 
08:15 Viðtöl     8:15   Kynning          
08:30 ----------------------------- -----------D---------------    
08:45 ---------------------------- ----------------------------- 08.40: Háls- og herðahópur  08.40    Háls- og herðahópur 

09:00 -----------------------------                        S                         S 

09:15 -----------------------------     
09:30 -----------------------------            
09:45 ------------------------------     
10:00 ------------------------------     
10:15 ------------------------------     
10:30 ------------------------------      10:30 Félagsfærni 

10:45 ------------------------------ 10:40 Hópvinna með   10.30-11.20                   10:40  Góð líkamsstaða -------------I------------ 
11:00 ------------------------------ hjúkrunarfræðingi Almenn fræðsla sálfræðings  ------------K-----------------                      --------------------------- 
11:15  --------D------------ -------------K---------------   -------------------------------       --------------------------- 

11:30       Ganga                Ganga           Ganga                   Ganga 

11:45  -------------------------- ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- 

12-12.30 Matur           Matur Matur            Matur Matur 
12.30-13 Hvíld           Hvíld Hvíld            Hvíld Hvíld 

13:00         Vatnsleikfimi              Vatnsleikfimi         Almenn fræðsla               Vatnsleikfimi 

13:15  ------------------------- ----------------------------- ------------------------------- -------------------------------- 

13:30  ------------------------- ----------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

13:45      
14:00  Fræðsla fyrir handverk      Vatnsleikfimi   án                  Slökun 

14:15        -----------I--------------                     kennara ------------------------------------ 

14:30    Fræðsla fyrir slökun D   ------------------------------ ---------------------------------- 

14:45 Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi 
15:00 Slökun Slökun Slökun Slökun  
15:15 ------------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------  
15:30 ------------------------------ ----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------  
15:45 ------------------------------ ----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------  

I =  í iðjuþjálfun         D =  fundarherbergi á deildinni    Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.      S=  í sjúkraþjálfun.        K = fundarherbergi á 3.hæð  
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Verkjaskóli – hópdagskrá. 

Vika 2. 
kl. Mánudagur 03.05. Þriðjudagur 04.05. Miðvikudagur 05.05.. Fimmtudagur 06.05. Föstudagur 07.05. 

08:00      
08:15      
08:30      
08:45   08.40  Háls-og herðahópur  08.40   Háls-og herðahópur  

09:00                     S                    S 

09:15      
09:30      
09:45      
10:00      
10:15      
10:30  10:40 Hópvinna með              10.30-11.20 10.40   Jafnvægi í 10.30  Félagsfærni 

10:45    hjúkrunarfræðingi  Almenn fræðsla sálfræðings daglegu lífi --------------I---------------- 

11:00                  -------------------------      ------------K----------------                  ------------K -------------- --------------------------------- 

11:15                 --------------------------- -----------------------------------  ---------------------------------- 

11:30                Ganga            Ganga Ganga             Ganga                  Ganga 
11:45 ------------------------------ ------------------------- ---------------------------------- ------------------------------ ----------------------------------- 

12-12.30                Matur Matur Matur Matur Matur 
12.30-13                Hvíld Hvíld Hvíld Hvíld Hvíld 

13:00 Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Almenn fræðsla Vatnsleikfimi 
13:15 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ 
13:30 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
13:45      
14:00    Líkamsstaða og   Handverkshópur           Verkir og verkjalyf        Vatnsleikfimi án             Slökun 
14:15   líkamsbeiting ---------------I---------------      ------------D------------                       kennara ----------------------------------- 
14:30 -----------K----------------  --------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------ 

14:45 Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi 
15:00 Slökun Slökun Slökun Slökun  
15:15 ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:30 --------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:45 ------------------------------ ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------  

I =  í iðjuþjálfun          D =  fundarhefbergi á deild.     Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.       S=  í sjúkraþjálfun.         K = fundarherbergi 3.hæð  
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Verkjaskóli – hópdagskrá. 

Vika 3 
kl. Mánudagur 10.05. Þriðjudagur 11.05. Miðvikudagur 12.05. Fimmtudagur 13.05. Föstudagur 14.05. 

08:00      
08:15      
08:30      
08:45   08.40  Háls-og herðahópur  08.40   Háls-og herðahópur  

09:00                     S                    S 

09:15      
09:30      
09:45         Uppstígningardagur  
10:00      
10:15      
10:30    10.30-11.20         10.30   Félagsfærni 

10:45                                Sálfræðingur    ---------------I----------------- 

11:00         -----------K---------------  --------------------------------- 

11:15                  Almenn fræðsla ----------------------------------  ---------------------------------- 

11:30                 Ganga    ---------D------------                Ganga                                     Ganga 

11:45 -------------------------- --------------------------- ------------------------------------  ----------------------------- 

12-12.30 Matur Matur Matur  Matur 

12.30-13 Hvíld Hvíld                    Hvíld  Hvíld 

13:00 Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi  Vatnsleikfimi 

13:15 ------------------------------- ---------------------------- -----------------------------------  ------------------------------------ 

13:30 ------------------------------- ---------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- 

13:45      
14:00   Óstöðugleiki  og  Handverkshópur      Verkir og verkjalyf                Slökun 

14:15   hreifistjórnun ------------I----------------    --------------D-------------                           -------------------------------     

14:30 -----------K--------------- ------------------------------- ----------------------------------  --------------------------------- 

14:45 Kaffi Kaffi Kaffi                     Kaffi 

15:00 Slökun Slökun Slökun   
15:15 ----------------------------- ---------------------------- -----------------------------------   
15:30 --------------------------------- ---------------------------- -----------------------------------   
15:45 ------------------------------ ---------------------------- -----------------------------------   

I =  í iðjuþjálfun               D =  fundarherbergi á deild.     Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.     S=  í sjúkraþjálfun.         K = fundarherbergi 3.hæð
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Verkjaskóli – hópdagskrá. 

Vika 4 

kl. Mánudagur 17.05 Þriðjudagur 18.05. Miðvikudagur 19.05. Fimmtudagur 20.05. Föstudagur 21.05. 
08:00      
08:15                      
08:30      
08:45   08.40  Háls-og herðahópur   08:40 Háls-og herðahópur 

09:00                     S                    S 

09:15      
09:30      
09:45      
10:00      
10:15      
10:30 10:30 Sitjandi-standandi 10.40  Hópavinna með    10.30-11.20   10:30 Sitjandi/ standandi 10:30 Félagsfærni 
10:45 vinna – bóklegt  Hjúkrunarfræðingi   D             Sálfræðingur              verklegt                     I 
11:00               K ----------------------------- --------------K-------------------      ----------I---------------- -------------------------------          
11:15     ----------------------      ------------------------------ ----------------------------------- -------------------------------- ---------------------------------- 
11:30           Ganga              Ganga Ganga           Ganga              Ganga             
11:45 ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- 

12-12.30            Matur Matur Matur             Matur                Matur 
12.30-13            Hvíld Hvíld Hvíld             Hvíld               Hvíld          

13:00 Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi       Almenn fræðsla Vatnsleikfimi 
13:15 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- 
13:30 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ 
13:45      
14:00 Líkamsstaða og     Handverkshópur           Almenn fræðsla       Vatnsleikfimi án             Slökun     
14:15    líkamsbeiting -----------I-----------------  -------------D----------------                            kennara ---------------------------- 
14:30 -----------K--------------- ---------------------------- -------------------------------- --------------------------------- ------------------------------- 
14:45 Kaffi Kaffi Kaffi           Kaffi      Kaffi 
15:00 Slökun Slökun Slökun            Slökun  
15:15 ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------  
15:30 --------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------  
15:45 ------------------------------ ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  

      I =  í iðjuþjálfun               D =  fundarherbergi á deild.      Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.     S=  í sjúkraþjálfun.         K = fundarherbergi 3.hæð  
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Verkjaskóli – hópdagskrá. 

Vika 5 
kl. Mánudagur 24.05. Þriðjudagur 25.05. Miðvikudagur 26.05. Fimmtudagur 27.05. Föstudagur 28.05. 

08:00      
08:15      Annar í hvítasunnu     
08:30      
08:45   08.40  Háls-og herðahópur  08.40   Háls-og herðahópur  

09:00                     S                    S 

09:15      
09:30      
09:45      
10:00     10.00      Eldhús 

10:15     ----------------I------------------ 

10:30  10.40   Hópvinna með   10.30-11.20      10.30   Félagsfærni ---------------------------------- 

10:45      hjúkrunarfræðingi  D       Sálfræðingur ---------------I----------------- ---------------------------------- 

11:00                 -----------------------------  -------------K--------------------                      --------------------------------- ----------------------------------- 

11:15              ---------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- ---------------------------------- 

11:30          Ganga                                   Ganga                      Ganga -------------------------------- 

11:45  ---------------------------- -------------------------------- --------------------------------- ----------------------------------- 

12-12.30  Matur Matur Matur ----------------------------------- 

12.30-13  Hvíld Hvíld Hvíld ----------------------------------- 

13:00  Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Almenn fræðsla ---------------------------------- 

13:15  ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- 

13:30  ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

13:45      
14:00         Handverkshópur           Lyftitækni       Vatnsleikfimi   án              Slökun 

14:15  -------------I----------------    ----------K---------------                             kennara --------------------------------- 

14:30  ----------------------------- ---------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------ 

14:45  Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi 

15:00  Slökun Slökun Slökun  
15:15  ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:30  ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:45  ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------  

     I =  í iðjuþjálfun               D =  fundarherbergi á deild.      Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.       S=  í sjúkraþjálfun.         K = fundarherbergi 3.hæð
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Verkjaskóli - hópdagskrá 
Vika 6 

kl. Mánudagur 31.05. Þriðjudagur 01.06. Miðvikudagur  02.06. Fimmtudagur 03.06. Föstudagur 04.06. 
08:00      
08:15      
08:30      
08:45   08.40  Háls-og herðahópur  08.40   Háls-og herðahópur  

09:00                     S                    S 

09:15      
09:30      
09:45      
10:00      
10:15      
10:30 10.40    Tímastjórnun  10.30-11.20   
10:45          ----------K-----------                      Sálfræðingur   
11:00      --------------------------  --------------K------------------   
11:15   --------------------------------                   Almenn   fræðsla -----------------------------------   
11:30                 Ganga  ------------------------                   Ganga Ganga                  Ganga 
11:45 ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- ------------------------------ 

12-12.30 Matur Matur Matur Matur Matur 
12.30-13 Hvíld Hvíld Hvíld Hvíld Hvíld 

13:00 Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Vatnsleikfimi Almenn fræðsla Vatnsleikfimi 
13:15 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ 
13:30 ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
13:45      
14:00    Líkamsvitund  og Handverkshópur               Vatnsleikfimi án               Slökun 

14:15        sjálfshjálp -----------I----------------                                kennara ----------------------------------- 

14:30 ------------K-------------- ----------------------------  -------------------------------- ----------------------------------- 

14:45 Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi Kaffi 
15:00 Slökun Slökun Slökun Slökun  
15:15 ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:30 --------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------  
15:45 ------------------------------ ---------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------  

     I =  í iðjuþjálfun               D =  fundarherbergi á deild.        Almenn fræðsla, sjá sérstakt prógramm.       S=  í sjúkraþjálfun.         K = fundarherbergi 3.hæð. 
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