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Eftir áralangt starf sem hjúkrunarfræðingur hef ég séð margt sem er mjög gott í starfi mínu en 

ég hef líka séð margt sem betur má fara. 

Kerfið sem ég hef starfað í, heilbrigðiskerfið, hefur verið mér sífelld uppspretta nýrra 

spurninga og vangaveltna. Eins og: Í hverju eru gæði heilbrigðiskerfisins fólgin? Hvað er það 

sem eykur gæði í velferðarþjónustunni? Hverjir eiga að hafa mest um það að segja hvaða 

þjónusta er veitt? Hvernig er hægt að efla samstarf og samráð á milli allra þjónustuþátta í 

velferðarkerfinu, þannig að einstaklingurinn fái bestu mögulega þjónustu sem veitt er í krafti 

umhyggju og virðingar og að hann sé virkur þátttakandi í þeirri meðferð og þeirri aðstoð sem 

hann fær hverju sinni? Öllum þessum spurningum verður vart svarað hér svo viðunandi sé, en 

með því að varpa þeim fram er gerð tilraun til að vekja athygli á mikilvægi þeirra í þeirri 

velferðarþjónustu sem veitt er á Íslandi. 

Í þessari rannsókn var könnuð upplifun þjónustuþega í heilbrigðis- og félagskerfinu á 

viðmóti, virðingu og lífsgæðum með lífsgæðakvarða. Skoðað hvort valdefling ætti sér stað í 

samskiptum sem er áhrifamikill þáttur í eflingu heilbrigðis.  Hér verður lögð áhersla á 

mikilvægi þess að sjónarmið þjónustuþega sé haft til hliðsjónar þegar þróa þarf þjónustuna í 

velferðarkerfinu.  

Meistaraverkefni þetta er 30 einingar (ECTS) og unnið við kennslufræði- og lýðheilsu-

deild Háskólans í Reykjavík. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Þorlákur Karlsson, 

forseti deildarinnar, og kann ég honum bestu þakkir fyrir góðar ábendingar og að vera til 

staðar í þessari vinnu sem var framkvæmd. Þakkir til starfsfólks hjá Vísindasiðanefnd fyrir 

góðar leiðbeiningar, Vísindanefndar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Háskóla Íslands, 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala ásamt  Leifi 

Bárðarsyni yfirlækni gæðamála LSH og Birnu Baldursdóttur kennara við Háskólann í 

Reykjavík. Allir þessir aðilar gerðu verkefni þetta að veruleika. Einnig vil ég þakka 

yndislegum vinkonum mínum þeim Kristínu og Rósu sem hvöttu mig og voru til staðar þegar 
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ég þurfti á þeim að halda. Fjölskyldu minni þakka ég þolinmæði meðan á rannsókn og 

skrifum stóð og þá sérstaklega eiginmanni mínum Unnari sem stóð við hliðina á mér þegar 

mest á reyndi. Von mín er að þetta verkefni sem hér er lagt fram geti haft áhrif á það 

mikilvæga málefni sem þjónustan í velferðakerfinu er okkur öllum. 
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 Reykjavík, 27. maí 2011 

 Guðrún Gyða Ölvisdóttir. 
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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram mat frá þjónustuþegum á upplifuðum gæðum 

þjónustu í velferðarkerfinu. Skoða lífsgæði og stuðning, einnig virðingu og valdeflingu í 

samskiptum innan þjónustunnar. Rannsóknin var framkvæmd í mánuðunum febrúar til apríl 

2011, í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Heildarfjöldi úrtaksins var 560 manns. Rannsóknin var 

gerð á 5 stöðum, Einni skurðdeild, tveimur göngudeildum (sykursýkis- og geðdeild) einni 

heilsugæslu og félagslegri þjónustumiðstöð. Við rannsóknina var notuð blönduð aðferða-

fræði, eigindleg og megindleg. Mælitækið innihélt 16 spurningar settar saman úr spurninga-

listum frá Landlæknisembættinu og stuðst við módel hannað út frá þarfapýramída Maslovs 

og ICF greiningu.  Einnig voru spurningar lagðar fyrir stjórnendur um viðhorf til sívirkra 

þjónustukannana. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar var sú að ánægja með heildarþjónustuna var töluverð. 

Um 84% svarenda fannst hún mjög góð eða frekar góð. Virðing sýndist vera í flestum 

samskiptum. Allgóð fræðsla var til þjónustuþega en virtist ekki fela í sér þá valdeflingu sem 

þarf til að þjónustuþeginn væri virkur þátttakandi í sínum eigin málefnum. Mismunur var á 

upplifun á stuðningi og skilningi sem karlar og konur voru aðnjótandi í þjónustunni. Konur 

upplifðu meiri stuðning og skilning en karlar. Munurinn var marktækur hvað varðar upplifun 

þjónustuþátta milli staða, þar sem rannsóknin var framkvæmd. Eldra fólk upplifði þjónustuna 

mun betri en mældist lægra á lífsgæðakvarða en yngra fólk. Fólk í félagslega kerfinu og 

Göngudeild geðsviðs mat lífsgæði sín mun verri en á öðrum þjónustustöðum. Heildarfjöldi 

þeirra sem skráðu að einhver atburður hefði komið upp á í meðferð og aðstoð í þjónustunni 

var 18% úrtaksins. Niðurstöður leiddu í ljós að sama mælitæki mætti nota í allri 

velferðarþjónustunni til að mæla þjónustugæði. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru mismunandi framkvæmd við afhendingu spurn-

ingalista og óvissu um fjölda í úrtaki. Niðurstöður gefa tilefni til frekari rannsókna á þjónustu 

sem veitt er í félags- og heilbrigðiskerfi. 

 

Lykilorð: Þjónustukönnun, samskipti, gæði þjónustu, virðing, valdefling. 
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Abstract  

This research was a survey to assess quality of services in the health care system and the 

social welfare system in Iceland. The study was conducted during February through April 

2011. The sample consisted of 560 individuals seeking services in five different settings; one 

hospital surgical ward, two outpatient clinics (diabetic and psychiatric) and one primary care 

center and one social service center. The research was both quantitative and qualitative. 

Besides the questionnaires administrators in those settings were interviewed concerning 

quality surveys.  

The instrument, total of 16 questions, was compiled from different questionnaires 

previously used by the Directorate of Health and based on Maslow´s hierarchy of needs and 

ICF analysis, also added questions concerning quality of life and empowerment. The main 

findings were that 84% rated quality services good or rather good. But there was a signifcant 

difference between different settings. Majority felt they were treated respectfully often or 

most of the time. Majority of the sample felt they received good consultation/education, but 

few were asked/encouraged to participate in treatment/problem solving. Women perceived 

support and sympathy significantly more often than men. 

Older people more often rated the services good or rather good, than younger people (a 

significant difference). Younger people rated their perceived quality of life higher than older 

people. People in psychiatric outpatient clinic and social services rated their quality of life 

much lower than people in other settings. Eighteen percent of the participants stated that 

some type of incidence happened during their treatment/services.  

The main weaknesses of the study was different delivery methods of questionnaire lists 

by front staff in different settings. There was uncertainty of the ammount of people 

participating in this statiscical sample. Results warrant further study of services provided in 

social and health care systems. 

Keywords: healthcare, quality surveys, communication, service quality, respect, 

empowerment. 
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1. Inngangur 

Mikil vitundarvakning hefur orðið á seinni hluta tuttugustu aldar á þeim viðhorfum að 

notendur í velferðarkerfinu hafi mikið um það að segja hvernig þjónustan eigi að vera og 

reynsluheimur þeirra sé mikilvægt innlegg í ákvarðanir stjórnvalda. Tilraunir hafa verið 

gerðar til að yfirfæra þjónustukannanir og markaðskerfi frá fyrirtækjum yfir til heilbrigðis- og 

félagsstofnana (Collins, 2006). Ekki eru allir sammála um að það sé rétta leiðin, þar sem 

heilbrigðis- og félagsstofnanir búa við allt annað starfsumhverfi. Collins bendir á að þó ekki 

sé beint peningalegt fjárstreymi hjá heilbrigðis- og félagsstofnunum eins og hjá fjármála-

fyrirtækjum að þá er ekki um síðri verðmæti að ræða. Annað sem bent er á (Zeithaml, Bitner, 

Dwayne og Gremler 2006) er að þjónustan sem  veitt er þar sé óáþreifanleg. Ekki er hægt að 

handfjatla þjónustuna eins og vöru, hún sé veitt á sama tíma og hennar er neytt. Ojasalo 

(2001) fjallar um að þegar þjónustuþegi hafi væntingar um breytingar á þjónustu í 

velferðarkerfinu getur hann ekki alltaf verið viss í hverju þær ættu að vera fólgnar því oft eru 

þær byggðar á faglegum forsendum. En þrátt fyrir það segir Ojasalo að þó þjónustuþeginn 

viti ekki alltaf um faglegar forsendur og að þjónustan sé skilgreind af mörgum sem óáþreifan-

leg, þá geti þjónustan orðið áþreifanleg og fólk búið að því varanlega ef hlotist hefur andleg 

eða líkamleg skerðing af aðgerð eða ferli framkvæmdri í þjónustunni. Samkvæmt Levitt 

(1960) og Þórhalli Erni Guðlaugssyni (2005) ætti  eitt  að vera sameiginlegt öllum þeim stöð-

um sem veita þjónustu, að hafa markmið um að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina 

því að þannig náist meiri og betri árangur.  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2007) hafa orðið miklar framfarir í 

meðhöndlun sjúkdóma á síðustu öld. Útgjöld og kröfur í þjónustunni hafa aukist en heilbrigði 

ekki aukist að sama skapi. Heilbrigði byggist á flóknu samspili af líkamlegum, félagslegum 

og efnahagslegum þáttum ásamt menningar- og umhverfisþáttum.  

Andlegt-, líkamlegt- og félagslegt heilbrigði er hér mælikvarði á hugtakið lífsgæði sem 

mikið er notað í heilbrigðisvísindum og felur í sér bæði efnislegt og persónubundið mat 

(Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). 

Efnislega matið er bundið umhverfi, svo sem húsnæði, fæðu og tekjum en líðan og lífsfylling 

eru hins vegar persónubundnir þættir sem ekki verða metnir nema einstaklingurinn sjálfur 

meti þá huglægt.  
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1.1. Ísland og norræn samvinna í velferðarmálum 

Á síðustu árum hefur mikil áhersla verið lögð á það, frá Efnahagssamvinnu- og þróunar-

stofnuninni (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), að í gæðastjórnun skulu leggja mikla áherslu á 

sjónarmið þjónustuþega og hafa það að leiðarljósi í þróun á þjónustu í velferðarkerfinu 

(Coulter, Parsons og Askham, 2008; Nordisk Ministerråd, 2010).  

Samstarf er hjá Norðurlandaþjóðum á heilbrigðis- og félagssviði. Þar eru sameiginleg 

pólitísk markmið að auka velferð í samfélögum sem snýst um lýðheilsumál (Norden e.d.b). 

Þau eru að minnka ójöfnuð og miðla upplýsingum og þekkingu um heilbrigðismál. 

Norðurlöndin eru líka í miklu alþjóðlegu samstarfi sem beinist að fyrirbyggjandi starfi til að 

vernda og bæta heilbrigði og lífskjör (Norden e.d.a). 

Í íslenskum lögum segir: „Allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðis-

þjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri 

heilbrigði.“ (Landlæknisembættið, 2009b; Lög um réttindi sjúklinga 74/1997.) Í Lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 segir að skyldur eru til að uppfylla velferðaröryggi 

landsmanna sem felst í efnislegu mati. 

Landlæknisembættið sem hefur samkvæmt lögum (Lög um Landlækni nr. 41/2007) 

faglegt eftirlit með heilbrigðisstofnunum, horfir á það sem einn þátt í gæðaeftirliti að þjónusta 

sé notendamiðuð, þar sem lögð er áhersla á að hún sé veitt með virðingu fyrir þörfum og 

væntingu notenda og brugðist sé við þeim (Landlæknisembættið, 2009c). 

Á Íslandi eru kröfur um notkun gæðavísa og taka heilbrigðisyfirvöld hér þátt í alþjóðlegu 

samstarfi. Norræna ráðherranefndin hefur frá árinu 2000, haft starfshópa til að velja gæða-

vísa, sem bornir eru saman við þjónustu sem veitt er á Norðurlöndum (Laura Sch. Thorsteins-

son, 2009).  

Einnig hafa Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) ásamt Norrænu ráðherranefndinni 

unnið að gæðavísum um öryggi sjúklinga. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og 

Landlæknisembættið (2007) hefur við val gæðavísanna að meginmarkmiðið að gerðar séu 

reglulegar kannanir á gæðum þjónustunnar út frá sjónarhóli sjúklinga og aðstandenda.  
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Landlæknisembættið notar kannanir við úttektir á þjónustu í heilbrigðiskerfinu en einnig 

er gerð úttekt á tölulegum upplýsingum um kvartanir og kærur til að meta þjónustuna í 

kerfinu (Landlæknir, 2010).  

Þegar kemur að framkvæmd og lagalegri hlið, þá segir um félagsþjónustuna að hún eigi 

að styrkja einstaklinginn til sjálfshjálpar, sjálfsábyrgðar og virða sjálfsákvörðunarrétt hans 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b). Aftur á móti er skýrt ákvæði um eftirlit í heilbrigðisþjónustu og 

samkvæmt 5. gr. laga eru meginþættir í innihaldi gæðavísa upp taldir. Þeir eru:  

 Öryggi, að ekki hljótist skaði af þjónustunni.  

 Rétt tímasetning, að biðtími sé styttur og að aðgengi sé gott. 

 Skilvirk þjónusta, að aðföng svo sem fjármagn, tækjabúnaður og mannauður séu nýtt 

sem best og til að ná fram markmiðum. 

 Jafnræði, það er að réttur sjúklings til fullkomnustu heilbrigðisþjónustu á hverjum 

tíma óháð kynferði, trú, skoðunum, þjóðernisuppruna, efnahag, ætterni og stöðu. 

 Notendamiðuð þjónusta, það er að þjónustan sé veitt með virðingu fyrir þörfum og 

væntingum þjónustuþega. 

 Að þjónustan sé árangursrík, byggð á bestu þekkingu sem völ er á og veitt öllum þeim 

sem geta notið góðs af henni (Stjórnartíðindi, 2008). 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (1991) er hvergi rætt um að gerðar séu þjónustu-

kannanir. Í 33. gr. er sagt að eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti skuli fara fram mat á þörfum 

fyrir leikskólapláss og í 63. gr. eru ákvæði um að málsaðili geti skotið ákvörðun félags-

málanefndar til úrskurðarnefnda, innan þriggja mánaða og að úrskurður hennar sé fullnaðar-

úrskurður á sviði stjórnsýslu og sé birtur opinberlega. 

 

 

1.2. Velferðakerfið og þjónustan 

Margar skýringar hafa komið fram um hvað þjónusta felur í sér. Einfaldasta skýringin er sú að 

þjónusta sé eitthvað sem felur í sér samskipti þar sem framkvæmd eða verknaður fylgi í 

kjölfarið. (Zeithaml, Bitner, Dwayne og Gremler, 2006). Þegar viðskiptavinir lýsa þjónustu, 

nota þeir orð eins og traust, tilfinning, öryggi og reynsla (Grönroos, 1984; Thomas, 2008). 
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Zeithaml, Bitner, Dwayne og Gremler (2006) nefna að í flestum  þjónustuferlum sé hægt að 

greina fjögur grunneinkenni:  

 Þjónustan er meira og minna óáþreifanleg.  

 Þjónustan er aðgerð eða röð aðgerða.  

 Þjónustan er að mestu leyti veitt og notuð á sama tíma. 

 Viðskiptavinurinn tekur oftast einhvern þátt í ferlinu.  

Hagfræði lýsir því að virkur markaður framleiðir vöru og þjónustu sem hægt er að fá í 

réttu magni á lægsta mögulega verði en markaðinn er erfitt að meta þegar upplýsingar eru 

ekki um það hverjir kostirnir eru og kostnaður (Godlee, 2007). Læknar og heilbrigðiskerfið 

hafa oft þetta vald að vita hvaða úrlausnir eru í boði og hver kostnaðurinn er. Sá sem þiggur 

þjónustuna hefur oft lítið um það að segja.  

Eitt af því sem skiptir máli þegar þjónusta er veitt er orðaval og viðhorf. Thomas (2008) 

og Vilhjálmur Árnason (1993) hafa þá skoðun að nefna sjúklinga frekar viðskiptavini eða 

þjónustuþega sem velja þjónustu í samræmi við sínar þarfir, heldur en að tala um skjól-

stæðinga eða sjúklinga því það orð dregur um of dám af forræðishugmyndum.  

Stefán Hjörleifsson (1998) telur að læknisfræðin hafi dulmagnað vald þar sem tækni-

væðing og vísindi séu aðalatriði en hinar eiginlegu þarfir þjónustuþega verða aukaatriði. 

Skortur sé á gagnrýnni orðræðu um hvert hlutverk þjónustunnar á að vera. Í sama streng tekur 

Thomas (2008) þegar hann veltir því fyrir sér af hverju heilbrigðiskerfið á erfitt með að lúta 

lögmálum markaðar. Fyrir utan ónógar upplýsingar þá álíti læknar að þeim beri skylda til að 

taka bestu læknisfræðilegu ákvörðunina fyrir skjólstæðinginn og þá er hann settur til hliðar. 

Einnig talar Thomas um að það séu miklu meiri líkur á að ákvarðanir einkennist af tilfinn-

ingum eins og ótta, hroka og hégóma í heilbrigðiskerfinu heldur en í öðrum markaðskerfum.  

 

 

1.3. Gæði þjónustu 

Grönroos (1988) nefnir sex atriði sem eru mælikvarði á það að fólk upplifi góða þjónustu 

(perceived service quality).  Þau eru: 
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 Þjónustuveitandinn hafi hæfileika til að leysa vandamál viðskiptavinarins á 

faglegan hátt. 

 Viðskiptavininum finnist að sá sem veitir honum þjónustu vilji hjálpa honum að 

leysa vanda hans og hann skipti raunverulega máli.  

 Staðsetning og afgreiðslutími mæti þörfum viðskiptavinarins og búi yfir 

sveigjanleika. 

 Traust og áreiðanleiki sé ríkjandi og að staðið sé við gefin loforð. 

 Viðurkenning sé á því sem fer úrskeiðis og fundin farsæl lausn á málum. 

 Orðstír og trúverðugleiki séu höfð í heiðri og viðskiptavinurinn fái það sem hann 

borgar fyrir.  

Vouri (1989) ræðir um að greining á gæðum þjónustu séu mismunandi eftir því hver 

metur þau, þjónustuþeginn sjálfur, aðstandandi eða starfsfólk. Gæði þjónustunnar geta verið 

mismunandi milli landa vegna menningarlegra gilda og hefða (Kunze og Priebe, 1998).  

Gæðastjórnun TQM (total quality management) á sér stað þegar allir starfsmenn eru 

stöðugt að meta og bæta starf sitt með það að markmiði að mæta þörfum skjólstæðinganna. 

Goodwin, Gruen og Iles (2006) ræða ennfremur um að TQM byggist á þremur stoðum; skjól-

stæðingnum og þörfum hans, samvinnu við lausn vandamála og vísindalegri nálgun, þar sem 

ákvarðanir eru teknar á grundvelli upplýsingasöfnunar og greiningar.  

Þegar rætt er um heilsutengd lífsgæði í heilbrigðisvísindum er verið að fjalla um almenna 

heilsu einstaklings, líkamlega-, andlega- og vitræna þætti, ásamt hlutverki og þátttöku í 

félagslegum samskiptum. Samkomulag er um að orðið lífsgæði sé huglægt, fræðilegt og 

heimspekilegt og nái bæði yfir jákvæða og neikvæða þætti lífsins (Kolbrún Albertsdóttir, 

Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). 

Fyrsti vísir að gæðastarfi í heilbrigðiskerfi var þegar hjúkrunarkonan Florence 

Nigthingale (1820 - 1910) kom á umbótum í hreinlæti og sóttvörnum hjá særðum hermönn-

um í Krímstríðinu (Strachey, 2003). Dánartíðnin lækkaði verulega í kjölfarið.  

En mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan. Læknirinn Donabedian (1966) hefur skrifað 

mikið um gæði í heilbrigðisþjónustu. Hann setti fram þrívíddarlíkan til að mæla gæði 

þjónustunnar og skilgreindi hugtökin: uppbygging, ferli og niðurstöður og sótti fyrirmyndir 

til fyrirtækja sem höndluðu með varning og peninga. Zeithaml, Bitner, Dwayne og Gremler 
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(2006) fjalla um að þar sem þjónustan er allt önnur í heilbrigðiskerfinu, sjúkdómsgreiningar 

notaðar og viðeigandi meðferð látin í té hafi þjónustuþegi ekki hæfni til að meta gæði 

þjónustunnar. Donabedian, (1979); European commission, (e.d.) og Vuori, (1991) nefna að 

lengi hafi ríkt sú trú að þjónustuþeginn geti ekki metið gæði heilbrigðisþjónustunnar.  En nú 

til dags er mikil læknisfræðileg þekking í bókum og á netinu sem upplýsir fólk. Það hefur 

öðlast meiri hæfni til að meta gæðin og kröfur aukist um að fá viðeigandi meðferð (European 

commission, e.d). 

Sumir fræðimenn vilja halda fram að gæði séu eitthvað sem fari fram úr væntingum við-

skiptavinarins sama hvar þjónustan er veitt (Grönroos, 1984; Larsson, Larsson, Chantereau 

og Holstein, 2005). Aðrir telja að það sem fullnægir þörfum viðskiptavina segi til um gæði 

þjónustunnar (Brady og Cronin, 2001). Í rannsóknum sem taka mið af skoðunum sjúklinga á 

gæðum umönnunar kemur fram að mikilvægustu þættirnir séu samband milli starfsfólks og 

sjúklinga og að virðing sé borin fyrir sjúklingunum og réttindum þeirra (Cleary og Edwards, 

1999; Längle og fl., 2003). 

Mikið er rætt um öryggi í heilbrigðisþjónustu á alþjóðavettvangi sem er mikilvægur 

gæðastaðall. Hér á landi hefur öryggi og skráningu ekki verið sinnt sem skyldi. Skráning og 

úrvinnsla atvika er aðalatriði til að draga úr líkum að þau endurtaki sig  eða eigi sér stað 

(Leifur Bárðarson, 2007). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2007) telur það mikilvægt hags-

munamál að veita þjónustu á forsendum einstaklinga og öryggi þeirra sé gætt. Sjónarmið 

þjónustuþega þarf að heyrast og réttindi og þarfir þeirra sem nota þjónustuna þurfa að vera í 

stöðugri endurskoðun.  

 

1.4. Þjónusta í velferðarkerfinu 

Íslensk heilbrigðisáætlun var sett fram og gilti til ársins 2010 (Heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytið 2004). Hún var byggð á stefnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heil-

brigði á 21. öldinni. Áætlunin var mjög metnaðarfull um hvaða þættir marki heilbrigði 

einstaklingsins. Sett var meðal annars það markmið að árið 2010 yrðu yfir 90% sjúklingar 

ánægðir með þá heilbrigðisþjónustu sem þeir fá. Nú árið 2011 hefur engin ný heilbrigðis-

áætlun litið dagsins ljós.  
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Velferðarkerfið okkar á að vera stuðningur svo að einstaklingurinn fái þau bjargráð sem 

nýtast honum og styrkja hann til sjálfshjálpar, sjálfsábyrgðar og jafnframt að borin sé virðing 

fyrir sjálfsákvörðunarrétti hans (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1986; Landlæknisembætt-

ið, 2009b; Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 

1997; Velferðarráðuneytið e.d.a). Í íslenskum heilbrigðislögum um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997 gr. 21 stendur: „Sjúklingur ber ábyrgð á heilsu sinni eftir því sem það er á hans færi 

og ástand hans leyfir. Honum ber eftir atvikum að vera virkur þátttakandi í meðferð sem hann 

hefur samþykkt.“ Fræðsla og upplýsingar til þjónustuþega í velferðarkerfinu er stór hluti af 

starfi starfsfólks sem þar vinnur. Réttur þjónustuþega er samkvæmt lögum um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997 5.gr. að fá fræðslu um fyrirhugaða meðferð, heilsufar, ástand og 

batahorfur ásamt upplýsingum um framgang, áhættu og gagnsemi meðferðar. Gerðar eru 

kröfur um það í lögunum að upplýsingar skulu gefnar jafnóðum og tilefni skapast og á þann 

hátt að tryggt sé að sjúklingur geti skilið þær.  

Øvretveit (2001) nefnir að rannsóknir sýna að sjúklingar dæma hæfni lækna sjaldnast út 

frá því hversu hæfir þeir eru að gera sjúkdómsgreiningar heldur út frá því hvernig mannleg 

samskipti þeir hafa og á hvern hátt þeir koma þekkingu sinni á framfæri.  

Abraham Maslow (1908-1970) var einn af upphafsmönnum mannúðarsálfræðinnar. 

Honum fannst of mikið vera einblínt á vandamál fólks, réttara væri að beina sjónum að því 

sem væri fólki eðlilegt og síðan út frá því skoða það ástand sem væri frábrugðið (Green, 

2000; Maslow, 1954; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). Hoffman, (2008) og Jones (e.d) ræða um 

að Maslow sé mjög umdeildur og gagnrýndur af mörgum þar sem mat vanti á réttmæti 

kenninga hans eða að þær hefðu verið ranglega túlkaðar. Engu að síður er Maslow 

viðurkenndur sem kenningarsmiður á svokölluðum þarfapýramída þar sem hugmyndin er að 

allir séu fæddir með grunnþarfir sem þarf að fullnægja til að ákveðin færni náist í lífinu 

(Green, 2000; Maslow, 1954; Jones e.d; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). Þessar þarfir eru:  

 

1. Líkamlegar þarfir. Við fæðingu leitar barn eftir fæðu og umönnun. Þeir sem annast 

það þurfa að hafa getu til þess. 

2. Öryggi. Þegar líkamlegum þörfum er fullnægt leitar einstaklingurinn eftir öryggi sem 

felst í því að hann geti treyst umhverfinu. 
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3. Kærleikur og umhyggja.  Við leitum eftir því að okkur sé sýnd umhyggja og takist það 

þá förum við á fjórða stigið. 

4. Virðing sjálfs og annarra. Við sækjumst eftir virðingu annarra og öðlumst sjálfsvirð-

ingu. Eftir að einstaklingurinn hefur náð fjórða stiginu þá getur fólk farið yfir á 

fimmta stigið. 

5. Sjálfsbirting. Fólk leitar eftir að geta haft stjórn á eigin lífi og verða besta/hæfasta 

manneskja sem það getur orðið. Samkvæmt Maslow eru þarfirnar missterkar, fái fólk 

ekki sinnt neðstu tveimur til þremur þörfunum finnur það til skorts. Þær efri eru til 

aukins þroska og til að uppfylla þær þarf umhverfið að vera hliðhollt einstaklingnum 

(Green, 2000; Maslow, 1954; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006).  

Flokkunar- og kóðunarkerfi ICF (International Classification of Functioning, Disability 

and Health) er frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er kerfi sem upphaflega kom 

fram árið 1980 og mælir heilsutengda færni og færnisskerðingu (Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin, 2011; Landlæknisembættið, 2009a) þar er leitast við að styrkja einstaklinginn í 

þeirri getu sem hann hefur til að bera. Það er þýðingarmikið að horfa á það sem er heilbrigt 

en ekki það sem er veikt eða skert.  

Víða um heim er vaxandi skilningur á mikilvægi þess að fá fram sjónarmið þjónustuþega í 

heilbrigðisþjónustu og veita þjónustu á forsendum einstaklinga. Pickerstofnunin (Picker 

Institute, 2010) sem starfað hefur í Bandaríkjunum frá árinu 1986 er brautryðjandi í þessum 

efnum.  Harvey Picker og kona hans Jean höfðu mikla reynslu í notkun heilbrigðiskerfisins 

og fannst það framúrskarandi tæknilega og vísindalega en  ekki sinna sálrænum þörfum ein-

staklinga. Einkunnarorð stofnunarinnar eru: Umbætur í heilbrigðisþjónustu út frá sjónar-

miðum sjúklinga (Improving healthcare through the patient´s eyes). 

Dr. Picker telur að skilningur og virðing fyrir gildismati, þörfum og óskum sjúklinga sé sá 

grunnur sem heilbrigðisþjónusta ætti að byggja á (Picker Institute, 2010). Það er hlutverk 

stofnanna að virða þjónustuþega og aðstandendur. Pickerstofnunin teygir nú anga sína til 

fleiri landa, var sett á fót í Þýskalandi, Sviss og Svíþjóð árið 1998 og systrafélag stofnað í 

Evrópu árið 2000.  
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Árið 1993 gaf Pickerstofnunin (Picker Institute e.d.) út leiðbeiningar um hvernig þjónusta 

í heilbrigðiskerfinu sé veitt út frá sýn sjúklinga. Þar eru nefnd sjö atriði: 

1. Virðing fyrir gildum sem sjúklingurinn hefur og koma til móts við þarfir hans og 

óskir.  

2. Að samræming og samþætting sé í allri þjónustu.  

3. Að sjúklingurinn fái upplýsingar og fræðslu og samskipti séu góð.  

4. Að hann upplifi líkamleg þægindi.  

5. Að hann fái tilfinningalegan stuðning og hjálp við að vinna á ótta og kvíða.  

6. Að efld sé þátttaka fjölskyldu og vina.  

7. Að samstarf og samvinna séu í heiðri höfð.  

 

1.5. Þjónustukannanir á Íslandi 

Það sem skiptir máli þegar þjónustukönnun er gerð, er að hún hafi notagildi og uppfylli 

kröfur sem vísindin setja um réttmæti, áreiðanleika, stöðlun og val á úrtaki (Sigurður Krist-

insson, 2003). Svörunin úr könnunum hefur mikilvægt notagildi sem á að leiða til þróunar og 

vísindalegra þekkingar (Donabedian, 2003). Margar þær aðferðir sem eru ætlaðar til að meta 

gæði í heilbrigðisþjónustu koma úr viðskiptalífinu þar sem lögmálin eru önnur en hjá 

stofnunum (Kristjana S. Kjartansdóttir, 2009). Markmiðið þar er peningalegur gróði og aukin 

aðsókn en það er ekki takmark þjónustunnar í velferðarkerfinu (Collins, 2006). 

Margar aðferðir eru við framkvæmd þjónustukannana. Hér á landi hafa mest verið notaðar 

símakannanir og spurningalistar en ákveðnir annmarkar eru þó á báðum þessum aðferðum 

(Kristjana S. Kjartansdóttir, 2009).  Sem dæmi getur verið erfiðleikum bundið fyrir þá sem 

eru lesblindir, sjónskertir og aldraðir að svara slíkum könnunum og einnig að gefa 

upplýsingar undir nafni. 

Hér á landi er lögð áhersla á þjónustukannanir bæði hjá stjórnvöldum og Landlæknis-

embætti þar sem kröfur eru gerðar um gæðavísa og alþjóðlegt samstarf til að bæta gæði 

þjónustunnar (Laura Sch. Thorsteinsson, 2009). Landlæknisembættið notar kannanir við 

úttektir á þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Einnig er gerð úttekt á tölulegum upplýsingum um 

kvartanir og kærur til að meta þjónustuna í kerfinu (Landlæknisembættið, 2009d; Landlæknir, 
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2010). Þegar þjónustunni í heilbrigðiskerfinu hér á landi er ábótavant frá sjónarhorni 

þjónustuþega, býðst það úrræði að hægt er að setja fram kvartanir samkvæmt lögum (Lög um 

landlækni nr.41/2007). Árið 2010 bárust alls 252 kvartanir en höfðu verið 237 árið 2009. Í 77 

tilfellum var algengasta umkvörtunarefnið röng og ófullnægjandi meðferð en einnig var um 

að ræða samskiptaörðugleika milli heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings í 13 tilfellum (Land-

læknir, 2011).  

Kristjana S. Kjartansdóttir (2009), nefnir í skrifum sínum að í Bandaríkjunum verði um 

180.000 dauðsföll á ári sökum rangra sjúkdómsgreininga og meðferða. Ef ástandið væri 

svipað hér á landi væru það um 180 dauðsföll á ári. Kristjana segir að samkvæmt áliti 

fagaðila séu 20-30% meðferða sem veittar eru þjónustuþegum taldar ónauðsynlegar. 

Könnun framkvæmd af Gallup árið 2003 (Anna Björg Aradóttir, Laura Scheving 

Thorsteinsson, Matthías Halldórsson og Sigríður Haraldsdóttir, 2006) sýndi að þjónustuþegar 

í heibrigðisþjónustu eru almennt mjög ánægðir með þjónustuna og telja að þeir hafi fengið 

bestu mögulegu meðferð, virðing hafi verið í samskiptum og þægilegt andrúmsloft en það 

sem þjónustuþegar voru síst ánægðir með varðaði upplýsingagjöf. 

 Þjónustukönnun sem gerð var á heilsugæslustöðvum úti á landi í febrúar 2005, sýndi að  

meirihluta kvenna sóttu þjónustuna og 96% svarenda voru ánægðir, fannst þeir ekki þurfa að 

bíða eftir að komast að eftir að tími hafði verið pantaður og rúmlega 80% voru ánægð með 

þjónustuna í heildina (Guðrún Árný Guðmundsdóttir, 2005).  

Rannsókn framkvæmd 1998 af Rúnari Vilhjálmssyni, Ólafi Ólafssyni, Jóhanni Ág. Sig-

urðsyni og Tryggva Þór Herbertssyni (2001) byggðist á landsúrtaki 1924 einstaklinga á 

aldrinum 18-75 ára. Niðurstöður sýndu að um töluvert óréttlæti væri að ræða með aðgengi og 

mismunun á félagslegri stöðu. Þannig hafði yngra fólk (18-24 ára) sjaldnar en aðrir 

heimilislækni og hafði oftar en aðrir frestað komu á heilsugæslustöð oft vegna fjárhagslegra 

aðstæðna. Sama útkoma var í rannsóknum um að ójöfnuðar ríkti hér á landi. Önnur  

framkvæmd af Hólmfríði K. Gunnarsdóttur (2005) og hin af Rúnari Vilhjálmssyni (2005). En 

þar kom fram að ójöfnuðurinn var mestur hjá þeim sem voru með stutta skólagöngu og litlar 

tekjur og þeir höfðu einnig verri aðgang að heilbrigðiskerfi. Margir þættir geta valdið 

ójöfnuði í samfélögum, í lýðræðisríkjum þar sem hugmyndir um gildismat og jafnrétti í 
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lífsgæðakapphlaupi geta beinlínis framkallað verri heilsu vegna vanmáttarkenndar, reiði og 

upplifunar á óréttlætinu (Rúnar Vilhjálmsson 2005). 

Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009) fjalla um í 

rannsókn sinni að unglingar hafa tilhneigingu til að bera sig saman við þá sem eru í 

umhverfinu og ef ójöfnuður er mikill er það áhættuþáttur fyrir vandamál hjá ungu fólki. Í 

rannsókn sem ber heitið „Bara það að koma mér í gang“ var úttekt á aðstæðum og virkni 

þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Reykjavíkurborg. Rannsóknin var 

framkvæmd af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands af þeim Ásdísi A. Arnalds og Völu 

Jónsdóttur (2010). Þátttakendur voru 457 einstaklingar. Þar kom fram að fólk átti erfitt með 

að framfleyta sér á þeirri upphæð sem fjárhagsaðstoðin bauð upp á. Andleg vanlíðan og 

óvirkni virtist líka vera meiri hjá þessum hóp í samanburði við þá sem voru á 

atvinnuleysisbótum. Karlmenn virtust fást við meiri vanlíðan en konur. Þegar skoðað var 

viðmót þeirra sem eru í þjónustu í þjónustumiðstöðvum, sýndi sig að notendur voru almennt 

ánægðir. Þjónustuþegar voru þó ekki alveg sáttir því að þeim fannst þeir ekki fá nægar 

upplýsingar um réttindi sín.  

Árið 2000 var gerð megindleg rannsókn af Guðrúnu Unu Valsdóttur, Sigríði Jónsdóttur 

og Þóru Kemp þar sem skoðaðir voru langtímanotendur fjárhagsaðstoðar. Úrtakið var 65 

einstaklingar en 39 einstaklingar svöruðu. Rannsóknin var gerð í þeim tilgangi að fá fram 

hugmyndir notenda um hvernig standa eigi að félagslegri ráðgjöf til að hún beri árangur. 

Niðurstöður voru að flestir voru ánægðir með heildarþjónustuna. Ýmsar ábendingar komu þar 

fram sem eru hliðstæðar rannsókninni hér á undan, til dæmis um að upplýsingar og ráðgjöf 

mætti vera meiri. Þar kom líka fram ábending frá þátttakanda um að ráðgjafar ættu að hlusta 

betur, ekki dæma, vera mannlegri og byggja upp en ekki brjóta fólk niður. 

Í rannsókn sem gerð var 1998 af Eldeyju Huld Jónsdóttur og Sigríði Jónsdóttur var 

notaður spurningalisti frá félagslegri þjónustu í Noregi, Klientens syn på sosialtjenesten, 

1994. Þátttakendur í könnuninni voru 212 talsins. Þar kom fram að ánægjan með þjónustuna 

var um 71% og um 90% voru ánægð með framkomu starfsfólks í móttöku. Konur virtust vera 

ánægðari með þjónustuna en karlar og greinilegur munur var á upplifun þjónustunnar eftir 

aldri. Eldra fólk (46 ára og eldri) virtist vera lang ánægðast með þjónustuna eða í um 82% 

tilfella, meðan 69% yngra fólks (45 ára og yngri) var ánægt með þjónustuna. Þar komu líka 
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fram athugasemdir um þörf á hærri fjárhagslegri aðstoð, um að meira þurfi af langtíma 

úrræðum og stytta þurfi bið eftir viðtölum. Einnig vantaði fólki að fá meiri upplýsingar eins 

og fram hefur komið í fyrri rannsóknum á félagssviði. 

Brynja Laxdal (2009) gerði könnun á heilsugæslustöð um þjónustugæði. Þar sem könnuð 

voru tengsl milli fræðslu og lífsstílsbreytinga. Í rannsókninni tóku þátt 213 manns 29%  

karlar og 71% konur. Það var í samræmi við tölfræði frá fyrri könnunum landlæknis-

embættisins um kynjaskiptingu hjá þeim sem sækja þjónustu heilsugæslustöðva. Í 

rannsókninni kom á óvart að samskiptin og fræðslan sem þjónustuþegar fengu virtist ekki 

hafa í för með sér að þeir breyttu heilsutengdri hegðun, þrátt fyrir að þeir segðust fylgja 

ráðleggingum og fræðslu lækna og hjúkrunarfræðinga.  

Rannsókn sem gerð var til að skoða ánægju sjúklinga af Fan, Burman, McDonell og Fihn 

(2005) sýndi að ýmis atriði svo sem menntun, þjóðfélagsstaða og heilsufar virtust hafa áhrif á 

það hvort fólk svaraði könnununum. Mismunur var hjá fólki með langvinna sjúkdóma og þeir 

voru mun líklegri til að svara en þeir sem voru með geðsjúkdóma. Eldra fólk upp að sjötugt 

virtist líka vera ánægðara með þjónustuna.  

Kristjana S. Kjartansdóttir (2009) kemur inn á það í skrifum sínum að oft hafi óskir 

sjúklinga haft lítil áhrif á þjónustuna og þegar farið var út í breytingar voru kallaðir til 

utanaðkomandi sérfræðingar sem þekktu ekki til innviða starfseminnar og báru síðan ekki 

ábyrgð á aðgerðum. 

 

1.6. Virðing 

Allir eru jafnbornir til virðingar, réttlætis og friðar. Sameiginlegt markmið allra þjóða er að 

stuðla að fræðslu, menntun og stuðla að virðingu fyrir réttindum og frelsi einstaklinga 

(Utanríkisráðuneyti, 2008). Samstarf er á Norðurlöndum í heilbrigðis- og félagsmálum. Þar er 

grunnundirstaða hið norræna velferðalíkan sem byggist á sameiginlegum pólitískum mark-

miðum. Það er „virðingu fyrir hverri manneskju sem einstaklingi. Jafnrétti og félagsleg sam-

þætting“ (Norden, e.d.b).  

Íslendingum er oft tíðrætt um virðingu í ræðum og ritum og hér á undan var nefnt að út 

frá sjónarhóli sjúklinga væri það mikilvægt í þjónustu að borin væri virðing fyrir þeim og 
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réttindum þeirra. Ef skýra ætti orðið virðing, þá er það sú tilfinning sem einstaklingurinn 

upplifir í mannlegum samskiptum að hann sé einhvers virði að hann sé verðmætur og ef hann 

nýtur ekki virðingar, er hann lítils metinn (Árni Böðvarsson, 1979). Siðareglur 

hjúkrunarfræðinga (Fagsviðs hugmyndafræði hjúkrunar, e.d.) er sett fram að „Kjarni 

hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans, frelsi og mannhelgi.“ 

Í siðareglum Félagsráðgjafafélags Íslands (e.d.) er skrifað „Félagsráðgjafi kemur fram við 

skjólstæðing af heiðarleika, virðingu og leitast við að byggja upp gagnkvæmt traust.“ 

Í sáttmála lækna stendur „Læknar verða að bera virðingu fyrir sjálfsforræði sjúklinga“, 

(Læknafélag Íslands, 2009). Heilsugæslan í Salahverfi (e.d.) talar um virðingu, traust og 

hlustun á skoðanir og viðhorf. Í umfjöllun um heilbrigðismál hjá Ástu Möller (2006) og 

Björk Vilhelmsdóttir (2011) er sagt að byggja þurfi þjónustu á persónulegum tengslum, 

virðingu og virkni. 

Ástríður Stefánsdóttir (2006) talar um þrjú grundvallarhugtök siðfræðinnar: sjálfræðið, 

virðinguna og samskipti og tengir það mikilvægi þess að koma auga á mennsku ein-

staklingsins og viðurkenna tilvist hans. „Siðferðileg sýn á mennskuna birtist í samskiptum og 

er undirstaða að virðingu okkar fyrir öðrum einstaklingum.“ Ástríður notar söguna um 

miskunnsama Samverjann til að varpa ljósi á þessi mikilvægu hugtök siðfræðinnar. Um 

tengsl sjálfræðis og virðingar segir hún að þau fléttast saman á þann hátt að virðingin er 

forsenda sjálfræðis því að einstaklingurinn þarf að hafa rými til athafna. Samskipti eru ekki 

bara til að flytja upplýsingar á milli heldur séu þau mikið meira, því þau miðla tilfinningum 

og viðurkenningu á að við séum til og gera okkur grein fyrir eigin verðmæti. 

Flestir eru sammála um að ef sjúklingar finna fyrir virðingu í samskiptum og þörfum 

þeirra sé mætt, þá stuðli það að skjótari bata og meira heilbrigði (Wright, 2005). Þannig getur 

virðing í samskiptum verið uppbyggjandi og eflandi en virðingarleysi verið niðurbrjótandi. Í 

grein sinni Eflandi og niðurbrjótandi samskiptahættir og samfélög, fjallar Sigríður Halldórs-

dóttir (2003) um varnarleysi sjúklinga og hvernig valdið er notað eða því deilt. Hún talar um 

að þegar við gefum annarri manneskju vald þá erum við að efla hana. Ef við deilum valdinu 

með öðrum þá sé stuðningur í samskiptunum og að gera ekkert er hlutleysi. Aftur á móti ef 

valdið er misnotað virkar það hamlandi og ef því er beitt eru það niðurbrjótandi samskipti.  
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1.7. Þjónusta og valdefling  

Samkvæmt skilgreiningu hér á undan er það eflandi í samskiptum að deila valdi. Hérna er 

stuðst við hugmyndafræði sem nefnd hefur verið valdefling (empowerment). Hún snýst um að 

fólk eflist, nái tökum og stjórn á eigin lífi, finni að það hafi áhrif á heilsufar sitt,  líðan og 

einnig þá þjónustu sem því er veitt í velferðarkerfinu (Lorig og Holman, 2003; Sigríður 

Jónsdóttir, 2008).  

Valdefling er ekki nýtt fyrirbæri í mannlegum samskiptum. Magee (2002) segir frá 

Sókrates (469 f. Kr. - 399 f. Kr.) sem lagði áherslu á að fólk þekkti sjálft sig. Heimspekileg 

aðferð hans fólst í því að spyrja spurninga og vekja þannig fólk til umhugsunar um gang mála 

sem efldi einstaklinginn.  

Líkan þróað af Wagner (1998) og starfsbræðrum hans í Bandaríkjunum lýsir hvernig 

þjónusta með valdeflingu er uppbyggileg og hefur mikil áhrif til árangurs þegar fólk nær því 

að lifa heilbrigðara lífi og auka lífsgæði. Gæði í samskiptum sjúklinga og heilbrigðis-

starfsfólks geta haft mikil áhrif á hversu móttækilegur sjúklingurinn er fyrir uppbyggilegum 

breytingum (Stewart, 1995; Stewart, Meredith, Brown og Galajda, 2000) og það að fá að vera 

þátttakandi hefur mikið með það að gera að árangur náist og hefur sýnt að ánægjan hjá 

þjónustuþega verður meiri. 
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1.8. Rannsóknarspurningar 

Í byrjun þessara rannsóknar voru sett fram markmið og áherslan lögð á eftirfarandi 

rannsóknarspurningar sem byggjast á mikilvægi þess að þjónustuþeginn sé að upplifa 

virðingu, stuðning og skilning og sé virkur þátttakandi í þeirri meðferð eða aðgerð sem hann 

verður aðnjótandi í velferðarþjónustunni.  

 

 

Markmið voru: 

 Að notendur þjónustunnar geti komið á framfæri mati á veittri þjónustu.  

 Að mælitækið mæli upplifun þjónustuþega varðandi virðingu, valdeflingu og þörfina 

fyrir að fá upplýsingar og ráðgjöf. 

 Að starfsfólk fái endurgjöf á þá þjónustu sem það veitir. 

 Að skoða hvort hægt sé að nota sama mælitæki á þjónustu í félags- og 

heilbrigðisþjónustu. (velferðakerfinu á Íslandi).  

 Í byrjun rannsóknar var áherslan lögð á Hver væri upplifun þjónustuþega á þjónustu í 

heilbrigðis- og félagskerfinu og hvernig þeir upplifðu  lífsgæði sín. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

 Eru þjónustuþegar hvattir til ákvarðanatöku? 

 Hver er upplifun þjónustuþega í sambandi við virðingu? 

 Finnst þjónustuþega að hann fái stuðning og skilning? 

 Eru stjórnendur jákvæðir fyrir sívirkri þjónustukönnun? 

 Er hægt að nota sama mælitækið í allri velferðarþjónustunni? 
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2. Aðferð 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum var valið að nota bæði eigindlega rannsóknar-

aðferð (qualitative research method) en aðallega var um megindlega rannsóknaraðferð 

(quantitative research method) að ræða. 

Eigindlegi hlutinn fólst í því að lagðar voru spurningar fyrir stjórnendur um viðhorf til 

sívirkra þjónustukannana. Einnig voru svörin flokkuð og tekin með úr opnum spurningum 

könnunarinnar (15. og 16.)  um hvað gæti bætt þjónustuna og athugasemdir sem þátttakendur 

vildu koma á framfæri.  Eigindlegi hluti þessarar rannsóknar var ekki stór en mikilvæg viðbót 

til að fá sýn stjórnenda á hvernig viðhorf þeirra var til  þjónustukannana. Viðtölin voru tekin 

upp á stafrænt upptökutæki og vélrituð frá orði til orðs. Þar sem svör viðmælanda voru mjög 

svipuð var valið úr viðtölunum það sem mest var lýsandi fyrir sameiginleg viðhorf 

viðmælenda.  

Megindlegi hluti rannsóknarinnar var unninn úr þeim svörum sem komu frá þátttakend-

um.  Engar persónurekjanlegar upplýsingar voru til staðar og fólki í sjálfsvald sett hvort það 

vildi taka þátt eða ekki.  

Hvort sem um er að ræða eigindlega- eða megindlega rannsókn þarf hún að standa fyrir 

ákveðnum trúverðugleika svo hægt sé að nálgast sannleikann að einhverju leyti (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

 

2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur kom frá fimm þjónustustöðum. Allir þeir sem komu í móttöku á viðkomandi 

stað á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd höfðu möguleika á þátttöku. Á Landspítala 

háskólasjúkrahúsi fór rannsóknin fram á Göngudeild geðsviðs, Göngudeild sykursjúkra og 

12G. Einnig á heilsugæslunni í Glæsibæ og á Þjónustumiðstöð  Miðborgar og Hlíða. 

Þátttakendur voru valdir með það í huga að þeir væru að sækja þjónustu sem innihéldi 

ólíka meðferð og nálgun. Valdar voru tvær göngudeildir þar sem þjónustan í framtíðinni 

verður væntanlega meira í þá átt að þjónustuþeginn geti sótt þjónustu og dvalið heima þar 

sem því verður við komið.  
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Fjöldi svarenda í rannsókninni var 560 manns. Aðstandendur gátu líka svarað hvernig þeir 

upplifðu þjónustuna en fjöldi þeirra var ekki nema 20 eða 3,6% af heildarfjöldanum. 

Á LSH Göngudeild geðsviðs fylgdi miði með spurningalistanum þar sem fólk var spurt 

hvort það væri í viðtalsmeðferð eða hvort það væri að koma í fyrsta viðtal. Flestir voru í 

viðtalsmeðferð eða 87,8% þátttakenda. Aðrir þeir sem svöruðu voru ekki skráðir í meðferð. 

Heildarfjöldi þeirra sem tóku hér þátt í rannsókninni var 131. Karlar voru 47 og konur 84. 

Heildarúrtakið sem skráð var samkvæmt upplýsingum frá Landspítala var 322 einstaklingar 

sem sótt höfðu þjónustu á deildina á tímabilinu (Elísabet Guðmundsdóttir munnleg heimild, 

12. maí 2011). En samkvæmt frekari upplýsingum voru margir einstaklingar sem ekki höfðu 

viðkomu í móttökunni á Göngudeild. (Guðrún Úlfhildur Grímsdóttir munnleg heimild, 11. 

maí 2011). Þannig að úrtakið hér var um 200 manns. Fjöldi þátttakenda úr úrtaki var 65,5%. 

Á Göngudeild geðsviðs er móttaka fyrir geðsjúka sem þurfa bráðaþjónustu. Þar eru einnig 

veitt ýmiskonar meðferð sem sniðin er að þörfum sjúklinga og aðstandenda þeirra 

(Landspítali, 2011b). Lögð er áhersla á greiningu sálrænna og félagslega þátta sem stuðla að 

veikindum og heilbrigði. Heildræn þjónusta er veitt þar sem sjúklingur og fjölskylda hans eru 

upplýst um meðferð og mikilvægi þess að taka þátt í eflingu heilbrigðis eftir útskrift.  

Á LSH Göngudeild sykursjúkra var fjöldi þeirra sem tók þátt í rannsókninni 127 manns. 

Kynjaskipting var frekar jöfn eða 66 karlar og 61 kona. Aldursdreifing var á bilinu fertugt til 

áttræðs. Úrtakið sem sótti þjónustu á þessum tíma var 303 einstaklingar (Elísabet 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 12. maí 2011). Fjöldi þátttakenda úr úrtaki var 41,9%. 

Göngudeild sykursjúkra sinnir stórum hópi sjúklinga með sykursýki  (Landspítali, 2011a). 

Hlutverk deildarinnar er greining, ákvörðun meðferðar og fræðsla til þessa hóps. Mikið er 

lagt upp úr sjálfseflingu og eftirfylgni til að bæta líðan, heilsu og batahorfur í sambandi við 

sjúkdóminn og hindra fylgikvilla hans.  

Á LSH 12G  voru þátttakendur 76 þar af 35 karlar og 40 konur. Innskráðir á þessum tíma 

á 12G voru 73 einstaklingar (Elísabet Guðmundsdóttir munnleg heimild, 12. maí 2011).  Á 

deildina lögðust líka inn einstaklingar beint frá bráðamóttöku en ekki hægt að áætla um fjölda 

þeirra. Hér var um að ræða fleiri þátttakendur en úrtakið gaf til kynna. Deildin er 

skurðlækningadeild sem sinnir meðferð sjúklinga sem fara í aðgerð á hálsi eða neðri hluta 

meltingarfæra (Landspítali, 2011c). 
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Á Heilsugæslustöðinni í Glæsibæ voru þátttakendur 130 karlar 46 og konur 84. Þegar 

leitað var eftir fjölda sem komið hafði á heilsugæsluna þennan tíma voru einu tölurnar sem 

voru tiltækar skráð samskipti frá árinu 2009 (Ársskýrsla 2009 Heilsugæsla höfuðborgar-

svæðisins, 2010). Skráð samskipti voru 24.349 yfir árið og var þeirri tölu skipt niður á 252 

virka daga sem gerði 96 samskipti á dag. Þetta væru því um 2208 einstaklingar. Þess ber að 

geta að sumir einstaklingar voru að hafa samskipti við fleiri en einn aðila í hverri komu og 

lítil sem engin hvatning var um þátttöku í könnuninni. Fjöldi þátttakenda úr úrtaki var 

samkvæmt þessum heimildum um 6% 

Heilsugæslan í Glæsibæ hóf starfsemi 2006 og þjónar íbúum Voga- og Heimahverfis 

(Heilsugæslan e.d.). Hlutverk hennar er að veita íbúum hverfisins aðgengilega og alhliða 

heilsugæsluþjónustu sem byggist á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Heilsugæslan leggur 

áherslur á rafræna sjúkraskrá og rafræn samskipti. Það er opið alla virka daga frá kl. 08:00-

16:00 og síðdegisvakt er á stöðinni frá kl. 16:00-18:00 alla virka daga.  

Á Þjónustumiðstöðinni Miðborg og Hlíðar voru þátttakendur 96 manns, karlar 67 og 

konur 27. Leitað var eftir tölum um fjölda sem sækja stöðina. Samkvæmt upplýsingum 

Berglindar Leifsdóttur (munnleg heimild, 7. apríl 2011) voru einu tölurnar sem voru 

handbærar frá árinu 2009. Þá höfðu verið handtaldir allir einstaklingar sem komu á 

þjónustumiðstöðina og áætluð tala út frá þeim upplýsingum væri að úrtakið sé 300 ein-

staklingar. Fjöldi þátttakenda úr úrtaki var samkvæmt þessum heimildum 32%. 

Þjónustumiðstöðin er ein af sex þjónustumiðstöðum í Reykjavík og starfa þar um 260 manns. 

 Hlutverk hennar er að veita þverfaglega og samræmda þjónustu á svæðinu, um 

persónuleg málefni, ráðgjöf og faglega þjónustu til stofnana og félagasamtaka í hverfinu 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Mikil áhersla er lögð á öflugt samstarf við félagasamtök og aðrar 

stofnanir. Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð fjölmenningar og starfsfólk er sérhæft í 

málefnum útlendinga og minnihlutahópa.  
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2.2 Mælitæki 

Þegar valdar voru spurningar í könnunina réði markmið rannsóknarinnar för. Leitast var við 

að finna spurningar sem gætu svarað rannsóknarspurningunum sem settar voru fram. Mæli-

tækið var byggt á spurningalistum sem notaðir hafa verið áður í þjónustukönnunum hjá 

Landlæknisembættinu (Landlæknisembættisins, e.d.). Einnig var haft til hliðsjónar við val á 

spurningunum á spurningalista hverjar grunnþarfir einstaklinga eru samkvæmt þarfapýramída 

Maslows og hins vegar ICF flokkun (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2011; Green, 2000).  

Eins og sjá má á mynd 1 þegar þarfapýramídi Maslows er settur inn í ICF greininguna er 

sjáanlegt að þessir þættir styðja hver við annan og það er ekki fyrr en á efri stigum 

pýramídans sem einstaklingurinn nær fullri virkni og þátttöku í samfélaginu. Því er mikilvægt 

að horfa á grunnþarfir og að veitt þjónusta sé á forsendum einstaklings. Þessir þættir voru því 

mikilvægt viðmið þegar mælitækið var hannað. 

  

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslows og ICF greining (Guðrún Gyða Ölvisdóttir, 2009) 
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Virkni og þátttaka (mynd 1) er virkni og geta til að framkvæma verk eða verkefni. Þetta á 

bæði við um einstök verkefni og lífið sjálft til dæmis ábyrgð á eigin heilsu. Um þátttöku 

gildir að vera virkur þátttakandi í lífinu almennt og ekki hvað síst í sínu eigin heilbrigði 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2011; Landlæknisembættið, 2009a). Sjá spurningalista í 

viðauka 1. Spurningar voru um hvernig þjónustuþeginn upplifði heildarþjónustuna. Hvort 

hann nyti virðingar, stuðnings og væri virkur í þátttöku og meðferð eða aðgerð sem hann varð 

aðnjótandi. 

Notaður var VAS kvarðinn (visual analog scale) þar sem einstaklingurinn mat upplifuð 

lífsgæði á kvarðanum 0 - 10 þar sem 10 eru bestu lífsgæðin (Wewers og Love, 1990). Hann 

merkti við þá tölu sem honum fannst eiga við upplifuð lífsgæði á þeirri stundu sem hann 

svaraði spurningalistanum. 

Með spurningalistann sem mælitæki var reynt að fá mat á heildargæðum hjá þjónustu-

þegum; hvernig þeir upplifðu lífsgæði sín, virðingu, hvatningu og umhyggju og hvort þeir 

hefðu fengið upplýsingar ásamt því að vera þátttakendur í eigin málefnum. Spurningalistinn 

var stuttur og hnitmiðaður svo að einstaklingar væru fljótir að svara en jafnframt voru opnar 

spurningar sem gáfu kost á frekari tjáningu um upplifun af þjónustunni. 

Samkvæmt ósk Göngudeildar geðsviðs voru tvær aukaspurningar látnar fylgja með spurn-

ingalista til þátttakenda um hvort þeir væru að koma í fyrsta viðtal eða væru í viðtalsmeðferð 

en þær eru ekki hluti af þessari rannsókn. 

 

2.3. Framkvæmd 

Spurningalistinn var hannaður og ákvörðun tekin um á hvaða stöðum rannsóknin færi fram. 

Þeir voru: LSH Göngudeild geðsviðs þar sem rannsókn fór fram 15. febrúar til 4. mars 2011.  

LSH Göngudeild sykursjúkra rannsókn framkvæmd 16. febrúar til 7. mars 2011.  LSH 12G 

rannsóknin stóð yfir frá 17. febrúar til 10. apríl 2011. Heilsugæslan í Glæsibæ þar var 

rannsóknin framkvæmd 16. febrúar til 19. mars 2011 og á Þjónustumiðstöð Miðborgar og 

Hlíða frá 16. febrúar til 19. mars 2011.  
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Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar. Með umsókn til hennar þurfti að fylgja staðfest 

skriflegt vilyrði um samstarf frá framkvæmdastjóra lækninga Landspítala, Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þegar öll leyfin voru fengin var 

verkefnið yfirfarið af Vísindasiðanefnd en samþykkt leyfi frá henni lá fyrir þann 25. janúar 

2011. Tekið var tillit til krafna Vísindasiðanefndar um útlit og uppsetningu spurningalista og 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

Eftir að tilskilin leyfi voru fengin og spurningalisti og rannsóknaráætlun frágengin var 

rannsóknin kynnt. Haldnir voru fundir og rannsóknin kynnt á viðkomandi þátttökustöðum. 

Þann 8. febrúar var kynningarfundur haldinn á Heilsugæslunni í Glæsibæ og þann 10. febrúar 

á Göngudeild sykursjúkra. Þann 11. febrúar mætti Leifur Bárðarson ásamt undirrituðum á 

fund á Göngudeild geðsviðs og á 12G. Þann 15. febrúar mætti Þorlákur Karlsson ásamt 

undirritaðri í þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða ásamt Erlu Björgu Sigurðardóttir, 

yfirmanni Velferðarráðs Reykjavíkurborgar.  

Settar voru upp auglýsingar á alla þátttökustaði með heiti rannsóknarinnar „Bætt þjónusta, 

virðing og velferð“ sem hvetja átti þjónustuþega til þátttöku. Farið var með 150 eintök af 

spurningalistanum, sem merkt voru viðkomandi þjónustustað á hvern stað fyrir sig ásamt 

lokuðum kassa með opi þar sem þátttakendur gátu stungið spurningalistanum ofan í. 

 Afhending spurningalista var mismunandi. Á Göngudeild geðsviðs afhenti móttökuritari 

spurningalista þeim einstaklingum sem voru í viðtalsmeðferð á göngudeild. Á Göngudeild 

sykursjúkra voru spurningalistar afhentir af hjúkrunarfræðingi eða ritara til þeirra sem vildu 

taka þátt í könnuninni við komu á deildina. Á LSH 12G afhenti deildaritari spurningalistann 

til þjónustuþega  eftir að þeir höfðu farið í aðgerð. 

Á heilsugæslustöðinni í Glæsibæ lágu spurningalistar frammi og ekki var hvatning frá 

starfsfólki um þátttöku en farið var þangað í nokkur skipti og þjónustuþegar hvattir til 

þátttöku. Eftir athugun má telja að þriðji hver þáttakandi hafi tekið þátt með hvatningu, aðrir 

tóku þátt vegna auglýsingar sem var uppi.  

Á þjónustumiðstöðinni Miðborg og Hlíðar lágu spurningalistar frammi á borðum 

þjónustufulltrúa. Töluvert var um það að fólk tæki með sér spurningalista að sögn starfsfólks. 

Bætt var því við spurningalistum. Samtals voru það 180 listar sem fóru þangað. Þar sem lagt 

var áhersla á að fá  fleiri þátttakendur, var farið í tvo daga á þjónustumiðstöðina og  þjónustu-

þegum boðin þátttaka í rannsókninni. Um 40 manns svöruðu þessa daga.  
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Eftir að rannsóknin var komin af stað í febrúar var farið á alla staði og talað við stjórn-

endur þar sem lagðar voru fyrir þá spurningar til að fá viðhorf þeirra um þjónustukannanir. 

Meðan á rannsókninni stóð var haft samband við staðina og spurt um gang mála. Tíminn 

sem rannsóknin stóð yfir var mislangur eftir þjónustustöðum og er hann tilgreindur nánar í 

kaflanum hér á undan en heildartíminn var frá 15. febrúar til 10. apríl er síðustu gögn voru 

sótt. Eftir að gögnum hafði verið safnað saman á hverjum stað hófst úrvinnsla. 

 

2.4. Úrvinnsla 

Við greiningu gagna var skriflegur texti afritaður orðrétt upp úr viðtölunum við stjórnendur 

sem tekið var upp á stafrænt upptökutæki. Við túlkun gagnanna voru dregnar út setningar 

sem best lýstu viðhorfum þeirra til þjónustukannana.  

Úr opnum spurningum í spurningalista var svörum skipt niður í flokka hjá hverjum 

þjónustustað fyrir sig. Svörin úr spurningunni; hvað telur þú að gæti gert þjónustuna betri? 

voru flokkuð í móttaka, skipulag, samskipti, fagleg vinnubrögð og annað. Svörin úr spurn-

ingunni sem voru athugasemdir sem þjónustuþegar vildu koma á framfæri voru skráðar niður.  

Ákvörðun var tekin að skoða gögn út frá úrtakinu í heild. Skoðuð var svörun úr hverri 

spurningu fyrir sig.  Gerður samanburður eftir aldri og kyni og bornir saman þátttökustaðir 

varðandi þjónustugæði. Einnig var skoðað upplifuð lífsgæði eftir stöðum og  óvænt atvik sem 

átt höfðu sér stað í þjónustunni. 

Gögnin voru slegin inn í SPSS tölvuforrit (Statistical Package for the Social Sciences) og 

öll tölfræði unnin þar. Þegar unnið var úr gögnum var horft á með hvaða kvarða verið var að 

mæla. Þetta voru spurningar á nafnkvarða, raðkvarða og opnar spurningar. Í fyrstu var gerð 

lýsing á niðurstöðum (descriptive statistics) og gögn hreinsuð af villum. Niðurstöður síðan 

unnar með lýsandi tölfræði og marktektarpróf Kí-kvarðrat, t-próf og dreifigreining 

(ANOVA). Notað var Bonferroni eftirpróf og Pearsons fylgnistuðull reiknaður til að skoða 

skýrða dreifingu. Microsoft Excel forrit notað til að gera myndir af útkomu rannsóknarinnar. 
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3. Niðurstöður 

Heildarúrtakið var 560 manns. Konur voru 53% þátttakenda en karlar um 47%.  Tveir 

þátttakendur merktu ekki við kyn. 

Á mynd 2 kemur fram skipting kynja á öllum þjónustustöðum og prósentutölur fyrir 

neðan súlur sýna skiptingu þátttakenda á milli þjónustustaða. Konur eru mun fleiri sem sóttu 

þjónustu á LSH Göngudeild geðsviðs og á heilsugæsluna i Glæsibæ en aftur á móti voru mun 

fleiri karlar sem sóttu þjónustu í Miðborg og Hlíðar eða um 70% á móti rúmlega 28% 

kvenna. 

 

Mynd 2. Dreifing kynja á milli þjónustustaða (N =558) 
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Tafla 1 sýnir fjölda einstaklinga og aldur á öllum þeim stöðum þar sem rannsóknin var 

framkvæmd. Hér sést að yngra fólk (18 - 40 ára) er flest á Þjónustumiðstöð Miðborgar og 

Hlíða og á LSH Göngudeild geðsviðs. Heildarfjöldi þjónustuþega á LSH 12G var 75 manns 

af þeim var aðeins 18 undir 40 ára aldri. 

 

Tafla 1. Fjöldi einstaklinga eftir aldursþrepum og þjónustustöðum 

 

Þjónustustaðir 

 

Aldur Samtals 

Ég er að-

standandi 18-25 26-40 41-60 61-80 

Eldri 

en 80  

 LSH-göngudeild 

geðsviðs 

1 26 63 36 4 0 130 

LSH-göngudeild 

sykursjúka 

1 9 29 44 38 5 126 

LSH 12G 3 6 9 24 29 4 75 

Heilsugæslan 

Glæsibæ 

10 13 34 46 21 5 129 

Þjónustustöð 

Miðborg og 

Hlíðar 

5 21 47 19 3 0 95 

Alls  20 75 182 169 95 14 555 

 

Á mynd 3 sést að flestir þátttakenda voru á aldrinum 26 - 60 ára eða tæplega 63%.  

 

 

Mynd 3. Aldur þátttakenda 
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Hér á eftir er fjallað um niðurstöður bæði frá eigindlega hluta rannsóknarinnar og 

megindlega. Fyrst verður fjallað um eigindlega hlutann þar sem notuð er svör frá honum til 

að styrkja megindlegu útkomuna. Megindlegi hlutinn fjallar um útkomuna frá tölfræðilegum 

niðurstöðum úr spurningalistum. Í eigindlega hlutanum er fjallað um helstu niðurstöður úr 

spurningum til stjórnenda og svör við opnu spurningunum af spurningalista. 

 

3.1. Vilja stjórnendur mat frá þjónustuþegum? 

Eigindlegur hluti 

Spurningar voru lagðar fyrir átta stjórnendur á öllum þeim stöðum þar sem rannsóknin fór 

fram og þeir spurðir: Er sívirk viðhorfskönnun hjá notendum í heilbrigðis- og félagsþjónustu 

nauðsynleg? Ef já, þá voru þeir spurðir hvers vegna? 

Allir stjórnendur töldu að þjónustukönnun væri nauðsynleg, einn viðmælandi efaðist þó 

um að hún þyrfti að vera sívirk, „held að það sé nauðsynlegt að gera það af og til, getur orðið 

of mikið ... maður sér það í kennslukönnunum og þegar stjórnmálamenn reka sína stefnu eftir 

skoðanakönnunum. Já, já, en nauðsynlegt að gera það af og til.“ 

Þar sem svarið var jákvætt hjá þeim öllum var spurt hvers vegna? Þar voru svörin oft þau 

sömu. Algengast var mikilvægi þess að fá skoðanir þjónustuþega til að geta bætt eða aðlagað 

þjónustuna að þeim þörfum sem þjónustuþegi hefur. Einn viðmælandi sagði „Við þurfum að 

fá einhverskonar „feedbak“ eða endurgjöf á þjónustuna, nauðsynlegt fyrir okkur sem erum 

alltaf að endurskoða eða bæta þjónustuna, nauðsynlegt fyrir okkur að vita, erum við að veita 

rétta þjónustu, á réttum stað, á réttum tíma?“ 

Annar viðmælandi sagði: „Það er einhverskonar gæðaeftirlit, það er til að vita hvort við 

erum að veita nógu góða þjónustu og öðruvísi kemst maður ekki að því nema spyrja og 

öðruvísi getum við ekki lagað okkur, þetta veitir líka aðhald.“ þriðji sagði ... „við megum 

ekki gleyma því að við erum í þjónustu skjólstæðinganna en við erum ekki á einhverjum 

stalli.“ Fjórði sagði: „Af því að það skiptir bara máli að við vitum hvaða þjónustu við erum 

að bjóða fólkinu okkar, erum við að gera rétt eða getum við gert betur og ef það er ekkert 
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aðhald, þá smám saman minnkar „standardinn“. Það er allavega mín skoðun að þú þarft 

stöðugt að betrumbæta og fylgja eftir, það er algjört skilyrði.“ 

 

Hvað getur bætt þjónustuna? 

Í opnu spurningunum var leitað eftir því hvað gæti gert þjónustuna betri og einnig gat 

þjónustuþeginn komið athugasemdum sínum á framfæri. Spurningarnar voru tvær: Spurning 

15 Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? og spurning 16 Ef þú hefur einhverjar 

athugasemdir um þjónustuna sem ekki hefur komið fram hér á undan þá vinsamlega skrifaðu 

þær hér.  Í spurningu 15 var valin sú aðferð að skipta athugasemdum niður í flokka og greina 

síðan í undirþema. Tekin voru svör frá öllum stöðum og dregið út það sem oftast var nefnt og 

flokkað undir viðeigandi þátt sem var móttaka, skipulag, samskipti, athugasemdir við faglega 

framkvæmd og annað. Í spurningu 16 voru athugasemdir skrifaðar beint niður og hér hefur 

verið  dregin saman frá öllum stöðum það sem oftast var nefnt (sjá töflur 2 og 3). 

 

 

 

 

Tafla 2. Hvernig má bæta þjónustuna? (spurning 15) 

Móttaka  Að fá bros og hlýlegt viðmót 

 Að samskipti séu betri  

 Að þjónustan sé betur skipulögð og skilvirkari 

Skipulag  Að hafa betra aðgengi að fagfólki 

 Að biðtími á biðstofu sé styttri 

 Að starfsfólk sé fleira 

 Að álag á starfsfólk sé áhyggjuefni sem endurspeglast í verri 

gæðum í þjónustu 

Samskipti  Að skilningur sé meiri 

 Að virðing sé meiri 

 Að fordómar séu minni 
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Athugasemdir 

við faglega 

framkvæmd 

 Fá meiri fræðslu 

 Fá meiri upplýsingar 

 Að það sé meira samráð milli fagaðila 

 Að eftirfylgni sé meiri og betri 

 Að mannlegi þátturinn sé stærri 

Annað  Að fjármagn sé meira 

 Að niðurskurður sé minni frá stjórnvöldum 

 Að auka og styrkja þátt rafrænna samskipta 

 Að ráða fleira starfsfólk 

 

 

Tafla 3. Viðbótarathugasemdir um þjónustuna (spurning 16) 

Athugasemdir 

sem 

þjónustuþegar 

vildu koma á 

framfæri 

 Að þeir væru að fá góða þjónustu 

 Að æskilegt hefði verið að fá meiri tíma með fagfólki 

 Að tímasetning á pöntuðum tíma eigi að standast, tími 

þjónustuþega er líka dýrmætur 

 Að meiri rafræn samskipti væru æskileg 

 Að starfsfólk væri að standa sig með prýði en að álagið á það 

væri ekki boðlegt 

 

3.2. Hvernig upplifir fólk þjónustuna? 

Megindlegur hluti 

Hér verður greint frá niðurstöðum úr svörum frá í könnun meðal þjónustuþega. Niðurstöður 

eru skoðaðar eftir svörun frá spurningum, meðalgildi sýnd og samanburður gerður milli 

þjónustustaða á svörum eftir aldri og kyni. 

Lífsgæðakvarðinn verður hér fyrst kynntur þar sem munurinn var mjög sýnilegur milli 

þjónustustaða. Lífsgæðin voru mun lakari á þeim stöðum þar sem geðræn- og félagsleg 

málefni voru viðfangsefni sem var Göngudeild geðsviðs og Þjónustumiðstöð Miðborg og 

Hlíðar. 
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Mynd 4 sýnir dreifingu á upplifun lífsgæða á deildum innan LSH. Hér má sjá að 

munurinn er töluverður, sérstaklega þegar horft er á skor á lífsgæðakvarða á Göngudeild 

geðsviðs þar sem það var minnst eða um 41% þátttakanda sem voru með 4 eða minna á 

kvarðanum. 

 

Mynd 4. Lífsgæðakvarði þjónustuþega á LSH (N = 313) 

Mynd 5 sýnir upplifun á lífsgæðum á Heilsugæslunni í Glæsibæ og Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða. Upplifun á lífsgæðum var mun verri í Miðborg og Hlíðum eða um 34% 

sem voru með 4 eða minna á lífsgæðakvarða miðað við Heilsugæsluna í Glæsibæ þar sem um 

10% voru með 4 og minna. 

 

Mynd 5. Lífsgæðakvarði fyrir þjónustustaði utan LSH (N = 203) 
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Á töflu 4 sést að meðaltal lífsgæða á LSH Göngudeild geðsviðs og Þjónustumiðstöð 

Miðborg og Hlíðar nær ekki 5 á lífsgæðakvarða 0 - 10 sem flokkast undir léleg lífsgæði. 

Heildarmeðaltal eftir aldri var 6,3 á kvarðanum (N=495) fyrir alla þjónustustaðina en þá eru 

aðstandendur ekki taldir með. Þess ber að geta að þeir tveir staðir sem voru með hæsta skor á 

lífsgæðakvarða voru ekki nema tæp 36% af heildar fjöldi svarenda. 

Á LSH 12G, LSH göngudeild sykursjúkra og Heilsugæslan í Glæsibæ var upplifun lífsgæða 

meiri en á Þjónustumiðstöð Miðborg og Hlíðar og á LSH Göngudeild Geðsviðs (sjá töflu 4 

og myndir 4 og 5). 

  

Tafla 4. Meðaltal upplifaðra lífsgæða eftir þjónustustöðum 

 

Þjónustustaðir Meðaltal upplifaðra 

lífsgæða 

LSH 12G 7,46          (N = 71)    

Heilsugæslan í Glæsibæ 7,28          (N = 114) 

LSH Göngudeild sykursj. 6,44          (N = 115) 

Þjónustumiðstöð Miðborg og Hlíðar 4,94          (N = 89) 

LSH Göngudeild Geðsviðs 4,25          (N = 127) 

 

Þegar allir þjónustustaðir voru skoðaðir saman var ekki sjáanleg fylgni með aldri á 

lífsgæðakvarða. En þegar  staðirnir voru skoðaðir hver fyrir sig þá sást að yngra fólk upplifði 

heldur betri lífsgæði en eldra fólk. Á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða  voru þeir sem 

voru yngri marktækt hærri á lífsgæðakvarðanum r(90) = 0,356, p = 0,001. Á Göngudeild 

sykursjúkra var líka marktækur munur í sömu átt, þeir sem voru yngri upplifðu betri lífsgæði  

r(125) = 0,229, p = 0,014. Munurinn var næstum marktækur á LSH Göngudeild geðsviðs 

r(129) = 0,160, p = 0,074 og á LSH 12G r(72) = 0,222, p = 0,071 að yngra fólk upplifði betri 

lífsgæði á þessum tveim stöðum. Á Heilsugæslunni í Glæsibæ var ekki um marktækan mun 

að ræða á lífsgæðum eftir aldri r(119) = 0,125, p = 0,203. 

 

 

 



 

 

 
„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 

 

  

38 

Á mynd 6 sést að langflestir þjónustuþegar eða rúmlega 83% fannst þeir fá mjög góðar 

eða frekar góðar móttökur og upplýsingar en tæp 17% sem upplifa þær í meðallagi góðar, 

frekar- eða mjög slæmar.  

Mynd 6. Upplifun þátttakenda á móttöku og upplýsingum (N =559) 

 

Því eldra sem fólk var þeim mun betri fannst þeim móttökur og upplýsingar (Pearsons r = 

0,203, p < 0,001). Ekki var munur á milli kynja. 

 

Mynd 7 sýnir meðalgildi fyrir móttökur og upplýsingar á kvarðanum 1-5. LSH 12G er 

hæst en LSH Göngudeild geðsviðs og Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er lægst. 

 

Mynd 7. Meðalgildi á upplifun á móttöku og upplýsingum eftir þjónustudeildum  
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Á töflu 5 sést að marktækur munur var á þjónustustöðum (F (4, 554) = 8,456, p < 0,001). 

Þegar nánar var að gáð með Bonferroni prófi var á LSH 12G marktækt betri móttaka og 

upplýsingar en Göngudeild geðsviðs, Heilsugæslunni í Glæsibæ og Miðborg og Hlíðar. 

Einnig var marktækur betri munur á móttöku milli Göngudeild sykursjúkra og Þjónustumið-

stöðvar Miðborg og Hlíðar og LSH Göngudeild geðsviðs.  

 

Tafla 5. Mismunur á upplifun á móttöku og upplýsingum eftir þjónustudeildum  

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl. Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,50*** 0,36** 0,54*** 

G sykursýki Ekki 

marktækt 
 0,41*** Ekki marktækt 0,45*** 

Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 

 

Á mynd 8 má sjá að það voru næstum 66% sem upplifðu alltaf virðingu og tillitsemi, um 

26% oft og 8% sjaldan. Í opnu spurningunum í spurningalistanum tjáði fólk sig um að það 

vildi hafa meiri virðingu í samskiptum og nefndi einnig að það hefði upplifað fordóma. 

 

Mynd 8. Upplifun á virðing og tillitsemi í þjónustunni (N =559) 

Þeim sem eldri voru fannst þeir hafa notið meiri virðingar og tillitsemi heldur en þeir sem 

yngri voru (Pearsons r = 0,160, p < 0,001). Ekki var mismunur milli kynja. 
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Mynd 9 sýnir meðalgildi á kvarðanum 1-5 eftir deildum á upplifun virðingar og tillitsemi. 

LSH 12G kemur best út  en Þjónustustöð Miðborg og Hlíðar skorar lægst. 

Mynd 9. Upplifun á virðingu og tillitsemi eftir þjónustustöðum 

 

Á töflu 6 var munur á þjónustustöðum hve oft fólk upplifði virðingu og tillitsemi (F (4, 

554) = 11,149, p < 0,001). Skoðað betur með Bonferroni prófi þá kom fram að á LSH 12G 

upplifði fólk meiri virðingu og tillitsemi en á Göngudeild geðsviðs, Heilsugæslunni í Glæsi-

bæ og Miðborg og Hlíðum. Einnig var marktækur munur á betri upplifun á LSH Göngudeild 

sykursjúkra heldur en á þjónustustöð Miðborg og Hlíðar og LSH Göngudeild geðsviðs. 

 

Tafla 6. Mismunur meðaltals á upplifaðri virðingu og tillitsemi milli þjónustustaða 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl. Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,46*** 0,41*** 0,60*** 

G sykursýki Ekki marktækt  0,24* Ekki marktækt 0,38*** 
Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0.01 ***p <0,001 
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Á mynd 10 er sýndur mismunur kynja á upplifun á veittum stuðningi og skilningi í 

þjónustu. Konur sögðust upplifa marktækt meiri stuðning og skilning eða rúm 53% miðað við 

tæp 47% karla. 
2
(4, N = 556) = 9,38, p = 0,05. Í heildina var meira en helmingur alls 

úrtaksins að upplifa alltaf eða oft stuðning eða rúmlega 86%. Eldra fólki fannst það fá meiri 

stuðning og skilning heldur en yngra fólki. (Pearsons r = 0,158, p < 0,001). Í opnu 

spurningunum tjáði fólk sig um að það vildi að skilningur og virðing væri meiri og karlmenn 

tjáðu sig um að fordómar mættu vera minni.  

 

Mynd 10. Mismunur milli kynja á veittum stuðningi og skilningi (N = 558) 

Á mynd 11 sést meðalgildi á skynjuðum stuðning og skilningi á kvarðanum 1 - 5. Hér  var 

LSH 12G með hæsta skor 4,7 en  Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar var lægst með 4,1. 

 

Mynd 11. Meðalgildi á skynjuðum stuðningi og skilningi eftir þjónustustöðum 
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Á töflu 7 sést marktækur munur (F (4, 553) = 9,256, p< 0,001), og samkvæmt Bonferroni 

prófi sést að á LSH 12G og Göngudeild sykursjúkra var meiri stuðningur og skilningur en á 

Heilsugæslunni í Glæsibæ, LSH Göngudeild geðsviðs og Þjónustumiðstöð Miðborgar og 

Hlíða.  

 Tafla 7. Mismunur meðaltala í upplifun milli þjónustustaða á veittum stuðningi og 

skilningi 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl. Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,45*** 0,39** 0,62*** 

G. sykursýki Ekki 

marktækt 

 0,31* Ekki marktækt 0,47*** 

Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 

 

Mynd 12. Hér sést að fólk upplifði í 79% tilfella að alltaf eða oft væri nægur tími til að 

sinna því. En 15% þátttakenda upplifðu það stundum og rúmlega 6% sjaldan að það væri 

nógur tími.  

 

Mynd 12. Fannst fólki að starsfólk hefði nægan tíma til að sinna því? (N =557) 

 

Þeir sem eldri voru töldu oftar að starfsfólk hefði nógan tíma heldur en þeir yngri 

(Pearsons r = 0,198, p < 0,001). Ekki var munur á milli kynja. 
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Í opnu spurningunum í spurningalista, tjáði fólk sig mikið um biðtíma, bæði að fá tíma 

þegar það pantaði og margir nefndu langa bið eftir að þeir væru mættir samkvæmt bókuðum 

tíma. Enn aðrir tjáðu sig um að álagið á starfsfólki væri áhyggjuefni sem endurspeglast í verri 

gæðum í þjónustu og ennfremur voru óskir um meiri tíma með fagfólki. Einn þjónustuþegi 

skrifaði sem athugasemd: „Við svörun í síma væri hægt að sýna meiri hjálpsemi, finnst ég 

pirra fólk af því að ég er að hringja. 

Á mynd 13 er meðalgildi þess hvernig fólk upplifði að það væri nægur tími fyrir það á 

kvarðanum 1-5 og sýnir að LSH 12G er með hæsta skor 4,38 en Þjónustustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða lægst með 3,93. 

Mynd 13. Meðalgildi eftir þjónustustöð hvort tíminn var nægur 

Á töflu 8 má sjá að munur er til staðar hvernig fólk upplifði það að starfsfólk hefði nægan 

tíma (F (4, 552) = 4,532, p < 0,001). Bonferroni próf sýnir að LSH Göngudeild sykursjúkra, 

LSH 12G komu marktækt betur út með nægan tíma til þjónustuþega, heldur en LSH 

Göngudeild geðsviðs og Þjónustumiðstöð Miðborg og Hlíðar. 

 

Tafla 8. Mismunur meðaltala milli þjónustustaða hvort fólk upplifði að það hefði fengið 

nægan tíma 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl. Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,036* Ekki marktækt 0,014* 

G. sykursýki Ekki 

marktækt 

 Ekki marktækt Ekki marktækt 0,023* 

Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 
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Á mynd 14 má sjá að flestir töldu sig fá mjög góða eða frekar góða ráðgjöf eða vel yfir 

82% en rúmlega 3% töldu sig vera að fá frekar slæma eða mjög slæma. 

Mynd 14. Var ráðgjöfin sem fengin var góð eða slæm? (N = 557) 

 

Á mynd 15 sést meðalgildi á skynjaðri ráðgjöf, sem er hæst 4,52 á LSH 12G en lægst á 

Þjónustumiðstöð Miðborg og Hlíðar. Fólk tjáði sig um það skriflega í opnu spurningunum að 

það vildi fá meiri upplýsingar og fræðslu og að eftirfylgni væri meiri og betri. 

 

Mynd 15. Meðalgildi eftir þjónustustöðum á skynjaðri ráðgjöf 
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Á töflu 9 er sýndur munur á meðaltali milli staða á ráðgjöf (F (4, 529) = 5,880, p <0,001). 

Bonferroni próf sýndi að LSH 12G veitir marktækt betri ráðgjöf heldur en þjónustumiðstöðin 

Miðborg og Hlíðar og Göngudeild geðsviðs. Ekki er sjáanlegur munur miðað við aðra 

þjónustustaði.  

 

Tafla 9. Mismunur meðaltala milli þjónustustaða hvort fólk upplifði að það hefði fengið góða 

eða slæma ráðgjöf 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,36* Ekki marktækt 0,55*** 

G sykursýki Ekki marktækt  Ekki marktækt Ekki marktækt 0,45** 
Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 

 

Á mynd 16 sést hversu oft fólki fannst það fá hvatningu til að taka þátt í ákvarðanatöku 

um meðferð sem það fékk eða aðstoð. Helmingur svaraði alltaf eða oft en næstum 23% 

stundum og rúm 22% sögðu sjaldan eða aldrei. 

 

 

Mynd 16. Upplifun á hvatningu til þátttöku í ákvarðanatöku (N = 538) 
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Mynd 17 sýnir meðalgildi á kvarðanum 1 - 5 um hvatningu í ákvarðanatöku eða meðferð. 

Merkjanlegur munur var á milli staða um upplifun fólks í að fá hvatningu til að taka þátt í 

ákvarðanatökum um eigin málefni. Þannig skoraði LSH Göngudeild geðsviðs hæst en 

Þjónustumiðstöð Miðborg og Hlíðar lægst.  

 

Mynd 17. Meðalgildi eftir þjónustustöðum á upplifun á hvatningu 

 

Sjá má á töflu 10 að mismunur er á þjónustustöðum hvað varðar hvatningu í ákvarðana-

töku (F (4, 553) = 7,319, p < 0,001). Þegar nánar var að gáð með Bonferroni prófi var oftar 

hvatt til þátttöku í ákvarðanatöku um meðferð/aðstoð á LSH 12G, Göngudeild sykursjúkra og 

LSH Göngudeild geðsviðs en á Þjónustumiðstöð Miðbær og Hlíðar. Munur var líka mark-

tækur milli LSH Göngudeild geðsviðs þar sem oftar var hvatt til þátttöku í ákvarðanatöku 

heldur en Heilsugæslunnar í Glæsibæ.  

 

Tafla 10. Mismunur meðaltala milli þjónustustaða hversu oft fólk upplifði hvatningu til að 

taka þátt í ákvarðanatökum um meðferð eða aðstoð 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt Ekki marktækt Ekki marktækt 0,56* 

G sykursýki Ekki marktækt  Ekki marktækt Ekki marktækt 0,51* 

G. geðsviðs Ekki marktækt Ekki marktækt  0,59** 0,88*** 
Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 

3,86 

3,54 3,49 
3,27 

2,97 

1

2

3

4

5

LSH göngudeild
geðsviðs

LSH 12G LSH göngudeild
sykursjúkra

Heilsugæsla í
Glæsibæ

Þjónustustöð
Miðborg og

Hlíðar

K
v

a
rð

i 
1

 -
5

 



 

 

 
„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 

 

  

47 

Mynd 18. Fólk var beðið um að merkja við hversu sammála eða ósammála það væri því 

að það hefði fengið bestu mögulega meðferð/aðstoð eftir því sem það sjálft gæti dæmt um. 

Rúmlega 76% voru því mjög eða frekar sammála en 8% frekar ósammála eða mjög 

ósammála. 

 

Mynd 18. Var látin í té besta mögulega meðferð eða aðstoð? (N = 539) 

 

Eldra fólk var líklegra til að upplifa að það hefði fengið besta mögulegu meðferð/aðstoð 

heldur en yngra fólk (Pearsons r = 0,139, p < 0,001). En ekki var munur á kynjum. 
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Mynd 19 sýnir meðalgildi hversu fólk var sammála eða ósammála því að hafa fengið 

bestu meðferð og LSH 12G er hæst á kvarðanum en Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 

lægst. 

Mynd 19. Meðalgildi á þjónustustöðum hversu sammála eða ósammála fólk er að hafa fengið  

bestu meðferð 

Sjá má á töflu 11 að marktækur munur er á milli þjónustustaða á því hvort einstaklingar 

eru sammála eða ósammála því að hafa fengið bestu mögulegu meðferð eða aðstoð (F (4, 

534) = 9,838, p < 0,001). Þegar notað var Bonferroni próf var munurinn sá að á LSH 12G eru 

fleiri sammála um að þeir hafi fengið bestu mögulegu meðferð/aðstoð heldur en á LSH 

Göngudeild geðsviðs, Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða og Heilsugæslunni í Glæsibæ. Á 

LSH Göngudeild sykursjúkra eru líka fleiri því sammála að hafi fengið bestu mögulegu með-

ferð og aðstoð en á LSH Göngudeild geðsviðs og á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. 

 

Tafla 11. Mismunur meðaltala milli þjónustustaða hvort fólk var sammála eða ósammála um 

að það hefði fengið bestu mögulega meðferð eða aðstoð 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  Ekki marktækt 0,71*** 0,46** 0,73*** 

G sykursýki Ekki marktækt  0,46** Ekki marktækt 0,48** 
Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 
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Mynd 20 lætur í té upplýsingar um hvort önnur úrræði sem voru í boði hafi verið kynnt 

fyrir viðkomandi þar svöruðu næstum 49% já en liðlega 51% sagði nei.  

 

Mynd 20. Voru önnur úrræði kynnt? (N =526) 

 

Ekki var  marktækur munur milli aldursflokka, staða eða milli kynja hvort úrræði voru 

kynnt eða ekki en í opnu spurningunum tjáði fólk sig um að það vildi fá meiri upplýsingar. 

Á mynd 21 er svörun skipt eftir þjónustustað hvort upp hafi komið óvænt atvik sem skil-

greind voru sem óhappatilvik, mistök eða vanræksla, Þar svöruðu um 18% af heildinni 

játandi. Fjöldi þátttakenda sem svaraði að komið hefði upp óvænt atvik voru (N=97) Flestir 

svöruðu játandi LSH Göngudeild geðsviðs eða (N=37) og á Þjónustumiðstöð Miðborgar og 

Hlíðar (N=31). 

 

Mynd 21. Atvik sem komu upp á í meðferð eða við aðstoð hjá þjónustuþega skipt eftir 

þjónustustöð.  
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Fram kom marktækur munur milli staða um atvik sem höfðu komið upp (
2
(4, N = 530) = 

43,9, p < 0,001).  

 

Á mynd 22 eru atvik flokkuð eftir því hvað kom upp á, þó má segja að um mjög grófa 

flokkun sé að ræða þar sem margir merktu við fleiri en einn atburð. Flestir merktu við 

óvæntan skaða tengdan aðgerð eða næstum 29%. Skriflegar skýringar gáfu þó vísbendingar 

um að atvikin voru af mismunandi toga. 

 

Mynd 22. Óvænt atvik sem komu upp í meðferð eða aðstoð. (N = 97) 

 

Þar sem spurningin var opin og fólk bætti við skýringu „annað“ var til dæmis: mistök í 

lyfjagjöf, rangar greiningar, skaði tengdur skurðaðgerð, erfið samskipti, móðganir, þrýstingi 

beitt, ekki farið rétt með upplýsingar samkvæmt þagnarskyldu, gögnum týnt og dæmi nefnt 

um að fagaðili hafi verið með gögn í sinni vörslu sem hafi orsakað 9 mánaða seinkun á að 

þjónustuþeginn fengi viðtalstíma. 
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Á mynd 23 er mat á þjónustunni í heild þar sem 84% þátttakenda upplifðu þjónustuna 

mjög góða eða frekar góða en um 13% í meðallagi og næstum 3% að þjónustan hafi verið 

frekar eða mjög slæm.  

  

Mynd 23. Upplifun á heildargæðum í þjónustu (N = 551) 

 

Þegar horft er á þessi gæði er það við hæfi að setja fram það sem einn þátttakandi skrifaði 

í opna spurningu á spurningalista. „Það má alltaf gott bæta, þá er gott að hafa mannlega 

þáttinn stærstan.“ 

Þegar þjónustan í heild var skoðuð þá kemur fram að eldra fólki fannst þjónustan betri  

(Pearsons r = 0,203 p < 0,001). Ekki var munur milli kynja. 
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Á mynd 24 er meðalgildi á upplifun á heildargæðum þjónustunnar á kvarðanum 1 - 5. 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er lægst og LSH 12G hæst.  

 

Mynd 24. Meðalgildi á upplifun á heildarþjónustu eftir þjónustustöðum 

 

Á töflu 12 sést hvernig upplifunin er á gæðum þjónustunnar milli þjónustustaða (F (4, 

546) =11,228, p < 0,001). Með Bonferroni prófi sést að það eru fleiri sem upplifðu 

þjónustuna betri á LSH 12G en á öllum hinum þjónustustöðunum. Á LSH Göngudeild 

sykursjúkra eru fleiri sem álíta þjónustuna betri en á Göngudeild geðsviðs og 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar. 

 

Tafla 12. Mismunur meðaltala milli þjónustustaða á upplifun á heildar gæðum í þjónustu 

 LSH 12G G. sykursýki G. geðsviðs Heilsug.Gl Miðb/Hlíðar 

LSH 12G  0,33* 0,62*** 0,57*** 0,67*** 

G sykurs. Ekki marktækt  0,29* Ekki marktækt 0,34* 
Marktækur munur er á milli þjónustustaða *p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001 
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4. Umræða 

Í byrjun rannsóknar var áherslan lögð á Hver væri upplifun þjónustuþega á þjónustu í 

heilbrigðis- og félagskerfinu og hvernig þeir upplifðu  lífsgæði sín. 

Í umræðunni verður fyrst fjallað um hvernig  þjónustuþegar upplifðu þjónustuna. Rætt um 

upplifuð gæði á lífsgæðakvarða og óvænt atvik sem upp komu í meðferð eða aðstoð við þá.  

Umræðan síðan tekin um rannsóknarspurningarnar sem settar höfðu verið fram.  

Hver var upplifun þjónustuþega á þjónustu í heilbrigðis- og félagskerfinu?. Þegar spurt 

var um hvort þjónustan hafi í heild sinni verið góð eða slæm  þá svöruðu áttatíu og fjórir af 

hundraði að upplifun á þjónustunni væri frekar góð. Svipuð útkoma hefur fengist í öðrum 

þjónustukönnunum sem framkvæmdar hafa verið á vegum heilbrigðis- og félagsþjónustu 

(Anna Björg Aradóttir, Laura Scheving Thorsteinsson, Matthías Halldórsson og Sigríður 

Haraldsdóttir, 2006; Guðrún Una Valsdóttir, Sigríður Jónsdóttir og Þóra Kemp, 2000). 

Niðurstöður með mat á heildargæðum voru þó mjög misjafnar í þessari rannsókn á milli 

þjónustustaða og var það eldra fólk (40 ára og eldri) sem upplifði mun meiri gæði í 

þjónustunni heldur en yngra fólk. Þetta er sambærilegt og kom fram í rannsókn Eldeyjar Huld 

Jónsdóttur og Sigríðar Jónsdóttur (1998) en þar voru 46 ára og eldri lang ánægðastir með 

þjónustuna. Þar sem spurningar í þessari könnun voru fengnar frá Landlæknisembættinu var 

leitað eftir því hjá embættinu að fá samanburð úr þeim rannsóknum sem framkvæmdar höfðu 

verið á þeirra vegum. Samkvæmt Önnu Björg Aradóttur (munnleg heimild, 27. maí 2011) 

hafa verið framkvæmdar 5-6 kannanir árlega á hinum ýmsu stöðum innan 

heilbrigðiskerfisins. Niðurstöður þessara kannana eru aðeins fyrir þær stofnanir þar sem þær 

voru framkvæmdar en ekki sýnilegar almenningi. Ekki hefur verið gerður samanburður né 

skoðaðar heildarniðurstöður rannsóknanna. 

Í þessari rannsókn hér var upplifun þjónustuþega frekar góð á þjónustunni eða um 84%. 

En það nær ekki því markmiði sem sett var fram í Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 

(Heilbrigðis- og tryggingamalaráðuneytið (2001) að 90% sjúklinga væru ánægðir með 

heilbigðisþjónustuna.  
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 Mæling á upplifðum lífsgæðum. Greinilegur munur var sjáanlegur á upplifðum 

lífsgæðum milli þjónustustaða og eins þegar mismunandi aldursflokkar þátttakenda var 

skoðaður. Þegar skoðuð voru lífsgæði eftir aldri í heild á öllum stöðunum reyndist ekki vera 

marktækur munur. En þegar athugað var á hverjum stað fyrir sig sást að yngra fólk var að 

upplifa meiri lífsgæði en eldra fólk. Þjónustuþegar í geð- og félagsþjónustu voru lægstir á 

lífsgæðakvarða og á þessum sömu stöðum voru upplifuð þjónustugæði lakari en á öðrum 

stöðum eða voru undir 5 á kvarðanum. Lífsgæðin á þessum stöðum og upplifun á gæðum 

þjónustunnar virtust haldast í hendur og má því áætla að um sé að ræða speglun á aðstæðum 

tengt veikindum og félagslegri stöðu. Þannig má hugsa sér að þjónustuþegar sem eru að 

upplifa léleg lífsgæði séu í áhættuhóp. Margar rannsóknir hafa bent á (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 2005; Rúnar Vilhjálmsson, Ólafur Ólafsson, Jóhann Ág. Sigurðsson og 

Tryggvi Þór Herbertsson, 2001) að fólk sem er að upplifa ójöfnuð og lélég lífsgæði í 

lýðræðisríki þar sem lífsgæðakapphlaup er ríkjandi framkallað verri heilsu vegna vanmáttar-

kenndar, reiði og upplifun á óréttlæti.  Aðgengi að heilbrigðiskerfinu er líka oft mun verra hjá 

þessum einstaklingum (Rúnar Vilhjálmsson, 2005). Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur 

Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009) eru sammála um að ungt fólk beri sig saman 

við umhverfið og það eitt að upplifa ójöfnuð og léleg lífskjör sé áhættuþáttur fyrir aukin 

vandamál hjá ungmennum. 

Í þessari rannsókn var útkoman úr lífsgæðakvarðanum að gefa töluverða innsýn í upplifun 

á lífsgæðum. Upplifun þjónustuþega fór saman á verri gæðum í þjónustu og lægri tölum á 

lífsgæðakvarðanum. Munurinn var stöðugur og sýnilegur á milli þjónustustaða. Þannig má 

álykta að munurinn kunni að felast í mismunandi þjónustuþegum en ekki í gæðum 

þjónustunnar. Jafnframt setur það fram sýnileika þess að starfsfólk í þjónustu í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu er að fást við miserfiðar aðstæður. Ekki fundust neinar samanburðartölur hér 

frá öðrum rannsóknum.  

Óvænt atvik sem upp komu í meðferð eða aðstoð við þjónustuþega. Eitt af því sem mikið 

hefur verið rætt um er vanskráning á atvikum eða mistökum hér á landi í heilbrigðiskerfinu. 

Þegar þjónustuþegar voru spurðir um hvort það hefði komið upp óvænt atvik í meðferð eða 

aðstoð við þá, voru átján af hundraði sem svöruðu játandi. Atvikin voru mismörg eftir 

þjónustustöðum. Flestir merktu við óvæntan skaða tengdan aðgerð, þar sem útskýrt var í opnu 
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spurningunum hvað hefði komið uppá. Dæmi sem nefnd voru: mistök í lyfjagjöf, rangar 

greiningar, skaði tengdur skurðaðgerð, erfið samskipti, móðganir, þrýstingi beitt, ekki farið 

rétt með upplýsingar samkvæmt þagnarskyldu og gögnum hafi verið týnt.  

Hér á landi hefur Landlæknisembættið eftirlit með mistökum í heilbrigðisþjónustu og geta 

þjónustuþegar þá sett fram kvartanir samkvæmt Lögum um landlækni (2007). Alls bárust 252 

kvartanir árið 2010 en höfðu verið 237 árið 2009. Algengasta umkvörtunarefnið var röng og 

ófullnægjandi meðferð en einnig samskiptaörðuleikar (Landlæknir, 2011). Þær umkvartanir 

sem fram komu í þessari rannsókn má segja að endurspegli þær kvartanir sem 

Landlæknisembættinu hafa borist.  

Þjónustustaðirnir í þessari rannsókn voru misjafnlega útsettir fyrir því að óvænt atvik 

höfðu komið upp og voru atvikin flest frá þjónustuþegum í félags- og geðþjónustu. Mistök í 

þjónustu hafa nær eingöngu verið nefnd í heilbrigðiskerfinu en sjáanlegt var hér að þjón-

ustuþegar í félagslegri þjónustu töldu sig ekki síður hafa orðið fyrir mistökum. Í því samhengi 

er vert að nefna að lög hér á Íslandi eru mjög takmörkuð hvað varðar réttindi og vernd í 

félagslega kerfinu miðað við löggjöf í heilbrigðiskerfinu. Þegar leitað var í talnabrunn 

Velferðarráðuneytisins voru engar tölur sjáanlegar varðandi atvik eða mistök í félagslega 

kerfinu. Leifur Bárðarson (2007) fjallar um að skráning og úrvinnsla atvika hafi ekki verið 

sinnt hér á landi eins og ætti að gera til að draga úr því að mistök í þjónustu endurtaki sig. 

Lagt er til að lög um félagsþjónustu verði endurskoðuð. 

 

Eru þjónustuþegar hvattir til ákvarðanatöku? 

Hér var skoðað úrræði, upplýsingar og hvatning sem þjónustuþegar upplifðu. Langflestum 

fannst þeir fá góðar móttökur og upplýsingar eða 83% en í meðallagi og frekar slæmar voru 

um 17%. Hvort þjónustuþegar höfðu fengið kynningar um úrræði sem voru í boði, voru það 

51% sem sögðu nei og tæplega 49% já. Hvað varðar hvatningu til að vera þátttakendur í eigin 

málefnum var það rétt um helmingur sem fannst þeir alltaf eða oft vera hvattir til þátttöku, 

23% stundum en rúm 22% sögðu sjaldan eða aldrei. Í opnu spurningunum tjáði fólk sig um 

að það vildi meiri fræðslu og eftirfylgni. Í Lögum um réttindi sjúklinga nr. 74 (1997) er 

kveðið á um að sjúklingur skuli  fá fræðslu og eftir atvikum vera virkur þátttakandi í meðferð 
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sem hann hefur samþykkt. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1986) og Landlæknisembættið 

(2009b) fjalla um mikilvægi virkni og þátttöku. Þar segir að um þátttöku gildir að vera virkur 

þátttakandi í lífinu almennt og ekki hvað síst í sínu eigin heilbrigði og bera ábyrgð á eigin 

heilsu. Í rannsókn Brynju Laxdal (2009) kom það á óvart að samskiptahættir og fræðsla 

virtust ekki hafa í för með sér að þjónustuþegar breyttu heilsutengdri hegðun. Velta má fyrir 

sér hvort fræðsla og upplýsingar sem þjónustuþegar upplifðu í þessari rannsókn sé af þeim 

gæðum og fagmennsku sem eflir þjónustuþegana í eigin málefnum.  

Hinir ýmsu fræðimenn svo sem Wagner (1998), Lorig og Holman (2003), Sigríður 

Jónsdóttir (2008), Stewart (1995),  Stewart, Meredith, Brown og Galajda (2000) hafa fjallað 

um mikilvægi þess að gæði í samskiptum milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks sé mikill 

áhrifavaldur á hversu móttækilegur sjúklingurinn er fyrir uppbyggilegum breytingum. Til að 

árangur náist verði þjónustuþegi einnig að vera þátttakandi í meðferð og aðgerðum sem hann 

fær. Sigríður Halldórsdóttir (2003) skrifar um varnarleysi þjónustuþega og hvernig hægt væri 

að efla þá til að vera virkari þátttakendur. Hún segir að við þurfum að auka það að gefa frá 

okkur vald eða deila því með þjónustuþegunum.  Sókrates (469 f. Kr. - 399 f. Kr.) notaði þá 

aðferð að spyrja spurninga og vakti þannig fólk til umhugsunnar um málefni. Það fékk 

einstaklinga til að skoða gang mála og þannig eflast í málefnum líðandi stundar (Magee, 

2002). 

Rannsóknin hér sýndi að hvatning til ákvörðunartöku og upplýsingar um úrræði virtist 

ekki vera nægileg. Í velferðarþjónustunni hefur umræðan verið mest sú að ekki sé tækifæri til 

að veita þjónustuþegum upplýsingar, fræðslu og hvatningu. Þar kemur tvennt til sem hæst ber 

í umræðunni: að ekki sé nægur tími og ekki sé nægur fjöldi starfsmanna. Í rannsókninni kom 

fram að þjónustuþegar hafa áhyggjur, því í opnu spurningunum tjáðu þeir sig um að álag á 

starfsfólk sé áhyggjuefni sem endurspeglist í verri gæðum í þjónustu.  

Álykta má hér að fræðslan sem þjónustuþegar fengu feli ekki í sér næga valdeflingu til að 

þeir nýti sér heilsueflandi úrræði miðað við þær niðurstöður sem fram komu í rannsókninni. 

En hverju þarf að breyta? Hér er lagt til að þrátt fyrir skort á tíma og fagfólki sé lögð áhersla 

á það sem fræðin og rannsóknir hafa sýnt að beri árangur. Það er mikilvægi þess að mæta 

hverjum einstaklingi samkvæmt þörfum hans bæði í viðmóti og fræðslu. Tími sem notaður er 

í fræðslu eða samveru og gæði fara ekki alltaf saman. Þannig getur stuttur tími fært aukin 
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gæði í samveru ef hann er rétt notaður. Hér er því lagt til að á hverri þjónustustöð verði í 

gangi ákveðið „Hvatningarlíkan“ sem byggist á upplýsingum, fræðslu og hvatningu. Það 

verði notað til að virkja einstaklinginn í eflingu eigin heilbrigðis. Upplýsingarnar, fræðslan 

og hvatningin þarf að vera að þeim gæðum sem kemur ferli á stað og stýrir hegðun fólks í átt 

að heilbrigðari lífsháttum. Mikilvægt er að þjónustuþegar hafi löngun til að breyta lífstíl eða 

framkvæma þær aðgerðir sem eru æskilegar til að viðhalda góðri heilsu. Þeir þurfa að hafa  

getu til þess, markmið þurfa að vera sýnileg og mælanleg.  

 

Hver er upplifun þjónustuþega í sambandi við virðingu? 

Þjónustuþegar í þessari rannsókn voru sæmilega ánægðir með þá virðingu og tillitsemi sem 

þeir fengu í samskiptum. Þeir sem sögðust alltaf upplifa virðingu voru tæp 66% en oft og 

stundum voru rúm 33%. Þeir sem eldri voru töldu sig hafa notið meiri virðingar og tillitsemi 

heldur en þeir sem yngri voru. Wright  (2005) talar um að flestir séu sammála því að ef 

sjúklingur finni virðingu í samskiptum og þörfum hans sé mætt þá stuðli það að skjótari bata. 

Þannig fjallar Ástríður Stefánsdóttir (2006) um samskipti og tengsl sjálfræðis og virðingar. 

Virðingin er forsenda sjálfræðis segir hún og samskipti eru ekki bara til að flytja upplýsingar 

á milli manna, heldur miðli tilfinningum og viðurkenningu á að við séum til og geri okkur 

grein fyrir eigin verðmæti. Þó að þjónustuþegar hafi upplifað virðinguna all góða í þessari 

rannsókn þá mættu það vera fleiri sem alltaf upplifa virðingu, þar sem virðing er mikilvæg 

forsenda þess að góð samskipti eigi sér stað. Eins væri athyglisvert að skoða hvað veldur þvi 

að yngra fólk upplifir minni virðingu í samskiptum heldur en eldra fólk.  

  

Finnst þjónustuþega að hann fái stuðning og skilning? 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að marktækur munur var á milli upplifunar á veittum stuðningi 

og skilningi. Um 53% kvenna upplifði stuðning og skilning í þjónustunni á meðan 48% karla 

gerði það. Þegar aldur var skoðaður reyndist einnig marktækur munur, eldra fólka fannst það 

upplifa meiri stuðning og skilning en yngra fólk.  

Rannsókn framkvæmd af Ásdísi A. Arnalds og Völu Jónsdóttur (2010) sýndi að karlmenn 

fást við meiri vanlíðan en konur. Einnig kom fram í rannsókn Eldeyjar Huld Jónsdóttur og 
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Sigríðar Jónsdóttur (1998), að konur virtust vera ánægðari en karlar með þjónustuna. 

Stuðningur og skilningur er áhrifaríkur þáttur til að traust myndist milli þjónustuþega og 

meðferðaraðila sem er grundvöllur að því að meðferð eða aðgerð beri árangur (Stewart, 

Meredith, Brown og Galajda, 2000). 

Hvort raunin er sú að karlmenn séu að fást við meiri vanlíðan en konur eða hvort konur 

séu að fá meiri stuðning og séu ánægðari með þjónustuna, er rannsóknarefni sem vert væri að 

skoða. Velta má því hér upp að fleiri konur veita þjónustu í velferðarkerfinu en karlar og 

spurning hvort þær hafi meiri samhug með sínum kynsystrum eða hvort um sé að ræða 

hugmyndafræðilegt viðhorf gagnvart „sterkara“ kyninu.  

  

Eru stjórnendur jákvæðir fyrir sívirkri þjónustukönnun?  

Í eigindlega hlutanum þar sem stjórnendur voru spurðir um þjónustukannanir voru allir 

sammála um að sívirk þjónustukönnun væri nauðsynleg. Nefnd voru rök svo sem gæðaeftirlit 

og aðhald. 

Álykta má því að stjórnendur séu mjög hlynntir því að sívirk þjónustukönnun sé gerð til 

að fá fram sjónarmið þjónustuþega á veittri þjónustu. Hitt er ef til vill áhyggjuefni að verið sé 

að kosta miklu til þjónustukannana en ekki sé farið eftir þeim niðurstöðum eða því áliti sem 

þar kemur fram. Samkvæmt Stefáni Hjörleifsyni (1998), þá telur hann að læknisfræðin hafi 

dulmagnað vald þar sem tæknivæðing og vísindi séu aðalatriðið en hinar eiginlegu þarfir 

þjónustuþega séu aukaatriði. Hér á landi hefur verið lögð áhersla á þjónustukannanir og eru 

kröfur um að horft sé til útkomu varðandi þær við gerð gæðavísa (Laura Sch. Thorsteinsson, 

2009).  Donabedian (2003) fjallar um að svörunin úr könnunum hafi mikilvægt notagildi sem 

ætti að leiða til þróunnar og vísindalegrar þekkingar.  

Þegar ákvörðun um framkvæmd þessarar rannsóknar var tekin, var eitt af markmiðunum 

að þjónustuþegar fengju tækifæri til að tjá sig á réttum stað, það er að segja í þjónustukönnun 

um þá þjónustu sem þeir voru að fá. Auglýsing um könnunina átti að hvetja til þátttöku. Á 

Heilsugæslunni í Glæsibæ þar sem lítil sem engin hvatning var til staðar var áætlað að úrtakið 

hefði verið 2208 manns en ekki voru nema 130 þátttakendur eða rétt um 6% sem svöruðu. 

Þetta leiðir hugann að því hvort sívirk þjónustukönnun sé framkvæmanleg ef  þjónustuþegum 
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finnst að þeir þurfi að fá boð eða hvatningu um þátttöku. Það má líka velta því upp hvort að 

valdleysi þjónustuþega sé til staðar. 

Sívirkar viðhorfskannanir eru nauðsynlegar til að koma á framfæri bæði jákvæðum og 

neikvæðum athugasemdum. Því þær eru mikilvægar eins og einn stjórnandinn sagði þegar 

hann var spurður: „til að fá  sjónarmið þjónustuþega til að vita hvort verið væri að veita rétta 

þjónustu, á réttum stað, á réttum tíma.“ Þær eru líka mikilvægar til þess að koma á framfæri 

athugasemdum á réttan hátt og draga úr neikvæðri umræðu í dagblöðum, sjónvarpi eða við 

eldúsborðið. Þekking á heilsutengdum málum sem nú þegar er orðin almenn og auðvelt er að 

nálgast, verður í framtíðinni sú efling að þjónustuþegar i velferðarkerfinu verða virkir 

þátttakendur í þeirri þjónustu sem þeir njóta. 

 

Er hægt að nota sama mælitækið í allri velferðarþjónustunni? 

Sú skoðun hefur verið ríkjandi að ekki sé hægt að nota sama mælitækið til að rannsaka þjón-

ustugæði í heilbrigðis- og félagskerfinu. Hér var gerð tilraun sem sýndi að ekkert væri því til 

fyrirstöðu, þar sem engar vísbendingar komu fram um að mælitækið væri ekki nothæft.  

Innan heilbrigðisþjónustunnar má nefna að Göngudeild geðsviðs er að hluta til að fást við 

sama viðfangsefni og verið er að vinna með á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. Eitt er 

þó áhyggjuefni að ekki eru sömu lagaleg réttindi sem vernda þjónustuþeganna í félags- og 

heilbrigðiskerfinu (Lög um réttindi sjúklinga, 1997; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 

1991). 

Í öllu velferðarkerfinu þar sem þjónusta er veitt er sami mannlegi þátturinn allsstaðar 

mikilvægur. Hér verður því dregin sú ályktun að ef sama þjónustukönnun væri notuð í öllu 

velferðarkerfinu myndi það skapa meiri heild , jafnvægi og viðurkenningu á sammannlegum 

þáttum. Mat af þessari rannsókn er að mælitækið virðist henta á öllum þátttökustöðum. En 

nauðsynlegar eru frekari rannsóknir til að meta hentugleika mælitækisins fyrir allt velferðar-

kerfið. 
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4.1. Aðferðafræðilegar vangaveltur 

Þessi rannsókn fór ekki fram á þeim tíma sem upphaflega var áætlað. Seinustu gögn af 

þjónustustöðum skiluðu sér ekki fyrr en 10. apríl. Þar sem gögnin voru mjög áhugaverð og 

margt að skoða var valið að gera samanburð á þjónustustöðum frekar en að skoða hvern stað 

fyrir sig. Þó hefur verið lokið við greiningu svara úr opnum spurningunum á spurningalista 

frá hverri deild fyrir sig og þau greind niður í þema. 

Sigurður Kristinsson (2003), ræðir um fjögur meginatriði sem gilda um vísindarann-

sóknir. Þau eru: virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Hér hefur því verið framfylgt í 

þessari rannsókn eftir bestu getu. 

Aðferðafræðilegar vangaveltur voru að tölur um úrtak var mjög erfitt að fá uppgefið á 

þátttökustöðum. Nákvæmni varðandi þær eru því ekki settar fram á þann hátt sem helst hefði 

verið kosið. Einnig eru settar hér fram vangaveltur sem snúa að hvort sýnileiki og afhending 

spurningalista sem var mismunandi eftir þjónustustöðu, hafi haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þannig fékk undirrituð athugasemd frá deildastjóra 12G um að starfsfólk 

hafi rætt um að hugsanlega hafi skrautrituð auglýsingin ef til vill orðið til þess að starfsfólkið 

færi að vanda sig við þjónustuna. Einnig var farið hluta úr tveimur dögum á Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða. Þá var þjónustuþegum boðin þátttaka  og voru þeir mjög svo tilbúnir að 

taka þátt í könnuninni. Það vakti athygli að þó nokkrir spurðu: „Breytir þetta einhverju“?  

Þar sem spurningalistinn var á íslensku er vert að velta því fyrir sér hvort jafnræðis hafi 

verið gætt gagnvart erlendu fólki sem hvorki tala né skilja íslensku. Má þar nefna 

Þjónustumiðstöðina Miðborg og Hlíðar þar sem þjónusta útlendinga er mikil og sama má 

segja um aðra staði þar sem rannsóknin var framkvæmd. Líka má velta því fyrir sér hvort sá 

hópur sem er veikastur eða á við fötlun að stríða svo sem blindu, hafi haft tækifæri til að tjá 

sig um þjónustuna. Þess má þó geta að aðstandendur gátu bæði aðstoðað þjónustuþega og 

tekið sjálfir þátt í könnuninni. 
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4.2 Ályktanir, takmarkanir og styrkleikar 

 Að heildarþjónustan var frekar góð. 

 Að ekki var næg hvatning til að þjónustuþegar væru að nýta sér heilsueflandi úrræði. 

 Að karlar voru að upplifa minni stuðning og skilning en konur. 

 Að eldra fólk upplifði meiri stuðning og skilning en yngra fólk. 

 Að fólk í félags- og geðkerfi upplifir verri lífsgæði en fólk á öðrum þjónustustöðum í 

velferðarkerfinu. 

 Að skoðað verði nánar samskipti og kynjamunur í þjónustu í velferðarkerfinu. 

 Að þeir sem voru eldri voru að upplifa heldur verri lífsgæði en þeir sem eru yngri. 

 Að atvik eða mistök geta komið fyrir á öllum þjónustustöðum í velferðarkerfinu. 

 Að lög í félagsþjónustu eru ekki verndandi eins og lög í heilbrigðisþjónustu. 

 Að stjórnendur vilja sívirkar þjónustukannanir í velferðarkerfinu. 

 Að hægt er að nota sömu þjónustukönnun í öllu velferðarkerfinu eins og þá sem hér 

var notuð. 

 Að gerðar verði fleiri rannsóknir á sama grunni og hér hefur verið framkvæmt. 

 Að skoðuð verði áhrif þjónustukannana. 

 

Helstu takmarkanir á rannsókninni var: 

 Óvissa um fjölda í úrtaki. 

 Mismunandi afhending á spurningalista. 

 Að spurningalistinn var aðeins á íslensku. 

 Hvort sú auglýsing sem notuð var hafði áhrif á rannsóknina. 

 Sú vænting að þátttakendur tækju þátt í rannsókninni af sjálfsdáðum. 

 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru: 

 Fjöldi þátttakenda. 

 Spurningalistinn var stuttur, hnitmiðaður og fljótsvaraður. 

 Spurningalistinn virtist höfða til fólks á öllum þjónustustöðum. 

 Notkun lífsgæðakvarða sem sagði mikið í rannsókninni.  

 Sú vænting að þátttakendur tækju þátt í rannsókninni af sjálfsdáðum. 
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5. Hver er væntanlegur ávinningur? 

Mikilvægt er út frá lýðheilsulegum gildum að starfsfólk vinni saman í öllu velferðarkerfinu. 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta veitt af ríki og bæjarfélögum er dýrmæt og viðkvæm en 

mikilvæg til að minnka ójöfnuð.  

Þegar horft er til þess hver væntanlegur ávinningur af rannsókn þessari gæti orðið mætti 

nefna: 

1. Faglegur og markaðslegur ávinningur er vitneskjan um hvað skjólstæðingar hafa 

um þjónustuna að segja og geta bætt hana í kjölfarið. Hver, hvar og hvernig eru 

gæðin? Hvar þarf að breyta áherslum? Er þjónustan að uppfylla kröfur notenda? Á 

hvern hátt er þjónustan ekki að uppfylla kröfur notenda? Hverju þarf að breyta. 

2. Félagslegur ávinningur er fyrir samfélagið að geta tjáð sig um grunngæði í 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir eru sjálfir að borga fyrir. 

3. Lagalegur ávinningur, eykur möguleika á að framfylgja lögum og reglugerðum. 

Öll meðferð er háð samþykki sjúklings/þjónustuþega. Mannréttindayfirlýsing Sam-

einuðu þjóðanna sem samþykkt var á Allsherjarþingi 1948 (Lög um réttindi 

sjúklinga; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga; Utanríkisráðuneyti, 2008). 

4. Efnahagslegar ávinningur, það gæti orðið meiri árangur í þjónustunni með minni 

tilkostnaði. 

5. Pólitískur ávinningur er fyrir stjórnvöld við ákvörðunartöku að geta haft upplýs-

ingar frá notendum þjónustunnar sér til stuðnings. 

Lagt er til að í framtíðinni verði haldið áfram að skoða viðhorf þeirra einstaklinga sem 

nota velferðarþjónustuna á Íslandi á sama grunni og hér hefur verið framkvæmt. 
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6. Lokaorð 

Mikilvægasta málefni líðandi stundar er að breyta um stefnu í velferðarkerfinu, horfa 

minna á hvernig þjónustan er skipulögð og hvernig fjármagni er varið en þess í stað hugsa út 

frá því hvort sú þjónusta sem veitt er sé að virka fyrir þjónustuþegana. Þjónusta sem virkar 

vel gæti á þann hátt fært okkur meiri auðæfi en við búum við nú á Íslandi. Þekking á 

heilsutengdum málum er þegar orðin almenn og auðvelt er að nálgast hana. Í framtíðinni 

verður þekkingin sú efling að þjónustuþegar í velferðarkerfinu verða virkir þátttakendur í 

þeirri þjónustu sem þeir njóta. En mikilvægt er að það sé hlustað á raddir þeirra og breytingar 

framkvæmdar samkvæmt tillögum þjónustuþega þegar því verður viðkomið. 

Í lýðheilsulegu tilliti eru það allir þættir í umhverfi og lífi fólks sem hafa áhrif þegar 

heilbrigði er annars vegar. Hins vegar hefur verið ákveðin takmörkun á því hvernig 

stjórnunarlegir þættir og vinna fagfólks skilar sér. Þetta virðist oft vera lokað inn í rými sem 

erfitt hefur verið að brjótast út úr. Með sameiningu ráðuneyta í eitt Velferðarráðuneyti var 

stigið stórt skref í að auka möguleikana að horft sé vítt yfir sviðið þegar framkvæmdir vegna 

heilbrigðis í samfélaginu er markmiðið. Með þessari rannsókn vil ég leggja mitt að mörkum 

til þess að hægt sé að nota sömu grunnþjónustukönnun í öllu velferðarkerfinu þar sem sam-

eiginlegir og mannlegir þættir eru alltaf til staðar, óháð því hvar þjónustan er framkvæmd. 

Aðrar rannsóknir yrðu síðar framkvæmdar til að skoða dýpra fleiri þætti nánar. 

 Ég held að tækifærin séu bæði mörg og stór í þeirri efnahagslegu lægð sem við búum í og 

þeim breytta hugsunarhætti sem einkennir þjóðina í dag. Tækifærin vara ekki að eilífu og 

ekkert gerist ef þau eru ekki nýtt meðan þau gefast og unnið að þeim breytingum sem þarf.  
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Viðaukar  –  Viðauki 1      
 

„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 
 

Sívirk viðhorfskönnun hjá notendum heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

 
Kæri viðtakandi 

Hér er settur fram spurningalisti og óskað eftir að þú svarir eftirfarandi spurningum. Spurningalistinn er nafnlaus og 

ónúmeraður og því ekki hægt að rekja svör til þín. Hér er um að ræða meistaranámsverkefni Guðrúnar Gyðu 

Ölvisdóttur við Kennslufræði- og lýðheilsudeild HR undir heitinu „Bætt þjónusta, virðing og velferð“. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Þorlákur Karlsson, forseti Kennslufræði- og lýðheilsudeildar Háskóla 

Reykjavíkur, sími 599 6200 netfang: thorlakur@ru.is 

Aðrir rannsakendur eru Guðrún Gyða Ölvisdóttir, meistaranemi og Hanna Katrín Friðriksdóttir, kennari við HR. 

Markmiðið er að raddir notenda þjónustunnar í heilbrigðis- og félagsþjónustu heyrist og að þeir fái tækifæri til að tjá 

upplifun sína á gæðum hennar og koma henni á framfæri á réttan stað hér og nú. Einnig er heimilt að taka þennan 

spurningalista sem þér er hér afhentur og fylla út heima en þá ertu vinsamlega beðin(n) um að koma honum til skila á 

viðkomandi deild/þjónustustöð innan fimm daga frá afhendingu. Hér er hægt að koma bæði jákvæðum og neikvæðum 

athugasemdum á framfæri, sem geta síðan nýst bæði starfsmönnum heilbrigðis- og félagsmála sem og yfirvöldum til 

að sjá þá þætti sem vel eru gerðir og ennfremur til að bæta það sem betur má fara. Einnig hefur verið skortur á að 

starfsfólk hafi fengið bein viðbrögð við veittri þjónustu. 

 

Hér er því gerð tilraun til að forprófa mælitæki sem nota mætti við símat hjá notendum þjónustu í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Markmiðið er innleiðing á mælitækinu þannig að notendur þjónustunnar verði þátttakendur í 

uppbyggingu á velferðarkerfinu á Íslandi. 

Þess vegna er mikilvægt að þú takir þátt í þessari könnun verðir þannig virkur þátttakandi í þeirri þjónustu sem þér er 

látin í té. 

Tekið skal þó fram að þátttakendum  í öllum vísindarannsóknum á Íslandi er frjálst að hafna þátttöku.  

 

Spurningunum hér á eftir er mjög fljótsvarað, eða á u.þ.b. 5 mínútum, en þar sem þær eru ekki tæmandi er 

æskilegt að fá fram aðrar skriflegar athugasemdir í 15. og 16. spurningu ef einhverjar eru. Spurningalista á að 

skila í kassa merktur „Bætt þjónusta, virðing og velferð“. 
Öll rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað í vörslu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar og aðeins 

meðrannsakendur hafa aðgang að gögnum á meðan á úrvinnslu þeirra stendur. Öllum rannsóknargögnum verður eytt 

fimm árum eftir rannsóknarlok.  

Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar og var tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú 

snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: 

visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 

 

Ef þú hefur spurningar, eða vilt koma einhverju á framfæri, er þér velkomið að hafa samband við undirritaða. 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

 

---------------------------------------------------------------------                                                                          ---------------------------------------------------------------------  

Guðrún Gyða Ölvisdóttir  Dr. Þorlákur Karlsson, ábyrgðarmaður 

geðhjúkrunarfræðingur/ forseti Kennslufræði- og lýðheilsudeildar HR 

MPH-nemi við HR Sími 599 6200 - netfang: thorlakur@ru.is  

Sími: 697 4399 - netfang: gydao09@ru.is 
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Vinsamlega krossaðu í svigann fyrir framan viðeigandi svar 
    
1. Hver er aldur þinn? 

Ef þú ert aðstandandi þarftu ekki að merkja við aldur. 

 ( )1. Ég er aðstandandi   

 ( )2. 18-25 ára   

 ( )3. 26-40 ára  

 ( )4. 41-60 ára  

 ( )5. 61-80 ára  

 ( )6. Eldri en 80 ára  

 

2. Hvort ertu karl eða kona? 

 ( )1.  Karl    

 ( )2.  Kona    

 

 

3. Fékkstu góðar eða slæmar móttökur og upplýsingar við komu þína hingað? 

 ( )1. Mjög góðar  

 ( )2.  Frekar góðar  

 ( )3.  Í meðallagi góðar/slæmar  

 ( )4.  Frekar slæmar  

 ( )5.  Mjög slæmar  

 

 

4. Hve oft kom starfsfólk fram við þig af virðingu og tillitsemi? 

 ( )1.  Alltaf  

 ( )2.  Oft  

 ( )3.  Stundum  

 ( )4.  Sjaldan  

 ( )5.  Aldrei  

 

 

5. Hve oft fannst þér starfsfólk sýna þér stuðning og skilning? 

 ( )1. Alltaf  

 ( )2.  Oft  

 ( )3.  Stundum  

 ( )4.  Sjaldan  

 ( )5.  Aldrei  

   

  

6. Hve oft fannst þér starfsfólk hafa nægan tíma til að sinna þér?  

 ( )1.  Alltaf  

 ( )2.  Oft  

 ( )3.  Stundum  

 ( )4.  Sjaldan  

 ( )5.  Aldrei 
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7. Hversu oft varst þú hvött/hvattur til að taka þátt í ákvarðanatöku um meðferð/aðstoð? 

 ( )1.  Alltaf  

 ( )2.  Oft  

 ( )3.  Stundum  

 ( )4.  Sjaldan  

 ( )5.  Aldrei  

 

 

8. Fékkstu góða eða slæma ráðgjöf? 

 ( )1. Mjög góða  

 ( )2.  Frekar góða  

 ( )3.  Í meðallagi góða/slæma  

 ( )4.  Frekar slæma  

 ( )5.  Mjög slæma  

   

 

9. Ertu sammála eða ósammála því að þú hafir fengið bestu mögulega meðferð/aðstoð  eftir

 því sem þú sjálf(ur) getur dæmt um?  

 ( )1.  Mjög sammála    

 ( )2.  Frekar sammála    

 ( )3.  Hlutlaus   

 ( )4.  Frekar ósammála    

 ( )5.  Mjög ósammála   

 

 

10. Voru önnur úrræði sem í boði voru kynnt fyrir þér? 

 ( )1.  Já  

 ( )2.  Nei 

 

11. Komu upp á óvænt atvik í meðferð þinni eða aðstoð við þig? (Með óvæntu atviki er átt 

 við  óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur atvik sem valdið hafa tjóni eða hefðu 

 getað valdið tjóni.) 

 ( )1. Já  

 ( )2. Nei  

 

12. Ef já í spurningu 11 hvað kom upp á? 

 ( )1.  Ekki greint frá hver er ábyrgur fyrir meðferð/þjónustu  

 ( )2.  Rangar upplýsingar  

 ( )3.  Óvæntur skaði tengdur aðgerð   

 ( )4.  Rangur bókunartími  

 ( )5. Fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma  

 ( )6. Gögn/skrár fundust ekki  

 ( )7.  Annað, hvað? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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13. Fannst þér þjónustan í heild sinni góð eða slæm? 

 ( )1.  Mjög góð  

 ( )2.  Frekar góð  

 ( )3.  Í meðallagi góð/slæm  

 ( )4.  Frekar slæm  

 ( )5.  Mjög slæm   

 

 

14. Hér ertu beðin (n) um að setja strik á lífsgæðakvarðann hér fyrir neðan samkvæmt þeirri  

 hugmynd þinni hver lífsgæði þín séu. 

 

 ______________________________________________________________________ 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mjög lítil lífsgæði      Mjög mikil lífsgæði 

 

 

15. Hvað telur þú að gæti gert þjónustuna betri? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki hefur komuð fram hér á undan þá 

vinsamlega skrifaðu það hér: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Spurningalista á að skila í kassa merktan „Bætt þjónusta, virðing og velferð“. 

 
Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 
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Viðauki 4 
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Viðauki 5 
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Viðauki 6 
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Viðauki 7 

 

Spurning til stjórnenda á þeim deildum/stöðum þar sem rannsóknin 

var framkvæmd 
 

 

Ein spurning var lögð munnlega fyrir stjórnendur þeirra deilda þar sem 

rannsóknin var framkvæmd:  

 

Er sívirk viðhorfskönnun hjá notendum í heilbrigðis- og félagsþjónustu 

nauðsynleg? Ef já, þá hvers vegna? 
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Viðauki 8 

 

Hér hefur verið unnið úr öllum opnu spurningunum frá hverjum stað fyrir sig 

og þeim skipt niður í ákveðna flokka. Sjá hér að neðan: 

 

Göngudeild geðsviðs 

Spurning 15: Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? 

 
Móttaka Röskari afgreiðsla í móttöku 

Sýna virðingu 

Sýna vilja til þjónustu 

Bros/hlýlegt viðmót/skemmtilegri 

Skilvirkara bókunarkerfi/bóka tíma og ná sambandi 

Svara betur í síma 

Starfsfólk sé í góðu jafnvægi / ekki pirrað og ömurlegt viðmót 

 

Skipulag Betri aðgengi að viðtalstímum/lengri opnunartími 

Komast fyrr á geðdeild 

Ekki að týna pappírum 

Fleira starfsfólk 

Læknar með of marga sjúklinga í meðferð 

Betri aðbúnaður fyrir frábært starfsfólk 

Betri húsnæði/aðstaða/biðstofa óaðlaðandi 

Fjölga rýmum 

Auglýsa betur þjónustuna 

Minna fólk á tíma með SMS 

 

Samskipti Aukin samskipti/samráð fagfólks/samstíga í meðferð, úrræðum og 

teymisvinnu 

Betri samskipti á milli starfsmanna 

Umburðarlyndi 

Fordómaleysi 

Skilningur 

Virðing 

Upplifun að vera að angra læknir 

Sýna skilning/tala rólega 

Of mikið af ómenntuðu starfsfólki/vantar virðingu/skilning 

Útbrunnið starfsfólk sé áminnt eða vikið úr starfi 
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Athugasemdir 

við faglega 

þætti 

Meira og betra samráð milli fagaðila 

Hlusta betur á þarfir sjúklinga, taka mark á þeim/samvinna 

Betri eftirfylgni 

Meira sagt frá úrræðum/fleiri úrræði og fræðsla 

Meiri fræðsla fyrir starfsfólk til að auka skilning og 

hæfni veikra sjúklinga 

Næringarráðgjöf 

Auka sjálfstæði og fá hjálp við ákvarðanatöku 

Möguleika til/handavinnu/hópiðkana/gönguferða/ 

hafa bókaklúbb/stuðningshópur 

Gefa betri og skilmerkilegri svör/útskýringar/fræðsla  

Ekki senda bara heim þegar sjúklingur þarf hjálp 

Styttri tími eftir greiningu (ADHD 

Byggja upp traust milli fagaðila og skjólstæðings 

Áhersla á líkamsrækt í takt við andlega ráðgjöf 

Fá betri kynningu og val á meðferðaraðila/sálfræðingi, 

geðlækni, geðhjúkrunarfræðingi 

Hafa fjölskyldu betur upplýsta og með í meðferð 

Fá hjálp þó að einstaklingur hafi notað eiturlyf 

Einstaklingshæf meðferð 

Minni lyf, meiri meðferð, viðtöl /sálfræðimeðferð 

Fá þjónustu út á land 

Meiri fræðsla frá umboðsmanni sjúklinga/Hugarafli 

 

Annað Skelfilegt að liggja inn á deild sökum vanvirðingar 

Meira fjármagn 

Bæta húsbúnaðinn 

Meiri bílastæði 

 

 

Spurning 16. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki hefur komið 

fram hér á undan þá vinsamlega skrifaðu það hér: 

Álit, 

athugasemd 

Góð þjónusta (x12) 

Besta ákvörðun í lífinu að fá hjálp hér- þakklæti 

Allir hjálpsamir og góðviljaðir 

Minni niðurskurður 

Engin sem heldur utan um heildarmeðferð 

Lítil eftirfylgni 

Ekki tilvísun til fasts geðlæknis 

Beiðni hafnað um innlögn, þrátt fyrir slæmt ástand 

Ekki rétt greining - of mikil lyf 

Hlýtt viðmót mikilvægt 

Fordómar gagnvart neyslu/ fékk ekki þjónustu 

Samskiptaleysi milli átröskunarteymis og göngudeildar 

Ráðgjöf félagsráðgjafa algjörlega óviðunandi 
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Ekki rétt greining of mikil lyf 

Leita eftir samþykki þegar læknanemar eru viðstaddir viðtal 

Borga fyrir klukkutíma viðtal fékk bara 30 mínútur 

Svarað seint og illa í síma á bráðamóttöku 

Upplýsa um hlutverk hvers fagaðila og hvað hann gerir 

Rangt að hafa fólk með mjög mismunandi kvilla allt í sömu 

„byggingunni“ 

„Auka markvissa skilvirka þjónustu við notendur, sem kemur fram í 

meiri faglegum árangri. Hætta að kasta krónum og hirða eyririnn“ 

 

Álit, 

athugasemd 

starfsfólk 

Starfsfólk að standa sig með prýði 

Fleira starfsfólk/of mikið álag á starfsfólk 

Tíð starfsmannaskipti óþægileg 

Starfsfólk þarf að nýta úrræðin 

Fordómar og enga hjálp að fá hjá unglæknum á göngudeild 

 

 

Í spurningu 11 var spurt, komu upp á óvænt atvik í meðferð þinni eða aðstoð við þig? (Með 

óvæntu atviki er átt við óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur atvik sem valdið hafa tjóni 

eða hefðu getað valdið tjóni.) Ef já þá átti að merkja við i spurningu 12 

Ef já í spurningu 11 hvað kom upp á? 

12. ( )1.  Ekki greint frá hver er ábyrgur fyrir meðferð/þjónustu  

 ( )2.  Rangar upplýsingar  

 ( )3.  Óvæntur skaði tengdur aðgerð   

 ( )4.  Rangur bókunartími  

 ( )5. Fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma  

 ( )6. Gögn/skrár fundust ekki  

 ( )7.  Annað, hvað? 

 

Hér voru nokkrir að merkja við allt upp í fjóra kosti, sumir merktu við „Annað, hvað“ og 

útskýrðu en ekki allir. það sem oftast var merkt við var gögn og skrár fundust ekki, fagfólk 

mætti ekki í bókaðan tíma, rangar upplýsingar, rangur bókunartími, ekki greint frá hver er 

ábyrgur fyrir aðgerð og óvæntur skaði tengdur aðgerð.  

Þegar „Annað hvað?“ var útskýrt:  

Fékk ekki hjálp var send heim án úrræðis  

Meðferðaraðili hætti vegna veikinda og sjúklingur lenti út i kuldanum 

Sett á lyf sem ekki áttu við 

Slæm reynsla í fyrstu komu  

Fagaðili með gögn á sínu borði í 9 mánuði og það náðist aldrei í hann til að bóka tíma  

Forgangsröðun óeðlileg, samskipti erfið 

Rangar upplýsingar  

Röng greining  

Fékk ekki nóg og góða meðferð eftir að hafa orðið vitni af sjálfsvígi á deild, fór í „hugrof“ 

starfsfólk jók á vanlíðan með rangri nálgun. 
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LSH- Göngudeild sykursjúkra 
 

Spurning 15: Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? 
 

Móttakan Sein þjónusta vegna mikils álags hjá móttöku starfsfólki/vantar 

starfsfólk? 

 

Skipulag Stytta biðtíma/tíminn okkar er líka mikilvægur x(12) 

Styttri biðtími eftir þjónustu og viðtölum við lækna x(3) 

Ráða inn nóg starfsfólk (3) 

Of stuttur viðtalstími/læknar láti ekki sjúkling finna að þeir séu í 

tímaþröng 

Rafrænn aðgangur að eigin mælingum og blóðprufum 

Styttri biðtími eftir þjónustu og viðtölum við lækna 

Minna álag á starfsmenn 

Fleiri lækna 

Lengri vakt/hægt að nálgast lyfseðla 

Stuðningur lítill, ekki hægt að ná í starfsfólk í síma  

Undirmönnun 

Læknar séu færanlegir milli landshluta, svo að þjónustuþegi þurfi ekki 

alltaf að koma til Reykjavíkur/ þjónusta í heimabyggð 

Áhyggjur um álag á starfsfólk 

Auka stuðning við þær erfiðu aðstæður sem fólk er að vinna í 

Samskipti Starfsfólk kurteisara, ekki tala við hvort annað/gera annað 

Við svörun í síma væri hægt að sýna meiri hjálpsemi,  

finnst ég pirra fólk af því að ég er að hringja 

Athugasemdir 

við faglega 

þætti 

Þjónustan er mjög góð x (3) (Ekki hægt að segja það sama allstaðar) 

Fá meiri fræðslu 1,1/um valkost og ábendingar um ítarefni 

Fá fleiri komur á göngudeild sykursjúkra/blóðprufur  

Að sérfræðingar gefi sér meiri tíma til að fara yfir stöðu mála  

Persónuleg ráðgjöf 

Meira samráð sérfræðinga og starfsfólks 

Meiri eftirfylgni 

Meira samstarf við sjúkrahús á Norðurlöndunum, þar sem Íslendingar 

eru fámenn þjóð 

Hjálpa nýgreindum að meðtaka sjúkdóminn/er í afneitun/dulinn 

sjúkdómur 

Annað Lækka komugjald (sanngjarnt 2000 kr.) 

Fá plástur sem sendir skilaboð um blóðsykur í síma eða annað tæki 

Bæta kjör starfsfólks 

Þrifnaðar vél á göngum truflandi/gömul 

Minni niðurskurður frá stjórnvöldum 

Fríar nálar og strimla, nauðsynlegir hlutir 

Bílastæði gjaldfrjáls 
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Spurning 16: Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki hefur komið 

fram hér á undan þá vinsamlega skrifaðu það hér: 

 

 

Álit, 

athugasemd 

Hefði þurft lengri tíma til að fara yfir sérhæfð úrræði til að bæta 

heilsuna 

Allir nýgreindir ættu að kom hingað. Heimilislæknar misjafnir sinna 

ekki andlegu hliðinni sem er stór 

Þjónustan hefur aukið lífsgæði mín, Insúlíndæla gefið mér aukið frelsi 

og létt lífið 

Álit, 

athugasemd 

Starfsfólk 

Góð þjónusta fyrir innan afgreiðsluna 

Læknar mega ekki vera of þröngsýnir og hugsa bara um sjúkdóm sem 

tilheyrir sinni sérfræðikunnáttu 

Læknir beitti svörtum húmor þegar hann greindi mér frá 

sjúkdómnum/hranalegt á þeirri stundu 

Erna Matt fær hrós fyrir þjónustu öryggi að geta verið í póstsambandi 

við hana, mætti nota out of office ef hún er ekki við 

 

 

Í spurningu 12 voru þrír sem merktu við „Annað hvað“ og voru þar útskýringar,  

Ekki rétt meðferð,  

Rangar upplýsingar, 

Óvæntur skaði tengdur aðgerð á LSH (slys sem viðkomandi hafði lent í 2007, óviðkomandi 

Göngudeild sykursjúkra) 

Biðtími eftir lækni 60 mínútur og var inni í 18 mínútur (tveir sjúklingar bókaðir á hverjar 30 

mínútur?). 

 

 

 

Heilsugæslan Glæsibæ 
 

Spurning 15: Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? 
 

Móttaka Betra þjálfað og vingjarnlegt starfsfólk t.d. í móttöku 

Bætt símaþjónusta 

Móttaka betri 

Þjónustulund hjá móttökufólki 

Símadömur mega benda á síðdegisvakt og spyrja þegar alvarleg 

veikindi eru og reyna að koma manni að 

 

Skipulag Betra aðgengi/styttri bið (24) 

Minnka biðtíma eftir að komast að (8) 

Að ekki þurfi að bíða í viku til að komast til heimilislæknis x(2) 

Þjónustan verri á síðdegisvaktinni/dýrari/ef til vill vegna tíma-

skorts? 
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Vaktin lengur opin en frá 16-18 eða fjölga læknum (2) 

Fleiri á vakt eftir dagtíma, erfitt að bíða þegar maður er veikur 

Fleiri læknar (6) 

Fleiri heimilislækna 

Hafa lengri símatíma/geta talað við læknir (3) 

Hafa meiri tíma hjá heimilislæknir (2) 

Betra aðgengi að lækni og hjúkrunarfræðing 

Fleiri læknar á síðdegisvakt 

Læknar í tímaþröng, óþægilegt/hefur ekki tíma til að hlusta 

Virðing fyrir viðskiptavini að tímasetningar standist 

Minni bið þegar maður mætir eftir kl. 16. Fer oft í Kópavog því 

hér er happa glappa hvernig þjónustan er 

Of mikið stress að komast að 

Hraðari þjónusta 

Ekki svarað í síma þegar hringt var (um 8 skipti)/seinkaði því að 

komast í segulómun 

Fleiri starfsmenn 

Samskipti Biðja afsökunar á miklum biðtíma 

Minni fordómar 

Brosmildara fólk 

Athugasemdir 

við faglega þætti 

Betri eftirfylgni 

Gæta forvarna 

Meiri þekking fagaðila/t.d. að læknanemi leyti álits læknis 

Heilsugæslan á að vera í meira sambandi við félagsþjónustuna, 

þegar um er að ræða ofbeldi, skilnað, vanrækslu, þá er það fagleg 

ábyrgð hennar að sýna frumkvæði og vera í tengslum t.d. við 

leikskóla eða þjónustumiðstöð. 

 

Annað Almenn þjónusta í heilbrigðiskerfinu væri margfalt betri ef við 

hefðum fengið að greiða sjúkrasamlagsgjald eins og við gerðum 

áður. Núna eru peningarnir hættir að skila sér i heilbrigðiskerfið 

Miðlægur grunnur um þjónustu og lyf, sem barni hefur verið gefið 

Auka og styrkja þátt rafrænna samskipta s.s. endurnýjung lyfseðla, 

tímapöntun o.s.frv. og aðgengi að sjúkraskrám x(2) 

Meira dót í afgreiðslunni fyrir börn 

Aðstaða til að gefa barni að drekka 

Aukið fjármagn 

Engin niðurskurður 

Símsvari segir hringdu í hundrað og tólf ekki einn einn tveir 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 

 

  

91 

Spurning 16. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki 

hefur komið fram hér á undan þá vinsamlega skrifaðu það hér: 
 

Álit, 

athugasemd 

Frábært hvað það er mikil þjónusta í boði 

Þurfti að bíða of lengi (40 mínútur) x4 

Fá minn heimilislækni 

Erfitt að fá tíma hjá heilsugæslulæknum 1 

Fín eins og er 

Tímasetning á að standast 

Lengi að fá tíma hjá læknum í heilsugæslu 

Það þarf líka að bera virðingu fyrir tíma sjúklings 

Bæta má ráðgjöf vegna bólusetningar 

Skipulag, símsvörun allt of löng bið 

Alltof dýr þjónusta fyrir of stuttan tíma 

Húsnæðið snyrtilegt og gott að koma þangað 

Betri tenging við Tryggingastofnun, vegna greiðslu (þurfa ekki að 

safna miðum og standa í þrasi) 

Yfirleitt er manni batnað þegar maður fær tíma 

Álit, 

athugasemd 

Starfsfólk 

Starfsfólk í góðum málum 

Góð þjónusta 

Hef frábæran heimilislækni 

Góðir læknar 

Þakkir til Halldórs Jónssonar 

Móttaka ömurleg/annað gott 

Brosa meira og gefa sér meiri tíma fyrir mann 

 

Í spurningu 11 var spurt, komu upp á óvænt atvik í meðferð þinni eða aðstoð við þig? (Með 

óvæntu atviki er átt við óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur atvik sem valdið hafa tjóni 

eða hefðu getað valdið tjóni.) Ef já þá átti að merkja við i spurningu 12 

Ef já í spurningu 11 hvað kom upp á? 

12. ( )1.  Ekki greint frá hver er ábyrgur fyrir meðferð/þjónustu  

 ( )2.  Rangar upplýsingar  

 ( )3.  Óvæntur skaði tengdur aðgerð   

 ( )4.  Rangur bókunartími  

 ( )5. Fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma  

 ( )6. Gögn/skrár fundust ekki  

 ( )7.  Annað, hvað? 

 

Spurning 12. Annað hvað í spurningu 7. Fékk röngu lyfi ávísað, versnaði húðsýkingin. 

Við spurningu 3. Fordómar vegna notkunar eiturlyfja.  

Ekki greint frá hver er ábyrgur. 
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Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 
 

Spurning 15. Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? 
 

Móttaka Hæft fólk til að taka á móti manni þegar maður kemur í fyrsta skipti.  

Viðhorfið má ekki vera það að maður sé að reyna að svindla út 

peninga 

Afgreiðsla og móttaka ásamt betri skilvirkni í samskiptum og 

skipulagningu 

Ekki eins dónalegt fólk í móttöku og fljótvirkara (2) 

Skipulag Að skilaboðum sé alltaf svarað 

Færri aðilar á hvern ráðgjafa 

Aldrei fengið útborgað 1. hvers mánaðar, bagalegt hef þurft að semja 

um skuldir 

Fylgja málum betur eftir og láta ná í sig 

Fólk almennilegt en alltaf verið að breyta skipulagi formi i áherslum 

Mætti ráða fleira starfsfólk, hef á tilfinningunni að það sé 

undirmannað 

Samskipti Fá virðingu í samskiptum 

Tillitsemi er góð 

Að bjóða hana af fyrra bragði 

Einhver sem getur sinnt manni persónulega 

 

Athugasemdir 

við faglega 

þætti 

Betri starfsaðferðir og kynning á rétti manns 1,1 

Að ráðgjafar gefi sér tíma 

Að til séu gátlistar 

Að klárt sé hverjir eru ábyrgðaraðilar hjá stofnunni, þ.e. einhver sem 

getur tekið af skarið  

Þjónustan er góð eins og hún er 

Mætti vera markvissari með þá sem dvelja á áfangaheimili um tíma 

með réttindi og framtíðarmarkmið 

Greiðari aðgangur að upplýsingum (3) 

Hjálp á forsendum einstaklings (2) 

Hér þarf að sinna fólkinu betur og hjálpa þeim sem þurfa alvarlegri 

hjálp 

Að tekið sé tillit til að við séum einstaklingar með misjafnar þarfir 

Fordómar hjá félagsráðgjöfum 

Starfsfólk ekki skilningsríkt eða faglegt (2) 

Annað 

 

Meiri fjármunir inn í deildina (2) 

Fólk hætti að týna gögnunum mans og að maður gæti sjálfur skoðað 

á netinu hvað maður getur gert 

Fleiri starfsmenn, hærri bætur, bætt þjónusta, meiri hjálp í sambandi 

við námskeið, störf, tómstundir og hlunnindi fyrir bótaþega 

Húsnæðið 

Betri ríkisstjórn 



 

 

 
„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 

 

  

93 

 

Spurning 16. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki hefur komið 

fram hér á undan, þá vinsamlega skrifaðu það hér: 

 

Álit, athugasemd Þjónustan er að standa sig mjög vel hingað til og hefur reynst mér 

vel 

Fjárhagsleg aðstoð er langt frá því að nokkur maður geti lifað (2) 

Ráðgjafi veikur, kom ekki í bókaðan tíma, var ekki látin vita og 

fékk pössun fyrir barn og mætti 

Ánægður með mig en mætti vera betri hjá öðrum í mínum sporum 

Takk 

Í mínu tilviki hef ég góða ástæðu til að sækja um fjárhagsaðstoð en 

mér þykir þjónustufulltrúar koma fram eins og maður sé aumingi, 

en þannig er það ekki í mínu tilviki ( Að spyrja af hverju ég þarf á 

þessari aðstoð að halda) 

Betri upplýsingar á netið  

Hafa hlutina meira rafrænt og hitta ráðgjafa 

Að mínu mati átti ég rétt a húsbúnaðarstyrk, en fæ hann ekki 

Vera meðvitað um að svara skilaboðum, ég hef beðið í rúman 

mánuð frá því að ég bað fyrst um að hringt yrði í mig, þetta er mjög 

slæmt 

Álit, 

athugasemd 

Starfsfólk 

Mjög fín þjónusta (3) 

Móttökuna 

 

Ef já í spurningu 11 hvað kom upp á? 

12. ( )1.  Ekki greint frá hver er ábyrgur fyrir meðferð/þjónustu  

 ( )2.  Rangar upplýsingar  

 ( )3.  Óvæntur skaði tengdur aðgerð   

 ( )4.  Rangur bókunartími  

 ( )5. Fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma  

 ( )6. Gögn/skrár fundust ekki  

 ( )7.  Annað, hvað? 

 

Í tólftu spurningu voru sjö einstaklingar að merkja við fleiri en einn valkost, oftast var merkt 

við rangar upplýsingar og gögn skrár fundust ekki og fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma, 

einnig voru skrifaðar athugasemdir við lið sjö, annað hvað Gögn sem skilað er inn týnast. 

Greiðslur hafa ekki skilað sér. Beitt þrýstingi. Fólk svarar seint tölvupóstum og símtölum. 

Upplýsingar veittar lækni án samráðs við þjónustuþega. 

Mistök hafa alveg óvart gerst í fáum tilvikum, það er allt í góðu. 
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LSH- Deild 12G 
 

Spurning 15. Hvað telur þú að geti gert þjónustuna betri? 
 

Móttakan  

Skipulag Fleira starfsfólk x(7) 

Skýrari verkaskipting, ekki bara á þessari deild. Margir sem komu að 

aðhlynningunni og ég var orðinn alveg ruglaður hver var hvað 

Að flýta fyrir minniháttar aðgerðum 

Minni bið, fleiri læknar á svæðið 

Ekki látin vita um tveggja klst. seinkun á aðgerð, kannski eitthvað sem 

alltaf getur gerst 

Að maturinn sé heitur þegar hann er borinn fram 

 

Samskipti Starfsfólk hlustar ekki á sjúklinga (3) 

Viðmót og þjónustulund starfsmanna virðist í góðu lagi. 

 

Athugasemdir 

við faglega 

þætti 

Upplýsa um hvað er og hvað verður framhaldið 

Meiri upplýsingar 

Niðurskurður kemur niður á starfsfólkinu sem leiðir til skerta þjónustu 

við hin sjúka. 

Það má alltaf gott bæta, þá er gott að hafa mannlega þáttinn stærstan 

Ég óttast að starfsfólk heilbrigðiskerfisins læri ekki af mistökum. Bæði 

sem sjúklingur og af frásögnum annara veit ég að mistök eru mjög 

algeng hjá íslenskum læknum. Ég tel að þeir sem gera mistök fái ekki 

alltaf að vita af þeim. 

Ítarleg upplýsingagjöf fyrir og eftir aðgerð, t.d. við hverju má búast ef 

allt gengur ekki sem skyldi. 

 

Annað Minna álag og betri aðstaða starfsfólks. Minni sparnaður, hærri laun 

Ráða inn fleira starfsfólk, endurnýja tæki og fríska upp á allt 

Staðið betur að aðstoð við eldri borgara 

Rólegra umhverfi 

Betri vinnuaðstaða fyrir starfsfólk (2) 

Betri laun fyrir alla þá umönnun sem látin er í té.(3) Guð blessi störf 

ykkar  

Að hægt væri að komast á milli staða 

Stytta þarf heimsóknartíma 

Betri aðbúnaður, t.d. lyftur, betra sjónvarp, útvarp fyrir hvern sjúkling 

og takmarka einn- tveir í herbergi 

Stærra herbergi -Einn í herbergi (2) 
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Spurning 16. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um þjónustuna sem ekki 

hefur komið fram hér á undan þá vinsamlega skrifaðu það hér: 

 
Álit, 

athugasemd 

Þjónustan er mjög góð í alla staði- þakka fyrir mig (5) 

Frábært starfsfólk en álagið á því ekki boðlegt. Hætta við að 

starfsfólkið brenni út í starfi ef ekki er gripið til aðgerða 

Sjúklingar eiga ekki að vera merktir með heimilisfangi, einungis 

nafni og kennitölu 

Passað upp á mataræði að það sé rétt, ættingi fékk steiktan fisk, en 

átti að fá súpu eða mjúka fæðu 

Maturinn var kaldur þegar hann var borinn fram /ólystugur (3) 

Ekki tæma stómapoka á matmálstíma þegar fleiri eru á stofu 

Álit, 

athugasemd 

Starfsfólk 

Það sem veldur mér áhyggjum er fagleg þekking lækna. Hugsanlega 

er sérhæfing ekki nægilega mikil vegna fámennis á Íslandi. Ónóg 

sérhæfing veldur svo því að sérþekking verður ekki nægileg. 

Læknar gefa sjúklingum lítinn tíma. Hjúkrunarfólk, sjúkraliðar og 

þjónustufólk almennt mjög gott og styðjandi. 

 

Ef já í spurningu 11 hvað kom upp á? 

12. ( )1.  Ekki greint frá hver er ábyrgur fyrir meðferð/þjónustu  

 ( )2.  Rangar upplýsingar  

 ( )3.  Óvæntur skaði tengdur aðgerð   

 ( )4.  Rangur bókunartími  

 ( )5. Fagfólk mætti ekki í bókaðan tíma  

 ( )6. Gögn/skrár fundust ekki  

 ( )7.  Annað, hvað? 

 

Í spurningu 7. Fékk ekki skýrar upplýsingar um afdrif aðgerðar og framvindu, fyrr en eftir að 

hafa ítrekað beðið um þær. Móðgun átti sér stað vegna steraáhrifa í andliti, 

hjúkrunarfræðingur látin vita. 
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Viðauki 9 

Bætt þjónusta 
Virðing og velferð 

 

Sívirk viðhorfskönnun hjá notendum heilbrigðis- 

og félagsþjónustu. 
 

 

Hér er gerð tilraun til að forprófa mælitæki sem nota mætti 

við símat hjá notendum í heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Markmiðið er innleiðing á því þannig að notendur 

þjónustunnar verði þátttakendur í uppbyggingu á 

velferðarkerfinu á Íslandi. 

Markmiðið er: 

 Að bæta þjónustu í velferðakerfinu. 

 Að notendur þjónustunnar geti komið á framfæri 

athugasemdum og mati á veittri þjónustu (metið gæði 

hennar). 

 Að þeir sem veita heilbrigðis- og félagsþjónustu fái 

tækifæri til að skoða hvað er gott og hvað má betur fara 

með reglulegri skoðun á því sem neytendur upplifa.  

 Að starfsfólk fái mat á þá þjónustu sem það veitir (bæði 

jákvætt og það sem betur má fara).
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 Að athugun fari fram á hvort ekki sé hægt að nota sama 

mælitæki á þjónustu í félags- og heilbrigðisþjónustu 

(sama mælitæki á þjónustu í velferðarkerfinu á Íslandi). 

 Að leggja áherslur á lýðheilsuleg gildi og fá fólk til að 

vinna saman. Heilbrigðis- og félags- þjónusta sem veitt 

er af ríki og bæjarfélögum er dýrmæt og viðkvæm en 

mikilvæg til að minnka ójöfnuð. Skipulags- og þjónustu- 

breytingar innan kerfisins hafa mikil áhrif á líf, líðan og 

heilbrigði einstaklinga og því sjálfsagður kostur að þeir 

fái tækifæri til að hafa áhrif þar á.   

Þess vegna er mikilvægt að þú takir þátt í þessari könnun og 

verðir þannig virkur þátttakandi í þeirri þjónustu sem þér 

er látin í té. 

 

Spurningunum er mjög fljótsvarað, eða á u.þ.b. 5 mínútum, en 

þar sem þær eru ekki tæmandi er æskilegt að fá fram aðrar 

skriflegar athugasemdir í 15. og 16. spurningu ef einhverjar 

eru. 
Ef þú hefur spurningar, eða vilt koma einhverju á 

framfæri, er þér velkomið að hafa samband við 

undirritaða. 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

 

 
                                                                       

Guðrún Gyða Ölvisdóttir  Dr. Þorlákur Karlsson, ábyrgðarmaður 

geðhjúkrunarfræðingur/ forseti Kennslufræði- og lýðheilsudeildar HR 

MPH-nemi við HR Sími 599 6200  

Sími: 697 4399 netfang: thorlakur@ru.is 

netfang: gydao09@ru.is 

 



 

 

 
„Bætt þjónusta, virðing og velferð“ 
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Viðauki 10 

 

Samkvæmt ósk frá LSH Göngudeild geðsviðs var þessi aukaspurning lögð fyrir 

þjónustuþega. 

 

 

 

1. Ertu að koma í fyrsta viðtal á Göngudeild geðsviðs   

 

2. Ég er í meðferð á Göngudeild geðsviðs   

 

 

 


