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Útdráttur 

Innleiðing nýjunga er mikilvægur þáttur í nútíma heilbrigðisþjónustu þar sem 

breytingar í umhverfi eru miklar og hraðar. Í ritgerðinni er sjónum beint að 

breytingaferli við innleiðingu nýjunga innan heilbrigðisþjónustunnar. 

Langveikum einstaklingum fjölgar hratt og efla þarf sérhæfingu innan hjúkrunar 

til að veita stuðning við þennan sjúklingahóp. Sérhæfð hjúkrunarþjónusta getur 

verið margskonar og falið í sér mat á umönnunarþörf, að viðhalda heilbrigði, 

veita stuðning, eftirlit, fræðslu og þannig aukið lífsgæði langveikra einstaklinga 

og fjölskyldna þeirra.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að leggja fram gagnreyndan gátlista fyrir 

innleiðingu sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu fyrir einstaklinga með langvinn 

veikindi. Varpað er ljósi á þætti sem einkenna sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir 

langveika einstaklinga og hverju þarf að huga að við innleiðingu slíkrar þjónustu. 

Verkefnið byggir á hugmyndafræði Donabedian um gæðaþjónustu í 

heilbrigðiskerfinu sem hefur það að leiðarljósi að auka gæði, öryggi og 

hagkvæmni. Gerð var fræðileg samantekt á kerfisbundinn hátt á einkennum 

hjúkrunarþjónustu sem voru greind samkvæmt þrískiptingu Donabedian um 

skipulag, framkvæmd og árangur. Þrjátíu og ein rannsókn uppfylltu valviðmið og 

voru notaðar í samantektina. 

Kenningar og líkön um innleiðingu nýjunga benda á að um ákveðið ferli 

er að ræða sem setja má fram í nokkrum mismörgum þrepum. Það sem er 

sammerkt með þeim er að áhersla er á markmiðssetningu, að virkja þátttakendur, 

að undirbúa innleiðinguna vel, sýna þrautseigju og meta árangur. Greina má 

ákveðin einkenni skipulags, framkvæmdar og árangurs sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu fyrir langveika. Algengast var að þjónustan væri veitt á 

sjúkrahúsum eða heilsugæslu. Hjúkrunin fólst í stuðningi, fræðslu og ráðgjöf. 

Árangursmælingar lutu að ánægju sjúklinga, notkun þjónustunnar og 
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heilsufarsþáttum. Niðurstöður rannsókna á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu benda til 

þess að hún sé skilvirk og skili góðum árangri. Til að vel takist til um innleiðingu 

og rekstur sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu er mikilvægt að byggja hana á bestu 

þekkingu og gagnreyndum starfsháttum.  

Mikilvægt er að undirbúa og vanda vel til innleiðingar sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu fyrir langveika sjúklinga. Mælt er með notkun gagnreyndra 

leiðbeininga eða gátlista við innleiðingu nýrrar hjúkrunarþjónustu. 

 

Leitarorð: hjúkrunarþjónusta, hjúkrun, langveikir, innleiðing nýjunga. 
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Abstract 

An implementation of innovation is an important factor in modern healthcare, 

where changes in the environment are great and rapid. The aim of this thesis is 

the process of implementation of an innovation within the healthcare services. 

The number of individuals who suffer from chronic illnesses is growing fast, and 

advanced nursing care, aimed at this specific group, is at utmost importance. 

Advanced nursing care can be diverse and can include evaluation of the need for 

care, maintaining health status, support, supervision, education and thus increase 

the quality of life for patients with chronic illness, and their families. 

The purpose of this thesis is to put forth evidence-based checklists for 

implementation of advanced nursing care for individuals with chronic illnesses. 

Light is shed on issues that characterize advanced nursing care for patients with 

chronic illnesses and what needs to be considered when implementing such care. 

This project is based on Donabedian´s ideology on quality of service in the 

healthcare system, which focuses on quality, safety and practicality. A theoretical 

summary of the characteristics of nursing care was conducted in a systematic 

literature review and diagnosed by Donabedian´s threefold method of structure, 

process, and outcome. Thirty-one studies met the inclusion criteria and were used 

in the review.  

Theories and models for the introduction of innovation, point to a process 

that may be set forth in variable steps. What they have in common is a focus on 

goalsetting, to enable participants, to prepare the innovation properly, to show 

persistence and evaluate performance. It is possible to identify certain 

characteristics of planning, execution and performance of specialized nursing 

care for the chronically ill. Most of the services were provided in hospitals or in 

clinics. The nursing involved support, education and counseling. Results were 

directed towards patient satisfaction, use of services, and health factors. The 
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systematic review of advanced nursing service, indicate that it is effective and 

shows good results. For successful implementation and operation of specialized 

nursing it is important to base it on knowledge and evidence-based practice. 

It is important to prepare well for the innovation of advanced nursing 

care for the chronically ill. For the innovation of advanced nursing care, it is 

recommended to use evidence based data for directions or checklists.  

 

Keywords: Nurse led, nursing, chronic illness, implementation of innovation,  
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Inngangur 

Langveikum einstaklingum fjölgar hratt hér á landi sem og annars staðar í 

heiminum og efla þarf sérhæfða heilbrigðisþjónustu til að styðja við þennan 

sjúklingahóp. Áhersla hefur verið lögð á fækkun legurýma og aukningu á dag- og 

göngudeildarþjónustu. Í kjölfar breytinga á sjúkrahúsum mun heimahjúkrun auk 

samfélagsþjónustu einnig aukast og ná til fleiri þátta heilbrigðisþjónustunnar svo 

sem eftirlits og eftirmeðferðar eftir sjúkrahúsdvöl og þjónustu við langveika, 

aldraða og deyjandi. Alls staðar í heiminum snýr fólk sér í vaxandi mæli til 

fjölskyldunnar sem umönnunaraðila. Ástæður þess eru meðal annars gífurlegur 

kostnaður heilbrigðiskerfisins og þá ríður á að geta veitt öfluga sérhæfða 

hjúkrunarþjónustu í heimahúsum og á heilsugæslum fyrir langveika einstaklinga. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur lagt áherslu á að þjóðir heims 

setji sér það lýðheilsumarkmið að allir langveikir einstaklingar sem þarfnast 

sérhæfðrar meðferðar hafi aðgang að sérhæfðri, heildrænni þjónustu og hefur 

hvatt aðildarríki sín til að hafa viðmið gæða að leiðarljósi við skipulag hennar. 

Stefna beri að góðri faglegri þekkingu, lágmarksáhættu fyrir sjúklinga, heildarsýn 

á þjónustuþörf sjúklinga og skynsamlegri notkun fjármuna, mannauðs og 

búnaðar. Þá beri að hafa í huga að ánægja sjúklinga með þjónustuna skiptir miklu 

máli og segir til um árangur hennar (World Health Organisation (WHO), 2009). 

Breytingar á þjóðfélagsgerð og heilbrigðisvanda þjóðar kallar á nýjar leiðir til að 

koma í veg fyrir heilsutjón og efla heilbrigði íbúanna. Eitt af megin einkennum 

nútímaheilbrigðisþjónustu er að virkrar þátttöku sjúklinga og aðstandenda þeirra í 

eigin umönnun og ákvarðanatöku er vænst (Funnell og Anderson, 2004). Sérhæfð 

hjúkrunarþjónusta við langveika er gagnleg og möguleikar á bættri 

hjúkrunarþjónustu eiga bæði við í grunnþjónustu heilsugæslunnar og í 

sjúkrahússtengdri þjónustu. Eitt af brýnustu verkefnum í heilbrigðisþjónustunni 

er að tryggja samfellu í meðferð sjúklinga milli sjúkrastofnana, aðstandenda, 
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heimahjúkrunar og félagslegrar þjónustu. Slíkt krefst góðs samstarfs allra 

hlutaðeigandi og upplýsingastreymis. Umfram allt þarf kerfið að bjóða upp á 

mismunandi kosti, vera sveigjanlegt og koma til móts við ólíkar þarfir og óskir. 

Langvinn veikindi er ört vaxandi heilbrigðisvandamál á Íslandi og víðar. 

Legutími á sjúkradeildum sjúkrahúsa hefur styst umtalsvert á undanförnum árum 

án þess að annars konar þjónusta hafi verið þróuð til að mæta þeim breytingum 

(Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 2008; Watts o.fl., 2009).  

Tilgangur verkefnisins er að leggja fram gagnreyndan gátlista fyrir 

innleiðingu á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu fyrir fólk með langvinn veikindi. 

Leiðbeiningarnar miðast sérstaklega við hjúkrunarþjónustu og því var gerð 

fræðileg samantekt á kerfisbundin hátt á einkennum hennar. Þá þarf að greina þá 

þætti sem einkenna sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga og 

hverju þarf að huga að og taka tillit til við innleiðingu slíkrar þjónustu. Verkefnið 

byggir á hugmyndafræði Donabedian um gæðaþjónustu í heilbrigðiskerfinu sem 

hefur það að leiðarljósi að auka gæði, öryggi og hagkvæmni (Donabedian, 1989). 

Verkefnið felur í sér: 1. Úttekt á algengum leiðum í innleiðingu nýjunga. 2. 

Fræðilega samantekt á einkennum sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu fyrir langveika. 

3. Gátlista á lykilatriðum sem huga þarf að við innleiðingu sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga. 

Skilgreiningar 

Í þessu verkefni er unnið með eftirfarandi hugtök: sérhæfð hjúkrunarþjónusta, 

innleiðing nýjunga og langvinn veikindi. Þau eru skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 

Sérhæfð hjúkrunarþjónusta  

Sérhæfð hjúkrunarþjónusta er þjónusta sem er veitt af 

hjúkrunarfræðingi með sérfræðiþekkingu eða sérhæfni á 

ákveðnu sviði og sinnir ákveðnum sjúklingahópi. 

Hjúkrunarfræðingur stýrir meðferð sjúklings í samvinnu 



3 

við hann og fjölskyldu hans. Þetta felur í sér aukið 

sjálfstæði í hjúkrun, með getu til að innskrifa, veita 

sérhæfða hjúkrunarþjónustu og útskrifa sjúklinga í 

hjúkrunarþjónustunni eða til að vísa á viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu (Bellman, 2003; Hatchett, 2003).  

 

Innleiðing nýjunga 

Innleiðing nýjunga, er kerfisbundin aðferð til að taka upp 

eitthvað nýtt þannig að hugsun, nálgun eða verklag 

breytist. Þróun innleiðingar nýjunga er byggð á 

rannsóknum og innleiðingu gagnreyndrar þekkingar í 

klínískt starf til að tryggja öryggi, gæði og skilvirkni í 

hjúkrun. Innleiðingu nýjunga er hægt að stjórna með 

gagnreyndum leiðum (Chinn og Kramer, 2008; 

Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate og Kyriakidou, 

2004).  

 

Langvinn veikindi  

Langvinn veikindi vísa til mannlegrar reynslu, hvernig 

einstaklingar og fjölskyldur þeirra skynja veikindin, lifa 

með og bregðast við þeim (Lubkin og Larsen, 2002). Til 

þess að veikindin teljist langvinn þurfa þau að hafa varað í 

þrjá mánuði eða lengur og hafa í för með sér einhvers 

konar skerðingu á lífsgæðum. Rannsóknir hafa sýnt að sú 

reynsla er einstaklingum og fjölskyldum sameiginleg þrátt 

fyrir ólíka sjúkdóma (Lubkin og Larsen, 2002; Perrin o.fl., 

1993). Ýmist er talað um langvinn veikindi eða langvinna 

sjúkdóma og er nauðsynlegt að gera greinarmun á þessum 

hugtökum. Sjúkdómshugtakið vísar til þess hvernig 
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sjúkdómurinn hagar sér og breytist. Sjúkdómar eru eins 

mismunandi og þeir eru margir. Segja má að veikindi 

fremur en sjúkdómar séu viðfangsefni hjúkrunar og mun 

hugtakið langvinn veikindi verða notað í þessu verkefni. 

 

Rök fyrir verkefnavali 

Talið er að fólki með langvinn veikindi muni fjölga hratt á næstu árum og 

áratugum hér á landi sem og annars staðar í heiminum. Fólk með langvinn 

veikindi glímir að jafnaði við flókin heilsuvanda og hefur þar með flóknar 

hjúkrunarþarfir. Samkvæmt samantekt frá Bodenheimer (2003) þá fer stór hluti 

langveikra ekki eftir ráðleggingum varðandi sinn heilsufarsvanda og talsverður 

fjöldi sjúklinga fær ekki bestu mögulegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda. 

Hluti af þeim vanda er að heilbrigðisþjónustan hefur verið byggð upp og þróuð 

sem bráðaþjónusta og þjónustan hefur ekki tekið nægjanlegt mið af þörfum 

langveikra eða eðli heilsufarsvanda þeirra. Bent hefur verið á ýmsar ástæður fyrir 

skorti á góðri umönnun langveikra eins og til dæmis misfellum í samvinnu, 

samskiptum og samhæfingu þeirra sem sinna þjónustunni (Lupari, Coates, 

Adamson og  Crealey, 2011; Rothman og Wagner, 2003). Wagner o.fl. (2001) 

gagnrýna að þrátt fyrir að þekking byggð á rannsóknarniðurstöðum sé til staðar 

sé enn stór gjá sem eigi eftir að brúa milli fræðanna og klínískrar hjúkrunar. 

Benda höfundar á í rannsóknum sínum að heilbrigðisþjónusta í heiminum sé 

almennt aðlöguð bráðatilfellum og lækningum sem skilji langveika eftir án 

lausna. Þetta orsaki tíðar og kostnaðarsamar innlagnir á bráðadeildir sjúkrahúsa 

með stuttri viðkomu og inngripum sem séu ekki lausnamiðaðar fyrir langveika 

einstaklinga (Bodenheimer, 2003; Laurant o.fl., 2009; Wagner o.fl., 2001).  

Höfundur hefur unnið við hjúkrun aldraðra, geðhjúkrun, heilsugæslu og 

heimahjúkrun. Auk þess hefur höfundur unnið að innleiðingu sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónstu á heilsugæslunni á Selfossi og að sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 
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fyrir langveika einstaklinga með flókinn heilsufarsvanda innan heimahjúkrunar á 

Árborgarsvæðinu. Hjúkrunarfræðingar á heilsugæslunni á Selfossi sinna allri 

grunnþjónustu sem heilsugæslan býður upp á eins og heimahjúkrun, 

skólahjúkrun, ungbarnaeftirliti, bólusetningum, símaþjónustu og almennri 

hjúkrunarþjónustu á stöð. Einnig er boðið upp á séfhæfða hjúkrunarþjónustu eins 

og, sáramóttöku, lífstílsmóttöku, unglingamóttöku, þvaglekamóttöku, 

sykursýkismóttöku, móttöku fyrir astma- og lungnasjúklinga og stuðning við 

þunglyndar mæður með óvær börn. Auk þess er veitt margbreytileg þjónusta til 

fyrirtækja og sveitarfélaga. Áhugi minn fyrir innleiðingu á sérhæfðri 

hjúkrunarþjónustu fyrir langveika var sprotinn að þessu verkefni. Reynslan hefur 

sýnt að innleiðing nýrrar eða breyttrar þjónustu er vandaverk sem þarf að byggja 

á bestu mögulegu þekkingu. Innleiðing á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu fyrir 

langveika er brýnt verkefni og mikilvægt að standa vel að innleiðingu hennar.  
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Fræðilegur bakgrunnur 

Þróun hjúkrunarstarfsins tryggir þróun á heilbrigðisþjónustu og stuðlar að 

bættum hag þeirra sem hennar njóta. Þá skiptir máli fyrir leiðtoga og stjórnendur 

að vera framsýnir, fylgjast vel með og taka þátt í innleiðingu á bættri þjónustu, 

sjúklingum til hagsbóta (Bellman, 2003; Hatchett, 2003; Laurant o.fl., 2009). 

Mikil ábyrgð hvílir á stjórnendum innan hjúkrunar að halda grunnstarfsemi 

gangandi á niðurskurðartímum. Ekki má skerða mikilvæga þjónustu og gæta 

verður að öryggi sjúklinga í hvívetna (Chinn og Kramer, 2008; Hamric, Spross 

og Hanson, 2009). Hjúkrunarfræðingar vinna markvisst að því að auka 

sérhæfingu sína og vinna við þróun hjúkrunarfræðinnar meðal annars með 

rannsóknum og innleiðingu gagnreyndrar þekkingar í klínískt starf til að tryggja 

öryggi, gæði og skilvirkni í hjúkrun (Chinn og Kramer, 2008).  

Á síðasta áratug hefur sérhæfð hjúkrunarþjónusta og ferliþjónusta á 

göngudeildum aukist mikið í hinum vestræna heimi (Bellman, 2009; Hatchett, 

2003). Í Bretlandi eru helstu sóknarfæri slíkrar þjónustu að finna í 

heimaþjónustu, heilsugæslu, hjúkrunarstofum, göngudeildum sjúkrastofnana, 

læknastofum heimilislækna og á hjúkrunarþjónustueiningum þar sem þarf ekki 

að panta tíma heldur bara að mæta (e. walk-in centers). Bresk stjórnvöld hafa 

hvatt til að slík þjónusta verði efld af stjórnunarlegum ástæðum og litið svo á að 

með því móti geti almenningur fyrr fengið sérhæfða heilbrigðisþjónustu og 

meðferð. Þannig sé betur hægt að takast á við vandamál fólks, sem haldið er 

langvinnum veikindum, með eftirliti, mati á heilsufari og meðferð. Markmiðið er 

að þessir einstaklingar haldi sem bestri heilsu og þurfi sem minnst á stofnunum 

að halda (Hatchett, 2003). Hugmyndafræði um sérhæfða hjúkrunarþjónustu er 

enn í þróun en uppistaðan er nokkuð skýr nú þegar. Mikilvægt er að gildi 

hjúkrunar séu í öndvegi og áhersla lögð á að útvíkka hlutverk hjúkrunarfræðinga 

þar sem þeir flétta inn í störf sín verkefni sem fela í sér hjúkrun, sem áður voru 
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eingöngu á höndum lækna eða var ekki sinnt. Þetta er gert í þeim tilgangi að bæta 

þjónustu við sjúklinga, gera hana persónulegri og heildrænni en einnig til að nýta 

menntun og þekkingu hjúkrunarfræðinga betur. Læknisþjónusta og 

hjúkrunarþjónusta hafa að sumu leyti ólíka hugmyndafræði með tilliti til 

sjúklingsins og fjölskyldu hans. Varað er við því að setja á laggirnar 

hjúkrunarþjónustu eingöngu til að losa flöskuhálsa í kerfinu. Samkvæmt 

rannsóknum er mikilvægt að sérhæfð hjúkrunarþjónusta byggi á hugmyndafræði 

hjúkrunar til að árangur náist. Mikilvægi hugmyndafræðilegs bakgrunns 

hjúkrunarþjónustunnar er til að draga fram sérstöðu hjúkrunar og mikilvægi hans 

til að styðja við uppbyggingu þjónustunnar og stuðningur frá öðrum 

heilbrigðisstéttum er mikilvægur (Faithful og Hunt, 2005; Laurant o.fl., 2009).  

Vegna stóraukinnar þekkingar um eðli og orsakir heilbrigðisvandamála 

og framfara í meðferð þeirra hafa útgjöld til heilbrigðismála aukist stöðugt. Nú er 

svo komið að okkur er tæknilega mögulegt að framkvæma meira en við erum 

fjárhagslega tilbúin að veita til heilbrigðismála. Síðasta áratug hefur rannsóknum 

á langvinnum sjúkdómum og meðhöndlun þeirra fjölgað í kjölfar þeirrar 

staðreyndar að fjöldi langveikra eykst hraðar en búist var við vegna hækkandi 

aldurs þjóðfélagsþegnanna og tækniframfara í heilbrigðiskerfinu (Laurant o.fl., 

2009; Morales-Asencio, o.fl., 2008; Temmink, Francke, Hutten, Zee og Abu-

Saad, 2000; Wagner, o.fl., 2001; Young, o.fl., 2007). Því hefur á undanförnum 

árum verið leitað leiða til sparnaðar í heilbrigðisþjónustunni, jafnvel 

endurskipulagningar sem leiða mun til grundvallarbreytinga á áherslum (Helga 

Jónsdóttir, 1997; Kristín Björnsdóttir, 2005; Sigríður Þorgeirsdóttir og Kristín 

Björnsdóttir, 2004). Rannsóknir hjúkrunarfræðinga innan fræðigreinarinnar sem 

leiða til breytinga og þróunar í hjúkrun ætti að meta og nýta af mörgum ástæðum. 

Þær eru byggðar á þörfum sjúklinga, gæðum þjónustunnar, samstarfi, framförum 

í þekkingu, faglegum starfsháttum og betri útkomu fyrir sjúklingana (Bellmann, 

2003; Keleher, Parker, Abdulwadud og Francis, 2009; Laurant o.fl., 2009; 

Temmink o.fl., 2000).  
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Sérhæfð hjúkrunarþjónusta 

Hjúkrunarfræðingar hafa staðið framarlega í að innleiða sérhæfða, þverfaglega og 

heildræna þjónustu fyrir ákveðna sjúklingahópa með það að markmiði að veita 

sjúklingum og fjölskyldum þeirra aukið öryggi og sporna við tíðum og oft óþarfa 

innlögnum á bráðamóttökur spítalanna (Ingadottir og Jonsdottir, 2010). Langvinn 

og lífshættuleg veikindi er lýðheilsuvandamál sem tengist þjáningu, virðingu, 

umönnunarþörf og lífsgæðum fólks. Þessi hratt vaxandi faraldur er talinn 

vanmetinn þrátt fyrir umfangið (Bodenheimer, 2003). Í mörgum vestrænum 

löndum hefur sérhæfð hjúkrunarþjónusta verið þróuð í heilsugæslu og á 

göngudeildum (e. primary care) í meðhöndlun á langvinnum veikindum. 

Hjúkrunarþjónusta sem er sérhæfð fyrir einstaklinga með langvinn veikindi, eins 

og sykursýki, hjartasjúkdóma og langvinna lungnasjúkdóma hefur borið góðan 

árangur við að ná meðferðarmarkmiðum (Hatchett, 2003; Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Lupari o.fl., 2011). Sérhæfð hjúkrunarþjónusta fellur vel að 

heilbrigðisvandamálum þeirra sem eru aldraðir og/eða eiga við langvinn veikindi 

og flókin heilsufarsvanda að stríða. Þjónustan þarf að fela í sér að sjúklingar eigi 

greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og markmið hennar er að fylgjast með 

heilsufari þeirra og viðhalda og bæta heilsu þeirra. Þetta getur falið í sér að stytta 

biðtíma eftir þjónustu, að veita öflugri þjónustu í heimahúsum og á 

heilsugæslum, veita heilsutengda símaþjónustu og netþjónustu. Rannsóknir og 

reynsla af sérhæfðri hjúkrunarþjónustu benda til þess að útvíkkað hlutverk 

hjúkrunarfræðinga geri hjúkrunarþjónustu að jafngóðum eða betri kosti 

samanborið við hefðbundna heilbrigðisþjónustu þegar litið er til ánægju 

sjúklinga, (Fuller, Harvey og Misan, 2004; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Markle-Reid, Browne og Gafni, 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser, 

Bruggen, Widdershoven og Spreeuwenberg, 2008; Whittemore, Melkus, Sullivan 

og Grey, 2004), lífsgæða (Efraimsson, Hillervik og Ehrenberg, 2008; Fuller o.fl., 

2004; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio 

o.fl., 2008; Ndosi, Vinall, Hale, Bird og Hill, 2011; Taylor o.fl., 2005), fækkunar 
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innlagna (Jonsdottir og Ingadottir, 2011a), einkennameðferðar (Weller, 

Buchbinder og Johnston, 2010; Mundinger o.fl., 2000; Os-Medendorp o.fl., 

2007), sjúklingafræðslu (Efraimsson o.fl., 2008; Kinnersley o.fl., 2000; 

Mundinger o.fl., 2000), kostnaðar (Venning, Durie, Roland, Roberts og Leese 

o.fl., 2000) og biðtíma eftir þjónustu (Campbell, German og Dodwell, 2000).  

Líkan um umönnun langveikra 

Líkan Wagners um umönnun langveikra (e.The Chronic Care Model) og sýnt er á 

mynd 1, er bandarískt að uppruna og hefur verið innleitt víða (Bodenheimer, 

Wagner og Grumbach, 2002a, 2002b). Líkanið er hannað með það í huga að gera 

þjónustu langveikra einstaklinga samfelldari, markvissari og árangursríkari. 

Mikil áhersla er lögð á að styðja og virkja sjúklinginn á öllum sviðum. Innan 

líkansins er tekið á öllum þeim fjölmörgu einkennum og aðstæðum sem upp 

kunna að koma og gefur góða heildarsýn á heilbrigðisþjónustuna, notendur 

hennar og tengda þætti. Stöðugt endurmat er í gangi og þannig er reynt að auka 

árangur og gera meðferðina sjúklingamiðaða og skilvirka. Það gefur góða 

heildarmynd af heilbrigðiskerfinu og hvernig það þjónar eintaklingum og hópum. 

Áhrifin eru víxlverkandi á milli umönnunaraðila og sjúklinga sem eykur 

skilvirkni og lífsgæði. Yfirleitt er lögð mikil áhersla á að hjúkrunarfræðingar 

mæti einstaklingnum þar sem hann er og taki mið af skilningi hans, óskum og 

gildismati við skipulagningu aðstoðar, stuðnings og meðferðar. Reynsla 

einstaklingsins af veikindum og þeim áhrifum, sem þau hafa á daglegt líf hans 

eru þá í forgrunni. Forsenda þess að veita hjúkrun í samræmi við þessa hefð eru 

samskipti, tengsl og samvinna hjúkrunarfræðings og sjúklings sem miða að því 

að finna lausn á heilsutengdum erfiðleikum (Jonsdóttir, Lichtfield og Parris, 

2003). Til að geta metið og áttað sig á sjónarhorni sjúklingsins þurfa 

hjúkrunarfræðingar að búa yfir mikilli færni í samskiptum. Samskipti eru einnig 

forsenda þess að hjúkrunarfræðingar geti aðstoðað sjúklinga við að leysa úr 

sálfélagslegum erfiðleikum sem fylgja veikindum og afleiðingum þeirra 
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(Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Jonsdottir o.fl., 2003; Kristín Björnsdóttir, 2005). 

Líkanið gefur hugmyndafræðilega sýn á hvernig samskipti og samvinna fer fram 

á milli heilbrigðiskerfis, sérfræðinga og þjónustuþega. Innan líkansins á sér stað 

sífelld endurskoðun á gagnsemi og með því er reynt að gera vinnuferlið 

gegnsærra, áhrifaríkara og kostnaðarvirkara. Hugmyndin með líkaninu er að 

samþætta reynslu, dómgreind og sérfræðiþekkingu með bestu fáanlegu 

rannsóknarniðurstöðum til þess að skila sem mestum árangri og gera þjónustu við 

langveika skilvirkari (Coleman, Austin, Brach og Wagner, 2009; Improving 

Chronic Illness Care, 2008; Wagner o.fl., 2001). Þrátt fyrir að sérhæfð 

hjúkrunarþjónusta veiti góða og skilvirka hjúkrun til langveikra einstaklinga þá er 

þverfagleg teymisvinna og samvinna við aðrar fagstéttir mjög mikilvæg og 

líkanið dregur saman mikilvægi þess. Sérhæfð umönnun fagaðila á við um allar 

fagstéttir sem koma að málefnum langveikra einstaklinga eins og 

hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraliða, sjúkraþjálfa, presta, iðjuþjálfa og 

félagsþjónustunnar (Efraimsson o.fl., 2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser o.fl., 2008; Walsh, 

Steinerb, Warra, Sheronc og Pickering, 2003; Watts o.fl., 2009).  

Líkan Wagners um umönnun langveikra setur fram á 

hugmyndafræðilegan hátt ramma um umönnun langveikra sem felur í sér alhliða 

stuðning við sjúklinginn og fjölskyldu hans, eykur aðgang að heilbrigðisþjónustu 

og úrræðum sem eru í boði, hefur jákvæða útkomu á ánægju, hæfni og vellíðan 

sjúklinga og jákvæðari upplifun á umönnunarbyrði umönnunaraðila. Talið er 

mikilvægt að fjölskyldan sé með í meðferðarferlinu, að stuðningur við að lifa 

með einkennum sé veittur og að aðgangur að heilbrigðiskerfinu sé greiður 

(Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 2008). 
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Mynd 1. Líkan um umönnun langveikra og þjónustu samfélags og heilbrigðiskerfisins 

(Coleman, Austin, Brach og Wagner, 2009; Improving Chronic Illness Care, 

2008). 

Eftirspurn eftir heimahjúkrunarþjónustu hefur aukist töluvert hjá 

langveikum sjúklingum og breytileiki á milli úrræða og þjónustustigs er 

talsverður. Hjúkrunarþjónusta við langveika þarf að innihalda margar 

heimavitjanir, fjölþætta skimun og mat, fjölþátta gagnreynda nálgun á 

heilsueflingu og fyrirbyggingu sjúkdóma, öfluga alhliða stuðningsmeðferð, 

málaumsjón (e. case management), þverfaglega samvinnu, sérfræðinga í hjúkrun 

langveikra og aldraðra, samþættingu á samfélagsþjónustu og hugmyndafræði 

hjúkrunar (Markle-Reid o.fl., 2011). Leggja verður áherslu á að hver 

einstaklingur fái þjónustu á þeim stað eða því stigi innan heilbrigðiskerfisins sem 

hentar honum best frá faglegu sjónarmiði. Jafnframt þarf, hvort sem um er að 

ræða grunnþjónustu, sérfræðiþjónustu eða sjúkrahúsþjónustu, að tryggja samstarf 
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milli þjónustustiga og stuðla að samfellu í allri þjónustu við sjúklinga. Þegar 

heilbrigðisstarfsmenn standa frammi fyrir tveimur eða fleiri jafngóðum 

meðferðarúrræðum er mikilvægt að geta fært jafnt fagleg sem fjárhagsleg rök 

fyrir valinu. Miklar framfarir hafa orðið á sviði gæðaþróunar innan 

heilbrigðisþjónustunnar og hefur hún víðast grundvallast á skipulegri viðleitni til 

þess að bæta árangur, vinnubrögð og hagkvæmni í starfsemi heilbrigðisstofnana. 

Þessar aðgerðir, sem einkum hafa miðað að því að auka gæði og öryggi í 

heilbrigðisþjónustunni, hafa samtímis kallað á markvissa upplýsingamiðlun og 

gert heilbrigðisstarfsmönnum auðveldara að koma til móts við þarfir þeirra sem 

þjónustunnar njóta (Donabedian, 1989). 

Innleiðing nýjunga í hjúkrun 

Innleiðing nýjunga í hjúkrun er flókið og krefjandi ferli þar sem ólíkar aðferðir 

við innleiðinguna geta verið viðeigandi. Að vera stjórnandi eða leiðtogi í 

breytingum krefst vilja og getu til að breyta því sem er og hefur verið gert áður 

(Drucker, 1999). Mikilvægt er að skoða mismunandi stjórnunarleiðir sem að 

nýtast við breytingaferli, þar sem mismunandi stjórnunarstílar og aðferðir geta 

virkað vel saman. Margar kenningar eru til um innleiðingu nýjunga en það hefur 

ekki verið sýnt fram á það sérstaklega að einhver ein kenning eða 

innleiðingaraðferð sé betri en önnur (Greenhalgh o.fl., 2004: Grimshaw, Eccles 

og Tetroe, 2004a; Grimshaw o.fl., 2004b; Grol og Grimshaw, 2003; Shanley, 

2007). Árangursrík innleiðing felur meðal annars í sér miðlun þjónustunnar innan 

heilbrigðisstofnunarinnar, almenna umræðu starfsmanna um þýðingu hennar fyrir 

aðstæður og störf hvers og eins, nauðsynlega mótun og innleiðingu verkferla, 

breytingar á viðhorfum og hvatningu til starfsfólks til afhafna og virkni. Auk 

þolinmæði og þrautseigju, byggir árangursrík innleiðing þjónustu á vandaðri 

áætlanagerð, áhættumati, skýrum árangursmælikvörðum og markmiðum og 

upplýsingum sem tryggja eftirfylgni og gegnsæi. Fjölmargar rannsóknir hafa 

sýnt, að oft tekst ekki að innleiða mótaða stefnu með tilætluðum árangri. 
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Hjúkrunarstjórnendur geta nýtt sé leiðir frá öðrum greinum eða vettvangi til að fá 

sem besta útkomu í stjórnun breytinga.  

Við innleiðingu á nýjungum þá er það óhjákvæmilegt að starfsvenjum, 

hegðun og daglegum venjum hjúkrunarfræðinga verður að breyta (Bellman, 

2003; Holleman, Poot, Mintjes-de Groot og van Achterberg, 2009). Við þróun 

sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu þá verður einnig ákveðin ögrun á hvert hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er og hvernig hver heilbrigðisstofnun skilgreinir 

grundvallargildi hjúkrunar. Upphaflega hófst vísir að hverskonar 

hjúkrunarþjónustu á því að hjúkrunarfræðingar sáu að þörf var á þjónustu fyrir 

ákveðinn sjúklingahóp og reyndu að finna lausnir á þeim vanda með 

gagnreyndum hætti. Þegar hugmynd um sérhæfða hjúkrunarþjónustu kviknaði 

var eitt meginmarkmið að losa um flöskuhálsa í heilbrigðiskerfinu. Þjónustan var 

ekki sniðin að hjúkrun sérstaklega, heldur til að létta á álagi af öðrum 

heilbrigðisstéttum eins og læknum. Það kom fljótlega í ljós að álagi var ekki létt 

af læknum, heldur jókst umfangið og það náðist að sinna fleiri einstaklingum 

vegna ómættrar þarfar sem þegar var fyrir hendi (Faithfull og Hunt, 2005). 

Innleiðingu nýjunga og breytinga er hægt að stjórna með gagnreyndum 

leiðum. Rannsóknum um stjórnun leiða í ljós að lykilatriði í breytingum eru 

stjórnunarstíll leiðtogans, meðlimir teymisins, menning skipulagsheildarinnar og 

hvernig komið er að breytingaferlinu. Traust á skipulagsheildinni og stjórnendum 

hennar skiptir miklu máli (Kotter, 1996; Porter-O´Grady og Malloch, 2007; 

Rogers, 2003). 

Hugmyndafræði Donabedian 

Verkefnið byggir á hugmyndafræði Donabedian um gæðaþjónustu í 

heilbrigðiskerfinu sem hefur það að leiðarljósi að auka, gæði, öryggi og 

hagkvæmni. Stjórnkerfi sem byggir á gæðaþjónustu stefnir markvisst að betri 

árangri og þar með ánægju sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Það er yfirlýst 

markmið íslenskra heilbrigðisyfirvalda að stuðla beri að gæðaþjónustu og yfirleitt 



15 

hefur verið stuðst við hugmyndafræði Donabedian um gæði (Donabedian, 1989). 

Grunnur hugmyndafræði Donabedian er þrískiptur þar sem skipulag og 

framkvæmd þjónustunnar segir til um árangur hennar. Til að árangur verði sem 

bestur verður skipulag og framkvæmd starfseminnar að miða markvisst að 

gæðastarfi. 

Fyrsti þáttur í hugmyndafræði Donabedian er skipulag, sem er undirstaða 

starfseminnar og í því felst allt umhverfi þjónustunnar svo sem stjórnkerfið, 

fjármagn, tækjabúnaður og mannafli. Þekking og færni starfsmanna ásamt 

samsetningu og nýtingu mannaflans er mikilvægur þáttur skipulagsins. Nútíma 

heilbrigðisþjónusta miðar að því að lækka kostnað, auka gæði og framfylgja 

verklagsreglum sem byggðar eru á gagnreyndri þekkingu. Það er á ábyrgð 

stjórnenda að sjá til þess að viðeigandi búnaður og mannafli sé til staðar. Auk 

þess þurfa þeir að sjá til þess að umhverfið styðji við góða starfshætti 

(Donabedian, 1988/1997). 

Annar þáttur í hugmyndafræði Donabedian er framkvæmd sem snýr að 

því hvað er gert til að veita þjónustuna, svo sem vinnuferlar eða verklag og hvað 

felst í þjónustunni. Skipulag starfseminnar og verkferlar beinast að því að mæta 

þörf sjúklinga fyrir þjónustu og tryggja um leið öryggi þeirra (Donabedian, 

1988/1997). Þekking, viðhorf og hegðun starfsmanna segir til um hvers konar 

meðferð er veitt. Eitt af hlutverkum stjórnenda er að sjá til þess að starfsmenn 

skilji og tileinki sér gæðahugsun og hegðun sem miðar að því að gera betur. 

Stöðug endurskoðun vinnuferla er nauðsynleg til að svo megi verða. 

Gæðameðferð byggir á þekkingu fagaðila og færni þeirra í samskiptum við 

sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Hver einstaklingur er einstakur og þarf að taka 

tillit til þess þegar meðferðaráætlun er sett saman svo árangur verði sem bestur. 

Skoðanir, gildi og væntingar sjúklinga þurfa að vera þekktar svo unnt sé að taka 

mið af þeim. Einnig skiptir miklu máli að eiga hreinskiptin samskipti þar sem 

upplýsingum er miðlað til sjúklinga með nærgætnum hætti í rólegu og öruggu 
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umhverfi. Slíkt gefur sjúklingum svigrúm til að taka upplýsta ákvörðun um 

meðferð sem snerta heilsu þeirra og horfur (Donabedian, 1988/1997). 

Þriðji þáttur í hugmyndafræði Donabedian er árangur og skoðar hvaða áhrif 

veitt þjónusta hafi á heilsu sjúklinga, fjölskyldur þeirra eða allt þjóðfélagið. 

Árangur þarf að skoða reglulega til að sjá hvernig til hefur tekist. Slíkt mat er 

fyrst og fremst stjórntæki og nýtist stjórnendum til að meta gæði þjónustunnar 

sem veitt er með það að markmiði að lagfæra það sem betur má fara og gera 

betur. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að geta mælt árangur til að meta gæði 

þjónustunnar og sjá hvort að markmiðum hafi verið náð. Árangur er hægt að 

meta með ýmsum hætti og til þess eru notaðar árangursmælingar en sjaldnast eru 

gerðar vísindarannsóknir (Donabedian, 1988/1997). Árangursmælingar hafa 

verið gerðar í heilbrigðisþjónustunni frá því að Florence Nightingale byrjaði að 

mæla árangur í hjúkrun en hún notaði tölfræðilegar upplýsingar um bata 

sjúklinga (Curly og Hickey, 2006).  

Þættirnir þrír, skipulag, framkvæmd og árangur, eru samofnir og hafa 

áhrif hver á annan. Ekki er hægt að taka einn þátt út án þess að það komi niður á 

hinum og nauðsynlegt að hafa þrískiptinguna í huga við skipulagningu þjónustu. 

Við skipulagningu þjónustu er mikilvægt fyrir stjórnendur og fagaðila að gera sér 

grein fyrir hver þörfin er fyrir þjónustu og hvernig best er að byggja hana upp. 

Stjórnendur þurfa að skipuleggja þjónustuna þannig að hún verði hagkvæm fyrir 

þjóðfélagið og uppfylli á sama tíma kröfur um gæði (Donabedian, 1988/1997). 

Heilbrigðisyfirvöld móta heildarstefnu í heilbrigðismálum og leggja allar 

meginlínur um þróun heilbrigðiskerfisins á grundvelli löggjafar, 

heilbrigðisáætlunar og annarra skuldbindinga sem þau hafa gengist undir. 

Framkvæmd og mótun heilbrigðisstefnunnar er jafnframt unnin í náinni 

samvinnu við sjúkrahús, heilsugæslu, fagstéttir, notendur og aðra aðila innan 

heilbrigðiskerfisins. Til þess að tryggja framgang ýmissa stefnumála er einnig 

mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld leiti eftir samstarfi við einstök sveitarfélög, 

landshlutasamtök, hagsmunasamtök, frjáls félagasamtök, notendur, fyrirtæki og 
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aðra þá er málefnin varða (Donabedian, 1989). Buse, Mays og Walt (2005) telja 

stefnumörkun í heilbrigðismálum byggða á staðreyndum (e. evidence based 

policy making) vera í sókn. Í slíkri stefnumörkun er áhersla á að samþætta 

reynslu, dómgreind og sérfræðiþekkingu og tengja við bestu fáanlegu 

rannsóknaniðurstöður til þess að skila sem mestum árangri. Jafnframt segja þeir 

að mikilvægt sé að gera sér grein fyrir því að stefnumótun í heilbrigðismálum 

stýri skipulagi heilbrigðisþjónustunnar, fjármagni og lyfjaframboði svo eitthvað 

sé nefnt. Stefnumörkun á heilbrigðissviði hafi þar af leiðandi mikil áhrif á 

heilsutengda vellíðan almennings. Að velja aðferð við hæfi og beita henni rétt 

getur skipt sköpum um hvort innleiðing skilar árangri eða ekki. Til eru fjölmörg 

leiðbeinandi ferli til að vinna eftir, einskonar vegakort sem geta hjálpað 

heilbrigðisstarfsfólki að kanna mögulegar leiðir og velja síðan ákveðna leið á 

áfangastað (Green og Kreuter, 2005).   

Samantekt 

Eitt helsta verkefni heilbrigðisyfirvalda er að tryggja öryggi, gæði og aðgengi að 

heilbrigðisþjónustunni og samtímis stuðla að sem bestu nýtingu þeirra fjármuna 

sem til ráðstöfunar eru. Á grundvelli þessara forsendna er það hlutverk 

heilbrigðisþjónustunnar að veita íbúum landsins fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar líkamlegu, 

andlegu og félagslegu heilbrigði. Umönnun langveikra einstaklinga er að færast 

út í samfélagið eða inn á heimilin í vaxandi mæli og langveikir lifa lengur en 

áður og þurfa að takast á við veikindin heima ásamt fjölskyldum sínum eða 

öðrum umönnunaraðilum.  

Meginmarkmið sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu eru að viðhalda heilbrigði, 

auka lífsgæði og draga úr eða koma í veg fyrir að sjúklingum versni og þar með 

að leggja þurfi þá inn á sjúkrahús, auk þess að tryggja greitt aðgengi að 

viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Til að innleiða sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir 

langveika þarf að huga að þeim þáttum sem innleiðingarferlið felur í sér. Hvernig 
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fólk tekst á við innleiðingu nýjunga er mjög misjafnt milli einstaklinga en til eru 

aðferðir og leiðavísar til að fara eftir í gegnum þetta ferli með markvissum hætti.  

Næsti hluti ritgerðarinnar fjallar um innleiðingu nýjunga, 

breytingastjórnun og áhrif hennar á starfsfólk, sem mikið er horft til innan 

stjórnunarfræðanna. Farið verður yfir helstu kenningar, ferli, líkön og hvaða þátta 

leiðtogar þurfa að taka tillit til þegar ráðist er í innleiðingu nýjungar eða 

breytingar.  
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Innleiðing nýjunga 

Innan stjórnunarfræðanna er oftast notast við hugtakið breytingastjórnun eða 

stjórnun breytinga (e. change management) en einnig hugtakið þróun 

skipulagsheilda (e. organizational development) þegar talað er um innleiðingu 

nýjunga. Breytingastjórnun er aðferð til að stjórna innleiðingu nýjunga eða 

breytinga og ná fram bestu fáanlegu niðurstöðu með árangursríkum hætti. Til 

þess að ná slíkum markmiðum er notast við aðferðir sem snúa að atferli og notast 

er við þekkingu á sviði sálfræði, félagsfræði, menntunar- og stjórnunarfræða. 

Megin markmið eru að auka skilning á tilgangi skipulagsheildarinnar og 

framtíðarsýn, að styrkja innri samskipti, svo sem traust, boðskipti, samvinnu og 

veita stuðning. Einnig er stuðlað að aukinni ábyrgð einstaklinga fyrir skipulagi og 

framkvæmdum ásamt að veita persónulega hvatningu á vilja starfsfólks til 

breytinga (Kreitner, 2007). Stjórnun breytinga felst í því að aðlaga viðhorf og 

hegðun starfsfólks og stofnanabrag til að styðja við innleiðingu nýjunga og 

breytingar sem gerðar eru á hlutverki, stefnu, skipulagi, vinnuferlum eða kerfum 

stofnunarinnar til að ná varanlegum og mælanlegum bata í árangri hennar (Paton 

og McCalman, 2008).  

Leiðtogar verða að búa yfir ákveðnum hæfileikum og leggja farveginn í 

upphafi til þess að ná fram árangursríkum breytingum. Þeir verða að búa yfir 

samskiptahæfni, hæfni til tjáskipta, verða að styrkja sambönd við lykilstarfsfólk 

sem er tilbúið til breytinga og setja fram markmið og stefnu til þess að halda 

skipulagsheildinni saman á meðan á umbreytingatímum stendur (Kotter, 1996). 

Breytingaferli verða einungis árangursrík ef þau falla að menningu 

skipulagsheildarinnar. Því verður að taka tillit til hefða, venja og gilda sem ríkja í 

skipulagsheildinni og taka verður menningu hennar með í reikninginn þegar farið 

er af stað í breytingar (Bruch, Gerber og Maier, 2005). Það er ótti og óvissa 

starfsmanna sem veldur persónulegum árekstrum í ferlinu og að starfsöryggi og 

starfsframa þeirra sé ógnað. Margir leiðtogar vanmeta hvernig fólk getur brugðist 
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við breytingum á mismunandi hátt og hvernig þeir geta haft jákvæð áhrif á 

einstaklinga og hópa í breytingum. Helstu hindranir sem leiðtogar í breytingum 

standa frammi fyrir eru meðal annars, skortur á hæfni sem þarf til þess að hvetja 

aðra til breytinga, léleg samskiptahæfni, misbrestir á umbun eða þá vantar 

einfaldlega getu til þess að koma auga á þá einstaklinga sem eru tilbúnir að 

breyta (Kotter, 1996; Kotter og Schlesinger, 2008; Nadler, 1998). Öflugur 

leiðtogi hefur langtíma sjónarmið stofnunarinnar að leiðarljósi, er frumlegur og 

innleiðir nýjungar til að efla útkomu stofnunarinnar (Kotter, 1996).  

Helstu orsakir breytinga er að finna í ytra umhverfi skipulagsheilda. Á 

opinberum vettvangi eins og hjá ríkisstofnunum og heilbrigðisstofnunum koma 

þær til vegna efnahagslegra og pólitískra áhrifa, nýrra laga og reglugerða, 

þjónustu, niðurskurðar, aukins umfangs verkefna, aukinnar tækniþróunar og 

hraða í tækninýjungum ásamt breytingum á vinnuafli, svo sem áhrifum af því að 

ákveðið kynslóðabil hefur myndast (Bridges, 2003; Kotter, 1996; Kotter og 

Schlesinger, 2008; O’Toole, 1995; Porter-O´Grady og Malloch, 2007; Ulrich, 

1997). 

Forsenda þess að innleiða nýjungar og stjórna breytingum er að þekkja 

skipulagsheildir, hlutverk þeirra og markmið. Nauðsynlegt er að þekkja hvernig 

vinnustaðurinn er uppbyggður, hverjar eru venjur og siðir ásamt hinum fjölmörgu 

og flóknu ferlum sem er að finna í innviðum þeirra. Skipulagsheildir verða að líta 

á innleiðingu nýjunga sem tækifæri, koma auga á þessi tækifæri og breyta verður 

á skilvirkan hátt, bæði innan skipulagsheildarinnar og utan hennar (Drucker, 

1999). Stærstu mistökin hjá skipulagsheildum er að reyna að knýja fram 

breytingar án þess að hugsa um starfsfólkið. Þetta er ein af meginástæðum þess 

að innleiðing nýjunga misheppnast. Starfsmenn eru mikilvægasta auðlind 

skipulagsheildar og ljóst er að tækni og hugbúnaður einn og sér leysa engan 

vanda í innleiðingu nýjunga. Breytingastjórnun snýst um fólk og hvernig það 

veitir viðnám, tekst á við og tekur við breytingum á vinnustað. Hlutverk 

leiðtogans er ekki aðeins að stjórna andstöðu þegar það gerist heldur að koma í 
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veg fyrir slíkt strax í byrjun. Margir leiðtogar og hópar lykilstarfsmanna sem 

leiða breytingar gera sér ekki grein fyrir hlutverki sínu í að stjórna mannlega 

þættinum fyrr en andstaðan hefur áhrif á framgang breytinganna (Hiatt og 

Creasey, 2003). Skipulagsheildir og starfsfólk vilja vita hvernig þau geta höndlað 

og fært breytingar í nyt. Á erfiðleikatímum býður innleiðing nýjunga bæði upp á 

hættu og tækifæri (Kitchen og Daly, 2002). Breytingar á starfsemi 

skipulagsheildar geta augljóslega komið róti á starfsmenn þeirra og raskað 

starfseminni. Innleiðingar nýjunga gerast ekki áfallalaust og markmið 

breytingastjórnunar er að lágmarka andstöðu við innleiðinguna og hámarka 

árangur þeirra (Guha, Grover, Kettinger og Teng, 1997). 

Hraði breytinga  

Oft vilja leiðtogar að breytingar gerist eins fljótt og mögulegt er. Athygli þeirra 

beinist að árangri og þegar breytingar verða á rekstrinum snúast áhyggjur þeirra 

fyrst og fremst um það hvort þær muni hafa áhrif á fjárhag skipulagsheildar, 

hvenær þeim verður lokið, hvaða fjárfestinga er krafist og hvert sé endurgjaldið. 

Aftur á móti eru starfsmenn ekki með hugann við fjárhag skipulagsheildar. 

Athygli þeirra beinist að hinu daglega starfi eins og þjónusta við skjólstæðinga og 

að klára verkefni dagsins. Þegar breytingar eiga sér stað koma upp áhyggjur um 

hvort þeir muni halda vinnunni og hvort þeir hafi færni og þekkingu til að koma 

sér áfram í nýja umhverfinu (Hiatt og Creasey, 2003). 

Breytingaleiðtogi verður að aðlaga aðferðir breytingastjórnunar að stærð 

skipulagsheildar og aðstæðum (Hiatt og Creasy, 2003). Hjá stórum 

skipulagsheildum ætti ekki að innleiða breytingar eða nýjungar samtímis á öllum 

starfsstöðvum. Fyrst ætti að gera tilraun með því að innleiða þær í lítilli deild eða 

einingu. Árangursríkar breytingar sem framkvæmdar eru í einum hluta af 

skipulagsheild geta hvatt til svipaðra breytinga í allri skipulagsheildinni. Aðferðir 

breytingastjórnunar eru árangursríkar þegar þær hæfa þörfum skipulagsheildar 

(Rogers, 2003; Yukl, 2010). Skipulagsheildir þurfa að vera meðvitaðar um að 
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innleiðing nýjunga gerist ekki á einni nóttu. Með því að stjórna breytingum stig 

af stigi hefur starfsfólk meiri tíma til að aðlagast þeim (Hiatt og Creasey, 2003).  

Samkvæmt Yukl (2010) er best að byrja á sýnilegu og mikilvægustu 

leiðinni sem gefur til kynna skilaboð um að breytingar taki langan tíma og 

starfsfólk þurfi að sýna þolinmæði. Ef breytingar eru of hraðar eru líkur á 

andmælum starfsfólks með frestun og umsnúningi. Þegar það gerist er best að 

draga úr áætluninni eða fresta þangað til að andstæðingar verða betur 

móttækilegir fyrir þeim. Leiðtogar verða að undirbúa starfsfólk vel fyrir 

breytingar og að hjálpa fólki að þróa með sér skilning á því hvaða áhrif 

breytingarnar munu hafa fyrir það og sýna því fram á jákvæða útkomu af því að 

breyta. Leiðtogar verða því að miðla framtíðarsýn og hvert skipulagsheildin 

stefni, setja fram vegakort hvaða leiðir skuli fara og skýra breytingar með nýrri 

sýn, setja markmið og skilgreina árangurinn, ásamt því að sýna áhuga sinn og 

persónulega hollustu við breytingarnar. Leiðtogar í breytingaferlum eins og við 

innleiðingu nýjunga vanmeta oft getu sína til þess að skapa von og virkja 

starfsfólk á tilfinningalegu stigi. Það er ákaflega mikilvægt að þeir virki fólk á 

skilvirkan hátt, taki tillit til tilfinninga fólks og sannfæri það um mikilvægi og 

væntrar gagnsemi nýjungarinnar og hversu mikilvægt framlag þeirra sé til að 

innleiðing nýjungarinnar takist vel og festist í sessi (Hiatt, 2006). Við innleiðingu 

á nýjung getur farið mikill og dýrmætur tími í innleiðingarferlinu við að vinna 

gegn öflugu viðnámi eða tregðu gegn breytingum. Breytingar í lífi fólks valda oft 

kvíða og vanlíðan og má líkja tilfinningum manna við breytingarferli við 

tilfinningar sem koma fram við skilnað eða sorgarferli, sem sjá má á mynd 2. Það 

virðist ekki skipta höfuðmáli hvort breytingarnar eru góðar eður ei því 

sorgarferlið virðist alltaf vera til staðar (Hayes, 2007; Jashapara, 2004). Þetta 

verður að hafa í huga við innleiðingu nýjunga á vinnustöðum og taka á þessum 

þætti til að auðvelda starfsfólki breytingarnar og sporna gegn kvíða, vanlíðan og 

óöryggi. Mikilvægt er að vera meðvitaður um áhrif persónubundinna þátta og 

menningar á innleiðingu nýjungar í starfi. Þessi persónulegu og menningarlegu 
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áhrif eru einmitt talin vera þau sem helst hindra árangursríka innleiðingu 

nýjungar í starfsemi stofnana (Kotter, 1996; Porter-O´Grady og Malloch, 2007; 

Roger, 2003). Yukl (2010) lítur á andstöðu við breytingar sem venjuleg 

varnarviðbrögð en ekki sem veikleika eða merki um vanþekkingu. Það á að líta á 

andstöðu sem starfsorku sem hægt er að beina í jákvæðan farveg. Andstaða getur 

verið mjög áhrifarík, öflug og orkumikil. Hægt er að beisla þennan kraft sem 

hjálpar leiðtogum að velja heppilega nálgun að innleiðingarferlinu sem á best við 

í þeim aðstæðum sem búið er við. Það á aldrei að gera ráð fyrir því að andstaða 

við breytingum eigi sér stað vegna þess að fólki líki ekki við breytingar (Yukl, 

2010). Samkvæmt Kreitner (2007) óttast fólk ekki breytingar sem slíkar heldur er 

það missirinn sem það óttast. Leiðtogi þarf að hugleiða vandlega hvaða aðgerðir 

það eru sem valda andstöðu gagnvart væntanlegum breytingum (Self og 

Schraeder, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Tilfinningaleg viðbrögð við breytingum (Hayes, 2007). 
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Líkön, ferli og kenningar í breytingastjórnun 

Þrátt fyrir ýmsar kenningar, líkön, bækur og aðferðir í breytingastjórnun þá er því 

þannig háttað að í flestum skipulagsheildum nást ekki fram breytingar sem skyldi 

á árangursríkan hátt (Burnes, 2004). Breytingalíkön hjálpa stjórnendum og 

leiðtogum að skilja umfang breytinga og leiða þær í gegnum breytingaferli 

stofnanna og skipulagsheilda. Fræðimenn sem skrifað hafa um breytingar og 

innleiðingu nýjunga hafa mismunandi skoðanir og sýn á hlutina en oft eiga 

breytingalíkön þó ýmislegt sameiginlegt (Gilley, Gilley og McMillan, 2009). Hér 

verður þeim líkönum og kenningum í breytingarstjórnun sem hvað mest eru 

notuð gerð skil. Sagt verður frá kenningu Rogers um útbreiðslu nýjunga, 

breytingalíkani Lewins, hugmyndum Bridges um stjórnun umbreytinga, Adkar 

líkaninu, átta þrepum Kotters í breytingaferlinu, greiningarlíkani van Linge og 

hugtakalíkani Greenhalgh og félaga. Samantekt á þessum líkönum og kenningum 

má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir breytingarlíkön 

 

 

 

(Brigdes, 2003; Greenhalgh o.fl., 2004; Hiatt, 2006; Kotter, 1996; Lewin, 1951; 

Os-Medendorp o.fl., 2007; Rogers, 2003). 
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Kenning Rogers 

Rogers (2003) setti fram kenningu um útbreiðslu nýjunga og þar er nýjung (e. 

innovation) skilgreind sem hugmynd, aðferð eða hlutur sem séð er sem ný fyrir 

einstakling eða einingu. Hugmyndir geta einnig verið endurgerðar og breyttar og 

kallast þá endur-nýjung (e. re-invention). Kenningar Rogers byggja á víðtækum 

rannsóknum á breytingaferli í stofnunum. Ákvarðanataka um nýjung getur átt sér 

stað á þrennan hátt. Einstaklingur eða skipulagsheild ákveður hvort hann ætlar að 

taka upp nýjung eða hafna henni. Þessar ákvarðanir eru þrenns konar: Í fyrsta lagi 

er valákvörðun um nýjung tekin af einstaklingi sem er á einhvern hátt 

skilgreindur frá öðrum í ákveðnu félagskerfi. Í öðru lagi er sameiginleg ákvörðun 

um nýjung tekin af öllum einstaklingum í ákveðnu félagskerfi. Að síðustu er 

valdboðsákvörðun sem er tekin fyrir allt félagskerfið af fáum einstaklingum sem 

eru í áhrifa- eða valdastöðu.  

Að tileinka sér nýjungar er það ferli sem á sér stað frá því að 

einstaklingurinn heyrir fyrst af einhverri tiltekinni nýjung þar til hann tekur 

ákvörðun um að nota þessa tilteknu nýjung (Rogers, 2003). Fimm lykilhugtök 

samkvæmt kenningu Rogers (2003) um útbreiðslu nýjunga eru: þekking, 

sannfæringarkraftur, ákvörðunartaka, innleiðing og staðfesting sem sjá má á 

mynd 3. Helstu þættir í kenningu Rogers eru fimm:  

Samrýmanleiki (e.compatibility): Nýjungar sem eru í samræmi við gildi, viðmið 

og skynjaðar þarfir hjá fyrirhuguðum innleiðingarhóp, eru frekar samþykktar. 

Samrýmanleiki með skipulagi eða faglegum viðmiðum, gildum og 

vinnuaðferðum hefur úrslitavald í árangursríkri aðlögun (Rogers, 2003).  

Flækjustig (e. complexity): Auðveldara er að fá nýjungar samþykktar sem 

virðast einfaldar í notkun. Ef boðið er upp á raunverulega reynslu og kynningu er 

oft auðveldara að draga úr flækjustiginu. Ef hægt að deila innleiðingunni niður í 

viðráðanlegri hluta og hver hluti aðlagaður í skrefum, þá verður innleiðingin 

auðveldari. Ef nýbreytni í stofnunarumhverfi mætir fáum hindrunum í svörun 

verður innleiðingin auðveldari (Rogers, 2003).  
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Prófanleiki (e. trialability): Auðveldara er að aðlaga nýjungar ef tilvonandi 

notendur eiga möguleika á því að gera einhverjar tilraunir með þær, jafnvel þó 

takmarkaðar séu. Hægt er að hvetja til slíkra tilrauna með því að bjóða upp á 

„rými til tilrauna“ (Rogers, 2003).  

Sjáanleiki (e. observability): Ef ávinningur af nýsköpuninni er sýnilegur 

verðandi notendum, þá verður innleiðingin vandaminni. Frumkvæði í því að gera 

kosti nýjungar meira áberandi til dæmis með að hafa sýnikennslu eykur líkurnar á 

innleiðingu þeirra en takmörkuð sönnunargögn eru til um það (Rogers, 2003).  

Endurnýjung (e. reinvention): Ef líklegir notendur geta aðlagað, betrumbætt, 

eða á annan hátt breytt nýsköpuninni til að mæta þeirra eigin þörfum þá verður 

auðveldara að fá hana samþykkta. Endurnýjung er sérstaklega mikilvæg þeim 

nýjungum sem spretta sjálfkrafa eins og „góðar hugmyndir í starfi“ og dreifast í 

gegnum óformlegt, dreift og lárétt félagskerfi. Þessir „hefðbundnu“ eiginleikar 

eru nauðsynlegir, en ekki nægilegir, til að útskýra innleiðingu flókinna nýjunga í 

stofnunum. Þessir þættir eða eiginleikar hafa verið skoðaðir sinn í hvoru lagi af 

mismunandi vísindamönnum (Rogers, 2003).  
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Mynd 3. Útbreiðsla nýjunga og hvernig fólk tileinkar sér nýjungar samkvæmt kenningu 

Rogers (2003). 

 

Í kenningu Rogers (2003) kemur fram að fólk tileinkar sér nýjungar 

mishratt. Hann setur fram almenna reglu um hvernig skipta megi starfsfólki 

skipulagsheilda í hópa eftir því hversu móttækilegt það er fyrir nýjungum. Í 

fyrsta hópnum eru frumkvöðlarnir (e. innovators) sem eru áræðnir og til í að 

prófa nýjungar. Þeir eru tilbúnir að taka áhættu. Hlutverk frumkvöðlanna er að 

innleiða nýjungar að utan inn í skipulagsheildina. Það eru þó ekki frumkvöðlarnir 

heldur þeir nýjungagjörnu sem eru móttækilegir fyrir nýjungum sem eru 

mikilvægastir í útbreiðsluferlinu vegna þess að þegar þeir hafa tekið við sér hefst 

notkun nýjunga og þær öðlast viðurkenningu. Þeir nýjungagjörnu (e.early 

adopters) eru sá hópur sem mótar skoðanir í samfélaginu og tileinkar sér 

nýjungar snemma en þó með ákveðnum fyrirvara. Þegar þessi hópur hefur 

viðurkennt breytingar er líklega stutt í að sá meirihluti fólks, sem er yfirleitt 

fremur móttækilegur fyrir breytingum, fylgi á eftir. Fyrri meirihluti (e.early 



29 

majority) er varfærinn hópur og án þess að geta talist leiðtogar, þeir tileinka sér 

nýjungar fyrr en aðrir. Það fólk er þó varfærnara í upptöku nýjunga en fyrstu 

tveir hóparnir. En þegar það hefur meðtekið nýjungar þá eru þær orðnar 

almennar. Seinni meirihlutinn (e. late majority) er ekki svo auðveldlega 

sannfærður um gagnsemi nýjunga. Þrýstingur félaga er líklegur til að hafa áhrif á 

ákvörðun hans. Seinni meirihluti hefur efasemdir um ágæti nýjungarinnar og 

tileinka sér ekki nýjungarnar fyrr en flestir aðrir hafa prófað. Síðasti hópurinn, 

eða sleðarnir (e. laggards) eru fangar hefðarinnar. Þeir eru tortryggnir í garð 

breytinga og tileinka sér ekki nýjungar fyrr en hún er orðin ákveðin hefð. 

Sleðarnir, eða þeir hægfara, koma síðast til með að taka upp nýjungar. Rogers 

leggur áherslu á að ekki eigi bara að líta á þann flokk með neikvæðu hugarfari. 

Þetta eru hefðarsinnar sem taka sinn tíma í að taka nýjungar fram yfir það gamla 

og góða sem hefur reynst þeim vel hingað til. Auk frumkvöðlanna sem oft stuðla 

ómeðvitað að því að koma af stað breytingaferli gegna talsmenn breytinga (e. 

change agents) mikilvægu hlutverki. Þeir greiða fyrir því að nýjungar verði 

teknar upp með því að reyna að hafa áhrif á að þær séu meðteknar eða þeim 

hafnað. Talsmaður breytinga er oft skoðanamótandi í hópnum og kemur úr hópi 

þeirra sem eru fljótir til nýjunga. Slíkur aðili getur verið góður liðsmaður í 

breytingaferli (Rogers, 2003). 

Breytingalíkan Lewins 

Kurt Lewin (1947) var sálfræðingur og má segja frumkvöðull í 

breytingastjórnun. Lewin trúði því að lykillinn að því að leysa félagslegan 

ágreining væri að auðvelda lærdóm og gera einstaklingnum kleift að ná skilningi 

og endurskapa þá skynjun og þann skilning sem hann hefði á umhverfi sínu 

(Burnes, 2004). Breytingalíkan Lewins (sjá töflu 1) er oft talið lykilframtak hans 

til breytinga skipulagsheilda og nálgun hans á breytingu í hegðun einstaklinga og 

hópa samanstendur af stjórnun breytinga og stefnu í gegnum þriggja þrepa ferli 

(Burnes, 2004). Samkvæmt Lewin (1951) er fyrsta þrepið þíða (e. unfreeze). Það 
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felur í sér að breyta núverandi ástandi og hugsunarhætti fólks og undirbúa 

breytingar. Draga verður úr þeim kröftum sem halda skipulagsheildinni í því 

jafnvægi sem hún er í dag til að ná fram væntri frammistöðu starfsmanna miðað 

við núverandi frammistöðu. Annað stigið umbreyting (e. moving) er þegar 

breytingar eiga sér stað. Á þessu stigi verður umbreyting og nokkurs konar óreiða 

í skipulagsheildinni þar sem aðlögun að breytingunum hefst. Þróun verður á 

viðhorfum og hegðun starfsfólks, markmiðum og gildum ásamt breytingum á 

skipulagi og ferlum skipulagsheildarinnar. Lokastigið er kallað endurfrysting (e. 

refreeze) og felur í sér að festa breytingar í sessi, það er að tileinka sér nýtt 

hugarástand og ná jafnvægi í breyttu ástandi. Ný hegðun innan 

skipulagsheildarinnar nær nýju jafnvægi og eru það ýmsir þættir, svo sem 

menning, reglur og venjur og skipulag sem styðja við og efla nýtt ástand 

(Bridges, 2003; Lewin, 1951).  

Lewin (1951) rannsakaði atferli einstaklinga og hópa og komst að því að 

það sem hópur hefur fram yfir einstaklinginn er hóphugsunin. Í hóp geta verið 

margir ólíkir einstaklingar sem sameiginlega hafa svipuð eða lík viðhorf og 

komst hann að þeirri niðurstöðu að auðveldara er að breyta hegðun hóps fólks 

heldur en hegðun einstaklinga. Lewin setti fram breytingalíkan um greiningu 

áhrifa krafta (e. force field analysis) snemma á 20. öldinni og eitt fyrsta 

breytingalíkanið (e. Lewin’s freeze phases change model) sem er nálgun hans um 

breytingu á hegðun einstaklinga. Enn þann dag í dag er líkan um greiningu áhrifa 

krafta og breytingalíkan Lewins undirstaða margra stjórnunarkenninga og hefur 

reynst stjórnendum og starfsfólki vel þegar staðið er andspænis breytingum. 

Nálgun Lewins snýst um mismunandi krafta sem takast á og að ekki sé horft á 

breytingar sem ákveðinn atburð heldur sem ákveðið krafta jafnvægi, það eru drif 

kraftar (e. driving forces) og hamlandi kraftar (e. resisting forces) sem vegast á 

(Hellriegel og Slocum, 2004). Nálgunin sem Lewin (1951) notar er sú að þessir 

kraftar eru sífellt að takast á og þeir ná jafnvægi sem ríkir í ákveðnum aðstæðum. 

Jafnvægið stuðlar ekki að neinum breytingum og myndar núverandi ástand eða 
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frammistöðu hóps í skipulagsheildinni. Hins vegar ef ójafnvægi ríkir á milli 

þessara krafta getur slíkt orsakað spennu sem getur síðan leitt til breytinga. 

Skipulagsheildir verða að nýta sér þessa krafta til þess að knýja fram breytingar 

og ná fram væntu ástandi eða frammistöðu í framtíðinni. Það geta þær gert með 

því að virkja þann drif kraft sem þrýstir á breytingar, draga úr hamlandi kröftum 

eða breyta stefnu kraftanna til að mynda með því að breyta mótstöðu í þrýsting 

fyrir breytingar og ná þannig fram væntri frammistöðu. Leiðin til þess að stjórna 

breytingum er sú að greina núverandi ástand og hvaða kraftar eru ríkjandi til þess 

að vinna með þá og skilja betur aðstæður (Hellriegel og Slocum, 2004; Jashapara, 

2004; Lewin, 1951). 

Kraftar geta meðal annars myndast vegna einstaklinga eða hópa, 

viðhorfa, venja eða siða og þeir geta bæði drifið áfram breytingar eða hamlað 

þeim. Drif kraftar hjá einstaklingum geta meðal annars verið metnaður, draumar 

eða óánægja með núverandi ástand sem kallar á breytingar sem má sjá á mynd 4. 

Hjá skipulagsheildum geta drif kraftar orsakast vegna niðurskurðar, nýjunga í 

tækni, aukinna umsvifa eða vegna kröfu um bætta þjónustu. Hamlandi kraftar hjá 

einstaklingum geta til að mynda verið ótti við mistök, kunnáttuleysi eða óöryggi 

við nýjungar (Hellriegel og Slocum, 2004; Jashapara, 2004). 

 

Mynd 4. Drifkraftar og hamlandi kraftar (Jashapara, 2004). 
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Hjá skipulagsheildum geta þetta verið staðnaðar venjur eða hefðir þannig að 

hlutir ná ekki fram að ganga, metnaðarleysi, stefnuleysi eða staðnaðir leiðtogar. 

Það er því mikilvægt fyrir leiðtoga og starfsmenn að greina þessa krafta til þess 

að skilja hvað það er sem kallar á breytingar. Þegar kraftarnir togast á skapast 

ójafnvægi sem kallar á breytingar til þess að ná fram væntri frammistöðu sem má 

sjá á mynd 5. Ef að einstaklingar og hópar í skipulagsheild greina þessa krafta og 

einblína á þá krafta sem þeir hafa stjórn á, þá eru meiri líkur á að fólk breyti 

hegðun og aðstæðum sem hafa áhrif á frammistöðu þeirra. Með slíkri greiningu 

geta leiðtogar komið auga á vandamál sem þarf að yfirstíga til þess að drífa áfram 

breytingaferlið í rétta átt (Hellriegel og Slocum, 2004; Jashapara, 2004). 

 

 

 

Mynd 5. Kraftakenning Lewins, jafnvægi og ójafnvægi (Jashapara, 2004). 

Hugmyndir Bridges um stjórnun umbreytinga 

Hugmyndir Bridges (2003) um stjórnun umbreytinga (e. transition) skiptist niður 

í þrjú breytingastig sem fólk fer í gegnum yfir ákveðinn tíma. Stigin þrjú eru 

eftirfarandi: 1) Endalok, viðskilnaður við fortíð (e. ending, losing, letting go), 2) 

hlutlausa svæðið (e. neutral zone) og 3) nýtt upphaf (e. new beginning) sem sjá 

má á töflu 1. 

Í fyrsta lagi felur umbreyting í sér viðskilnað við fortíð og hefst í raun á 

endalokum þar sem mikilvægt er að sleppa höndum af hinu gamla. Mikilvægt er 
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að hjálpa fólki við að sætta sig við það sem það hefur misst og aðlagast nýjum 

venjum eða nýju upphafi. Í öðru lagi kemur það tímabil sem kallast hlutlausa 

svæðið, það er þegar hið gamla er farið og það nýja er að taka á sig mynd en er 

ekki orðið algjörlega virkt. Þetta er oft skilgreint sem hið andlega tómarúm, þar 

sem fólk upplifir sig á milli gamla veruleikans og þess nýja. Á þessum tíma eru 

hlutirnir ekki gerðir á sama máta og áður en nýja aðferðin er heldur ekki orðin 

rótgróin og virkar ennþá óþægilega á fólk. Hlutlausa svæðið getur virkað 

ógnvekjandi þegar fólk skilur ekki aðstæður, það verður hrætt og hætta er á að 

það flýji ástandið eða yfirgefi skipulagsheildina. Aftur á móti getur hlutlausa 

svæðið einnig skapað tækifæri til þess að vera skapandi, bæði fyrir einstaklinga 

og skipulagsheildir. Þetta getur verið besti tíminn þar sem hægt er að koma á 

nýbreytni og þróa hlutina á þá vegu sem þeir eiga að þróast. Í þriðja lagi þarf fólk 

að þróa með sér nýja eiginleika, upplifa nýjan kraft og finna tilganginn til þess að 

breytingin gangi upp. Mjög mikilvægt sé því að stíga upp úr umbreytingunni og 

búa til nýtt upphaf (Bridges, 2003). Bridges (2003) gerir greinamun á breytingu 

og umbreytingu þar sem breyting er eitthvað sem tengist ákveðnum aðstæðum en 

umbreyting snýr að sálfræðilegu hliðinni og hefur meiri áhrif á upplifun og hina 

andlegu hlið fólks. Breyting getur meðal annars verið flutningur á vinnustað, 

stjórnendaskipti, breyting á skipulagi, tölvukerfi eða einhvers konar 

endurskipulagning. Umbreyting snýr hins vegar að einhverju óþekktu, það er ferli 

sem fólk fer í gegnum þegar það stendur andspænis nýju ástandi sem felur í sér 

breytingu (Bridges, 2003). Slíkar breytingar verða oft í deildum, innan ákveðinna 

sviða, eða víðsvegar um fyrirtækið og miðar umbreytingin að því að gera 

skipulagsheildina betri í því sem hún gerir (Denning, 2005; Gilley, o.fl., 2009). 

ADKAR líkanið 

ADKAR líkanið snýr að mannlega þættinum í breytingum með einstaklinginn í 

huga. Það hjálpar leiðtogum í breytingaferlinu til þess að ná markmiðum hratt og 

ákveðið, koma auga á breytingar í ferlinu og bera kennsl á hugsanlegar hindranir. 
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Líkanið er oft notað sem þjálfunartæki fyrir einstaklinga sem styður þá í gegnum 

breytingaferlið. Það leiðbeinir leiðtogum varðandi samskipti, stjórnun og þjálfun 

og til að bera kennsl á erfiðar breytingar í ferlinu. ADKAR líkanið (sjá töflu 1) 

samanstendur af fimm eftirfarandi þáttum: 1) A: Skilningi (e. awareness) á þörf 

fyrir breytingar, 2) D: Vilja (e. desire) til þess að styðja breytingar og taka þátt í 

þeim, 3) K: Þekkingu (e. knowledge) á því hvernig eigi að breyta, 4) A: Getu (e. 

ability) til þess að framkvæma og framfylgja breytingum og 5) R: Styrk (e. 

reinforcement) til þess að viðhalda breytingunum. Allir þessir þættir umlykja 

breytingarnar (Hiatt, 2006). Samkvæmt Hiatt (2006) eru öll þrep líkansins 

framkvæmd eftir því hvernig einstaklingurinn upplifir breytingar og þrepin verða 

að vera framkvæmd í réttri röð. Þrepin fimm skiptast niður í eftirfarandi fimm 

þætti: 

A: Skilningur: Fólki er gert ljóst að breytinga sé þörf. Einstaklingurinn fær 

skilning á því hver sé tilgangurinn með breytingunum, af hverju breytingarnar 

eru gerðar og hver áhættan sé af því að þær séu ekki gerðar. Í þessu þrepi öðlast 

einstaklingurinn einnig skilning á því hvaða ytri- og innri áhrifaþættir það eru 

sem kalla á þörfina fyrir breytingarnar og hvaða ávinning hann hefur af þeim 

(Hiatt, 2006). 

D: Vilji: Í þessu þrepi kemur fram vilji fólks til þess að styðja við breytingarnar 

og taka þátt í þeim. Viljinn er mjög einstaklingsbundinn. Vilji fólks verður til hjá 

hverjum og einum vegna eðli breytinganna, aðstæðna og innri hvötum þess. 

Vitneskjan um þörfina fyrir breytingarnar sem að hvetur löngun og vilja fólks til 

breytinga eða kemur í veg fyrir mótstöðu þess við breytingarnar (Hiatt, 2006). 

K: Þekking: Þekking samanstendur af upplýsingum, þjálfun og lærdómi sem 

nauðsynlegt er að hafa vitneskju um til þess að geta breytt. Þekking felur í sér 

upplýsingar um hæfni, atferli eða hegðun, ferla, tækni og kerfi, verklag og reglur 

og fleira sem nauðsynlegt er til þess að framkvæma breytingarnar. Reynslan sýnir 

að fólk sækist ekki eftir vitneskju og þekkingu um eitthvað sem það hefur ekki 

áhuga á að gera (Hiatt, 2006). 
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A: Geta: Þetta þrep snýst um framkvæmd breytinganna, að fylgja þeim eftir og 

getu fólks til þess að hrinda einhverju í framkvæmd með þeirri þekkingu sem 

þarf til þess. Því ekki er hægt að framkvæma það sem við ekki vitum né höfum 

þekkingu á (Hiatt, 2006). 

R: Styrkur: Þrepið snýst um að viðhalda breytingunum með því að huga að 

innri- og ytri áhrifaþáttum. Ytri þættir fela til að mynda í sér viðurkenningu, 

umbun og að halda upp á áfangasigra í tengslum við innleiðingu breytinganna. 

Innri þættir eða styrkur snúa að sjálfsánægju einstaklingsins og árangri hans sem 

verður hans persónulegi ávinningur í breytingunum. Þetta er síðasta þrepið því 

einungis er hægt að koma auga á og meta þann ávinning sem þegar hefur náðst. 

Leyndarmálið að árangursríkum breytingum liggur fyrir utan það sýnilega og þá 

annasömu starfsemi sem umlykur breytingarnar. Grundvallaratriðið að 

árangursríkum breytingum á rætur sínar að rekja í eitthvað mun einfaldara, það er 

hvernig eigi að greiða leiðina fyrir breytingum hjá einstaklingum og hópum 

(Hiatt, 2006).  

Átta þrep Kotters til árangursríkar breytingastjórnunar 

Kotter (1996) setti fram ferli sem felur í sér átta þrep til árangursríkrar 

breytingastjórnunar. Ferlið inniheldur meðal annars leiðtogahæfni, þátttöku 

starfsmanna, umbun og samskipti. Kotter gerir grein fyrir mikilvægi leiðtogans 

og framtíðarsýn ásamt því hvernig festa eigi breytingarnar í sessi hjá 

skipulagsheildum og í menningu þeirra. Til þess að breytingar verði 

árangursríkar leggur Kotter áherslu á að fara verði í gegnum öll þrepin átta, sem 

sjá má á mynd 6, til þess að komast hjá vandamálum sem yfirleitt skapast ef 

einhverju þrepinu er sleppt. Fyrstu tvö þrepin fjalla um undirbúning og 

skipulagningu, í þriðja þrepinu er komið að því að ákveða hvað skuli gera. Fjórða 

til sjöunda þrep felur í sér að koma breytingunum í verk og láta þær gerast. 

Áttunda þrep snýr svo að því að festa breytingarnar í sessi. Stefna, skipulag, 

menning og kerfi skipta máli í breytingaferlinu en mestu skiptir þó að ná fram 
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breytingu á hugarfari og atferli fólks í þessum átta þrepum. Lykillinn að 

breytingum liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er til þessara tilfinninga 

(Kotter og Cohen, 2002). Að sjá hluti í nýju ljósi getur breytt hegðunarmynstri 

fólks og leitt til betri árangurs. Breytt hugsun getur breytt hegðun enn meira og 

leitt til enn betri árangurs (Kotter og Rathgeber, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Átta þrep Kotters (Kotter, 1996). 

 

Átta þrep Kotters eru: 

1. Að skynja þörf fyrir breytingar (e. establishing a sence of urgency). Í fyrsta 

skrefinu er nauðsynlegt að huga að starfsfólkinu og virkja það með í breytingum. 

Það er gert með greiningu aðstæðna og með því að benda á og ræða um ógnanir 

og tækifæri í umhverfinu. Til að virkja stuðning fyrir áformuðum breytingum er 

mikilvægt að útskýra af hverju breytingarnar eru nauðsynlegar og hvaða 

ávinningur felist í þeim. Í upphafi breytingaferlisins er mikilvægt að starfsfólk 

skynji þörfina fyrir breytingarnar til þess að ná fram væntri samvinnu (Kotter, 

1996).  
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2. Að setja saman hóp lykilstarfsmanna sem drífur breytingarnar áfram (e. 

creating the guiding coalition). Í öðru skrefi greinir Kotter (1996) frá því að það 

þurfi að finna hóp lykilstarfsmanna til að undirbúa og leiða breytingarnar. 

Samsetning teymisins skiptir miklu máli og í því sambandi þarf að gæta að 

stöðuvaldi einstaklinga, sérfræðikunnáttu, trúverðugleika og leiðtogahæfileikum 

(Kotter, 1996). Öflugt breytingateymi er það sem felur í sér leiðtogahæfni, 

trúverðugleika, samskiptahæfileika, hefur vald eða umboð til athafna, býr yfir 

greiningarhæfni, hefur þörf til þess að skapa og getu til að innleiða breytingarnar 

(Kotter og Rathgeber, 2006).  

3. Að þróa framtíðarsýn (e. developing a vision and strategy). Kotter (1996) 

segir að vel skilgreind markmið og framtíðarsýn auðveldi breytingar með því að 

kveikja áhuga starfsmanna sem eru á móti breytingum. Framtíðarsýnin verður að 

vera lýsandi, áhugaverð, raunhæf, skýr, sveigjanleg og hægt að miðla henni. Hún 

verður að skýra af hverju breytinganna er þörf, hún verður að vera hvetjandi og 

beina fólki í rétta átt ásamt því að breyta hegðun fólks á skjótan og árangursríkan 

hátt (Kotter og Rathgeber, 1996).  

4. Að miðla breyttri framtíðarsýn (e. communicating the change vision). 

Fjórða skref Kotters (1996) fjallar um boðskipti. Stjórnendur og leiðtogar verða 

að upplýsa starfsfólk um framtíðarsýnina og gæta að því að skilaboðin séu skýr 

og augljós. Raunverulegt afl framtíðarsýnar verður ekki að veruleika nema flestir 

aðilar skipulagsheildar hafi sameiginlegan skilning á markmiðum hennar og 

stefnu. Boðleiðir verða að vera árangursríkar og margþættar til þess að koma 

réttum skilaboðum á framfæri. Það getur verið í formi starfsmannafunda, 

hópfunda, tölvupósta, blaðaútgáfu eða bæklinga, minnismiða, kynninga, síma- og 

fjarfunda, þjálfunar og vinnustofa ásamt fleiru. Óformleg samtöl við starfsfólk 

eða einstaklings samtöl geta einnig reynst vel. Í þessu skrefi þurfa 

breytingaleiðtogar að sýna fordæmi og gæta þess mjög að hafa skilaboðin skýr og 

augljós (Kotter, 1996). 
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5. Að virkja starfsfólkið í breytingum og gera áætlun (e. empowering 

employees for broad based action). Fimmta skrefið snýst um að koma í veg fyrir 

andstöðu og segir Kotter (1996) að efla þurfi breiðan hóp starfsmanna til virkra 

aðgerða. Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja sem flest 

starfsfólk til aðgerða. Það þarf því jafnframt að fjarlægja hindranir og koma í veg 

fyrir andstöðu við breytingarnar. Það þarf að veita fólki þjálfun, bæði með 

tæknilegu og félagslegu tilliti því þær venjur sem fólk er búið að koma sér upp í 

mörg ár þarf að laga að framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. Þannig er 

viðhorfsþjálfun starfsmanna ekki síður mikilvæg en lærdómur á tæki og tól. 

Hópurinn sem leiðir breytinguna verður að gera sér grein fyrir því að áhætta er 

einnig hluti af ferlinu. Mannlegi þátturinn er mikilvægur þáttur sem alls ekki má 

gleyma og árangur erfiðisins þarf að koma í ljós innan skamms tíma því þegar 

ávinningnum og árangrinum er náð þá virkar það mjög hvetjandi á fólk (Kotter 

og Rathgeber, 2006). 

6. Að búa til áfangasigra (e. generating short-term wins). Kotter (1996) fjallar í 

sjötta skrefi um að ná fram áfangasigrum. Allt breytingaferlið kallar á mjög 

mikla vinnu margra aðila og eru áfangasigrar vitnisburður um að öll vinnan sé 

erfiðisins virði og að trú starfsfólks og vinnugleði sé í hámarki. Áfangasigrar 

hjálpa til við að koma af stað nauðsynlegum skriðþunga í breytingaferlinu og 

draga kraftinn úr því fólki sem hefur sett sig upp á móti breytingunum. 

7. Að hafa úthald og nýta ávinning til enn meiri breytinga (e. consolidating 

gains and producing more change). Sjöunda skref Kotters snýst um að hafa 

úthald. Mikilvægt er í breytingaferli að draga saman þann árangur sem hefur 

áunnist og samgleðjast. Mörgum hættir þó til að gleðjast um of yfir unnum sigri 

og telja sig hafa þegar náð loka árangri þegar í raun er einungis um áfangasigur 

að ræða. Afleiðing þess er að nauðsynleg einbeiting hverfur og það dregur úr 

árangri við að bæta stöðuna. Varast þarf að halda því fram að erfiðleikarnir séu 

að baki og árangurinn að fullu kominn í ljós. Leiðtogar í breytingum verða einnig 

að varast að gefast ekki upp áður en verkið er að fullu unnið (Kotter, 1996).  
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8. Að festa nýbreytnina í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). 

Menning skipulagsheildar tekur langan tíma að þróast og mótast líkt og tilraun 

starfsfólks til að breyta starfseminni. Menning breytist aðeins eftir að aðgerðir 

hafa breytt hegðun fólks, eftir að hin nýja hegðun hefur leitt til ávinnings fyrir 

hópinn í nokkurn tíma og þegar fólk hefur séð tengslin milli nýrrar hegðunar og 

bættrar frammistöðu. Áttunda skrefið snýst um að eftir því sem fólk skilur 

ríkjandi menningu því líklegra er það að skilja hvernig auka megi þörfina fyrir 

breytingar og hvernig ný framtíðarsýn verði mótuð. Árangursríkar áætlanir eru 

nauðsynlegar til að festa nýjar leiðir í sessi. Það er til að tryggja að starfsfólk sýni 

hvernig það nálgast viðfangsefnið, hegðunina og viðhorf sem hafa orðið að venju 

fyrir skipulagsheildina og leikur lykilhlutverk fyrir framtíðina (Kotter, 1996).  

Greiningarlíkan Roland van Linge  

Greiningarlíkan van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2007) byggir á því að 

árangursrík innleiðing þurfi samræmi milli þess sem nýjungin krefst og einkenna 

frá umhverfi og núverandi starfshátta (sjá mynd 7). Þetta innleiðingarferli felur í 

sér að nota greiningarviðtöl til að greina umhverfi og kröfur nýjungarinnar í 

fjórum víddum. Þessar víddir eru starfsemi, mannauður, pólitík og menning. Í 

líkani van Linge er óvissa aðalhugtakið. Hann skilgreinir óvissu sem aðstæður 

sem ekki er víst að verði, þrátt fyrir að það sé líklegt. Annað lykilhugtak er 

samræmi. Ef eitthvað er í samræmi (e. congruity), þá er það samþykkt, passar við 

eða fellur að. Misræmi milli þeirra aðstæðna sem nýjungin krefst og þeirra 

aðstæðna sem þegar eru til staðar, ákvarðar hvaða innleiðingaraðferðir verða 

notaðar (Os-Medendorp o.fl., 2007). Þetta hugtak hefur einnig verið kallað 

samþýðanleiki (Rogers, 2003).  
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Mynd 7. Greiningarlíkan van Linge (Os-Medendorp o.fl., 2007). 

 

 

Í líkani van Linge er gert ráð fyrir að tekið sé greiningarviðtal við 

lykilaðila með það að markmiði að sjá misræmi á milli nýjungar og núverandi 

starfshátta. Eftir greiningarviðtalið við lykilaðila eru kröfur verkefnisins og þeir 

þættir sem voru til staðar bornir saman. Síðan er innleiðing sniðin að þörfum 

vettvangsins. Mismunandi er hvaða breytingar þarf að gera til að innleiðing verði 
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árangursrík á hverjum stað fyrir sig. Gert er ráð fyrir að greiningarviðtalið feli í 

sér þessa þætti:  

Starfsemi: Skipulagning vinnuferla, útdeiling verkefna, markhópur  

Mannauður: Þekking og hæfni fagstétta, teyma og mannauðsstjórnun  

Pólitík: Jafnræði á milli stétta, valdastöður og pólitískir ferlar  

Menning: Gildi tengd hjúkrun; menning deildarinnar (Os-Medendorp 

o.fl., 2007).  

Greiningarlíkan van Linge byggir á því að greina samræmi eða 

samþýðanleika milli nýjungar og umhverfis. Fræðileg þekking á nýjung eða 

málefni innleiðingar skiptir líka máli. Umhverfið þar sem á að innleiða nýjung 

getur verið flókið vegna margra og breytilegra þátta. Þessir þættir geta haft áhrif 

hverjir á aðra. Innleiðingarferill kallar á nákvæman undirbúning til að fá góðan 

árangur. Óvissulíkan van Linge er hannað til að setja flókið efni í skipulag og 

þess vegna þarf að hafa í huga að hvaða leyti umhverfið og innleiðingaráætlunin 

passar saman. Umhverfisþættir geta breyst og hætta er á því að 

innleiðingaráætlunin sé ekki lengur viðeigandi vegna breyttra aðstæðna. Þrátt 

fyrir að grunnþekking fræðanna um innleiðingu geti verið sú sama alls staðar, þá 

geta innleiðingaráætlanir verið mismunandi frá einni menningu til annarrar (Os-

Medendorp o.fl., 2007).  

Hugtakalíkan Greenhalgh og félaga  

Greenhalgh o.fl. (2004) settu fram hugtakalíkan fyrir útbreiðslu og sjálfbærni á 

innleiðingu nýjunga innan heilbrigðisþjónustu og skipulagheilda. Líkanið er 

hringferli sem gefur möguleika á skipulagningu, framkvæmd, innsýn og 

endurskipulagi. Líkanið byggir á því að samþætta reynslu, dómgreind og 

sérfræðiþekkingu með gagnreyndri aðferð, til þess að skila sem mestum árangri 

og gera þjónustu við langveika skilvirkari. Líkanið er hugsað sem minnisblað eða 

yfirlitsblað um tenginu mikilvægra og flókinna þátta sem koma að 

innleiðingarferlinu. Lykilþættir innleiðingar sem notaðar eru í hugtakalíkaninu 
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eru byggðir á kenningum Rogers (2003) og á ályktunum úr fjölda nýlegra 

rannsókna á nýjungum í þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Þessa þætti má sjá á mynd 

8: Innleiðing (e. innovation), upptaka á innleiðingunni (e. adoption by 

induvituals), dreifing og útbreiðsla (e. diffusion and dissemination), forsenda 

kerfisins til innleiðingar (e. system antecedents for innovation), móttækileiki 

kerfisins (e. system readiness for innovation), ytra umhverfi (e. outer context), 

innra umhverfi (e. inner context), tenging (e. linkage) og að festa innleiðinguna í 

sessi (e. implentation and routinization). 

  

 

 

Mynd 8. Hugtakalíkan Greenhalgh o.fl., (2004). 

 

Samkvæmt skilgreiningu Greenhalgh o.fl. (2004) þá tileinka einstaklingar sér 

nýjungar og dreifa þeim á mismunandi hraða til annarra. Sumar nýjungar eru 

aldrei innleiddar og öðrum er sjálfhætt. Mikið er til af sterkum sönnunargögnum 
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úr sálfræði og félagsfræði, þar með talið heilsufélagsfræði, sem styðja 

hugmyndina um lykilþætti innleiðingar á nýjungum, sem skýra mikið af 

breytileika á því hversu fljótt nýjungar eru samþykktar. Nýjungar sem hafa 

skýran, ótvíræðan kost, í annað hvort skilvirkni eða hagkvæmni, eru auðveldlega 

samþykktar og hrint í framkvæmd. Ef hugsanlegir notendur sjá ekki ávinning eða 

forskot við innleiðingu á nýjunginni þá munu þeir ekki íhuga hana frekar, eða 

með öðrum orðum, einhver ávinningur eða forskot er talið nauðsynlegt fyrir 

innleiðingu. Engu að síður þá er ávinningur, einn og sér, ekki trygging fyrir því 

að nýjung sé samþykkt. Ef einstaklingurinn skynjar að nýjungin beri með sér 

mikla óvissu um niðurstöður, sem honum finnast áhættusamar, er ólíklegra að 

hún verði samþykkt.  

Í innleiðingarferlinu sitja einstaklingar yfirleitt ekki aðgerðalausir og bíða 

þess sem verða vill. Frekar leita þeir nýjunga, gera tilraunir með þær, meta þær, 

finna (eða ekki) tilgang með þeim, þróa tilfinningar (jákvæðar eða neikvæðar) 

varðandi þær, storka þeim, hafa áhyggjur vegna þeirra, kvarta yfir þeim, vinna í 

kringum þær, öðlast reynslu af þeim, breyta þeim svo að þær passi fyrir tiltekin 

verkefni og reyna að bæta eða endurhanna þær, oft eftir umræður við aðra 

notendur. Þessi fjölbreytti listi yfir aðgerðir og tilfinningar leggur áherslu á flókið 

eðli innleiðingar sem ferli. Þýðing nýjungarinnar hefur mikil áhrif á ákvörðunina 

um innleiðingu. Ef þýðing nýjungarinnar tengist þýðingu yfirstjórnar, neytenda 

þjónustunnar og annarra sem málið varðar þá eru meiri líkur á að innleiðingin 

gangi í gegn. Þýðing nýjungarinnar er yfirleitt ekki fastmótuð heldur er hægt að 

semja um hana og endurmóta, til dæmis með umræðu innan stofnunarinnar eða 

milli ýmissa stofnanna. Árangursrík innleiðing er líklegri ef þeir sem standa að 

innleiðingunni hafa áframhaldandi aðgang að upplýsingum um hvað nýjungin er 

og fái nægilega þjálfun og stuðning í málefnum innleiðingarinnar til að aðlaga 

nýjungina að daglegu starfi (Greenhalgh o.fl., 2004). 

Sumir einstaklingar hafa sérstök áhrif á skoðanir og athafnir starfsfélaga 

sinna. Þeir sem eru sterkir leiðtogar, til dæmis sérfræðingar, hafa áhrif í gegnum 
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vald sitt og stöðu og þeir sem hafa áhrif á jafningja sína beita áhrifum sínum með 

fordæmi sínu og trúverðugleika. Skoðanamyndandi leiðtogar geta haft annað 

hvort jákvæð eða neikvæð áhrif. Ef verkefnið er ekki nægilega áhugavert, til 

dæmis hvað skýrleika markmiða, skipulags og gagna varðar, þá mun það ekki fá 

stuðning helstu leiðtoganna. Jafnvel þótt öflug áhrif skoðanamyndandi leiðtoga 

sé vel þekkt, þá hefur það oft haft neikvæð áhrif að leita gagngert eftir stuðningi 

þeirra við áætlaðar breytingar. Þegar einstaklingar koma innleiðingu nýjungar til 

leiðar á stofnunum þá er hún er líklegri til að heppnast ef lykilmenn í félagsnetinu 

eru tilbúnir til að styðja við hana. Mismunandi hlutverk talsmanna sem koma að 

skipulagi nýjungarinnar eru (1) brautryðjandinn, sem gefur frumkvöðlum 

innleiðingarinnar sjálfstæði frá reglum stofnunarinnar, verklagsreglum og kerfum 

svo þeir geta að komið með skapandi lausnir á núverandi vandamál, (2) leiðtogi 

umbreytinga, sem fær stuðning frá öðrum meðlimum stofnunarinnar, (3) 

stuðpúðinn, sem skapar opið eftirlitskerfi til að tryggja að frumkvöðlarnir nýti 

aðstöðu stofnunarinnar og tryggja að þeir hafi einnig tækifæri á að starfa á 

skapandi hátt, og að lokum (4) framkvæmdasinninn, sem kemur á fót þverfaglegu 

samstarfi innan stofnunarinnar (Greenhalgh o.fl., 2004).  

Stofnun sem vinnur markvisst að því að finna, fanga, túlka, deila, móta 

og endurkóða nýja þekkingu, til að tengja hana við núverandi þekkingu sína, og 

nýta hana á viðeigandi hátt, verður betur fær um að tileinka sér nýjungar, 

sérstaklega þær sem innihalda tækni. Forsendur innleiðingar nýjunga eru, 

núverandi þekking og færni innan stofnunarinnar, fyrirliggjandi tækni, menning 

sem er opin fyrir nýjum hugmyndum og forysta sem leggur áherslu á 

þekkingarmiðlun. Sú þekking sem er grundvöllur innleiðingar, miðlunar og 

framkvæmdar flókinnar nýjungar innan stofnunar er ekki hlutlaus eða gefin. 

Heldur er hún uppbyggð félagslega og henni er oft mótmælt og stöðugt verður að 

leita lausna milli aðila innan stofnunarinnar. Sterkt, fjölbreytt, og sveigjanlegt 

samskiptanet milli stofnana, einkum tækifæri fyrir þverfaglega teymisvinnu í 
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stjórnunarstöðu, og öfugt, hjálpar þessu ferli og greiðir fyrir þróun sameiginlegs 

tilgangs og gilda í tengslum við innleiðingu nýjungar.  

Samantekt 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að erfiðlega getur gengið að innleiða mótaða 

stefnu eða nýjungar með tilætluðum árangri. Innleiðing nýjunga er krefjandi 

verkefni og krefst skuldbindingar og úthalds leiðtoganna. Það er mjög mikilvægt 

að innleiðingarferlið sé vel skipulagt og að stuðningur stjórnenda og starfsmanna 

tryggður í upphafi. Við innleiðingu nýjunga er mikilvægt fyrir leiðtoga að setja 

fram áætlun og stefnu ásamt því að huga að skipulagi, menningu og tækni. Allt 

þetta skiptir máli en megin kjarninn snýr hins vegar alltaf að því að breyta 

hegðun fólks. Breytingar á hegðun fólks verða til þegar höfðað er til tilfinninga 

þess. Árangursrík innleiðing felst oft í því að gera sér grein fyrir þeim hindrunum 

sem til staðar eru á hverjum stað og að temja sér að hugsa í lausnum svo hægt sé 

að þróa árangursríka innleiðingaráætlun sem skilar árangri fyrir sjúklingana. 

Mikilvægt er að skoða mismunandi stjórnunarleiðir sem að nýtast við 

breytingarferli. Mismunandi stjórnunarstílar og aðferðir geta virkað vel saman. 

Innleiðing felur meðal annars í sér miðlun þjónustunnar innan stofnunarinnar, 

almenna umræðu starfsmanna um þýðingu hennar fyrir aðstæður og störf hvers 

og eins, nauðsynlega mótun og innleiðingu verkferla, breytingar á viðhorfum og 

hvatningu til starfsfólks til afhafna og virkni. Það er því afar brýnt að 

skipulagning á innleiðingu nýjungarinnar sé vel unninn og að stuðningur 

stjórnenda og starfsmanna tryggður í upphafi. Kenningar og líkön í 

breytingarstjórnun, leiðbeina í hverju breytingaferlið felst og um hvernig 

bregðast eigi við ýmsum uppákomum í innleiðingarferlinu. Mikilvægt er að nýta 

þá þætti og möguleika á farsælum leiðum og lausnum við innleiðingu á 

nýjungum sem þessar kenningar og líkön hafa upp á að bjóða.  

Þær aðferðir sem notaðar eru við innleiðingu og stjórnun breytinga í stórum 

skipulagsheildum samræmist að mörgu leyti kenningum og líkönum innan 
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stjórnunarfræðanna. Hægt er að aðlaga þessar aðferðir og nota við innleiðingu 

nýjunga innan heilbrigðiskerfisins og með góðum undirbúningi ættu þær að geta 

orðið farsælar.  
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Aðferð 

Tilgangur verkefnisins er að leggja fram gagnreyndan gátlista um innleiðingu á 

sérhæfðri hjúkrunarþjónustu fyrir fólk með langvinn veikindi. Til þess þarf að 

greina þá þætti sem einkenna sérhæfða hjúkrunarþjónustu og að greina hverjir 

eru lykilþættir við innleiðingu sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu fyrir langveika 

einstaklinga.  

Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Gerð var fræðileg samantekt á kerfisbundin hátt á einkennum sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga. Fræðileg samantekt er 

kerfisbundin aðferð þar sem vísindagreinum er safnað og unnið úr niðurstöðum 

þeirra eftir fyrirfram ákveðnum þrepum á vísindalegan hátt, eins og í öðrum 

vísindalegum rannsóknum (Whittemore og Knafl, 2005). Þessi aðferð er notuð til 

að fá ítarlegt yfirlit yfir ákveðið viðfangsefni og byggja þannig upp 

þekkingargrunn. Jafnframt er þessi aðferð notuð þegar verið er að safna saman 

gagnreyndri þekkingu, til dæmis við vinnu á klínískum leiðbeiningum (Polit og 

Beck, 2008). Sé samþætt yfirlit rannsókna unnið á kerfisbundinn hátt (e. 

systematic literature review) aukast gæði þess. Slíkt krefst þess að skýrar reglur 

séu um hvaða þætti rannsóknir þurfa að innihalda til að vera teknar inn eða vera 

útilokaðar, meðal annars til þess að hægt sé að endurtaka samþættingu rannsókna 

á efninu og fá sambærilegar niðurstöður (Polit og Beck, 2008). Val á 

rannsóknaraðferð þarf að taka mið af tilgangi og markmiðum rannsóknar. 

Fræðileg samantekt sem unnin er á kerfisbundin hátt var sú aðferð sem var valin 

við útfærslu á þessu meistaraverkefni þar sem hún var talin henta vel til að ná 

þeim markmiðum sem sett voru fram. Valdar voru rannsóknir eftir fyrirfram 

ákveðnum skilyrðum, sem greint er frá hér að neðan, og niðurstöður þeirra 

samþættar.  
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Markmiðið var að taka saman og meta á kerfisbundinn hátt einkenni 

sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga og stuðla að 

markvissum vinnubrögðum hjúkrunarfræðinga sem vinna að innleiðingu bættrar 

hjúkrunarþjónustu sem stuðlar að betri útkomu fyrir sjúklingahópinn sem þeir 

sinna. Vel gerðar kerfisbundnar fræðilegar samantektir geta því leitt til bættrar 

meðferðar þeirra og eru einnig nýttar til að þróa klínískar leiðbeiningar 

(Grimshaw o.fl., 2003; Whittemore og Knafl, 2005).  

Rannsóknargreinarnar sem notaðar voru í fræðilegu samantektina í þessu 

verkefni voru rýndar og metnar með gæðastaðlinum „Quality of study 

instrument“ (QoSI), með góðfúslegu leyfi frá Auðnu Ágústsdóttur á notkun 

mælitækisins. Sjá má eintak af mælitækinu í viðauka 1. Greinarnar urðu að fá að 

lágmarki 24 stig eða meira af 44 stigum mögulegum til að vera í samantektinni. 

Þetta greiningartæki skoðar fjögur helstu svið í hverri rannsókn: Kynningu og 

inngang, aðferðafræði, greiningu gagna og niðurstöður og að lokum ályktanir, 

lokaorð og tillögur. Alls eru 22 sérstakar viðmiðanir metnar og gefin töluleg 

einkunn frá 0 til 2, sem þýðir frá því að vanta alveg yfir í að vera af góðum 

gæðum. Töluleg gildi þýða: 0 = kemur ekki fram, 1 = kemur fram að hluta, 2 = 

kemur skýrt fram. Það skal tekið fram að mat á gæðum fyrir birtar greinar geta 

verið skekktar með túlkun höfundar varðandi dýpt upplýsinga sem fram koma í 

greinunum (Smith og Stullenbarger, 1991; Smith o.fl., 1993).  

Gagnasöfnun 

Leitað var rannsókna í gagnabönkunum Pubmed/Medline, (hluti af Elsevier), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Joanna 

Briggs Institute, Scopus, (hluti af ProQuest) og the Cochrane Database of 

Systematic Reviews sem birst höfðu á tímabilinu janúar 2000 til ágúst 2012. 

Einnig var farið inn á leitarstrengi á netinu eins og hvar.is sem er landsaðgangur 

að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum og Google fræðasetur. Auk þess var 

gerð eltileit í heimildalistum greina sem tengdust efninu. Heimildir voru metnar 
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af höfundi í eftirfarandi þrepum: Titill skimaður og þær heimildir sem féllu að 

viðmiðum voru valdar. Útdráttur greinar var lesinn og metinn samkvæmt 

inntöku- og útilokunarviðmiðum. Öll greinin var lesin og aftur fór fram ítarlegt 

mat miðað við inntöku- /útilokunarskilyrði.  

Við leitina voru notuð leitarorðin, hjúkrunarþjónusta (e. nurse-led), 

hjúkrun (e. nursing), útkoma sjúklinga (e. patient outcomes), langvinn veikindi 

(e. chronic illness) innleiðing (e. innovation) og stjórnun (e. management). Leitað 

var eftir eigindlegum og megindlegum ritrýndum rannsóknargreinum um 

hjúkrunarþjónustu (e. nurse-led) og hjúkrun (e. nursing). Heimildirnar voru allar 

á ensku. Lesnir voru titlar og útdrættir í heimildum sem skiluðu sér í leitinni. Við 

gagnaöflun á rannsóknum á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu voru sett eftirfarandi 

skilyrði til að heimild yrði valin:  

 Að fjallað væri um hjúkrunarþjónustu, innleiðingu hennar, 

útkomu eða árangur 

 Að hún væri á ensku eða íslensku 

 Að um hjúkrunarþjónustu fyrir fullorðna einstaklinga, 18 ára og 

eldri, væri að ræða 

 Að rannsóknir væru útgefnar árið 2000 eða síðar 

Rannsóknum á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu hefur fjölgað síðasta áratug í 

hinum vestræna heimi. Til er töluvert af rannsóknum og efni tengdu sérhæfðri 

hjúkrunarþjónustu á mörgum sviðum innan hjúkrunar. Við leitina í Cochrane 

gagnagrunninum voru notuð leitarorðin, hjúkrunarþjónusta (e. nurse led), 

innleiðing (e. innovation), hjúkrun (e.nursing) og stjórnun (e. managment) og 

skilaði hún 12 heimildum. Við leit í CINHAL gagnagrunninum með 

leitarorðunum, hjúkrunarþjónusta, innleiðing og stjórnun, fundust 3 heimildir. 

Leit í Pubmed/Medline gagnagrunninum með leitarorðunum hjúkrun og 

hjúkrunarþjónusta, innleiðing og útkoma sjúklinga (e. patient outcomes) skilaði 

38 heimildum. Leit í Scopus gagnagrunninum með leitarorðunum 

hjúkrunarþjónusta, innleiðing, stjórnun og útkoma sjúklinga skilaði 56 
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heimildum. Við leit í Joanne Briggs institute gagnagrunninum með leitarorðunum 

hjúkrunarþjónusta, innleiðing og útkoma sjúklinga skilaði leitin 25 heimildum. 

Þegar fyrstu leitarorðin voru sett inn komu upp 134 heimildir og eltileit skilaði 7 

heimildum. Útdrættir sem komu fyrir oftar en einu sinni á milli gagnabanka voru 

fjarlægðir. Voru þá eftir 83 útdrættir. Farið var yfir alla titla og útdrætti og valdar 

heimildir sem féllu að samantektinni. Eftir stóðu 34 útdrættir og voru þær 

heimildir lesnar á gagnrýninn hátt með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða. 

Að endingu voru 31 heimild valdar í samantektina sem þjónuðu tilgangi 

verkefninsins. Sjá mynd 9 um heimildaleitina.   

 

 

Mynd 9. Heimildaleit 
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Til að gera gagnasöfnunina nákvæmari, auðvelda úrvinnslu og samþættingu 

gagna voru helstu upplýsingar heimilda færðar inn á yfirlitsblað. Yfirlit 

heimildagreiningar er í töflu 2. Þar var skráð höfundarnafn, útgáfuár, 

upprunaland, rannsóknaraðferð, þátttakendur og einkunn heimilda úr 

greiningatækinu “Quality of study instrument”. Rannsóknirnar á einkennum 

sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu voru metnar samkvæmt hugmyndafræði 

Donabedian um gæðaþjónustu í heilbrigðiskerfinu sem hefur það að leiðarljósi að 

auka gæði, öryggi og hagkvæmni. Grunnur hugmyndafræði Donabedian er 

þrískiptur þar sem skipulag og framkvæmd þjónustunnar segir til um árangur 

hennar og voru heimildir greindar samkvæmt því.  

Takmarkanir og kostir fræðilegu samantektarinnar 

Þrátt fyrir að þjóna tilgangi sínum er þessi kerfisbundna fræðilega samantekt 

nokkrum takmörkunum háð er lúta að aðferðarfræðinni sem notuð var. Í fyrsta 

lagi mætti skýra betur frá hættunni á skekkju í hinum einstöku rannsóknum 

yfirlitsins. Í öðru lagi má geta þess að ekki er öruggt að allar rannsóknir um efnið 

hafi verið teknar með. Einungis voru teknar með heimildir á ensku. Í þriðja lagi 

var ekki gerð handleit að viðbótarrannsóknum í því skyni að ná yfir allar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið (Polit og Beck, 2008). Vegna þeirrar 

aðferðafræði sem höfundur reyndi að viðhafa við mat á rannsóknunum og þeirra 

viðmiða sem notuð voru við heimildaleit, úrvinnslu heimildanna og gerð 

yfirlitsins, þá má líta svo á að niðurstöðurnar hafi gildi fyrir hjúkrun. 

 

 

 



52 

Tafla 2 Yfirlit heimildagreiningar yfir rannsóknir á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 
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Niðurstöður kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar  

Verkefnið byggir á hugmyndafræði Donabedian um gæðaþjónustu í 

heilbrigðiskerfinu sem hefur það að leiðarljósi að auka, gæði, öryggi og 

hagkvæmni. Grunnur hugmyndafræði Donabedian er þrískiptur þar sem skipulag 

og framkvæmd þjónustunnar segir til um árangur hennar (Donabedian, 1989). 

Niðurstöður voru túlkaðar með það í huga að greina einkenni sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu sem heimildir fjölluðu um. Af þrjátíu og einni heimild sem 

greindar voru, voru sex sem báru saman hjúkrunarþjónustu við læknaþjónustu. 

Tuttugu og fimm heimildir voru um sérhæfða hjúkrunarþjónustu sem var borin 

saman við hefðbundna hjúkrunarþjónustu. Úrtökin og útkomumælingar voru 

ólíkar og þess vegna erfitt að bera niðurstöður rannsóknanna í yfirlitinu saman. 

Verður þess vegna sagt frá rannsóknarniðurstöðum á lýsandi hátt. Í viðauka 2 er 

vinnuskjal með nánari úttekt á greindum heimildum fyrir áhugasama lesendur.  

Skipulag þjónustunnar 

Skipulag þjónustunnar er undirstaða hennar og í því felst allt umhverfi 

þjónustunnar svo sem stjórnkerfið, fjármagn, tækjabúnaður og mannafli. Þekking 

og færni starfsmanna ásamt samsetningu og nýtingu mannaflans er mikilvægur 

þáttur skipulagsins. Það er á ábyrgð stjórnenda að sjá til þess að viðeigandi 

búnaður og mannafli sé til staðar. Auk þess þurfa þeir að sjá til þess að umhverfið 

styðji við góða starfshætti. Heilbrigðisþjónusta miðar að því að lækka kostnað, 

auka gæði og framfylgja verklagsreglum sem byggðar eru á gagnreyndri 

þekkingu. Mikilvægt er að skoða umhverfi þjónustunnar, hvernig það er samsett, 

hvar þjónustan er veitt og fyrir hverja (Donabedian, 1988/1997).  

Rannsóknirnar sem heimildirnar greina frá komu frá Evrópu, 

Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Sjá má samantekt um upprunaland 

rannsókna í töflu 3. Sex heimildir voru fjölþjóðlegar (Keleher o.fl., 2009; Laurant 

o.fl., 2009; Lee og Park, 2010; Ndosi o.fl., 2011; Rees og Williams, 2009; Taylor 

o.fl., 2005). Níu heimildir komu frá Bretlandi (Harris og Cracknell, 2005; 
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Horrocks, Anderson og Salisbury, 2002; New o.fl., 2003; Raftery, Yao, Murchie, 

Campbell, og Ritchie, 2005; Wallymahmed, Morgan, Gill og MacFarlane, 2011; 

Walsh o.fl., 2003; Williams o.fl., 2005; Whitaker, Butler, Semlyen og Barnes, 

2001; Woodward, Wallymahmed, Wilding og Gill, 2010), fjórar heimildir frá 

Hollandi (Broers o.fl., 2006; Laurant, Hermens, Braspenning, Sibbald og Grol, 

2004; Moser o.fl., 2008; Os-Medendorp o.fl., 2007), fjórar heimildir frá 

Bandaríkjunum (Baker o.fl., 2005; Dontje o.fl., 2012; Watts o.fl., 2009; 

Whittemore o.fl., 2004), tvær heimildir frá Spáni (Morales-Asencio o.fl., 2008; 

Portilo, 2008), tvær heimildir frá Svíþjóð (Edwall, Danielson og Öhrn, 2009; 

Efraimsson o.fl., 2008) og ein heimild frá hverju landi fyrir sig, Ástralíu (Fuller 

o.fl., 2004), Kanada (Markle-Reid o.fl., 2011), Írlandi (Casey, 2007) og Íslandi 

(Ingadottir og Jonsdottir, 2010). Fimmtán mismunandi rannsóknarsnið voru í 

rannsóknunum. 

 

Tafla 3. Upprunaland rannsókna 

Upprunaland Heimildir 

Fjölþjóðleg Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Lee og Park, 2010; 

Ndosi o.fl., 2011; Rees og Williams, 2009; Taylor o.fl., 2005 

Bretland 

 

Harris og Cracknell, 2005; Horrocks o.fl., 2002; New o.fl., 

2003; Raftery o.fl., 2005; Wallymahmed o.fl., 2011; Walsh o.fl., 

2003; Williams o.fl., 2005; Whitaker o.fl., 2001; Woodward 

o.fl., 2010  

Holland Broers o.fl., 2006; Laurant o.fl., 2004; Moser o.fl., 2008; Os-

Medendorp o.fl., 2007 

Bandaríkin Baker o.fl., 2005; Dontje o.fl., 2012; Watts o.fl., 2009; 

Whittemore o.fl., 2004 

Spánn  Morales-Asencio o.fl., 2008; Portilo, 2008 

Svíþjóð Edwall o.fl., 2009; Efraimsson o.fl., 2008 

Ástralía Fuller o.fl., 2004 

Kanada Markle-Reid o.fl., 2011 

Írland Casey, 2007 

Ísland Ingadottir og Jonsdottir, 2010 
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Sex heimildir af þrjátíu og einni voru fjölþjóða samantektargreinar sem 

skoðuðu rannsóknir sem voru framkvæmdar á mörgum starfsstöðvum og 

mismunandi hjúkrunarþjónusta var veitt bæði í grunnþjónustu og sérhæfðri 

grunnþjónustu (Horrocks o.fl., 2002; Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2004; 

Laurant o.fl., 2009; Lee og Park, 2010; Rees og Williams, 2009). Tólf rannsóknir 

fóru fram á göngudeildum sem veittu sérhæfða hjúkrunarþjónustu (Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Ndosi o.fl., 2011; New o.fl., 2003; Os-Medendorp o.fl., 2007; 

Portilo, 2008; Raftery o.fl., 2005; Taylor o.fl., 2005; Walsh o.fl., 2002; 

Wallymahmed o.fl., 2011; Watts o.fl., 2009; Whitaker o.fl., 2001; Williams o.fl., 

2005), átta rannsóknir voru um sérhæfða hjúkrunarþjónustu á heilsugæslu (Baker 

o.fl., 2005; Dontje o.fl., 2012; Edwall o.fl., 2009; Efraimsson o.fl., 2008; Fuller 

o.fl., 2004; Harris og Cracknell, 2005; Moser o.fl., 2008; Woodward o.fl., 2010), 

ein á bráðadeild (Casey, 2007) og tvær samanburðarrannsóknir þar sem sérhæfð 

hjúkrunarþjónusta borin saman við hefðbundna hjúkrunarþjónustu á legudeildum 

á sjúkrahúsi (Broers o.fl., 2006; Walsh o.fl., 2003). Tvær rannsóknir voru um 

sérhæfða hjúkrunarþjónustu sem var veitt í heimahúsum í gegnum þjónustu 

heimahjúkrunar (Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008) og ein 

rannsókn var einnig með þjónustu í heimahúsum í gegnum þjónustu göngudeildar 

(Ingadottir og Jonsdottir, 2010). Sjá má yfirlit um hvar hjúkrunarþjónustan var 

veitt í töflu 4.  

Sú aðferð sem var notuð við að veita þjónustu var misjöfn. Þjónusta var ýmist 

veitt í gegnum síma, í heimavitjunum eða innan stofnana og stundum voru allir 

þessir þættir þjónustunnar í boði. Nálgunin var bæði einstaklingsmiðuð og í formi 

hópmeðferðar. Veitt var stuðningsmeðferð, reykleysismeðferð, viðtalsmeðferð, 

sálgæslumeðferð og boðið upp á ráðgjöf og þverfaglega samvinnu. Í þeim 

rannsóknum sem voru greindar var boðið upp á þverfaglega samvinnu við 

sérfræðinga í hjúkrun, sérhæfða hjúkrunarfræðinga, almenna hjúkrunarfræðinga, 

lækna, félagsráðgjafa, næringarfræðinga, iðjuþjálfa, lyfjafræðinga, sjúkraþjálfara 

fótaaðgerðafræðinga, heilsuráðgjafa og heilbrigðisstarfsmenn frumbyggja. 
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Tafla 4. Skipulag þjónustunnar – Hvar hjúkrunarþjónustan var veitt 

Þjónustan var veitt Heimildir 

Á göngudeildum Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2004; Lee og Park, 2010; Ndosi o.fl., 2011; 

New o.fl., 2003; Os-Medendorp o.fl., 2007; Portilo, 2008; 

Raftery o.fl., 2005; Taylor o.fl., 2005; Walsh o.fl., 2002; 

Wallymahmed o.fl., 2011; Watts o.fl., 2009; Whitaker 

o.fl., 2001; Williams o.fl., 2005 

Í heilsugæslu Baker o.fl., 2005; Dontje o.fl., 2012; Edwall o.fl., 2009; 

Efraimsson o.fl., 2008; Fuller o.fl., 2004; Harris og 

Cracknell, 2005; Horrocks o.fl., 2002; Keleher o.fl., 

2009; Laurant o.fl., 2009; Moser o.fl., 2008; Woodward 

o.fl., 2010 

Á bráðadeildum Casey, 2007; Horrocks o.fl., 2002 

Á legudeildum  Broers o.fl., 2006; Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 

2004; Walsh o.fl., 2003 

Í heimahúsum  Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; 

Rees og Williams, 2009 

 

Af þrjátíu og einni heimild sem voru greindar voru fimm samantektargreinar 

sem skoðuðu rannsóknir sem voru framkvæmdar á mörgum starfsstöðvum og 

mismunandi hjúkrunarþjónusta var veitt, bæði í grunnþjónustu og sérhæfðri 

grunnþjónustu sem voru bornar saman (Horrocks o.fl., 2002; Keleher o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2004; Rees og Williams, 2009). Sex heimildir 

voru um sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga með 

hjartasjúkdóma (Baker o.fl., 2005; Broers o.fl., 2006; Dontje o.fl., 2012; Lee og 

Park, 2010; Raftery o.fl., 2005; Watts o.fl., 2009), sjö heimildir voru um 

sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir langveika einstaklinga með sykursýki (Edwall 

o.fl., 2009; Harris og Cracknell, 2005; Moser o.fl., 2008; New o.fl., 2003; 

Wallymahmed o.fl., 2011; Whittemore o.fl., 2004; Woodward o.fl., 2010), þrjár 

heimildir um sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna 

lungnasjúkdóma (Efraimsson o.fl., 2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Taylor 

o.fl., 2005), þrjár heimildir um sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir aldraða með 
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margvíslegan heilsufarsvanda innan heimahjúkrunar (Fuller o.fl., 2004; Markle-

Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008) og tvær heimildir um sérhæfða 

hjúkrunarþjónustu í endurhæfingu á sjúkradeildum, önnur var um sérhæfða 

hjúkrunarþjónustu fyrir einstaklinga sem voru í endurhæfingu eftir aðgerðir 

(Walsh o.fl., 2003), en hin um sérhæfða hjúkrunarþjónustu í endurhæfingu á 

tveimur taugadeildum fyrir einstaklinga sem hlotið hafa taugaskaða (Portilo, 

2008). Ein heimild af eftirtöldum viðfangsefnum, sérhæfð hjúkrunarþjónusta 

fyrir einstaklinga með þvaglekavandamál (Williams o.fl., 2005), sérhæfð 

hjúkrunarþjónusta fyrir einstaklinga með langvinna húðsjúkdóma, með áherslu á 

meðferð við kláða (Os-Medendorp o.fl., 2007), sérhæfð hjúkrunarþjónusta fyrir 

einstaklinga með vöðvaslen (Whitaker o.fl., 2001), hjúkrunarþjónusta sem 

sérhæfði sig í heilsueflingu fyrir einstaklinga sem voru ekki móttækilegir fyrir 

eigin heilsueflingu (Casey, 2007) og ein heimild var samantektargrein um 

sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir einstaklinga með gigtarsjúkdóma (Ndosi o.fl., 

2011). Sjá yfirlit yfir hjúkrunarþjónustu í greindum rannsóknunum í töflu 5. 
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Tafla 5. Skipulag þjónustunnar – Fyrir hverja þjónustan er 

 

Samkvæmt rannsóknum er mikilvægt að sérhæfð hjúkrunarþjónusta 

byggi á hugmyndafræði hjúkrunar til að árangur náist. Mikilvægi 

hugmyndafræðilegs bakgrunns hjúkrunarþjónustunnar er til að draga fram 

sérstöðu hjúkrunar til að styðja við uppbyggingu þjónustunnar, einnig er 

Sjúklingahópar  Heimildir 

Einstaklingar með hjartasjúkdóma Baker o.fl., 2005; Broers o.fl., 2006;  

Dontje o.fl., 2012; Horrocks o.fl., 2002; 

Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2004; Lee og Park, 2010; 

Raftery o.fl., 2005; Rees og Williams, 

2009;  Watts o.fl., 2009 

Einstaklingar með sykursýki Edwall o.fl., 2009; Harris og Cracknell, 

2005;  Horrocks o.fl., 2002; Keleher 

o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Laurant 

o.fl., 2004; Moser o.fl., 2008; New o.fl., 

2003; Rees og Williams, 2009; 

Wallymahmed o.fl., 2011;  Whittemore 

o.fl., 2004;  Woodward o.fl., 2010 

Einstaklingar með lungnasjúkdóma Efraimsson o.fl., 2008;  Horrocks o.fl., 

2002; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2004; Rees og Williams, 

2009; Taylor o.fl., 2005 

Aldraðir með margvíslegan 

heilsufarsvanda 

Fuller o.fl., 2004; Markle-Reid o.fl., 

2011; Morales-Asencio o.fl., 2008 

Einstaklingar í endurhæfingu Portilo, 2008; Walsh o.fl., 2003 

Einstaklingar með þvaglekavandamál Williams o.fl., 2005 

Einstaklingar með húðsjúkdóma Os-Medendorp o.fl., 2007 

Einstaklingar með vöðvaslen Whitaker o.fl., 2001 

Einstaklingar með taugaskaða Casey, 2007 

Einstaklingar með gigtarsjúkdóma Ndosi o.fl., 2011; Rees og Williams, 

2009 
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stuðningur og samvinna frá öðrum heilbrigðisstéttum mjög mikilvægur (Faithful 

og Hunt, 2005; Laurant o.fl., 2009). Hugmyndafræði fyrir starfsemi 

hjúkrunarþjónustunnar var sett fram í þrettán rannsóknum en einungis notuð í tólf 

þeirra. Í rannsóknum Casey (2007), Os-Medendorp o.fl. (2007) og Whittemore 

o.fl. (2004 ) var hluti af starfsemi hjúkrunarþjónustunnar að vinna með breytingu 

á atferli eða hegðun til heilsueflingar og byggðu hugmyndafræðina á 

kenningarlíkani Prochaskas og DiClementes (1982) um breytingu á hegðun. 

Baker o.fl. (2005), Markle-Reid o.fl. (2011), Morales-Asencio o.fl. (2008), 

Moser o.fl. (2008) og Watts o.fl. (2009) byggðu sína hjúkrunarþjónustu á líkani 

Wagners um umönnun langveikra, sem má sjá á mynd 1, sem er hannað með það 

í huga að gera þjónustu við langveika einstaklinga samfelldari, markvissari og 

árangursríkari. Fuller o.fl. (2004) og Moser o.fl. (2008) byggðu sína þjónustu á 

sjálfsumönnunar kenningu Orem (1959) þar sem geta einstaklingsins til 

sjálfsumönnunar og sú aðstoð sem hjúkrun veitir voru lykilþættir. Efraimsson 

o.fl. (2008) og Moser o.fl. (2008) unnu með heilsueflingu og sjálfseflingu sem 

vísa í aðferð til fræðslu sem eykur sjálfsmeðvitund og persónulegan þroska við 

samskipti. Sú hugmyndafræði leggur áherslu á að markmið kennslu og meðferðar 

sé að hvetja til upplýstrar ákvarðanatöku, þar sem sjúklingar og fjölskyldur þeirra 

beri ábyrgð á og stjórni meðferð sinni í samvinnu við fagfólk og beri sjálft 

meginþungann af daglegri umönnun (Funnell og Anderson, 2004). Walsh 

o.fl.(2002) byggðu hjúkrunarþjónustuna sína á kenningu Hall (1969) á 

endurhæfingarhjúkrun. Hall (1969) greinir á milli þriggja þátta hjá sjúklingnum, 

líkama hans, sjúkdóma auk meðferðar og sjálfsins og leggur upp með að hafa 

áhrif á skilning sjúklingsins á aðstæðum sínum og veikindum. Með hjúkrun má 

því stuðla að sjálfsþekkingu einstaklingisns og því að hann nái betri tökum á lífi 

sínu og aðstæðum. Aðferð hjúkrunar í þeirri viðleitni er fræðsla. Ingadottir og 

Jonsdottir (2010) og Rees og Williams (2009) byggðu á hugmyndafræði samráðs 

eða „partnership“ sem tengist samskiptameðferð við sjúklinginn og fjölskyldu 

hans. Með samráði er átt við að samræður um leiðir til að takast á við vanda, 
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byggja á trausti og miða að gagnkvæmri ábyrgð fagmanns og sjúklings. Í samráði 

felst að sjálfræði einstaklingsins er virt, en jafnframt leitast 

hjúkrunarfræðingurinn við að aðstoða hann við að skýra afstöðu sína og taka 

upplýsta ákvörðun um meðferð og umönnun. Sjúklingurinn og fjölskylda hans 

eru þátttakendur í meðferðinni og það snýst um að mæta fólki þar sem það er 

statt sjálft. Sjúklingar og fjölskyldur þeirra eru aðstoðaðir við að vera virkir 

þátttakendur í sinni meðferð til að stuðla að bættri heilsu og auknum lífsgæðum 

(Jonsdottir, Lichtfield og Parris, 2003). Sjá má yfirlit yfir hugmyndafræði 

hjúkrunarþjónustunnar í töflu 6.  

 

 

Tafla 6. Skipulag þjónustunnar – Hugmyndafræði hjúkrunar 

 

Hugmyndafræði 

hjúkrunarþjónustunnar 

Heimildir 

Líkan Wagners um umönnun 

langveikra 

Baker o.fl., 2005; Markle-Reid o.fl., 2011; 

Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser o.fl., 

2008; Watts o.fl., 2009  

Kenningar um breytingu á hegðun Casey, 2007 

Sjálfsefling Efraimsson o.fl., 2008; Moser o.fl., 2008  

Sjálfsumönnun  Fuller o.fl., 2004 

Samráð Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Rees og 

Williams, 2009 

Heilsuefling Whittemore o.fl., 2004 

Atferliskenning Os-Medendorp o.fl., 2007; Whittemore 

o.fl., 2004   

Kenning Hall (1969) Walsh o.fl., 2002 

Kenning Orem (1959) Moser o.fl., 2008 
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Framkvæmd þjónustunnar 

Framkvæmd þjónustunnar snýr að því hvað er gert til að veita þjónustuna, svo 

sem vinnuferlar eða verklag og hvað felst í þjónustunni. Skipulag starfseminnar 

og verkferlar beinast að því að mæta þörf sjúklinga fyrir þjónustu og tryggja um 

leið öryggi þeirra. Þekking, viðhorf og hegðun starfsmanna segir til um hvers 

konar meðferð er veitt. Stöðug endurskoðun vinnuferla er nauðsynleg til að svo 

megi verða. Gæðameðferð byggir á þekkingu fagaðila og færni þeirra í 

samskiptum við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Hver einstaklingur er einstakur 

og þarf að taka tillit til þess þegar meðferðaráætlun er sett saman svo árangur 

verði sem bestur. Skoðanir, gildi og væntingar sjúklinga þurfa að vera þekktar 

svo unnt sé að taka mið af þeim. Einnig skiptir miklu máli að eiga hreinskiptin 

samskipti þar sem upplýsingum er miðlað til sjúklinga með nærgætnum hætti í 

rólegu og öruggu umhverfi. Slíkt gefur sjúklingum svigrúm til að taka upplýsta 

ákvörðun um meðferð sem snertir heilsu þeirra og horfur (Donabedian, 

1988/1997).  

Í þeim rannsóknum sem greindar voru í samantektinni var ýmist unnið eftir 

ákveðnum ferlum, verklagsreglum, klínískum leiðbeiningum eða ákveðinni 

hugmyndafræði. Ef vel tekst til við innleiðingu þeirrar nýjungar sem verið er að 

rannsaka eða innleiða þá viðhaldast gagnreyndar vinnuaðferðir sem bæta þá 

árangur þjónustunnar. Stundum er þeim nýjungum eða breytingum sem lagt er 

upp með betur framfylgt vegna auka mannafla sem fylgir rannsóknum og 

nákvæmrar yfirferðar á því sem verið er að skoða. Einnig virðist fólk hrífast með 

rannsakendum, það vill standa sig vel og vill að þeirra deild eða þjónustueining 

komi vel út.  

Meðferðin var af ýmsum toga og var oftast ætluð sjúklingunum en einnig 

fjölskyldum þeirra og/eða nánustu umönunnaraðilum sjúklinga. Helstu aðferðir 

við að veita hjúkrunarmeðferðina í rannsóknunum sem voru greindar voru 
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framkvæmdar með ráðgjöf, fræðslu og stuðningi. Yfirlit yfir framkvæmd 

þjónustunnar og þá hjúkrun sem veitt var má sjá í töflu 7. 

Í fjórum samantektargreinum sem báru saman læknis- og hjúkrunarþjónustu, 

var verið að skoða hvort að hjúkrunarfræðingar væru frambærilegir sem 

staðgenglar lækna og hvort þeir veittu sambærilega heilbrigðisþjónustu. Þessar 

kerfisbundnu samantektir skoðuðu hvort að sérfræðingar í hjúkrun, sem gengu í 

störf sem áður voru nánast eingöngu á höndum lækna, létti vinnuálagi af læknum. 

Í öllum rannsóknunum voru sérhæfðir hjúkrunarfræðingar og sérfræðingar í 

hjúkrun að veita sjúklingum þjónustu á sínum sérsviðum. Ekki var farið í að 

útskýra hjúkrunarþjónustuna sem slíka. Margar rannsóknir voru uppteknar af 

þessu atriði hvort að hjúkrunarfræðingar væru frambærilegir sem staðgenglar 

lækna og ekki hjá því komist að taka það með í samantektinni, sem ber aftur að 

þeim brunni að heilbrigðisþjónustan er almennt aðlöguð að bráðatilfellum og 

lækningum og skilji langveika eftir án lausna. Í þessum greinum hefði þurft að 

skilgreina betur hver hjúkrunarþjónustan var og hverju hún skilaði til sjúklingana 

og heilbrigðisþjónustunnar (Horrocks o.fl., 2002; Keleher o.fl., 2009; Laurant 

o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2004). 
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Tafla 7. Framkvæmd þjónustunnar – Hjúkrunarmeðferð sem var veitt 

 

Framkvæmd Einkenni Heimildir 

Ráðgjöf um 

 

Mataræði og næringu 

Vökvainntöku 

Blöðruþjálfun 

Líkamsvitund 

Lífsstíl 

Lyfjamál 

Meðferðarheldni 

Reykleysi 

Heilsutengd lífsgæði 

Lifa með einkennum 

Versnun einkenna 

Baker o.fl., 2005; Efraimsson o.fl., 

2008; Fuller o.fl., 2004; Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Lee og Park, 2010; 

Ndosi o.fl., 2011; New o.fl., 2008; 

Rees og Williams, 2009; Taylor o.fl., 

2005; Wallymahmed o.fl., 2011; 

Whittemore o.fl., 2004; Williams o.fl., 

2005 

Fræðsla um 

 

Líkamsstarfsemi  

Hvernig á að spara orku  

Öndunar- og hóstatækni  

Slökunartækni  

Notkun innúðalyfja 

Sprautuaðferðir  

Meðferðaráætlun  

Heilsusamlegan lífstíl  

Reykleysismeðferð 

Heilsueflingu  

Forvarnir  

Klínískar leiðbeiningar   

Sjálfsumönnun  

Blóðsykursmælingar 

Blóðþrýstingsmælingar 

Vigtun (vegna bjúgsöfnunar) 

Baker o.fl., 2005; Casey, 2007;  Dontje 

o.fl., 2012; Efraimsson o.fl., 2008; 

Harris og Cracknell, 2005; Ingadottir 

og Jonsdottir, 2010; New o.fl., 2008; 

Ndosi o.fl., 2011; Os-Medendorp o.fl., 

2007; Raftery o.fl., 2005; Whittemore 

o.fl., 2004; Woodward o.fl., 2010;  

Stuðningur við 

 

Sjúkling  

Fjölskyldu sjúklings  

Umönnunaraðila 

Betri aðgang að þjónustu  

Einstaklingsmiðaða þjónustu  

Aukna sálgæslumeðferð 

Ákvörðunartöku 

Andlega, sálfélagslega og 

líkamlega líðan  

 

Broers o.fl., 2006; Dontje o.fl., 2012; 

Edwall o.fl., 2009;  Efraimsson o.fl., 

2008; Fuller o.fl., 2004; Harris og 

Cracknell, 2005; Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Lee og Park, 2010; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Whittemore 

o.fl., 2004; Morales-Asencio o.fl., 

2008; Moser o.fl., 2008; Ndosi o.fl., 

2011; Portilo, 2008; Rees og Williams, 

2009; Taylor o.fl., 2005; 

Wallymahmed o.fl., 2011; Watts o.fl., 

2001 
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Í tólf rannsóknum í samantektinni var veitt ráðgjöf innan 

hjúkrunarþjónustunnar. Ráðgjöfin var að ýmsum toga og var oftast ætluð 

sjúklingunum en einnig fjölskyldum þeirra og nánustu umönunnaraðilum (Baker 

o.fl., 2005; Efraimsson o.fl., 2008; Fuller o.fl., 2004; Ingadottir og Jonsdottir, 

2010; Lee og Park, 2010; Ndosi o.fl., 2011; New o.fl., 2008; Rees og Williams, 

2009; Taylor o.fl., 2005; Wallymahmed o.fl., 2011; Whittemore o.fl., 2004; 

Williams o.fl., 2005). Ráðgjöf um lífstíl og lífstílsbreytingar eins og ráðgjöf um 

mataræði, næringu og hreyfingu innan hjúkrunarþjónustunnar kom fram í átta 

rannsóknum (Baker o.fl., 2005; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Lee og Park, 

2010; New o.fl., 2008; Rees og Williams, 2009; Taylor o.fl., 2005; 

Wallymahmed o.fl., 2011; Williams o.fl., 2005). Ráðgjöf um lyfjanotkun, 

aukaverkanir lyfja og ráðgjöf tengd lyfjagjöfum sjúklinga innan 

hjúkrunarþjónustunnar kom fram í fimm rannsóknum (Ingadottir og Jonsdottir, 

2010; Lee og Park, 2010; Ndosi o.fl., 2011; Taylor o.fl., 2005; Wallymahmed 

o.fl., 2011). Ráðgjöf um mikilvægi þess að fylgja lyfjameðferð og ráðlagðri 

meðferð til að auka meðferðarheldni hjá sjúklingum innan hjúkrunarþjónustunnar 

kom fram í einni rannsókn (Whittemore o.fl., 2004). Ráðgjöf og kennsla á notkun 

innúðalyfja hjá lungnasjúklingum kom fram í fjórum rannsóknum (Efraimsson 

o.fl., 2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Lee og Park, 2010; Taylor o.fl., 2005) 

og ráðgjöf um sprautuaðferðir hjá sjúklingum sem voru með sykursýki kom fram 

í einni rannsókn (Wallymahmed o.fl., 2011). Ráðgjöf um hvernig á að spara orku 

og kennsla í öndunar- og hóstatækni og slökunartækni kom fram í þremur 

rannsóknum þar sem skoðuð var sérstaklega líðan lungnasjúklinga (Efraimsson 

o.fl., 2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Taylor o. fl., 2005). Ráðgjöf og 

stuðningur um hvernig sjúklingar takast á við að lifa með einkennum kom fram í 

þremur rannsóknum (Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Ndosi o.fl., 2011; Os-

Medendorp o.fl., 2007) og hvernig á að bregðast við versnun einkenna kom fram 

í tveimur rannsóknum (Efraimsson o.fl., 2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010). 

Ráðgjöf í reykleysismeðferð var sérstaklega í boði innan hjúkrunarþjónustunnar 
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hjá lungnasjúklingum kom fram í þremur rannsóknum (Efraimsson o.fl., 2008; 

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Taylor o.fl., 2005). Ráðgjöf og eftirlit um 

blöðruþjálfun, líkamsvitund og vökvainntöku sem boðið var upp á í 

hjúkrunarþjónustu fyrir sjúklinga með þvaglekavandamál kom fram í einni 

rannsókn (Williams o.fl., 2005). 

Í tólf rannsóknum var veitt fræðsla til sjúklinga innan 

hjúkrunarþjónustunnar (Baker o.fl., 2005; Casey, 2007;  Dontje o.fl., 2012; 

Efraimsson o.fl., 2008; Harris og Cracknell, 2005; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Ndosi o.fl., 2011; New o.fl., 2008; Os-Medendorp o.fl., 2007; Raftery o.fl., 2005; 

Whittemore o.fl., 2004; Woodward o.fl., 2010). Fræðsla um líkamsstarfsemi og 

hvernig er hægt að bregðast við einkennum hjá hjartabiluðum, sykursjúkum og 

lungnasjúklingum innan hjúkrunarþjónustunnar kom fram í þremur rannsóknum 

(Baker o.fl., 2005; Dontje o.fl., 2012; Efraimsson o.fl., 2008). Fræðsla um 

sprautuaðferðir hjá sykursjúkum var gefin upp í einni rannsókn (Wallymahmed 

o.fl., 2011). Meðferðaráætlun sem var sérstaklega unnin með sjúklingum sem eru 

að fást við erfið einkenni veikinda sinna var gefin upp í fjórum rannsókum 

(Baker o.fl., 2005; Harris og Cracknell, 2005; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Os-

Medendorp o.fl., 2007). Fræðsla um heilsusamlegan lífstíl, mataræði og 

hreyfingu var gefin upp í fjórum rannsóknum (Baker o.fl., 2005; Dontje o.fl., 

2012; Harris og Cracknell, 2005; Wallymahmed o.fl., 2011). Fræðsla um 

mikilvægi þess að hætta að reykja og reykleysismeðferð sem stuðningsmeðferð 

fyrir þá sem eru hættir var gefin upp í þremur rannsóknum (Efraimsson o.fl., 

2008; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Taylor o.fl., 2005). Fræðsla um 

heilsueflingu og heilsueflandi aðferðir kom fram í þremur rannsóknum (Casey, 

2007; Raftery o.fl., 2005; Whittemore o.fl., 2004) og fræðsla um forvarnir og 

fyrirbyggingu sjúkdóma kom fram í tveimur rannsóknum (Raftery o.fl., 2005; 

Whittemore o.fl., 2004). Þar sem unnið var eftir klínískum leiðbeiningum innan 

hjúkrunarþjónustunnar sem var veitt kom fram í þremur rannsóknum (Efraimsson 

o.fl., 2008; Harris og Cracknell, 2005; Woodward o.fl., 2010). Fræðsla um 
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blóðsykursmælingar og blóðþrýstingsmælingar kom fram í þremur rannsóknum 

(Harris og Cracknell, 2005;  New o.fl., 2008; Wallymahmed o.fl., 2011). Fræðsla 

um mikilvægi þess að vigta sig og fylgjast vel með þyngdarbreytingum hjá 

sjúklingum með hjartabilun kom fram í einni rannsókn (Baker o.fl., 2005).  

Stuðningsmeferð til sjúklinga, fjölskyldna þeirra eða nánustu 

umönnunaraðila sjúklinga kom fram í átján rannsóknum (Baker o.fl., 2005; 

Broers o.fl., 2006; Dontje o.fl., 2012; Edwall o.fl., 2009; Efraimsson o.fl., 2008; 

Fuller o.fl., 2004; Harris og Cracknell, 2005; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Lee 

og Park, 2010; Markle-Reid o.fl., 2011; Whittemore o.fl., 2004; Morales-Asencio 

o.fl., 2008; Moser o.fl., 2008; Ndosi o.fl., 2011; Portilo, 2008; Rees og Williams, 

2009; Taylor o.fl., 2005; Wallymahmed o.fl., 2011; Watts o.fl., 2001). 

Stuðningmeðferð við andlega, sálfélagslega og líkamlega líðan sjúklinga sem var 

veitt innan hjúkrunarþjónustunnar kom fram í fjórum rannsóknum (Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Markle-Reid o.fl., 2011; Portilo, 2008 Whittemore o.fl., 2004). 

Stuðningur við sjálfsumönnun og sjálfseflingu sjúklinga innan 

hjúkrunarþjónustunnar kom fram í sjö rannsóknum (Baker o.fl., 2005; Broers 

o.fl., 2006; Edwall o.fl., 2009; Fuller o.fl., 2004; Harris og Cracknell, 2005; 

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Moser o.fl., 2008) og stuðningur við fjölskyldu 

eða nánustu umönnunaraðila sjúklings kom fram í fimm rannsóknum (Broers 

o.fl., 2006; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 2008; Rees og 

Williams, 2009; Watts o.fl., 2001). Hjúkrunarþjónusta sem veitti sérstaklega 

stuðning, með betri eða bættum aðgangi að þjónustu kom fram í fjórum 

rannsóknum. Það var oftast í formi símaþjónustu og sem gerði sjúklingunum 

auðveldara fyrir að ná í hjúkrunarfræðinga ef þörf var á, til dæmis vegna 

versnunar á einkennum (Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 

2008; Rees og Williams, 2009; Watts o.fl., 2001), Stuðningur við sjúklinga og 

einstaklingsmiðuð þjónusta kom fram í þremur rannsóknum (Edwall o.fl., 2009; 

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 2008). Stuðningur og aukin 

sálgæslumeðferð kom fram í fimm rannsóknum (Edwall o.fl., 2009; Lee og Park, 
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2010; Morales-Asencio o.fl., 2008; Rees og Williams, 2009; Taylor o.fl., 2005) 

og stuðningur við ákvörðunartöku kom fram í tveimur rannsóknum (Dontje o.fl., 

2012; Watts o.fl., 2001). 

Árangur þjónustunnar 

Þriðji þáttur í hugmyndafræði Donabedian er árangur og skoðar hvaða áhrif veitt 

þjónusta hafi á heilsu sjúklinga, fjölskyldur þeirra eða allt þjóðfélagið. Árangur 

þarf að skoða reglulega til að sjá hvernig til hefur tekist. Slíkt mat er fyrst og 

fremst stjórntæki og nýtist stjórnendum til að meta gæði þjónustunnar sem veitt 

er með það að markmiði að lagfæra það sem betur má fara og gera betur. Því er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að geta mælt árangur til að meta gæði þjónustunnar 

og sjá hvort að markmiðum hafi verið náð. Árangur er hægt að meta með ýmsum 

hætti og til þess eru notaðar árangursmælingar en sjaldnast eru gerðar 

vísindarannsóknir (Donabedian, 1988/1997). Samanburður á árangursmælingum 

sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu og hefðbundinnar þjónustu gefa vísbendingar um 

gæði þjónustunnar og hvort að þjónustan skili tilætluðum árangri. 

Árangursmælingar sem voru greindar í rannsóknunum voru, dánartíðni, lífsgæði, 

meðferðarheldni, þekking, ánægja og notkun úrræða. Helstu árangursmælingar á 

úrræðum voru, innlagnir, endurinnlagnir, ráðgjöf, kostnaður og almenn notkun á 

heilbrigðiskerfinu.  

Allar rannsóknirnar í samantektinni skoðuðu árangur af þjónustunni með 

einhverjum hætti. Tvær rannsóknir voru ekki með árangursmælingar sérstaklega 

á útkomu sjúklinga. Þær skoðuðu innleiðingarferlið sjálft og gerðu það mjög 

ítarlega (Casey, 2007; Portilo, 2008). Yfirlit yfir árangursmælingar rannsóknanna 

má sjá í töflu 8.  
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Tafla 8. Árangursmælingar 

Árangursmæling Marktækur munur á árangri 

þjónustunnar 

Ekki marktækur 

munur á árangri 

þjónustunnar 

Dánartíðni Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; 

New o.fl., 2003; Raftery o.fl., 2005 

Broers o.fl., 2006;  

Taylor o.fl., 2005 

Lífsgæði  Efraimsson o.fl., 2008; Fuller o.fl., 

2004; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-

Asencio o.fl., 2008; Taylor o.fl., 2005; 

Williams o.fl., 2005 

Baker o.fl., 2005; 

Horrocks o.fl., 2002; 

Ndosi o.fl., 2011 

Meðferðarheldni Harris og Cracknell, 2005; Ingadottir 

o.fl., 2010; Keleher o.fl., 2009; New 

o.fl., 2003; Rees og Williams, 2009; 

Whittemore o.fl., 2004; Woodward 

o.fl., 2010 

Laurant o.fl., 2009; 

Taylor o.fl., 2005 

Þekking 

 

 

Baker o.fl., 2005; Casey, 2007; Dontje 

o.fl., 2012; Edwall o.fl., 2009; 

Efraimsson o.fl., 2008; Harris og 

Cracknell, 2005; Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2009; Moser o.fl., 2008; 

Portilo, 2008; Rees og Williams, 2009; 

Watts o.fl., 2009; Whittemore o.fl., 

2004; Woodward o.fl., 2010 

Ndosi o.fl., 2011; 

Taylor o.fl., 2005 

Ánægja  Fuller o.fl., 2004; Horrocks o.fl., 2002;  

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher 

o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Markle-

Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 

2008; Moser o.fl., 2008; Whitaker o.fl., 

2001; Whittemore o.fl., 2004; Williams 

o.fl., 2005 

Ndosi o.fl., 2011; 

Taylor o.fl., 2005 

Notkun úrræða: 

Innlagnir, 

endurinnlagnir, 

ráðgjöf, 

stuðningur 

kostnaður,  

almenn notkun á 

heilbrigðiskerfinu 

Baker o.fl., 2005; Broers o.fl., 2006; 

Casey, 2007; Fuller o.fl., 2004; Harris 

og Cracknell, 2005; Horrocks o.fl., 

2002; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Keleher o.fl., 2009; Lee og Park, 2010; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-

Asencio o.fl., 2008; Moser o.fl., 2008 

New o.fl., 2003; Os-Medendorp o.fl., 

2007; Portilo, 2008; Wallymahmed 

o.fl., 2011; Woodward o.fl., 2010 

Laurant o.fl., 2009; 

Laurant o.fl., 2004; 

Ndosi o.fl., 2011; 

Raftery o.fl., 2005; 

Rees og Williams, 

2009; Taylor o.fl., 

2005; Walsh o.fl., 

2002; Whitaker o.fl., 

2001 
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Sex rannsóknir gerðu árangursmælingu á dánartíðni (Broers o.fl., 2006; 

Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; New o.fl., 2003; Raftery o.fl., 2005; 

Taylor o.fl., 2005). Fjórar rannsóknir sýndu fram á marktækt betri útkomu á 

dánartíðni hjá sjúklingum sem fengu þjónustu frá sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 

(Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; New o.fl., 2003; Raftery o.fl., 2005) en 

tvær rannsóknir sýndu ekki fram á mun á dánartíðni (Broers o.fl., 2006; Taylor 

o.fl., 2005).  

Tólf rannsóknir voru með árangursmælingu á lífsgæðum. Níu rannsóknir 

sýndu fram á marktækt betri lífsgæði hjá sjúklingum sem fengu þjónustu 

sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu (Efraimsson o.fl., 2008; Fuller o.fl., 2004; 

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Markle-

Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; Taylor o.fl., 2005; Williams o.fl., 

2005). Þrjár rannsóknir sýndu ekki fram á marktækan mun á árangursmælingu á 

lífsgæðum (Baker o.fl., 2005; Horrocks o.fl., 2002; Ndosi o.fl., 2011). 

Níu rannsóknir sýndu árangursmælingu varðandi meðferðarheldni. Af 

þeim voru sjö sem sýndu fram á marktækt betri meðferðarheldni hjá þeim sem 

fengu sérhæfða hjúkrunarþjónustu borið saman við samaburðarhópinn (Harris og 

Cracknell, 2005; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; New o.fl., 

2003; Rees og Williams, 2009; Whittemore o.fl., 2004; Woodward o.fl., 2010). 

Tvær rannsóknir sýndu ekki fram á marktækan mun á þessari árangursmælingu á 

milli sjúklingahópanna (Laurant o.fl., 2009; Taylor o.fl., 2005). Það var 

mismunandi í rannsóknunum hvernig árangursmælingar voru metnar og ef það 

var með mjög óskýrum hætti var hún ekki tekin með í greiningunni.  

Mat á þekkingu sjúklinga var sett fram í sautján rannsóknum. Fimmtán 

rannsóknir voru með árangursmælingar á þekkingu og sýndu fram á marktækt 

aukna þekkingu sjúklinga, á sjúkdómi sínum, notkun hjálpartækja, lyfjum og 

hvernig á að bregðast við ef eitthvað kemur upp á, hjá þeim sem fengu þjónustu 

frá sérhæfðri hjúkrunarþjónustu (Baker o.fl., 2005; Casey, 2007; Dontje o.fl., 



73 

2012; Edwall o.fl., 2009; Efraimsson o.fl., 2008; Harris og Cracknell, 2005; 

Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Moser 

o.fl., 2008; Portilo, 2008; Rees og Williams, 2009; Watts o.fl., 2009; Whittemore 

o.fl., 2004; Woodward o.fl., 2010). Tvær rannsóknir sýndu ekki fram á 

marktækan mun á þekkingu á milli sjúklingahópanna (Ndosi o.fl., 2011; Taylor 

o.fl., 2005) 

Þrettán rannsóknir sýndu árangursmælingar varðandi ánægju sjúklinga 

með þjónustuna sem þeir fengu. Ellefu rannsóknir sýndu fram á að þeir sem 

fengu sérhæfða hjúkrunarþjónustu voru marktækt ánægðari með þjónustuna en 

samanburðarhópurinn (Fuller o.fl., 2004; Horrocks o.fl., 2002;  Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010; Keleher o.fl., 2009; Laurant o.fl., 2009; Markle-Reid o.fl., 

2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser o.fl., 2008; Whitaker o.fl., 2001; 

Whittemore o.fl., 2004; Williams o.fl., 2005). Tvær rannsóknir sýndu ekki fram á 

marktækan mun á ánægju sjúklinga miðað við samanburðarhópinn (Ndosi o.fl., 

2011; Taylor o.fl., 2005). Í samantektargrein Laurant o.fl. (2009) þá voru 

rannsóknir útilokaðar úr samantektinni sem mældu eingöngu ánægju sjúklinga í 

útkomumælingum. Rökin fyrir þeirri ákvörðun voru þau að sjúklingar sýna oft 

meiri ánægju með þjónustu ef þeir fá meiri tíma hjá heilbrigðisstarfsfólki án þess 

að það hafi frekari áhrif á heilsufar eða betri útkomu sjúklinga. 

Helstu árangursmælingar á úrræðum heilbrigðisþjónustunnar voru á 

innlögnum, endurinnlögnum, ráðgjöf, kostnaði og almennri notkun á 

heilbrigðiskerfinu. Tuttugu og sex rannsóknir sýndu fram á samanburð og 

árangursmælingu á þessum útkomubreytum. Sautján rannsóknir sýndu marktækt 

betri nýtingu á úrræðum hjá þeim sem fengu sérhæfða hjúkrunarþjónustu (Baker 

o.fl., 2005; Broers o.fl., 2006; Casey, 2007; Fuller o.fl., 2004; Harris og 

Cracknell, 2005; Horrocks o.fl., 2002; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Keleher 

o.fl., 2009; Lee og Park, 2010; Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 

2008; Moser o.fl., 2008; New o.fl., 2003; Os-Medendorp o.fl., 2007; Portilo, 

2008; Wallymahmed o.fl., 2011; Woodward o.fl., 2010). Níu rannsóknir sýndu 
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ekki fram á marktækan mun á notkun á úrræðum (Laurant o.fl., 2009; Laurant 

o.fl., 2004; Ndosi o.fl., 2011; Raftery o.fl., 2005; Rees og Williams, 2009; Taylor 

o.fl., 2005; Walsh o.fl., 2002; Whitaker o.fl., 2001). Þrjár rannsóknir sýndu fram 

á að hjúkrunarfræðingar nota meira af rannsóknum en læknar til að fá niðurstöður 

um ástand sjúklinga sinna og verja lengri tíma með sjúklingunum heldur en 

læknar gerðu (Harris og Cracknell, 2005; Horrocks o.fl., 2002; Keleher o.fl., 

2009). Samkvæmt Laurant o.fl. (2009) þá kom fram að oft eru fyrirfram gefnar 

hugmyndir um útkomu sjúklinga sem fá þjónustu í sérhæfðri hjúkrunarþjónustu á 

þeim nótum að þær gefi sömu eða jafnvel betri útkomu fyrir sjúklinga, væru 

hagkvæmari og notuðu að sama mæli úrræði sem eru í boði og hefðbundin 

þjónusta. 

Samantekt 

Við skipulag og framkvæmd á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu í þeim 

rannsóknunum sem greindar voru í samantektinni var oftast notuð sú aðstaða sem 

var fyrir hendi og byggt ofan á þá þjónustu og þekkingu sem fyrir var á staðnum. 

Ekki kom skýrt fram hver stuðningur frá stofnunum var eða hvernig fjármagni 

var háttað til starfseminnar sem var verið að skoða eða innleiða. Í öllum 

rannsóknunum voru sérfræðingar í hjúkrun eða sérhæfðir hjúkrunarfræðingar 

sem veittu hjúkrunarþjónustuna eða stjórnuðu henni. Í sumum rannsóknum var 

einungis einn hjúkrunarfræðingur sem bjó yfir sértækri þekkingu eða var með 

sérfræðingsréttindi, sem gat sinnt hjúkrunarþjónustunni. Samvinna var á milli 

fagstétta og algengasta form á þjónustu var þverfagleg samvinna sem miðaði að 

velferð sjúklinganna. Hjúkrunarþjónustan byggði í flestum tilfellum með 

einhverjum hætti á líkani um umönnun langveikra eða skilgreindri 

hugmyndafræði til að styðja við starfsemina, viðtalsmeðferðum og samvinnu á 

milli fagaðila og sjúklinganna. Hjúkrunarmeðferðin var oftast byggð á 

samskiptum, í formi ráðgjafar, fræðslu og stuðnings og voru ætlaðar sjúklingum, 

fjölskyldum þeirra og/eða nánustu umönunnaraðilum sjúklinga. Árangur er hægt 
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að meta með ýmsum hætti og til þess eru oftast notaðar árangursmælingar. 

Árangursmælingar sem voru greindar í rannsóknunum voru, dánartíðni, lífsgæði, 

meðferðarheldni, þekking, ánægja, tíðni innlagna, endurinnlagnir, ráðgjöf, 

kostnaður og almenn notkun á heilbrigðiskerfinu. 

Ef lagt er upp með hugmyndafræði Donabedian þurfa stjórnendur í 

sérhæfðri hjúkrunarþjónustu að hafa góða heildarmynd af sjúklingahópnum og 

þjónustunni. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða viðmið eða hvað hafa 

beri í huga þegar sjúklingar þurfa á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu að halda. Til 

dæmis þarf að huga að því hvers konar þjónusta henti best fyrir sjúklingana, 

hverjir eiga að fá þjónustuna, hver á að sinna henni, hvaða ferli í framkvæmdinni 

þarf að fara í gegnum og hver er árangur þjónustunnar. Kostnaður er lægri í 

heimaþjónustu en á sjúkrahúsum og því mikilvægt að greina á hvaða stigi hægt er 

að veita góða þjónustu á sem hagkvæmastan hátt.  

Þættirnir þrír, skipulag, framkvæmd og árangur, eru samofnir og hafa 

áhrif hver á annan. Ekki er hægt að taka einn þátt út án þess að það komi niður á 

hinum og nauðsynlegt að hafa þrískiptinguna í huga við skipulagningu á 

þjónustu.  
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Umræða 

Síðasta áratug hefur rannsóknum á langvinnum sjúkdómum og meðhöndlun 

þeirra fjölgað í kjölfar þeirrar staðreyndar að fjöldi langveikra eykst hraðar en 

búist var við vegna hækkandi aldurs þjóðfélagsþegnanna og tækniframfara í 

heilbrigðisþjónustu (Young o.fl., 2007). Margir sjúklingar hafa flókin 

heilsufarsvandamál, þurfa mikinn og alhliða stuðning og aðrir eru með sjúkdóma 

sem hafa áhrif á líf þeirra og heilsu og þurfa ákveðið eftirlit. Hjá öllum skiptir 

samfelld, samhæfð þjónusta og stuðningur miklu máli og mikilvægt er að horfa á 

sjúklinginn og aðstæður hans en ekki einblína eingöngu á sjúkdóminn (Fuller 

o.fl., 2004; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser 

o.fl., 2008; Rees og Williams, 2009; Watts o.fl., 2009). Þverfaglegt sjónarhorn er 

mikilvægt jafnframt að fjölskylda sjúklings fái umönnun, stuðning og aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu (Bodenheimer, 2003; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Morales-Asencio o.fl., 2008; Watts o.fl., 2009).  

Fræðimenn og klínískir hjúkrunarfræðingar benda á mikilvægi 

fjölskyldunnar og að langvinnur og lífshættulegur sjúkdómur sé „sjúkdómur 

fjölskyldunnar“. Fjölskyldan er í lykilhlutverki, það þarf að hjálpa sjúklingum 

með langvinn veikindi og fjölskyldum þeirra að lifa með sín einkenni, veikindi 

og lyfjameðferð, til að geta haldið áfram að lifa lífinu heima, þar sem fólk kýs í 

flestum tilfellum helst að vera. Í heimildum er miklum áhyggjum lýst af vaxandi 

umönnunarbyrði og ábyrgð sem er lögð á herðar fjölskyldna sem meðal annars er 

tilkomin vegna styttri legutíma og að þjónusta sé að færast á göngudeildarform 

þar sem því verður við komið. Fjölskyldur ráða oft ekki við hinar flóknu og 

erfiðu aðstæður sem geta komið upp heima og eiga heldur ekki að þurfa að vera í 

þeirri aðstöðu. Sparnaður í heilbrigðiskerfinu hefur leitt af sér að margþætt 

meðferð er nú veitt á dag- og göngudeildum. Eftirlit, ýmis meðferð og umönnun 

hvílir þar af leiðandi á herðum fjölskyldunnar sem gerir hana eina af 
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meðferðaraðilum sjúklings (Bodenheimer, 2003; Ingadottir og Jonsdottir, 2010; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008). Í óbirtum íslenskum 

rannsóknum hefur komið fram að langveikir einstaklingar og fjölskyldur þeirra 

telja hið opinbera félagskerfi á Íslandi bæði flókið og illa skipulagt. Baráttan við 

að leita réttinda skerði lífsgæði og verði jafnvel til þess að fólk gefst upp og 

hættir að sækja réttindi sín. Áhyggjur þeirra af því hvar ábyrgðin liggi varðandi 

umönnun langveikra, þar að segja hvort þetta sé samfélagsleg ábyrgð eða 

einkamál fjölskyldunnar. Engin lausnamiðuð stefna er til hjá íslenskum 

heilbrigðisyfirvöldum hvernig koma þurfi til móts við fjölskylduna og 

ómetanlega þátttöku hennar í umönnun sem lækkar útgjöld ríkisins umtalsvert 

(Berglind Víðisdóttir, 2008; Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 2007). Opinberlega 

hefur verið talað um að efla og styðja betur við hjúkrun í heimahúsum vegna 

styttingar á legutíma, en því hefur ekki fylgt aukið fjármagn til að halda úti slíkri 

þjónustu og þarf því að bæta þar um.  

Heilbrigðiskerfi sem byggir á hugmyndum um gæðaþjónustu stefnir 

markvisst að betri árangri og þar með ánægju sjúklinga og fjölskyldna þeirra. 

Komið hefur í ljós í rannsóknum að þær stofnanir sem ekki njóta nægjanlegs 

stuðnings yfirmanna í tengslum við innleiðingu nýjungar gengur erfiðlega í 

innleiðingarferlinu. Innleiðing nýjungar krefst mikils tíma og undirbúnings og 

þegar sá tími er ekki veittur af yfirmönnum með fyrirfram skipulögðum hætti eða 

of naumum tíma getur það hindrað árangursríka innleiðingu. Samstarf við 

yfirstjórn og stjórnendur deilda eða stofnanna er mikilvægt til að ná árangri og 

mikilvægt er að útfæra innleiðinguna með gagnreyndum hætti og að meta 

árangur á nýjunginni.  

Árangur sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu sem beinist að langveikum og 

aðstandendum þeirra hefur verið mældur með tilliti til líkamlegra og sálrænna 

einkenna, getu til daglegra athafna og lífsgæða. Með sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 

er hægt að draga úr líkamlegum og sálrænum einkennum, bæta lífsgæði og auka 

sjálfsumönnun. Sjúklingar vita betur hvernig á að bregðast við versnun einkenna 
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og tjá frekar óskir varðandi meðferðartakmarkanir. Samfella í meðferð eykst og 

aðgangur að sérfræðiþjónustu verður betri og hægt er að auka ánægju sjúklinga 

og aðstandenda þeirra og létta undir álagi fjölskyldumeðlima. Við mat á árangri 

af sérhæfðri hjúkrunarþjónustu fyrir heilbrigðiskerfið hefur meðal annars verið 

horft til fjölda koma á bráðamóttöku, fjölda innlagna og legudaga. Enn fremur 

hefur kostnaður þjónustu verið tekinn út, hvar sjúklingar deyja, nýtingu á 

ráðgjafateymum og öðrum úrræðum, aðgengi að sérfræðingum í hjúkrun og mat 

lagt á álag á sérhæfða hjúkrunarþjónustu. Þegar langveikum sjúklingum er veitt 

sérhæfð hjúkrunarþjónusta í heimahúsi fækkar komum á bráðamóttökur og tíðni 

endurinnlagna minnkar, öryggistilfinning sjúklinga og fjölskyldna þeirra eykst og 

langveikum er gert kleift að vera lengur heima (Efraimsson o.fl., 2008; Ingadottir 

og Jonsdottir, 2010; Markle-Reid o.fl, 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008; Moser 

o.fl., 2008; Walsh o.fl., 2003; Watts o.fl., 2009). Það þarf að skilgreina vel hvaða 

hjúkrun er veitt, gæði hjúkrunar og hver er útkoman fyrir sjúklingana. Gæði 

hjúkrunar felast í hverjir veita þjónustuna og á hvaða forsendum (Efraimsson 

o.fl., 2008; Walsh, o.fl., 2003). Tryggja ber aðgang almennings að viðeigandi 

þjónustu sem tekur mið að af bestu þekkingu á hverjum tíma. Þess er jafnframt 

gætt að hvorki búseta né fjárhagur hafi áhrif á möguleika þegnanna til að njóta 

alhliða og vandaðrar heilbrigðisþjónustu (Ingadottir og Jonsdottir, 2010; Kristín 

Björnsdóttir, 2005; Morales-Asencio o.fl., 2008).  

Víðsvegar um hinn verstræna heim hefur sérhæfð hjúkrunarþjónusta, sem 

veitir langveikum með flókin heilsufarsvanda þjónustu, verið skipulögð og 

þróuð. Niðurstöður kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar benda á þörfina á 

að efla og innleiða sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir sjúklinga með langvinn 

veikindi. Þessir sjúklingar og fjölskyldur þeirra þurfa mikinn stuðning og þarf að 

sníða þjónustuna að ákveðnum hópum þar sem tekið er tillit til þarfa hvers og 

eins. Margir eru í þeirri stöðu að komast ekki á heilsugæsluna af 

heilsufarsástæðum og hafa ekki gott aðgengi að þjónustu. Tryggja verður 

samfellu í þjónustu við langveika innan sjúkrastofnana og á heimilum. Einnig er 
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brýnt að fyrirbyggja að óraunhæfar kröfur verði gerðar til sjúklinga um 

sjálfsumönnun og til aðstandenda um að veita beina umönnun. Umönnun í 

heimahúsum krefst vel skipulagðs stuðningskerfis frá hinu opinbera þegar 

flóknar heilsufarsþarfir eru hjá einstaklingum og fjölskyldum. Flestir fræðimenn 

mæla með samvinnu sérfræðinga í hjúkrun og annarra heilbrigðisstétta 

(Jonsdottir og Ingadottir, 2011a; Licthfield, 1999; Licthfield og Jonsdottir, 2008; 

Markle-Reid o.fl., 2011; Morales-Asencio o.fl., 2008). 

Bráðamiðuð þjónusta sem kallar á læknisþjónustu er mjög ólík 

hjúkrunarþjónustu við sjúklinga með langvinn heilsufarsvandamál og sjúklinga í 

endurhæfingu. Sérhæfð hjúkrunarþjónusta var samkvæmt rannsóknunum oft 

hafin á göngudeildum eða heilbrigðisstofnunum á þeim forsendum að minnka 

álag á bráðarými, auka skilvirkni, minnka álag hjá læknum og til að spara 

fjármagn (Bodenheimer, 2003; Laurant o.fl., 2009; Temmink o.fl., 2000). 

Hjúkrunarþjónusta á göngudeildum og í heilsugæslu lagði oftar en ekki áherslu á 

að viðhalda og auka lífsgæði og draga úr eða koma í veg fyrir að sjúklingum 

versni og að leggja þyrfti þá inn á sjúkrahús, auk þess að tryggja greitt aðgengi að 

viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Í ljósi þessara meginmarkmiða sérhæfðrar 

hjúkrunarþjónustu um að viðhalda og bæta lífsgæði, er heilbrigði í víðum 

skilningi meginatriði þegar litið er til árangurs hjúkrunarþjónustunnar.  

Álykta má út frá niðurstöðum kerfisbundnu samantektarinnar að sérhæfð 

hjúkrunarþjónusta henti vel sjúklingum sem eru að kljást við langvinn veikindi. 

Þeir þurfa oft mikinn stuðning, eru oft í hópi aldraðra og þurfa ekki 

bráðaþjónustu. Hafa ber í huga að ástand langveikra getur breyst hratt og þá þarf 

að grípa inn í með viðeigandi þjónustu. Einnig má álykta að hjúkrunarfræðingar í 

grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins sem veita sérhæfða hjúkrunarþjónustu veiti 

skilvirka umönnun og hjúkrunarmeðferð og nái jafngóðum eða betri árangri á 

heilbrigði sjúklinga eins og hefðbundin heilbrigðisþjónusta.  

Fáar rannsóknir sýndu fram á innleiðingarferlið sjálft og hvernig 

innleiðingin gekk fyrir sig. Það voru helst rannsóknir sem nálguðust innleiðingu 
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nýjungar með aðferð starfendarannsókna sem voru með lýsingar á því hvernig 

innleiðingarferlið gekk fyrir sig. Tilgangur og markmið starfendarannsókna er að 

rannsaka raunverulegar aðstæður hjúkrunar með það að markmiði að bæta störf 

hjúkrunarfræðinga, öðlast betri skilning á starfsháttum og efla fagmennsku, þróa 

fagþekkingu og fræðilegan skilning. Þær lýstu gjarnan árekstrunum og tímanum 

sem innleiðingin tók, hnökrunum, tregðunni og mótlætinu sem innleiðingar kalla 

oft fram á vinnustöðum og hjá starfsfólkinu (Bellman, 2003; Casey, 2007; 

Portilo, 2008). Ígrunda þarf vel hvaða aðferð er heppilegust við innleiðingu 

nýjunga til þær skili þeim árangri sem var lagt af stað með í upphafi.  

Niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna að þær aðferðir sem notaðar 

eru við innleiðingu nýjunga og stjórnun breytinga í stórum skipulagsheildum 

samræmist að mörgu leyti kenningum og líkönum breytingastjórnunar þó svo að 

ekki hafi verið notast við ákveðna aðferð, aðferðafræði eða hugmyndafræði á 

sviði breytingastjórnunar. Árangursrík innleiðing nýjunga byggir á vandaðri 

áætlanagerð, áhættumati, skýrum árangursmælikvörðum og markmiðum, 

upplýsingum sem tryggja eftirfylgni og gegnsæi. Mikilvægt er að útfæra 

innleiðinguna með gagnreyndum hætti, byggja hana á bestu þekkingu og að meta 

árangur á nýjunginni. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt, að oft tekst ekki að 

innleiða mótaða stefnu með tilætluðum árangri (Greenhalgh o.fl., 2004; Kotter, 

1996; Porter-O´Grady og Malloch, 2007; Rogers, 2003). Skoða þarf betur 

hvernig viðhorf innan stofnanna í heilbrigðisþjónustunni hafa áhrif á mótun og 

innleiðingu þjónustu eins og sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu og hvar helstu 

sóknarfæri eru á innleiðingu sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu. 
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Lokaorð 

Það sem hafa þarf í huga þegar innleiða á nýjung eða hjúkrunarþjónustu innan 

hjúkrunar er fyrst og fremst hvaða þörf er á þjónustunni og hvort verið sé að 

mæta þörfum ákveðins sjúklingahóps. Þekking, færni, reynsla og áhugi 

hjúkrunarfræðinga þarf að vera til staðar, ásamt stuðningi frá næstu yfirmönnum 

og/eða stofnuninni, til að tryggt sé að fjármagn til hjúkrunarþjónustunnar sé til 

staðar. Þverfagleg samvinna er mikilvæg og brýnt að allir fagaðilar innan 

stofnunarinnar séu með í ráðum eða þjónustan kynnt sérstaklega fyrir þeim. Hægt 

er að vinna með flest önnur atriðið með skipulagningu og samvinnu. Úrræði geta 

verið misjöfn innan heilbrigðisþjónustunnar sérstaklega í dreifbýli. 

Niðurstöður úr þessari samatekt má nýta á mörgum sviðum innan 

hjúkrunar. Klíníkskir hjúkrunarfræðinga geta nýtt sér niðurstöðurnar til að 

innleiða bætta þjónustu, auka við þjónustu eða stofna nýja hjúkrunarþjónustu. 

Stjórnendur geta nýtt sé niðurstöðurnar til að efla stuðning við framsækna 

hjúkrunarfræðinga sem vilja efla hag hjúkrunar, sjúklinga og fjölskyldna þeirra 

og styðja við gagnreynda starfshætti. Þeir sem kenna nemendum í 

heilbrigðisvísindum geta nýtt sér samantektina sem yfirlit yfir hagnýtar leiðir 

innan stjórnunarfræða og hjúkrunar á innleiðingu nýjunga og miðlað áfram til 

annarra hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema, sem gæti leitt til skilvirkari 

innleiðingarferla í framtíðinni. Gátlistann sem drög eru lögð að, þarf að prófa og 

þróa frekar og í samantektinni má finna ábendingar um fjölmörg tækifæri til 

rannsókna á skipulagi, framkvæmd og árangursmælingum í sérhæfðri 

hjúkrunarþjónustu. 
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Lykilþættir innleiðingar á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 

Við innleiðingu sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu er eftirfarandi gátlisti lagður fram 

til leiðbeiningar. Gátlistinn inniheldur spurningar um þætti er lúta að skipulagi, 

framkvæmd og árangri sérhæfðrar hjúkrunarþjónustu. Til grundvallar gátlistanum 

eru aðalatriðin sem greind voru í kaflanum um innleiðingu nýjunga og í 

fræðilegu kerfisbundnu samantektinni á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu. 

Hugmyndin er að samþætta reynslu, dómgreind og sérfræðiþekkingu með bestu 

fáanlegu rannsóknarniðurstöðum til þess að skila sem mestum árangri og gera 

þjónustu við langveika skilvirkari. Líta ber á þennan gátlista sem drög að 

leiðbeiningum til þeirra sem hyggjast setja á fót sérhæfða hjúkrunarþjónustu. 
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Gátlisti fyrir innleiðingu á sérhæfðri hjúkrunarþjónustu 

 

Skipulag þjónustunnar 

 Fyrir hverja er þjónustan?  

 Hver er þörfin fyrir þjónustuna?  

 Er búið að gera þarfagreiningu? Eða SVÓT greiningu?  

 Eru einhverjir sjúklingahópar sem hægt er að sinna betur? 

 Er þörfum einhvers sjúklingahóps ekki mætt? 

 Hvar getur þjónustan verið staðsett?  

 Hversu aðgengileg þarf þjónustan að vera? 

 Er hægt að nota þjónustu sem fyrir er á staðnum?  

 Er hægt að aðlaga eða breyta þjónustu sem fyrir er? 

 Er stuðningur frá yfirstjórn og yfirmönnum?  

 Er stuðningur frá sjúkrahúsinu, heilbrigðisstofnuninni eða heilsugæslunni? 

 Eru öll tæki og búnaður sem til þarf, aðgengilegur og til staðar? 

 Er símakerfi, skráning í þjónustuna, t.d. þjónusta frá riturum í lagi? 

 Er búnaður í lagi og til staðar (tölvubúnaður, hugbúnaður í tölvum)? 

 Er rými fyrir þjónustuna? Er herbergi / svæði til staðar? 

 Hvernig er menning og pólitík á vinnustaðnum?  

 Hvernig á að innleiða þjónustuna? 

 Hvaða mannskap þarf þjónustan? 

 Hvaða þekking og færni þarf að vera til staðar?  

 Er sá mannafli sem þarf til þjónustunnar til staðar? 

 Er endurmenntun og símenntun í boði? 

 Er eða þarf stuðning frá öðrum heilbrigðisstéttum / öðrum fagstéttum? 

 Er eitthvað annað sem varðar skipulag sem þarf að vera til staðar? 

 Er þverfagleg samvinna innan þjónustunnar, ef svo, frá hverjum? (Sérfræðingar í 

hjúkrun, sérhæfður hjúkrunarfræðingur, læknar, sjúkraþjálfarar, félagsþjónustan, 

sálfræðingar, félagsráðgjafar, næringarfræðingar, fótaaðgerðafræðingar, iðjuþjálfar, 

þroskaþjálfar, lyfjafræðingar, heilsuráðgjafar, túlkaþjónusta, prestar, o.s.fr.). 
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Framkvæmd þjónustunnar 

 Hvaða hjúkrun eða þjónustu á að veita? 

 Hvaða þjónustu á ekki að veita? 

 Hvenær á að veita þjónustuna? Dagþjónusta, sólarhringsþjónusta eða hluti úr 

degi? 

 Er gert ráð fyrir þeim tíma sem þarf til að sinna þjónustunni? 

 Er þjónustan veitt í þéttbýli eða dreifbýli?   

 Hvernig á að kynna þjónustuna? 

 Hvar á að kynna þjónustuna? Í dagblöðum, í hverfisblöðum, á staðnum sjálfum, 

fréttatilkynning? 

 Á að greiða fyrir þjónustuna? 

 Ef svo, hvað á hún að kosta?   

 Hvað má hún kosta? 

 Eru til klínískar leiðbeiningar um þjónustuna? 

 Eru til verkferlar? 

 Verður eitthvert gæðaeftirlit? Af hverjum? 

 Atvikaskráning? 

 



87 

Árangur þjónustunnar 

 Hver eru markmið þjónustunnar? 

 Hvernig á að meta árangur þjónustunnar? 

 Hvernig á að meta kostnað og ábata af þjónustunni? 

 Hvernig á að meta útkomu sjúklinga?  

 Hvernig á að meta öryggi þjónustunnar? 

 Hvernig á að meta gæði?  

 Hvernig á að meta ánægju? Sjúklingaánægja, ánægja starfsmanna?  

 Hvaða árangursmælingar á að meta? 

 Hvernig á að meta bætt lífsgæði og bætt heilsutengd lífsgæði? 

 Hvernig á að meta dánartíðni? 

 Hvernig á að meta meðferðarheldni eða sjálfsumönnunarhæfni sjúklinga? 

 Hvernig á að meta þekkingu? Bæði sjúklinga og starfsmanna? 

 Hvernig á að meta innlagnir?  

 Hvernig á að meta endurinnlagnir? 

 Hvernig á að meta versnun einkenna? 

 Hvernig verður atvikaskráningu háttað? 

 Hver sér um þróun þjónustunnar? 

 





89 

Heimildaskrá 

 

Baker, D. W., Asch, S. M., Keesey, J. W., Brown, J. A., Chan, K. S., Joyce, G.  

o.fl. (2005). Differences in education, knowledge, self-management activities 

and health outcomes for patients with heart failure cared for under the chronic 

disease model: The improving chronic illness care evaluation,11(6), 405-413. 

 

Bellman, L. (2003). Nurse-led change and development in clinical practice.  

Whurr Publishers Ltd.: London, England. 

 

Berglind Víðisdóttir (2008). Vinnan en minn griðarstaður. Óbirt  

meistararannsókn: Háskólinn í Reykjavík. 

 

Bodenheimer, T. (2003). Interventions to improve chronic illness care:  

Evaluating their effectiveness. Disease Management, 6(2), 63-71. 

 

Bodenheimer, T., Wagner, E. og Grumbach, K. (2002a). Improving primary care  

for patients with chronic illness: The chonic care model. Journal of the 

American Medical Association, 288, 1775-1779. 

 

Bodenheimer, T., Wagner, E. og Grumbach, K. (2002b). Improving primary care  

for patients with chronic illness the chonic care model. Part 2. Journal of the 

American Medical Association, 288, 1909-1914. 

 

Bridges, W. (2003). Managing transitions (2. útgáfa). USA: Perseus Publishing. 

 

 



90 

Broers, C., Hogeling-Koopman, J, Burgersdijk, C., Cornel, J.H., Ploeg, J. og  

Umans, V.A. (2006). Safety and efficacy of a nurse-led clinic for post-

operative coronary artery bypass grafting patients. International Journal of 

Cardiology, 106, 111 – 115. 

 

Bruch, H., Gerber, P. og Maier, V. (2005). Strategic change decisions: Doing the  

Right change right. Journal of Change Management, 5(1), 97-108. 

 

Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the planned approach to change: A re- 

appraisal. Journal of Management Studies, 41(6), 977-1002. 

 

Buse, K., Mays, N. og Walt, G. (2005). Making health policy: Understanding  

public health. Berkshire: Open University Press. 

 

Campbell. J., German, L. og Dodwell, D. (2000). Radiotherapy outpatient  

review: a nurse-led clinic. Clinical Oncology, 12, 104-107. 

 

Casey, D. (2007). Using action research to change health-promoting practice.  

Nursing and Health Science, 9, 5-13. 

 

Chinn, P. L. og Kramer, M. K. (2008). Integrated theory and knowledge  

development in nursing (7th Ed.). St. Louis: Mosby Publishing.  

 

Coleman, K., Austin, B. T., Brach, C. og Wagner, E. H. (2009). Evidence on the  

chronic care model in the new millennium. Health Affairs, 28(1), 75-85. 

 

Curley, M. A. og Hickey, P. A. (2006). The Nightingale Metrics. American  

Journal of Nursing, 106(10), 66-70. 

 



91 

Denning, S. (2005). Transformational innovation: A journey by narrative.  

Strategy and Leadership, 33(3), 11-16. 

 

Donabedian, A. (1989). Institutional and professional responsibilities in quality  

assurance. Quality Assurance in Health Care, 1, 3-11. 

 

Donabedian, A. (1997). The Quality of Care. How Can It Be Assessed? Archives  

of Pathology and Laboratory Medicine, 121(11), 1145-1150. (Upphaflega birt 

1988). 

 

Dontje, K., Kelly-Blake, K., Olomu, A., Rothert, M., Dwamena, F., Henry, R.  

o.fl. (2012). Nurse-Led Group Visits Support Shared Decision Making in 

Stable Coronary Artery Disease. Journal of Cardiovascular Nursing, 0, 1-8. 

 

Drucker, P. F. (1999). Management challenges for the 21st century. Oxford: 

Butterworth-Heinemann Ltd. 

 

Edwall, L.L., Danielson, E. og Öhrn, I. (2009). The meaning of a consultation  

with the diabetes nurse specialist. The Authors. Journal compilation, 341-348. 

 

Efraimsson, E.Ö., Hillervik, C. og Ehrenberg, A. (2008). Effects of COPD self- 

care management education at a nurse-led primary health care clinic. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 22, 178–185. 

 

Faithfull, S. og Hunt, G. (2005). Exploring nursing values in the development of  

a nurse-led service. Nursing Ethics, 12, 440-452. 

 

 

 



92 

Fuller, J., Harvey, P. og Misan, G. (2004). Is client-centred care planning for  

chronic disease sustainable? Experiences from rural South Australia. Health 

and Social Care in the Community, 12(4), 318-326. 

 

Funnell, M.M. og Anderson, R. (2004). Empowerment and self-management of  

diabetes. Clinical Diabetes, 22(3), 123-126. 

 

Gilley, A., Gilley J. W. og McMillan, H. S. (2009). Organizational change:  

Motivation, communication and leadership effectiveness. Performance 

Improvement Quarterly, 21(4), 75-94. 

 

Green, L.W. og Kreuter, M.W. (2005). Health program planning. An educational  

and ecological approach (4. útgáfa). New York: McGraw Hill. 

 

Greenhalgh, T, Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P. og Kyriakidou, O. (2004).  

Diffusion of innovations in service organizations: Systematic review and 

recommendations. The Milbank Quarterly, 82(4), 581-629.  

 

Grimshaw, J., Eccles, M. og Tetroe, J. (2004a).  Implementing clinical  

guidelines: current evidence and future implications. The Journal of 

Continuing Education in the Health Profession, 24(1), S31–S37. 

 

Grimshaw, J., McAuley, L. M., Bero, L. A., Grilli, R., Oxman, A. D., Ramsay, C.  

o.fl. (2003). Systematic reviews of the effectiveness of quality improvement 

strategies and programmes. Quality Improvement Research, 12, 298-303. 

 

Grimshaw, J.M., Thomas, R.E., MacLennan, G., Fraser, C., Ramsay, C.R., Vale,  

L. o.fl. (2004b). Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and 

implementation strategies. Health Technolology Assessment, 8(3), 68–72. 



93 

Grol, R. og Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: effective  

implementation of change in patients’ care. Lancet, 362, 1225–1230. 

 

Guha, S., Grover, V., Kettinger, W.J. og Teng, J.T.C. (1997). Business process  

change and organizational performance: Exploring an antecedent model. 

Journal of Management Information Systems, 14(1), 119-154. 

 

Hall, L.E. (1969). The Loeb centre for nursing and rehabilitation, Montefiore  

Hospital and Medical center, Bronx, New York. International Journal of 

Nursing Studies, 6, 81-97.  

 

Hamric, A. B., Spross,  J.A. og Hanson, C. M. (2009). Advanced Nursing  

 Practice: An Integrative Approach. (4th Ed.) Philadelphia: W B Saunders.  

 

Harris, D.I. og Cracknell, P. (2005). Improving diabetes care in general practice  

using a nurse-led, GP supported clinic: a cohort study. Practical Diabetes Int, 

22(8), 295-301.  

 

Hatchett, R. (ritstjóri) (2003). Nurse-Led Clinics. Practice issues. London:  

Routledge.  

 

Hayes, J. (2007). The theory and practice of change management (2. útgáfa).  

New York: Palgrave. 

 

Helga Jónsdóttir (1997). Lífsmunstur fólks með langvinna lungnasjúkdóma.  

Einangrun og innilokun. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 73(1), 8-15.  

 

Hellriegel, D. og Slocum, J. W. (2004). Organizational behavior. Ohio: South- 

Western, Thomson Learning. 



94 

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: How to implement successful change in our  

Personal lives and professional careers. Colorado: Prosci Learning Center 

Publications. 

 

Hiatt, M. J og Creasy, J. T. (2003). Change management: The people side of  

change. Loveland, Colorado: Prosci Research. 

 

Holleman, G., Poot, E., Mintjes-de Groot, J. og van Achterberg, T. (2009). The  

relevance of team characteristics and team directed strategies in the 

implementation of nursing innovations: A literature review. International 

Journal of Nursing Studies, 46, 1256–1264. 

 

Horrocks, S., Anderson, E. og Salisbury, C. (2002). Systematic review of  

whether nurse practitioners working in primary care can provide equivalent 

care to doctors. British Medical Journal, 324, 819-823. 

 

Improving Chronic Illness Care. (2008). The chronic care model. Sótt 10. júní  

2012 af 

http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=CCM_Gallery&s=149 

 

Ingadottir, T.S. og Jonsdottir, H. (2010). Partnership-based nursing practice for  

people with chronic obstructive pulmonary disease and their families: 

influences on health-related quality of life and hospital admissions. Journal of 

Clinical Nursing, 19, 2795-2805.  

 

Jashapara, A. (2004). Knowledge management: An intergrated approach.  

London og New York: Prentice Hall. 

 

 



95 

Jonsdottir, H., og Ingadottir, T.S. (2011a). Health in partnership: Family based  

nursing practice for people with breathing difficulties. Qualitative Health 

Research, 21(7), 927-935. 

 

Jonsdottir, H., og Ingadottir, T.S. (2011b). Nursing practice partnership with  

families living with advanced lung disease. Í E.K. Svavarsdottir og H.J. 

Jonsdottir (ritstjórar), Family nursing in action (bls. 357-375). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Jonsdottir, H., Litchfield, M. og Pharris, M.D. (2003). Partnership in practice.  

Research and Theory for Nursing Practice, 17(3), 51-63. 

 

Keleher, H., Parker, R., Abdulwadud, O. og Francis, K. (2009). Systematic  

review of the effectiveness of primary care nursing. International Journal of 

Nursing Practice, 15(1), 16-24. 

 

Kinnersley, P., Anderson, E., Parry, K., Clement, J., Arcarhd, L., Turton, P. o.fl.  

(2000). Randomised controlled trial of nurse practitioner versus general 

practitioner care for patients requesting “same day” consultations in primary 

care. British Medical Journal, 320, 1043–1048. 

 

Kitchen, P. og Daly, F. (2002). Internal communication during change  

management. Corporate Communications, 7(1), 46-53. 

 

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Boston, Massachusetts: Harvard Business 

School Press. 

 

Kotter, J. P. og Cohen, D. S. (2002). The heart of change: Real-life stories of how 

people change their organizations. Boston: Harvard Business School Press. 



96 

Kotter, J. P. og Rathgeber, H. (2006). Our iceberg is melting. London:  

Macmillan Ltd. 

 

Kotter, J. P. og Schlesinger, L. A. (2008). Choosing strategies for change.  

Harvard Business Review, 86(7), 130-139. 

 

Kreitner, R. (2007). Management (10. útgáfa). Boston: Houghton Mifflin  

Company. 

 

Kristín Björnsdóttir (2005). Líkami og sál: Hugmyndir, þekking og aðferðir í  

hjúkrun. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 

 

Kristín Sólveig Bjarnadóttir (2007). Remember that I am still alive. Óbirt  

meistararannsókn: Royal College of Nursing Institute. Háskólinn á Akureyri. 

 

Laurant, M.G.H., Hermens, R.P.M.G., Braspenning, J.C.C., Sibbald, B. og Grol,  

R.P.T.M. (2004). Impact of nurse practitioners on workload of general 

practitioners: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 328, 927-

935. 

 

Laurant, M., Reeves, D., Hermens, R., Braspenning, J., Grol, R. og Sibbald, B.  

(2009). Substitution of doctors by nurses in primary care (Review). The 

Cochrane Collaboration, 1, 1-39. 

 

Lee, J. og Park, S. (2010). The effectiveness of telephone-based post-discharge  

nursing care in decreasing readmission rate in patients with heart failure: a 

systematic review. Joanna Briggs Institute, Library of Systematic Reviews, 

8(32), 1288-1303. 

 



97 

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in  

social science; Social equilibria and social change. Human Relations, 1, 5-41. 

 

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper and Row. 

 

Litchfield, M.C. (1999). Practice wisdom. Advances in Nursing Science, 22(2),  

62-73. 

 

Litchfield, M.C. og Jonsdottir (2008). A practice disapline that´s here and now.  

Advances in Nursing Science, 31(1), 79-91. 

 

Lubkin, I.M. og Larsen P.D. (2002). Chronic illness. Impact and Interventions 

(5.útg.). Sudbury: Jones and Barlett publishers. 

 

Lupari, M., Coates, V.,  Adamson, G. og  Crealey, G.E. (2011). ‘We’re just not  

getting it right’ – how should we provide care to the older person with multi-

morbid chronic conditions? Journal of Clinical Nursing, 20, 1225–1235. 

 

Markle-Reid, M., Browne, G. og Gafni, A. (2011). Nurse-led health promotion  

interventions improve quality of life in frail older home care clients: lessons 

learned from three randomized trials in Ontario, Canada. Journal of 

Evaluation in Clinical Practice, 1782, 1-14. 

 

Morales-Asencio, J.M., Gonzalo-Jiménez, E., Martin-Santos, F.J., Morilla- 

Herrera, J.C., Celdráan-Mañas, M., Millán Carrasco, A. o.fl. (2008). 

Effectiveness of a nurse-led case management home care model in Primary 

Health Care. A quasi-experimental, controlled, multi-centre study. BMC 

Health Services Research, 8,193-205. 

 



98 

Moser, A., Bruggen, H., Widdershoven, G. og Spreeuwenberg, C. (2008). Self- 

management of type 2 diabetes mellitus: a qualitative investigation from the 

perspective of participants in a nurse-led, shared-care programme in the 

Netherlands. BMC Public Health, 8, 91-99.  

 

Mundinger, M.O., Kane, R.I., Lenz, E.R., Totten, A.M., Tsji, W.Y., Cleary, P.D.  

o.fl. (2000). Primary care outcomes in patients treated by nurse practitioners 

or physicians. A randomized trial. JAMA, 283(1), 59–68. 

 

Nadler, D. A. (1998). Champions of change: How CEOs and their companies are 

mastering the skills of radical change. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Ndosi, M., Vinall,K., Hale, C., Bird, H. og Hill, J. (2011). The effectiveness of  

nurse-led care in people with rheumatoid arthritis: A systematic review. 

International Journal of  Nursing Studies, 48, 642-654. 

 

New, J.P., Mason, J.M., Freemantle, N., Teasdale, S., Wong, L.M., Bruce, N.J.  

o.fl. (2003). Specialist nurse–led intervention to treat and control hypertension 

and hyperlipidemia in diabetes (SPLINT). Diabetes Care, 26(8), 2250-2255.  

 

Orem, D.E. (1959). Guides for developing curricula for the education of  

practical nurses. Washington, DC: U. S. Goverment Printing Office.  

 

Os-Medendorp, H., Eland-de Kok, P.C.M., Linge, R.van, Bruijnzeel-Koomen,  

C.A.F.M., Grypdonck, M. og Ros, W.J.G. (2007). The tailored 

implementation of the nursing programme ‘Coping with itch’. Journal of 

Clinical Nursing 17,1460–1470. 

 

 



99 

O’Toole, J. (1995). Leading change: Overcoming the ideology of comfort and the 

tyranny of custom. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Paton, R. A. og McCalman, J. (2008). Change management. Guide to effective  

implementation (3. útgáfa). London: Sage Publication Ltd. 

 

Perrin, E.C., Newacheck, P., Pless, B., Drotar, D., Gortmaker, S.L., Leventhal, J.  

o.fl. (1993). Issues involved in the definition and classification of chronic 

health condition. Pediatrics, 91(4), 787-793. 

 

Polit, D.F. og Beck, C.T. (2008). Nursing research. Principles and methods.  

(8.útgáfa). Philadelphia: Lippincott Williams og Wilkins. 

 

Porter-O'Grady, T. og Malloch, K. (2007). Quantum Leadership; a  

textbook of new Leadership. Boston: Jones and Bartlett Publishers.  

 

Portillo, M.C. (2008). Understanding the practical and theoretical development of  

social rehabilitation through action research. Journal of Clinical Nursing, 18, 

234-245. 

 

Prochaska, J. O. og DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward  

a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research and 

Practice, 19, 276-288. 

 

Raftery, J.P., Yao, G.L., Murchie, P., Campbell, N.C. og Ritchie, L.D. (2005).  

Cost effectiveness of nurse-led secondary prevention clinics for coronary 

heart disease in primary care: Follow up of a randomised controlled trial. 

British Medical Journal, 330, 707-710. 

 



100 

Rees, S. og Williams, A. (2009). Promoting and supporting self-care  

management for adults living in the community with physical chronic illness: 

A systematic review of the effectiveness and meaningfulness of the 

patientpractitioner encounter. JBI Library of Systematic Reviews, 7(13), 492-

582. 

 

Roger, E.M. (2003). Diffusion of Innovation. (5. útgáfa) New york: Free Press. 

 

Rothman, A.A. og Wagner, E.H. (2003). Chronic illness management: what is  

the role of primary care? Annals of Internal Medicine, 138, 256-261. 

 

Self, D. R. og Schraeder, M. (2009). Enhancing the success of organizational  

change: Matching readiness strategies with sources of resistance. Leadership 

& Organization Developement Journal, 30(2), 167-182. 

 

Shanley, C. (2007).  Management of change for nurses: lessons from the  

discipline of organizatinal studies. Journal of Nursing Management,15, 538-

546. 

 

Sigríður Þorgeirsdóttir og Kristín Björnsdóttir (2004). Velferðarþjónusta á  

tímamótum. Í Irma Erlingsdóttir (Ritstj.), Fléttur II. Kynjafræði-

Kortlagningar (bls. 273-291). Reykjavík: Rannsóknarstofa í kvenna- og 

kynjafræðum. 

 

Smith, M. og Stullenbarger, E. (1991). A prototype for integrative review and  

meta-analysis of nursing research. Journal of Advanced Nursing, 16, 1272-

1283. 

 

 



101 

Smith, M.C., Stullenbarger, E., Holcombe, J.K., Daffin, P.N., Wright, P.S.,  

Ogletree, G.G. o.fl. (1993). Intergrative research review and meta-analysis of 

patient related oncology nursing research. Unpublished report: University of 

Alabama School of Nursing, University at Birmingham, Birmingham AL. 

 

Taylor, S.J.C., Candy, B., Bryar, R.M. Ramsay, J., Vrijhoef, H.J.M., Esmond, G.  

o.fl. (2005). Effectiveness of innovations in nurse led chronic disease 

management for patients with chronic obstructive pulmonary disease: 

Systematic review of evidence. British Medical Journal, 331, 1-7. 

 

Temmink, D., Francke, A.L., Hutten, J.B.F., Zee, J.V.D. og Abu-Saad, H. (2000).  

Innovations in the nursing care of the chronically ill: a literature review from 

an international perspective. Journal of Advanced Nursing 31(6), 1449-1458. 

 

Ulrich, D. (1997). Human resource champions. Boston: Harvard Business School 

Press. 

 

Venning, P., Durie, A., Roland, M., Roberts, C. og Leese, B. (2000). Randomised  

controlled trail comparing cost effectiveness of general practitioners and nurse 

practitioners in primary care. British Medical Journal, 320, 1048–1053. 

 

Wagner, E. H., Austin, B. T., Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J. og Bonomi,  

A. (2001). Improving chronic illness care: Translating evidence into action. 

Medicine and Chronic Illness, 20(6), 64-78. 

 

 

 

 

 



102 

Wallymahmed, M. E., Morgan, C., Gill, G. V. og MacFarlane, I. A. (2011).  

Nurse-led cardiovascular risk factor intervention leads to improvements in 

cardiovascular risk targets and glycaemic control in people with Type 1 

diabetes when compared with routine diabetes clinic attendance. Diabetic 

Medicine, 28, 373–379. 

 

Walsh, B., Steinerb, A., Warra, J., Sheronc, L. og Pickering, R. (2003). Nurse-led  

inpatient care: opening the ‘black box’. International Journal of Nursing 

Studies, 40, 307–319. 

 

Watts, S.A, Gee, J., O’Day, M.O., Schaub, K., Lawrence, R., Aron, D. o.fl.  

(2009). Nurse practitioner-led multidisciplinary teams to improve chronic 

illness care: The unique strengths of nurse practitioners applied to shared 

medical appointments/group visits. Journal of the American Academy of 

Nurse Practitioners, 21, 167–172.  

 

Weller, C., Buchbinder, R. og Johnston, R.V. ( 2010). Interventions for helping  

people adhere to compression treatments for venous leg ulceration (Protocol). 

The Cochrane Library, 2, 1-9.  

 

Williams, K.S., Assassa, R.P., Cooper, N.J., Turner, D.A., Shaw, C., Abrams,  

K.R. o.fl. (2005). Clinical and cost-effectiveness of a new nurse-led 

continence service: A randomised controlled trial. The British Journal of 

General Practice, 55, 696-703. 

 

Whitaker, J., Butler, A., Semlyen, J.K. og Barnes, M.P. (2001). Botulinum toxin  

or people with dystonia treated by an outreach nurse practitioner: A 

comparative study between a home and a clinic treatment service. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, 82, 480–484. 



103 

Whittemore, R. og Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methology.  

Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546-553. 

 

Whittemore, R., Melkus, G.D., Sullivan, A. og Grey, M.A. (2004). Nurse  

coaching intervention for women with type 2 diabetes. Diabetes Educator, 30, 

795-804. 

 

Woodward, A., Wallymahmed, M., Wilding, J. P. og Gill, G.V. (2010). Nurse- 

led clinics for strict hypertension control are effective long term: a 7 year  

follow-up study. Diabetic Medicine, 27, 933-937. 

 

World Health Organization. (2009). Chronic diseases. Sótt 9.maí 2012 af:   

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/. 

 

Young, A. S., Chaney, E., Shoai, R., Bonner, L., Cohen, A. N., Doebbeling, B.,  

o.fl. (2007). Information technology to support improved care for chronic 

illness. Journal of General Internal Medicine, 22(3), 425–430. 

 

Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations (7. útgáfa). New Jersey: Pearson  

Education Inc. 





105 

Viðauki 

Fylgiskjal 1. Quality of Study Instrument  





107 

Fylgiskjal 2. Vinnuskjal  Yfirlit yfir greiningu heimilda 

 


