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Úrdráttur 

 

Bakgrunnur 

Afar misjafnt er hvort læknisfræðilegar teikningar eru notaðar í heilbrigðisfræðslu 

hér á landi eður ei. Þegar skýringarmyndir eru notaðar eru þær misjafnar að 

gæðum og í sumum tilfellum of flóknar. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að koma 

mikilvægri fræðslu til skjólstæðinga sinna með einföldum en nákvæmum hætti. 

Hópurinn sem þarf að fræða hefur afar ólíkar fræðsluþarfir því hann getur verið á 

öllum aldri, verið alvarlega veikur, ófær um að tjá sig á hefðbundinn hátt eða 

ólæs, svo dæmi séu tekin. Fræðsluefni fyrir svo ólíkan hóp þarf því að vera 

fjölbreytt og ætti styðjast við gagnreynda þekkingu í gerð þess og framsetningu.  

 

Markmið 

Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna reynslu starfsfólks af því að nota 

læknisfræðilegar teikningar við fræðslu í starfi sínu. Markmiðið með rannsókninni 

er að fá upplýsingar um margbreytilega notkunarmöguleika læknisfræðilegra 

teikninga í fræðslu í íslensku heilbrigðiskerfi.  

 

Aðferð 

Aðferðafræðin sem beitt var er  eigindleg. Rannsakandi tók viðtöl  við 

einstaklinga sem hafa mikla reynslu af notkun læknisfræðilegra teikninga og gátu 

lýst reynslu sinni í orðum. Viðmælendur voru með ólíka menntun og unnu á 

mismunandi sviðum mennta og þjónustu. 

Tekið var ítarlegt viðtal við hvern þátttakanda og leitast við að skoða 

reynslu þeirra frá þeirra eigin sjónarhóli, og þannig ná fram heildrænni mynd af 

notkun þeirra af læknisfræðilegum teikninga. 

 

Niðurstöður 

Þrjú þemu komu fram um reynslu heilbrigðisstarfsmanna af notkun 

læknisfræðilegra teikninga: Þörfin fyrir markviss samskipti, mismunandi 
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fræðsluþarfir og möguleikar læknisfræðilegra teikninga í samskiptum og fræðslu. 

Þemun hverfast um samskipti og miðlun og tengjast innbyrðis. 

 

Ályktanir 

Heilbrigðisstarfsmönnum finnst að notkun myndmáls í samskiptum og fræðslu 

geti gefið sjúklingum tækifæri til að taka ábyrgð á eigin meðferð  og aukið öryggi 

þeirra. Allir geta notið góðs af aukinni notkun skýringamynda í fræðslu en þó 

sérstaklega þeir sem eiga við náms- eða tungumálaörðugleika að stríða, eiga við 

lestrarvanda að etja eða skerta möguleika til að tjá sig.  Aðgangur að viðeigandi 

myndabönkum og sérmenntuðum teiknurum gæti aukið fjölbreytni mynda í 

fræðslu. 
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Abstract 
 

Background 

It varies greatly whether medical illustrations are used or not in health education 

in Iceland. When illustrations are used their quality varies and in some instances 

they are too complicated. Healthcare professionals need to communicate 

important information to their patients in a clear but precise way. The recipients 

of the education have very different educational needs because they can be of 

all ages, be seriously ill, unable to communicate in a normal manner or be 

illiterate, to give some examples. Information for such a varied group must 

therefore be diverse and it´s production and presentation should be based on 

proven expertise.  

 

Objectives 

The objective of the research was to investigate the experience healthcare 

professionals have of using medical illustrations for education in their field of 

work. The goal of the research is to gather information about various possibilities 

of using medical illustrations in patient education in Iceland. 

 

Method 

The method used is descriptive analysis. The researcher conducted interviews 

with individuals that have ample experience in using medical illustrations and are 

able to conway that information verbally. The interviewees had different 

educational backgrounds and profession. An extensive interview was conducted 

with each participant and attempts made to explore  their experience from their 

own viewpoint, and thus develop a comprehensive view of their use of medical 

illustrations. 

 

Results 

Three themes emerged from the experience healthcare professionals have had 

from the use of medical illustrations:  The need for effective communication 
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methods, different educational needs and the possibilities for medical 

illustrations in communications and education. The themes revolve around 

commuications and dissemination are interrelated. 

 

Conclusions 

Healthcare professionals are of the opinion that the use of illustrations in 

communications and education can enable patients to take responsibility of their 

own therapy and increase their safety. Everyone can benefit from the use of 

illustrations but especially those with educational- or comunicational problems, 

have reading difficulties or limitations in expressing themselves. Access to 

relevant sources of illustrations and specialized illustrators could increase the 

variety of educational illustrations. 
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Formáli 

Rannsóknin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MA gráðu frá Listaháskóla 

Íslands og er hún metin til 30 ECTS eininga.  

Leiðbeinandi minn var Dr. Auðna Ágústsdóttir, hjúkrunarfræðingur og 
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rósemi. Einnig vil ég þakka dóttur minni Helenu Bjartmars fyrir þolinmæði og 

vinsemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  6 

Efnisyfirlit 

	  

Úrdráttur ........................................................................................................... 1	  

Formáli .............................................................................................................. 5	  

Efnisyfirlit ........................................................................................................... 6	  

Myndayfirlit ........................................................................................................ 8	  

Inngangur ........................................................................................................ 10	  

        Markmið .................................................................................................. 14	  

        Skilgreing á hugtökum ............................................................................. 14	  

        Forsendur ............................................................................................... 15	  

        Gildi rannsóknar ...................................................................................... 15	  

Fræðilegur bakgrunnur .................................................................................... 16	  

        Heilbrigðisfræðsla .................................................................................... 16	  

        Um læsi .................................................................................................. 17	  

        Skilningur sjúklinga .................................................................................. 19	  

        Hindranir á skilningi ................................................................................. 20	  

        Árangur af notkun á teikningum í samskiptum og fræðslu ........................ 23	  

Aðferðafræði ................................................................................................... 26	  

        Siðfræði rannsóknar ................................................................................ 26	  

        Rannsóknarsnið - um eigindlega aðferðafræði ......................................... 26	  

        Úrtak ....................................................................................................... 28	  

        Framkvæmd ............................................................................................ 28	  

        Gagnaöflun ............................................................................................. 29	  

        Úrvinnsla gagna ...................................................................................... 30	  

        Hagsmunir .............................................................................................. 30	  

Niðurstöður ..................................................................................................... 32	  

        Markviss samskipti .................................................................................. 32	  

        Mismunandi fræðsluþarfir ........................................................................ 40	  

        Möguleikar læknisfræðilegra teikninga í samskiptum og fræðslu .............. 44	  



	  7 

Umræða .......................................................................................................... 55	  

        Tengsl hugsana, tákna og tungumáls ...................................................... 55	  

        Tákn – miðlun .......................................................................................... 57	  

        Ný tegund læsis ...................................................................................... 58	  

        Ný þekking, ný orð, nýjar myndir ............................................................. 60	  

        Mismunandi greindir ................................................................................ 61	  

        Möguleikar teikninga ............................................................................... 63	  

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar ......................................................... 65	  

Rannsóknir ...................................................................................................... 66	  

Lokaorð .......................................................................................................... 68	  

Heimildaskrá ................................................................................................... 69	  

Viðauki ............................................................................................................ 74	  

        Fylgiskjal 1.  Leyfi siðanefndar stjórnsýslurannsókna á LSH ..................... 75	  

        Fylgiskjal 2.  Leyfi lyflækningasviðs LSH ................................................... 76	  

        Fylgiskjal 3.  Leyfi kvenna- og barnasviðs ................................................ 77	  

        Fylgiskjal 4.  Kynningarbréf til þáttakenda ................................................ 78	  

        Fylgiskjal 5.  Samþykki fyrir þátttöku ........................................................ 79	  

        Fylgiskjal 6.  Viðtal við lækni ..................................................................... 80	  

        Fylgiskjal 7.  Viðtal við hjúkrunarfræðing ................................................... 81	  

        Fylgiskjal 8.  Viðtal við verkefnastjóra Fjölmenningarseturs ....................... 82	  

        Fylgiskjal 9.  Viðtal við læknisfræðilegan teiknara ..................................... 83	  

        Fylgiskjal 10. Viðtal við talmeinafræðing ................................................... 84	  

        Fylgiskjal 11. Viðtal við gæðastjóra á LSH ................................................ 85	  

	  

 

 



	  8 

 

Myndayfirlit 

Mynd 1. Línurit sem sýnir blóðsykursmælingar.................................................43 

Mynd 2. Mynd af frumu sem er glöð.................................................................53 

Mynd 3. Mynd af bók - heimatilbúið fræðsluefni...............................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  9 

 

 

Blikið 
 

Blikið sem bregður fyrir 

eins og til hliðar 

við sjálft hugskotið 

 

lýsir upp, örsnöggt, 

máð atvik, mynd 

 

og hverfur svo ... Hve oft 

hef ég reynt að fanga það, 

fjötra í orð? 

 

Ef það heppnast, má ætla 

að von sé um lífvænt ljóð!  

 

Nei, bókstafi, óskylt efni ... 

 

Og aldrei framar skín við mér 

leiftrið ljósa. 

 

Þorsteinn frá Hamri, (2008, bls. 36) 
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Inngangur 

 

Mannshugurinn er margbrotinn og notar margar leiðir til að vinna með hugsanir 

sínar. Myndmál er ein þeirra leiða. Þorsteinn frá Hamri lýsir í ljóðinu „Blikið”, 

hvernig hugsun birtist sem mynd sem hann reynir, án árangurs, að festa í orð, 

„sjálft hugskotið / lýsir upp, ... mynd ... Hve oft / hef ég reynt að fanga það, / 

fjötra í orð?” (Þorsteinn frá Hamri, 2008, bls. 36). 

Að skilja hugmyndir og fanga þær í orð, eða öfugt, gera orð að 

skiljanlegum hugmyndum, reynist einstaklingum misjafnlega erfitt. Mörgum 

reynist erfitt að innlima orðaðar hugmyndir í hugsun sína; að gera orðin að 

þekkingu. Þeim geta hins vegar vel hentað aðrar leiðir miðlunar en hið skrifaða 

eða talaða orð til að læra.  

Yfir 300 erlendar rannsóknir benda til þess að fræðsluefni 

heilbrigðisfræðslu sé óskiljanlegt stórum hópi þeirra sem því er ætlað (Choi, 

2011). Skoða þarf hvaða ástæður liggja þar að baki en stór hluti fræðsluefnisins 

er einmitt á rituðu máli. Þrátt fyrir það er algengt að litið sé svo á að slakt læsi 

heyri til undantekninga (Paasche-Orlow, Schillinger, Greene og Wagner, 2006). 

Draga má þá ályktun að fræðsluefni taki ekki mið af læsi og öðrum leiðum til 

þekkingaröflunar. 

Sömu sögu má segja hér á landi, því viðtekin venja er að fræðsluefni 

ætlað sjúklingum sé aðallega byggt á texta. Almennt viðhorf er og hefur lengi 

verið að allir á Íslandi séu læsir.  

Gerð var alþjóðleg rannsókn PISA (Programme for International 

Student Assessment) á vegum OECD ríkjanna til að kanna árangur 15 ára 

nemenda í lestri, stærðfræði og náttúrufræði. Niðurstaða hennar bendir til 

þess að þjóðin eigi í vaxandi erfiðleikum með lestur. Samkvæmt niðurstöðum 

hennar er lesskilningur íslenskra nemenda „á niðurleið og undir meðallagi” 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar Ólafsson, Óskar Haukur Níelsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2010). 

Rannsóknir benda til þess að tengja megi slaka lesgetu við heilsufar. 

Þeir sem eru illa læsir eru almennt við verri heilsu en aðrir. Prófessor 



	  11 

Nutbeam, sérfræðingur á sviði heilsufræða, hefur fjallað mikið um heilsulæsi 

og telur að skert lesgeta hafi áhrif á heilsulæsi (Nutbeam, 2008). Hann telur 

hugtakið heilsulæsi ná yfir breitt svið um heilbrigðistengd málefni. Færni 

einstaklings til að nálgast heilbrigðisþjónustu, getu til að bregðast við 

heilsufarsupplýsingum þannig að þær komi að notum, miðlun fræðslunnar og 

aðgengi upplýsinga svo efla megi einstaklinginn til að viðhalda góðri heilsu. 

Nutbeam telur heilsulæsi grundvallaratriði varðandi möguleika fólks til 

sjálfsákvörðunar, „...health literacy is critical to empowerment” (Nutbeam, 

2000). Hann telur einnig að menningarlegur bakgrunnur fólks hafi áhrif á 

samskipti heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga þeirra, heilsulæsi og 

væntingar einstaklinga til heilbrigðisþjónustu (Nutbeam, 2000). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur skilgreint heilsulæsi sem 

færni einstaklings til að nálgast, skilja og bregðast við heilsufarsupplýsingum 

á þann hátt að það komi að notum við að efla og viðhalda góðri heilsu. 

Heilsulæsi er því meira en hæfileiki til að lesa bæklinga og mæta á réttum 

tíma í eftirlit eða skoðun hjá heilbrigðisstarfsmanni. Heilsulæsi er einnig 

nátengt eflingu (e. empowerment) en með því að bæta aðgengi fólks að 

heilsufarsupplýsingum og getu þess til að nota þær á réttan hátt er heilsulæsi 

eflt (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998).  

Sigríður Halldórsdóttir (2007) hefur þróað kenningu um eflandi 

samskipti (e. empowerment) og er skilgreining hennar á eflingu eftirfarandi: 

Efling er eigin reynsla af því að einstaklingurinn, sem hefur vald yfir 
þér ber raunverulega umhyggju fyrir þér og gefur þér valdið sem 
hann hefur yfir þér - gefur þér frelsi. Þetta gerist í samskiptum þar 
sem kærleikur og virðing ríkja og samskipti fara fram með eflandi 
samræðum þar sem gagnkvæmni ríkir, tengsl og full þátttaka 
beggja í samskiptunum. Efling eykur tilfinningu beggja aðila fyrir 
stjórn á eigin lífi og aðstæðum, eyðir tilfinningu fyrir því að vera 
varnarlaus og báðir aðilar hafa tilfinningu fyrir því að hafa fulla rödd 
(bls. 14). 

Samkvæmt kenningu Sigríðar er það eflandi samskiptaháttur þegar báðir 

einstaklingar hafa tækifæri til að taka þátt í samskiptum. Skjólstæðingurinn eflist 

við það að fá tækifæri til að tjá sig og skilja viðmælandann, sem eykur 
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öryggiskennd og vellíðan (Sigríður Halldórsdóttir, 2007) 

 Í stefnuskrá WHO  eru markmið varðandi heilsu sett fram í þeim tilgangi 

að stuðla að hamingju manna, góðum samskiptum þeirra á milli og öryggi allra. 

Ætlast er til að starfsmenn heilbrigðiskerfa aðildarríkjanna leggi sig fram um að ná 

tilsettum markmiðum stefnuskrárinnar, þar á meðal að veita aðstoð og ráðgjöf á 

heilbrigðissviði og stuðla að upplýsingu allra manna hvað varðar heilbrigðismál 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998). Heilsulæsi þarf því bæði að skoða út frá 

sjúklingum og út frá heilbrigðiskerfinu sjálfu (Paasche-Orlow og Wolf, 2007).  

 Án upplýsinga og nauðsynlegrar þekkingar geta einstaklingar ekki tekið 

viðeigandi ákvarðanir hvað varðar heilsu þeirra eða fjölskyldu þeirra. Nauðsynlegt 

er að gera einstaklingum kleift að taka upplýsta ákvörðun um þætti eins og 

möguleika á meðferð, eftirfylgni, samfélagsleg réttindi, fjárhagslega þætti, 

atvinnuréttindi, húsnæði, ferðalög, túlkaþjónustu o.fl. Upplýsingar þarf að sníða 

að fjölbreyttari sjúklingahópum þannig að þær komi þeim að gagni. Þannig 

hagnast bæði sjúklingar og þeir sem þá annast.  

Tilgangurinn með því að nota skýringarmyndir í sjúklingafræðslu er fyrst 

og fremst sá að miðla efni og auðvelda fræðslu og samskipti við sjúklinga. Ef 

niðurstöður PISA rannsóknarinnar að framan eru skoðaðar með tilliti til læsis um 

náttúrufræði, er hugsanlegt að læsi um heilbrigðismál sé sömuleiðis lakara en 

hefðbundið læsi. Notkun skýringarmynda geta vegið á móti þessum vanda. 

Fram kemur í rannsókn á gagnsemi teikninga í fræðslu um heilbrigðismál að:  

Ólæsi er algengt vandamál í öllum heiminum. Notkun teikninga í 
heilbrigðisfræðslu getur verið góð leið til að yfirstíga þennan 
þröskuld. Jafnvel í hinum þróaða heimi er ógnvekjandi fjöldi sjúklinga 
sem hefur ekki nægilega lesgetu til þess að skilja leiðbeiningar sem 
fylgja lyfjum (Hickman, White, og White, 2010, bls. 212). 

 Í ljósi þessa er nauðsynlegt að gefa gaum að fjölbreyttari leiðum miðlunar 

á heilbrigðisfræðslu. Vel heppnuð fræðsla auðveldar starfsfólki að mæta þörfum 

sjúklinganna, draga úr kvíða þeirra og auka öryggi (Smith og fl., 2010). 

Rannsókn sem var gerð á fræðslu fyrir skurðsjúklinga á Landspítala 

bendir til þess að markviss sjúklingafræðsla feli í sér margvíslega ávinninga. 
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Tilgangurinn með rannsókninni var að meta þá þætti sem höfðu áhrif á ánægju 

sjúklinganna með fræðsluna. 

Þættir, sem höfðu áhrif á minni ánægju með fræðslu á spítala um 
ferlið eftir að heim var komið tengdust meðal annars 
kvíðaeinkennum á spítala og heima, þunglyndiseinkennum á spítala 
og heima, sársauka á spítala og almennt einkennum fyrir aðgerð og 
heima  (Katrín Blöndal, Heiða Steinunn Ólafsdóttir, Sesselja 
Jóhannesdóttir og Herdís Sveinsdóttir 2011). 

Niðurstaða rannsóknarinnar var á þá leið að bæta þyrfti einstaka þætti 

fræðslunnar, að ávinningur fælist í aukinni ánægju sjúklinga og ódýrari 

heilbrigðisþjónustu vegna fækkunar einkenna, fylgikvilla og endurinnlagna (Katrín 

og fl., 2011). 

Fleiri rannsóknir benda til þess að viðeigandi myndefni auki skilning. 

Myndrænt fræðsluefni, þar með talin gröf, töflur, rammar utan um texta í ritum 

og myndir, auka skilning. Val á myndefni hefur áhrif á túlkun tölulegra upplýsinga 

og því er nauðsynlegt að sníða fræðsluefnið að þörfum sjúklinga, tölulegra 

hugmynda, og skilaboðum fræðslunnar (Apter og fl., 2008; Paasche-Orlow og 

Wolf, 2007). 

Miðað við niðurstöður rannsókna sem staðfesta gagn teikninga í fræðslu 

mætti ætla að skýringarmyndir væru mikið notaðar í fræðsluefni fyrir sjúklinga 

(Dowse, Ramela, og Browne, 2011). Þrátt fyrir töluverða útgáfu Landspítalans á 

bæklingum með fræðsluefni fyrir sjúklinga eru hinsvegar fáar skýringarmyndir 

notaðar.  

Nokkur tilraunaverkefni hafa verið sett af stað til að koma til móts við 

aukinn fjölda útlendinga á Íslandi og þá sem eiga við tjáskiptavanda. Hefur 

Fjölmenningasetrið á Ísafirði, í samvinnu við Landlæknisembættið, unnið að 

verkefnum sem hafa það að markmiði að aðstoða barnshafandi útlendinga með 

samskiptavanda. Bókin er bendibók þar sem fræðandinn, sem oftast er 

hjúkrunarfæðingur eða læknir, getur notað myndir til að benda á helstu þætti er 

við koma eðlilegri meðgönguvernd (Fjölmenningarsetur, án árs).  

Samskiptabókin Mál í myndum var gerð á Landspítala til að koma til móts 

einstaklinga með tungumálaerfiðleika. Bókin inniheldur bæði ljósmyndir og 
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teikningar sem tengjast umhverfi sjúklinga á spítala (Landspítali - SKVÞ, 2008). 

Rannsakandi kom að gerð þessara tilraunaverkefna.	  

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að myndefni styðji við texta og talað 

orð í fræðslu en þrátt fyrir það hafa áherslur í framsetningu efnis ætluðu til 

sjúklingafræðslu hér á landi aðallega verið á texta. Hugsanlega er fjármagnsskorti 

um kenna að ekki er notast við myndir nema í örfáum bæklingum. Önnur skýring 

gæti verið sú að möguleikinn á að fá læknisfræðilegan teiknara til verksins hér á 

landi sé óþekktur.  

 Læknisfræðilegur teiknari teiknar skýringamyndir fyrir heilbrigðisfræðslu. 

Skýringarmyndir af skurðaðgerðum, aðferðum, líffærafræði, skematískar 

teikningar af flóknum efnaskiptum fruma, teikningar sem útskýra hugmyndir eða 

fyrirbæri þar sem ljósmyndir koma að litlu gagni. Læknisfræðilegur teiknari er 

sérmenntaður. Hann hefur víðtæka reynslu af krufningum og skurðaðgerðum og 

hefur djúpan skilning á viðfangsefni sínu. Hann hefur þekkingu til að miðla 

upplýsingum til heilbrigðisstarfsmanna, sjúklinga og nemenda.   

Að ofansögðu má draga þá ályktun að fjölbreyttar leiðir til miðlunar, eins 

og notkun skýringamynda, hafa verið vannýttar. Í þessari rannsókn verður 

skoðað hvernig fagfólk notar teikningar í heilbrigðisfræðslu hér á landi. 

	  

Markmið 

Markmið með rannsókninni var að kanna reynslu heilbrigðisstarfsfólks af því að 

nota læknisfræðilegar teikningar við fræðslu og samskipti í starfi sínu.  

Rannsóknarspurningin er:  

Hver er reynsla heilbrigðisstarfsfólks af því að nota læknisfræðilegar teikningar 

við fræðslu og samskipti í starfi sínu? 

 

Skilgreing á hugtökum 

Læknisfræðileg teikning er teikning til að útskýra heilbigðisfræðileg og líffræðileg 

fyrirbæri.  
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 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur skilgreint heilsulæsi sem færni 

einstaklings til að nálgast, skilja og bregðast við heilsufarsupplýsingum á þann 

hátt að það komi að notum við að efla og viðhalda góðri heilsu 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998).   

 

Heilbrigðisfræðsla samanstendur af markvissum menntunaúrræðum, þar á 

meðal einhvers konar samskiptaform miðuð að því að bæta heilsulæsi, auka 

þekkingu og þróa lífsleikni sem bætir einstaklingsbundið og samfélagslegt 

heilsufar (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998). 

 

Forsendur 

Gengið er út frá því að hægt sé að ná frekari árangri í heilbrigðisfræðslu með 

bættum  samskiptum heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga þeirra. Lóð á þá 

vogarskál er að auka þekkingu á mismunandi fræðsluþörfum og leiðum sem 

hafa áhrif á skilning skjólstæðinga.  

	  

Gildi rannsóknar  

Með þekkingu á notkun teikninga og mynda í samskiptum starfsmanna 

heilbrigðisþjónustu og skjólstæðinga er hægt að setja fram tillögur að notkun 

fjölbreyttra leiða til að bæta heilbrigðisfræðslu hér á landi. Þess er vænst að 

þannig megi auka heilsulæsi og efla einstaklinga til sjálfsumönnunar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er stuttlega gerð grein fyrir fræðilegri þekkingu á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar. Tilgangur hans er ekki að gera tæmandi grein fyrir fyrri 

rannsóknum á þessu sviði þar sem slíkt gæti haft áhrif á gagnasöfnun 

rannsakanda og beint viðfangsefninu í ákveðinn farveg. Þetta er í samræmi við 

algengar hefðir í fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Burns og Grove, 2001; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Að gagnasöfnun og úrvinnslu lokinni var leitað eftir 

fræðilegilegri þekkingu sem tengist þeim hugtökum sem fram koma í 

niðurstöðum og fjallað er um í umræðukafla. 

 

Heilbrigðisfræðsla 

Fræðsla heilbrigðisstarfsmanna til sjúklinga fer fram á öllum stigum 

heilbrigðisþjónustunnar. Þar fá einstaklingar upplýsingar er varða eigin heilsu eða 

aðstandenda, upplýsingar um heilsufar og hvernig þeir eiga að takast á við 

sjúkdóma og sjálfsumönnun. Til þess að geta tekist á við sjálfsumönnun þarf 

sjúklingur að skilja hvers til er ætlast af honum og geta leitað sér aðstoðar eftir 

þörfum.  

 Mikill hluti sjúklingafræðslu fer fram í viðtölum við heilbrigðisstarfsmenn á 

spítölum, sem hluti af undirbúningi sjúklinga fyrir innlögn vegna hugsanlegra 

skurðaðgerða, rannsókna eða sambærilegra þátta. Stöðugt þarf að fræða 

sjúklinga víða um land, á spítölum, heilsugæslustöðvum, öldrunarheimilum svo 

dæmi séu tekin.  

Einnig fer stór hluti fræðslunnar fram á nýjum miðlum eins og 

veraldarvefnum, langt frá starfsmönnum spítalanna. Heilmikil fræðsla fer einnig 

fram í skólum landsins, af kennurum þar og hjúkrunarfræðingum. Eftir að heim er 

komið og sjúklingar sinna sjálfsumönnun, þurfa þeir að hafa aðgang að 

fræðsluefni varðandi eftirfylgni til að vera í stakk búnir til að takast á við verkefnið. 

Sjúklingar sem glíma við langvinna sjúkdóma þurfa að hafa aðgang að 

upplýsingum er varða sjúkdóminn og tengd mál.  
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Um læsi  

Orð eru til margs nýtileg en ef þau skiljast ekki er takmarkað gagn af þeim að 

hafa. Hafþór Guðjónsson, kennari menntavísindasviðs Háskóla Íslands, fjallar í 

grein sinni um læsi eldri nemenda á náttúrufræðitexta, að orðræða kennara 

beinist að þekkingunni og námsefninu, en ekki tungumálinu:  

Við töluðum ekki um tungumálið, töluðum ekki um læsi, og það 
hvarflaði ekki að okkur að nemendur sem væru komnir í 
menntaskóla gætu verið ólæsir eða illa læsir. Við gerðum einfaldlega 
ráð fyrir því að nemendur lærðu að lesa og skrifa á fyrstu árum 
skólagöngunnar og væru þar með orðnir læsir. Fylgdum þannig 
fjárgötum hefðarinnar, viðteknum hugmyndum um læsi (Hafþór 
Guðjónsson, 2011, bls. 4).  

Í máli  heilbrigðisstarfsmanns kom fram að sameiginlegur vandi margra 

skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins væri sá að þeir ráða illa við tungumálið hvort 

sem íslenska er þeirra tungumál eða ekki. Að ráða við tungumál felur í sér að 

geta lesið en læsi snýst ekki eingöngu um að geta fært hugsun sína í orð, 

heldur merkingarsköpun. Að gera sér mat úr því sem maður hefur lesið eða 

séð og að geta nýtt sér það. Með teikningu getur heilbrigðisstarfsmaður 

skapað nýja merkingu og tengt hana við orð því teikningin getur staðið ein 

sem hugmynd. Merking texta er lítil ef orðin eru óþekkt og því eru teikningar 

mikilvægar í fræðslu og samskiptum og góð leið til að skapa nýjar götur 

miðlunar (Dowse og fl., 2011). 

  Í Aðalnámsskrá grunnskólanna kemur fram að: 

Þrátt fyrir að læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni ber 
að undirstrika að það snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og 
sú merkingarsköpun á sér aldrei stað í tómarúmi. Tvær manneskjur 
kunna til dæmis að skilja tiltekinn texta á ólíkan máta þótt 
lestrartækni þeirra, hljóðkerfisvitund og orðaforða svipi mjög saman. 
Ekki er hægt að segja í þessu tilviki að þær séu misvel læsar heldur 
ræðst merkingarsköpun þeirra af þeirri reynslu sem þær hafa og ótal 
aðstæðubundnum þáttum sem orka á túlkun þeirra og skilning. 
Sumt er jafnframt erfitt að skilja án þess að þekkja til umræðuhefðar 
og orðanotkunar sem er við lýði í ýmsum hópum samfélagsins         
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12). 
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Þarna kemur fram að þekkingu þarf að miðla á þann hátt að hún skiljist, með 

merkingarbærum hætti. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa á samsvarandi hátt að 

hafa leið til að koma þekkingunni á framfæri þannig að hún verði 

merkingarbær. Teikningar geta þjónað því hlutverki og eru því mikilvægur 

þáttur í miðlun upplýsinga því merking texta er lítil eða engin ef sjálf orðin eru 

óþekkt. 

Lesskilningur felur í sér að einstaklingar skilji orð og geti tengt orðin við 

þekkingu og hafi orðaforða. Orðaforði sem heilbrigðisstarfsmönnum er tamur 

hentar ekki endilega til fræðslu almennings. Fyrir almenningi eru orðin ný og 

þekkingin einnig. Sjúklinga með slaka lesgetu, skortir orðaforða og telja að 

heilbrigðisstarfsmenn noti orð í fræðslu sem þeir skilja ekki. Þeir telja einnig 

að læknar tali of hratt og að þeir fái ekki fá nægar upplýsingar (Paasche-

Orlow og Wolf, 2007). Leiða má líkur að því að sá sem ekki skilur orðin sem 

notuð eru, skilji ekki það sem um er talað og fái þar af leiðandi ekki nægar 

upplýsingar.  

Grundvallar þekking á hugtökum er nauðsynleg skilningi á flóknari 

fyrirbærum. Hafþór Guðjónsson (2011) fjallar um kennslu nemenda sem ekki hafi 

náð að tileinka sér nauðsynlegan orðaforða: 

Og það lítur ekki út fyrir að við höfum verið upptekin af því hvort 
nemendur nái valdi á þessari orðræðu, hvort þeir nái að tileinka sér 
orðin, innlima þau í hugsun sína þannig að þau komi þeim að notum 
hvort heldur er í frekara námi eða í daglegu lífi (Hafþór Guðjónsson, 
2011, bls. 3).  

Á sama hátt þurfa sjúklingar að öðlast grunnþekkingu á þeim hugtökum sem 

notuð eru um það sem þeir eru að fást við, áður en þeir sjálfir þurfa að ráða 

við að meðtaka nýja þekkingu og geta hagað sér í samræmi við það.  

Hugsanleg skýring á slöku læsi í náttúruvísindum er sú að nemendur 

hafa ekki náð tökum á orðaforða tengdum greininni og hafa því takmarkaðan 

skilning á efninu. Um læsi í náttúruvísindum fjallar Hafþór Guðjónsson með 

eftirfarandi hætti: 

Að læra náttúruvísindi merkir að læra tungumál hinna ýmsu 
náttúrufræðigreina (efnafræði, eðlisfræði, líffræði og jarðfræði). Grein 
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eins og efnafræði á sér sérstakan málheim eða orðræðu. Þar nota 
menn sérstök orð og sérstök tákn til að vinna með hlutina og þar 
hafa menn tamið sér sérstaka talshætti. Að læra efnafræði felur þá í 
sér að ná valdi á þessum orðum, táknum og talsháttum; læra að 
tala, lesa og skrifa líkt og efnafræðingar gera (2011, bls. 3). 

Ef einstaklingar hafa ekki náð að tileinka sér nauðsynlegan orðaforða er hætt 

við að þeir ráði ekki við það einir. Mikilvægt er því að byggja upp nauðsynlega 

þekkingu orða svo fræðsla komi að tilætluðu gagni. 

 Hefðbundið læsi, eða lesskilningur (e. Reading Literacy) er skilgreint  af 

Efnahags- og Framfarastofnuninni, OECD með eftirfarandi hætti: „Lesskilningur 

er hæfileiki manns til að skilja, nota og meta ritað mál til að ná markmiðum 

sínum, þróa þekkingu sína og framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu” (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). Þessi skilgreining á læsi er sú 

sem hinn fræðilegi rammi PISA rannsókna á OECD ríkjanna byggist á. Í 

rannsókninni kom fram að 23% 15 ára drengja á Íslandi, geta ekki lesið sér til 

gagns. Þessi aldur var valinn fyrir könnunina vegna þess að í flestum löndum 

markar hann lok almennrar skólagöngu (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). Því 

má gera ráð fyrir að stór hópur einstaklinga í samfélaginu eigi og muni eiga í 

erfiðleikum með að skilja skrifaðar upplýsingar frá heilbrigðisstofnunum um 

sjúkdóma og meðferð þeirra. 

   

Skilningur sjúklinga 

Til þess að einstaklingur geti bætt við sig þekkingu í sjálfsumönnun, án aðstoðar, 

verður fræðsluefni að vera innan þroskasvæðis einstaklingsins. Sálfræðingurinn 

Vygotskij benti á, að til þess að einstaklingar ráði við verkefni og skilji fræðslu, má 

fræðslan ekki vera langt fyrir ofan þekkingu einstaklingsins heldur verður hún að 

vera innan þess sem hann nefnir þroskasvæði einstaklingsins eða „the Zone of 

Proximal Development” (Vygotskij, 1997).  

Fræðsluefni sem sjúklingar fá með sér heim og er ætlað að lesa sjálfum 

verður því að vera á þessu svæði. Með því að nota myndir má tengja saman 

texta við fyrirbærið sem útskýra þarf og kenna orðaforða með myndum. Þannig 
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má koma til móts við þá sem ekki hafa nauðsynlega þekkingu á orðunum til þess 

að geta skilið leiðbeiningarnar. 

 Í Bandaríkjunum, við ótilgreindan spítala, var gerð rannsókn á miðlun 

teiknaðra upplýsinga til sjúklinga. Tilgangurinn var sá að komast að því hvort 

teikningar auðveldi einstaklingum sjálfsumönnum. Marktækt betri árangur náðist 

í þeim hópi sem fékk teiknaðar leiðbeiningar miðað við þann hóp sem fékk 

skriflegar leiðbeiningar. Af 234 sjúklingum sem náðist í í síma höfðu 105 fengið 

teiknaðar myndir með leiðbeiningum en 129 ekki. Þeir sem höfðu fengið 

myndirnar voru í 98% tilvika líklegri til að hafa skoðað og meðtekið 

leiðbeiningarnar, á móti 79% þeirra sem ekki fengu teiknaðar leiðbeiningar. 

Niðurstaðan var sú að leiðbeiningar í formi teiknaðra mynda eru góð leið til að 

upplýsa sjúklinga um heilsu og viðhald hennar, hvort sem um vel læsa 

einstaklinga er að ræða eða ekki (Delp og Jones, 1996).  

 Í fræðilegri samantekt sem Choi (2011) gerði og byggir á 83 ritrýndum 

fræðigreinum kemur hinsvegar fram að stór hluti aldraðra, á bilinu 25-75%, 

útskrifast af heilbrigðisstofnunum eftir flóknar aðgerðir með takmarkaðan skilning 

á leiðbeiningum um sjálfsumönnun. Takmarkaður skilningur veldur því að 

töluverðar líkur eru á að einstaklingum mistakist sjálfsumönnun. Afleiðingar þess 

koma fram í dýrari meðferðum, endurinnlögnum og aukinni notkunar 

bráðamóttöku (Choi, 2011).  

 Slök lesgeta og ómarkviss miðlun upplýsinga takmarka ekki eingöngu 

möguleika einstaklinga til að tileinka sér þekkingu heldur hefur neikvæð áhrif á 

viðhorf einstaklinga til þeirrar umönnunar sem þeir fá, veldur vantrausti í garð 

heilbrigðisstarfsmanna, svartsýni á meðferð, óánægju og lakara álit á gæðum 

heilbrigðisþjónustu (Paasche-Orlow og fl., 2006).  

 

Hindranir á skilningi 

Ef litið er til rannsóknar PISA varðandi lestrargetu 15 ára Íslendinga þar sem fram 

kemur að lesskilningur í náttúrufræði er slakur, má búast við að læsi um 

heilbrigðismál fylgi þeirri niðurstöðu (Almar og fl., 2010). Ólíklegt er að 

einstaklingur með slaka lesgetu geti nýtt sér fræðsluefni sem byggir eingöngu á 

texta. 
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Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að vera á varðbergi gagnvart þessu en viðbúið er að 

sjúklingar séu ekki líklegir til að viðurkenna skort á lesskilningi. 

 Leiða má líkum að því að sjúklingar sem eru undir álagi vegna alvarlegs 

sjúkdóms eigi þar að auki erfitt með að lesa og skilja flóknar upplýsingar 

varðandi eigin heilsu. Það þarf því að huga að fjölbreyttari miðlunaraðferðum en 

texta eingöngu (Choi og Bakken, 2010).  

Þrátt fyrir heilbrigðisstarfsmenn reyni stöðugt að meta þekkingu sjúklinga 

þá virðast þeir ekki ganga úr skugga um að þeir skilji fræðsluna sem þeir fá. 

Samkvæmt rannsókn Paasche-Orlow og Wolf (2007) ganga 

heilbrigðisstarfsmenn almennt ekki úr skugga um að sjúklingar skilji leiðbeiningar 

sem þeim eru veittar. Skert lesgeta fer gjarnan framhjá heilbrigðisstarfsmönnum 

og því er slakt læsi stundum nefnt „hinn hjóðláti vandi heilbrigðiskerfisins” 

(Paasche-Orlow og Wolf, 2007, bls. 25).  

Ástæður fyrir því að vandinn fer hljótt geta verið ýmsar. Erfitt getur verið 

fyrir heilbrigðisstarfsmenn að átta sig á hverjir eiga erfitt með lestur. Þeir sem eru 

ólæsir eru ólíklegri til að leita sér aðstoðar því þeir þekkja ekki einkennin sem 

benda til þess að eitthvað sé að. Einnig eru þeir sem ráða illa við lestur ólíklegri til 

að vilja tala við heilbrigðisstarfsmenn þar sem vandamálið getur komist upp á 

yfirborðið því ólæsi fylgir mikil skömm.  

 Viðmælendur þekktu vel til reynslu sjúklinga sem féllust hendur yfir 

erfiðum og löngum textum leiðbeininga sem þeir skildu ekki. Nauðsynlegt er að 

ná til þeirra með öðrum hætti og gætu myndrænar framsetningar á fræðsluefni 

öðru fremur höfðað til þessara einstaklinga. 

Slakt heilsulæsi er líklegra til að hafa meiri áhrif á heilsufar einstaklinga 

en samfélagsleg eða fjárhagsleg staða einstaklingsins, aldur eða 

menningarlegur bakgrunnur. Þeir sem búa við slakt heilsulæsi hafa ekki sömu 

tækifæri og aðrir til þess að nýta sér þá þjónustu sem í boði er. Þetta er 

áberandi meðal aldraðra, minnihlutahópa, og þeirra sem hafa hlotið 

takmarkaða menntun og þeirra sem eiga við langvarandi sjúkdóma að stríða 

(Paasche-Orlow og fl., 2006).  

Rannsóknir í Bandaríkjunum staðfesta að einstaklingar sem tilheyra 

minnihlutahópum, þeim sem hafa annan menningarlegan bakgrunn en meirihluti 
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íbúa, eru í aukinni áhættu hvað varðar sjúkdóma og almennt slakara heilsufar 

(Kim-Godwin ofl., 2001). Nýbúar og útlendingar sem ekki tala málið eiga erfitt 

með að skilja og nýta sér upplýsingar um heilsufar og heilbrigðiskerfið. 

Samskiptahæfileikar heilbrigðisstarfsmanna og viðhorf til fjölbreyttrar menningar 

skipta því miklu máli. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn sýni skjólstæðingnum 

þá virðingu og umhyggju að koma á sambandi. Gera verður ráð fyrir að allir hafi 

þörf fyrir að koma skoðunum sínum á framfæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2007). 

Skilningur okkar á eigin menningu, mikilvægi hennar og þau áhrif sem hún 

hefur á okkur getur hjálpað einstaklingum að setja sig í spor annara (Gardner, 

2008). Samskiptagreindin er ekki síst hæfileiki einstaklinga til að geta sett sig í 

spor annara, lykilatriði í markvissri umönnun og samskiptum (Gardner, 1983). 

Með aukinni þekkingu má takast á við áskoranir tengdar ólíkri menningu í 

samfélaginu og fordómar eru þar ekki undanskildir. 

Hæfileikinn í menningarlegu næmi og hluttekningu annara innan hjúkrunar 

hefur verið kenndur við Campinha-Bacote frá 1999 sem segir að 

menningarhæfni sé ferli þar sem heilbrigðisstarfsmaður reyni stöðugt að öðlast 

þá færni sem þarf til að vinna í menningarlegu tilliti með skjólstæðingi, einstaklingi 

eða í samfélagi þannig að árangri sé náð. Um breytilegt ferli eða ferð er að ræða 

sem lýkur aldrei (Campinha-Bacote, 1999). Nauðsynlegt er að taka tillit til allra, 

óháð menningu og koma til móts við þarfir þeirra og hjálpa þeim í átt að betri 

heilsu. 

Einstaklingar eflast til betri sjálfsumönnunar og sjálfsábyrgðar ef þeir skilja 

hvað það er sem þeir fást við. Leiðbeiningum er ætlað að auðvelda skilning 

einstaklinga á viðfangsefninu og ýta undir að sjúklingar geti munað nauðsynlega 

hluti. Góðar leiðbeiningar auka líkurnar á því að sjúklingar haldi sig við 

leiðbeiningar og hagi sér í samræmi við þær (Choi, 2011).  

Notkun skýringarmynda er ein leið til að bæta leiðbeiningar og gerir 

flestum auðveldara að gera sér þær að gagni. Rannsóknir benda til þess að „of 

mikið af upplýsingum þynna út aðalatriðin sem fara þá framhjá einstaklingnum” 

(Thompson, Goldszmidt, Schwartz, og Bashook, 2010, bls. 389). Því er einnig 

nauðsynlegt að ganga úr skugga að skýringarmyndir séu gerðar með þeim hætti 

að þær séu einfaldar og henti til fræðslu sjúklinga. 
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Árangur af notkun á teikningum í samskiptum og fræðslu  

Í rannsókn Hermans og félaga (2011) var skilningur starfsmanna nokkurra 

lyfjarannsóknarstofa á táknmyndum, skoðaður. Rannsóknin bendir til þess að 

táknmyndir komi að verulegu gagni við miðlun upplýsinga. Kannaður var 

skilningur samtals 300 starfsmanna í fjórum heimsálfum, í ólíku menningar- 

og málumhverfi (Hermans og fl., 2011). Tilgangurinn með notkun táknanna 

var að koma á framfæri nauðsynlegum upplýsingum um lyfin en ekki síst til að 

koma í veg fyrir nauðsyn þess að þýða upplýsingar á fjölmörg tungumál og 

spara pláss á umbúðunum. Því sem koma átti á framfæri voru upplýsingar 

um: Framleiðanda, geymsluhitastig, dagsetningar framleiðslu og hvenær lyfin 

renna út og fjölmargar leiðbeiningar um notkun. Evrópusambandið hvatti til 

notkunar á táknunum og var upprunaleg ástæða sú að komast hjá því að 

þurfa að þýða nauðsynlegar upplýsingar með lyfjunum fyrir öll 

tungumálasvæði sambandsins (Hermans og fl., 2011).  

Nú eru hinsvegar fleiri ástæður þekktar fyrir því að tákn komi að 

góðum notum í miðlun upplýsinga varðandi lyf. Notkun tákmynda vekur meiri 

athygli á mikilvægum upplýsingum samanborið við texta og táknmyndir auka 

stöðlun og minnka líkur á villum í merkingum. Bæði Evrópusambandið (EU) 

og bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið (FDA) viðurkenna notkun á þessum 

táknum (Hermans og fl., 2011).  

Algeng mistök í ávísun lyfja ættu ekki að vera tíð ef 

heilbrigðisstarfsmenn myndu upplýsingar um verkun lyfjanna. Upplýsingar um 

lyfin eru aðgengilegar á veraldarvefnum eða í uppflettibókum. Hinsvegar 

reynist læknum ómögulegt að lesa mikið af upplýsingum þegar þeir ávísa lyf 

vegna þess að það tekur allt of langan tíma (Lamy, Duclos, Bar-Hen, 

Ouvrard, og Venot, 2008). Til að sporna við því hafa ýmis kerfi táknmynda 

fyrir heilbrigðisstarfsmenn verið búin til. Tilgangurinn með notkun þeirra er að 

auðvelda þeim sem ávísa lyf að muna mikilvægar upplýsingar og koma 

þannig í veg fyrir mistök.  

Tvö helstu táknmyndakerfin sem hafa verið þróuð á vesturlöndum í 
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þessum tilgangi eru UVAL- MED (1992) í Kanada og VCM í Frakklandi. UVAL 

var hannað sérstaklega með læknanema í huga og beindist aðallega að því 

að miðla sjúkdómafræði. Hitt kerfið, VCM, býður upp á annarskonar 

möguleika í miðlun upplýsinga. VCM stendur fyrir orðin „Visualisation des 

Connaissances Médicales" sem mætti þýða lauslega sem myndræna 

framsetningu á heilbrigðisvísindum (Lamy og fl., 2008). Kerfinu er ætlað að 

miðla upplýsingum um sjúkdóma, hegðun sjúklinga, lyf og fleira. 

Táknmyndirnar lúta einskonar lögmálum málfræði en þær eru settar saman 

með ákveðnum hætti og mynda þannig samhengi upplýsinga. Niðurstaða 

rannsóknar sem gerð var til að skoða gagnsemi VCM táknkerfisins benti til 

þess að það tæki einstaklinga um 2-7 klst að læra táknin. Þau geymast vel í 

minni en 94% svara varðandi lyf voru rétt þegar táknmyndir voru notaðar 

miðað við 88% þegar notaður var texti einn og sér (Lamy o.fl., 2008).  

Ætla mætti að úr því táknmyndir komi að svona góðum notum fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn gætu þær einnig verið góðar fyrir samskipti þeirra við 

skjólstæðinga sína. Þrátt fyrir það hefur ekkert samræmt táknmyndakerfi 

verið þróað sérstaklega þess (Kim, Nakamura, og Zeng-Treitler, 2009). 

 Skýringarmyndir í samanburði við orðin ein, birtar í tengslum við orð, 

töluð eða rituð, geta dregið athygli lesandans að fræðsluefninu og aukið til 

muna áhuga og minni einstaklinga á heilbrigðistengdar upplýsingar. 

Skýringarmyndir auka skilning á tengsl hugmynda, ekki síst hugmynda 

tengdum tíma. Þær geta einnig verið áhugahvetjandi og aukið minnisgetu og 

þar af leiðandi breytt möguleikum þeirra sem þurfa að muna upplýsingar er 

varða sjálfsumönnun (Houts o.fl., 2006, bls. 173).  

Líkleg skýring á því er að skýringarmyndir höfða til annara greinda 

einstaklingsins, en orð. Howard Gardner, bandarískur prófessor í sálar- og 

menntunarfræðum við Harvard háskóla, setti fram kenningu sem fjallar um 

mismunandi greindir og styrkleika einstaklinga. Sé litið til 

fjölgreindakenningarinnar ætti fjölbreyttara fræðsluefni að höfða til ólíkra hópa 

(Gardner, 1999). Læsi er mjög misjafnt, sumir eiga auðvelt með að lesa texta, 

aðrir auðveldara með að skilja fræðsluefni sem sett er fram með myndrænum 

hætti og svo eru enn aðrir sem læra af því að hlusta. Fjölbreytt framsetning á 
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fræðsluefni sjúklinga getur því höfðað til mismunandi styrkleika þeirra og bætt 

fræðslu á marga vegu. 

Rannsóknir benda til þess að fræðsluefni sem algengt er að nota í 

heilbrigðisfræðslu nýtist ekki sem skyldi.  Ekki hefur verið tekið tillit til algengi 

slaks læsis, það fer hljótt og erfitt fyrir heilbrigðisstarfsmenn að átta sig á því að 

skjólstæðingar þeirra geti ekki lesið. Ber að leita annara leiða í fræðslu svo 

fræðslan skili tilætluðu hlutverki. Fræðsla sem ekki kemst til skila getur haft 

alvarlegar afleiðingar og því ætti að koma til móts við fleiri með því að höfða til 

mismunandi leiða sem fólk nýtir til að læra. 
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Aðferðafræði 

 

Eigindlegri aðferðafræði var beitt við öflun og greiningu gagna. Gagnasöfnun 

fólst í viðtölum rannsakanda við heilbrigðisstarfsmenn, sem koma að fræðslu, 

um reynslu þeirra af notkun á læknisfræðilegum teikningum í starfi sínu.  

 Hér verður fjallað um siðfræði rannsóknar, rannsóknarsnið, úrtak, 

framkvæmd, úrvinnslu gagna og rannsóknarhagsmuni.  

 

Siðfræði rannsóknar 

Fengið var leyfi frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítala þann 16. febrúar 

2012, númer 2/2012 (fylgiskjal 1.). Tilkynning um framkvæmd rannsóknar var 

send til Persónuverndar, tilvísun númer S5546/2012. Ekki voru talin nein 

siðferðisleg álitamál og gert ráð fyrir að viðmælendur stæðu vörð um trúnað við 

skjólstæðinga sína. 

 

Rannsóknarsnið - um eigindlega aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum.  Rannsóknarspurningin 

stýrir þeirri aðferð sem valin er. Kvale og Brinkman leggja áherslu á að 

„margbreytileiki rannsóknarefnisins ráði hvaða rannsóknaraðferðum er beitt 

(Kvale og Brinkmann, 2008). Hér er leitað að lýsingu á starfsaðferðum við 

fræðslu með myndmáli meðal íslenskra heilbrigðisstarfsmanna. Samkvæmt 

Sandelowski hentar lýsandi eigindleg aðferð vel þegar gefa á beina og ítarlega 

lýsingu á viðfangsefni í sínu daglega umhverfi (Sandelowski og Barroso, 2007). 

 Gagnasöfnun fer fram með viðtölum þar sem rannsakandi ræðir við 

einstaklinga sem hafa mikla reynslu af notkun læknisfræðilegra teikninga og geta 

lýst reynslu sinni í orðum.  Kvale bendir á að orðið „inter-view" þýði í raun innri-

sýn eða innsýn, og felur í sér eðli hinnar eigindlegu rannsóknaraðferðar (Kvale og 

Brinkmann, 2008). Með því að spyrja og hlusta gefst rannsakanda tækifæri til að 

skyggnast inn í reynsluheim viðmælanda sem ekki er hægt að skoða með öðrum 

hætti. Viðfangsefnið er síðan skoðað út frá mismunandi sjónarhornum með því 
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að velja viðmælendur sem koma að því með ólíkum hætti (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Ólíkt megindlegum rannsóknaraðferðum sem byggjast á mælingum og 

tölulegum rannsóknargögnum er þáttur rannsakanda í ferli og niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna mikill. Trúverðugleiki og réttmæti felst í vinnuferli 

rannsókna, nákvæmi rannsóknargagna og rannsóknarinnar í heild (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Því er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir þáttum eins 

og hugsunum sínum, upplifun, tilfinningum o.fl. því þessir þættir hafa 

óhjákvæmilega áhrif (Flick, 2004). Hann getur orðið fyrir ófyrirséðum áhrifum sem 

verka á sýn hans í rannsóknarferlinu og því er mikilvægt að gæta þess að fjalla 

um stöðu og hlutverk rannsakanda í rannsókninni sjálfri, á öllum stigum 

vinnunnar. Rannsakandi er virkur í að skapa rannsóknargögn með því að nýta 

eigin reynslu og þekkingu en með beinum tilvitnunum í rannsóknargögn má gera 

lesanda kleift að átta sig á réttmæti rannsóknargagna (Kvale og Brinkmann, 

2008). Þá getur sá sem les og túlkar rannsóknina, þegar henni er lokið, sjálfur 

lagt mat á þætti sem hugsanlega hafa áhrif á skilning eða skoðanir rannsakanda. 

Stuðst er við dagbækur, hljóðupptökur og minnispunkta. Textinn er 

nákvæmlega afritaður af hljóðupptökum. Samkvæmt Sandelowski á 

rannsakandinn „að standa þétt við textann í greiningu gagnanna en ekki vera að 

túlka textann til að fá dýpri merkingu en hann gefur til kynna sjálfur” (Sandelowski 

og Barroso, 2007, 36). Leyfa á textanum að standa en rannsakandi verður að 

vera opinn fyrir að sjá það sem þar stendur og leyfa þemum eða þáttum að 

koma upp á yfirborðið. Þessi aðferð hentar sérlega vel til þess að gera það 

ómeðvitaða meðvitað (Sandelowski og Barroso, 2007).  

 Við greiningu eru niðurstöður eða þemu flokkuð og sett fram eftir því sem 

rannsakandi telur þau koma aðalatriðum best til skila. Samkvæmt Sandelowski 

má setja þemu fram á mismunandi vegu s.s. raða í tímaröð eða algengi allt eftir 

því hvað henta þykir (Sandelowski og Barroso, 2007). Aðferðin við að greina 

þemun er fyrst og fremst lýsandi frekar en túlkandi, ekki er verið að kanna 

ókunnar slóðir heldur að lýsa því sem er. Með nákvæmri flokkun niðurstaðna 

getur rannsakandi annarsvegar dregið fram þau atriði sem raunverulega koma 

fram í viðtölunum og hinsvegar gert sér grein fyrir því sem ætti hugsanlega að 
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vera þar. Þannig má einnig kafa dýpra í niðurstöður viðtalanna (Sandelowski og 

Barroso, 2007).  

 

Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar er tilgangsúrtak þar sem viðmælendur voru einstaklingar 

sem hafa mikla reynslu af notkun læknisfræðilegra teikninga í starfi sínu og geta 

lýst henni í orðum. „Til þess að fá sem breiðasta mynd af fyrirbærinu sem 

rannsaka á án þess þó að úrtakið verði of stórt er val á viðmælendum lykilatriði” 

(Sandelowski og Barroso, 2007). Leitast var við að ná fram fjölbreyttni í hópi 

viðmælenda með því að rannsakandi hafði fyrirfram gert sér grein fyrir þeim ólíku 

þáttum sem mikilvægt væri að skoða og nauðsynlegt að endurspegluðust í 

reynslu viðmælenda (Kvale og Brinkman, 2008). Þannig má ná fram eins 

heildrænni mynd af notkun læknisfræðilegra teikninga á Íslandi og mögulegt er. 

Til þess að sporna við því að úrtakið væri of einsleitt voru eftirfarandi atriði höfð í 

huga við val á viðmælendum: 

• faglegur bakgrunnur ólíkur 

• mismunandi kyn og aldur 

• mismunandi vinnuumhverfi og störf  

• a.m.k. 5 ára reynsla eða þekking af heilbrigðisfræðslu 

  

Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina  hófst í desember 2011. Markmið rannsóknarinnar var að 

rannsaka notkun læknisfræðilegra teikninga við heilbrigðisfræðslu á Íslandi.  

 Viðmælendur voru valdir í samráði við leiðbeinanda rannsakanda. Allir starfa 

viðmælendurnir á Íslandi utan einn sem starfar í Bandaríkjunum. Viðmælandinn 

frá Bandaríkjunum var valinn með aðstoð framkvæmdastjóra Tolpa Studios, Inc., 

sem er fyrirtæki sem sérhæfir sig í myndrænni framsetningu á fræðsluefni í 

læknisfræði og öðrum vísindagreinum. Tilgangurinn með því að fá bandarískan 

viðmælanda var að skapa víðara sjónarhorn og fá faglegt viðmið. 

Alls tóku sex einstaklingar, tveir karlar og fjórar konur, þátt í rannsókninni.  

Aldursbil þátttakenda var 30 – 75 ára. Menntunarstig viðmælenda var 
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meistarastig eða hærra og faglegur bakgrunnur ólíkur. Starfsheiti viðmælenda 

eru eftirfarandi:  

 

• sérfræðingur í talmeinafræði  

• verkefnastjóri hjá Fjölmenningarsetri 

• sérfræðingur í hjúkrun barna 

• prófessor 

• læknisfræðilegur teiknari   

• gæðastjóri á LSH 

 

Rannsakandi hafði samband símleiðis við þáttakendur sem til greina 

komu. Að fengnu munnlegu samþykki voru viðmælendum sendar skriflegar 

upplýsingar um rannsóknina (fylgiskjal 4.). Óskað var eftir skriflegu samþykki 

þeirra varðandi þátttöku í rannsókninni (fylgiskjal 5.).  

 

Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram með hljóðrituðum viðtölum og dagbókarfærslum 

rannsakanda. Að fengnu samþykki siðanefndar stjórnsýslurannsókna fóru 

viðtölin fram vorið 2012.  

Stuðst var við viðtalsramma með 6-8 opnum spurningum og 

ítarspurningum til að fá ríkulega lýsingu á notkun þátttakenda af 

læknisfræðilegum teikningum (sjá fylgiskjöl 6-11 í viðauka).  

 Hvert viðtal stóð í 30-60 mínútur. Viðtölin fóru fram, augliti til auglitis, á 

skrifstofum starfsmannanna, utan tveggja viðtala sem fóru fram með aðstoðar 

vefforritsins Skype og vefmyndavéla. 

 Gagnaöflun fór fram þar til að mettun var náð og talið að engin ný atriði 

kæmu fram sem ekki höfðu komið fram í viðtölum áður og ljóst að ekki þyrfti að 

auka fjölda viðmælenda í rannsókninni (Sandelowski og Barroso, 2007). Stuðst 

var við afrit viðtalanna, vettvangsnótur, ýmsar athugasemdir sem færðar voru í 

dagbók og viðtöl sem rannsakandi tók við sjálfan sig og skráði. Þrátt fyrir að 

rannsakandi hafi umritað viðtölin sjálfur hlustaði hann endurtekið á upptökurnar 
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eða eins og sumir komast að orði „bjó með rannsóknargögnunum”.  

 

Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru óstöðluð og því var viðtalsramminn ekki í föstum skorðum (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtölin voru hljóðrituð og skráð orðrétt strax að loknu viðtali. 

Viðmælendum var gefinn bókstafur til þess að greina á milli þeirra í tilvísunum. 

 Að viðtölum loknum var farið kerfisbundið yfir rannsóknargögn og leitast við 

að samþætta hugtök og skoðanir til að draga fram niðurstöður. Lykilorð voru 

fundin sem endurspegluðu best ákveðin fyrirbæri. Við greiningu voru niðurstöður 

eða þemu flokkuð og sett fram eftir því sem rannsakandi taldi þau koma 

aðalatriðum best til skila (Sandelowski og Barroso, 2007). Upphaflega fundust 

um 8 -12 þemu sem síðan var steypt í þrjú: 

	  

• Samskipti 

• Mismunandi fræðsluþarfir  

• Notkunarmöguleikar læknisfræðilegra teikninga 

	  

Hagsmunir 

Rannsakandinn er eini læknisfræðilegi teiknarinn á Íslandi og hefur því hagsmuna 

að gæta þegar litið er til mikilvægi teikninga í fræðslu. Með rannsókninni hefur 

rannsakandinn kannað hvað fagmenn heilbrigðismála sjá sem 

notkunarmöguleika læknisfræðilegra teikninga í fræðslu og samskiptum og 

ákveðin hætta á að rannsakandi velji ómeðvitað að fjalla um þær niðurstöður 

viðtala sem undirstrika mikilvægi þeirra og sleppi öðru. 

Aðrir þættir sem gætu haft áhrif á hlutdrægi rannsakanda til verkefnisins snúa að 

fjölskyldu hans, eigin reynslu af heilbrigðisfræðslu og persónu. 

Faðir rannsakanda gat ekki tjáð sig síðustu vikur ævi sinnar, en rúmur 

áratugur er síðan hann dó. Vegna tækjabúnaðar gat hann ekki talað, en þá 

komu heimagert stafaspjald og teikningar að nokkrum notum. Móðir 

rannsakanda, sem einnig er látin, var dönsk.  Þrátt fyrir að hafa búið á Íslandi í 

meira en hálfa öld náði hún aldrei góðum tökum á íslenskunni. Síðustu ár ævi 
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sinnar glímdi hún við illvígan sjúkdóm og fylgdu honum tíðar heimsóknir til lækna 

og hjúkrunarfræðinga, og jafnframt mikið magn upplýsinga. Hún skildi illa þá 

fræðslu sem henni var veitt en lét það aldrei uppi.  

Rannsakandi hefur sjálfur þurft að leggjast inn á spítala og þegið fræðslu 

heilbrigðisstarfsmanna. Að auki hafa lestrarörðugleikar haft áhrif á líf hans og 

starfsval.  
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Niðurstöður 

	  
Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu heilbrigðisstarfsfólks af því að 

nota læknisfræðilegar teikningar við fræðslu og samskipti í starfi sínu. 

 Í úrvinnslu viðtalanna um reynslu heilbrigðisstarfsmanna af notkun 

læknisfræðilegra teikninga stóðu þrjú þemu upp úr: 

 

Þema 1. Markviss samskipti. Þetta þema lýsir þörf heilbrigðisstarfsmanna fyrir að 

geta átt markviss samskipti við skjólstæðinga sína og þörf fyrir margbreytilega 

miðlun upplýsinga til að skjólstæðingar geti verið virkir í eigin meðferð.  

 

Þema 2. Mismunandi fræðsluþarfir. Þetta þema lýsir þeim ólíku hópum sem 

heilbrigðisstarfólk stendur frammi fyrir að fræða.  

 

Þema 3. Möguleikar læknisfræðilegra teikninga í samskiptum og fræðslu. Í þessu 

þema kemur fram hvernig læknisfræðileg teikning hefur verið notuð hér á landi 

og möguleika teikninga í fræðslu. 

 

Markviss samskipti 

Þetta þema lýsir þörf heilbrigðisstarfsmanna fyrir að geta átt markviss samskipti 

við skjólstæðinga sína og þörf fyrir margbreytilega miðlun upplýsinga til að 

skjólstæðingar geti verið virkir í eigin meðferð.  

Margir viðmælenda lýstu þeim hvata sem fær þá til að vilja nota fleiri miðla 

en talað og skrifað mál. Þeir hafa þörf fyrir að geta átt markviss samskipti og að 

skilja sjúklingana sína og að koma upplýsingum til þeirra sem þeir geta nýtt sér. 

Þeir lýstu mikilvægi þess að eiga samskipti þar sem borin er virðing fyrir þörf 

skjólstæðingsins á að geta komið skoðun sinni á framfæri.  

Viðmælendum fannst mikilvægt að muna að þótt fólk eigi erfitt með að tjá 

sig þá þýði það ekki að þörfin sé ekki til staðar. Ef einstaklingur verður fyrir áfalli 

og missir skyndilega málið má ekki ætla að hann geti ekki tjáð sig með öðrum 

hætti: „Mér finnst það ekki réttlátt að gefa sér eitthvað fyrirfram af því að allir eru 
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svo ólíkir vegna þess að skaðinn er svo misjafn”, eins og einn viðmælandi komst 

að orði (F,12). Nauðsynlegt er fyrir þá að geta komið óskum sínum eða 

skoðunum á framfæri, ekki síst um heilbrigðismál. Áskorunin felst í því að bjóða 

fólki upp á fjölbreyttari leiðir til samskipta.  

Orsakir tjáninga- og/eða samskiptavanda eru af margvíslegum toga. Má 

þar nefna málstol sem veldur því að fólk getur átt í erfiðleikum með að tala, lesa, 

skrifa eða hefur misst færni eða getu til að skilja mál. Einn viðmælenda komst 

svo að orði: 

Þeir sem skyndilega lenda í þessari aðstöðu þegar þeir veikjast, þeir 
hafa ekkert val. Hvort sem þeir missa hæfileikann til að tjá sig 
tímabundið eða varanlega ... þá er mikilvægt að þeim sé sýnd sú 
virðing að fá tækifæri til að tjá sig og ná sambandi (F,12). 	  

Hætt er við að einstaklingar einangrist ef ekkert annað en notkun tungumáls er 

reynt í samskiptunum. Allir ættu að gera ráð fyrir því að hægt sé að ná sambandi 

og leita allra leiða til að koma því á.  

Einn viðmælandi taldi lykilatriði góðra samskipta að einstaklingar gætu 

sett sig í spor annara. Sá sagðist nánast hafa alist upp á heilbrigðisstofnun og 

minntist reynslu sinnar: 

…þegar ég var barn og las fyrir gamla fólkið sem fékk heilablóðfall 
og gat ekki tjáð sig … það horfði á myndirnar…sambandið…þau 
horfðu á myndirnar í bókunum og þá sá maður brosið eða 
glampann í augunum á þeim...það skiptir verulegu máli.  

Við sjáum þetta þegar fólk kemur til okkar sem að skilur ekki og við 
sýnum þeim myndir þá opnast augu þess, það bara skiptir öllu í 
samskiptum (D,22).  

Hlýjan og umhyggjusemin leynir sér ekki. Barnið, hugsanlega ófeimið, á 

frumkvæði að því að ná sambandi, kannski án þess að gera sér grein fyrir því 

hvort það muni takast. Síðar, þegar viðmælandi er orðinn eldri, notar hann 

myndir í starfi sínu meðvitað í þeim tilgangi að eiga markviss samskipti. Brosið og 

glampinn í augunum benda til þess að myndirnar hafi gagnast fólki sem ekki 

hafði aðrar leiðir til að tjá sig, og hafi veitt öðrum ánægju. Samband er jafn 
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mikilvægt þeim sem þurfa á aðstoð að halda og þeim sem hana veita, því það 

gerir umönnun auðveldari og markvissari.  

Ef líffræðilegar forsendur takmarka á einhvern hátt möguleika einstaklings 

til að tjá sig eða skilja talað eða ritað mál, er í mörgum tilfellum hægt að draga úr 

áhrifum þess með því að nota myndir í fræðslu og samskiptum.  

Þetta kom fram í máli eins viðmælenda: 

Taltruflanir eru algengar hjá einstaklingum með Motor Neuron 
Disease (MND), Multi System Atrophy (MSA) og svo þeim sem fá 
heilablóðfall. MND, hreyfitaugahrörnun, veldur því að fólk missir 
smátt og smátt máttinn til að hreyfa sig, annarsvegar í útlimum og 
hinsvegar í tali og öndunarfærum. MSA veldur fjölkerfahrörnun í 
líkamanum þar sem kerfi líkamans gefa sig smátt og smátt. Hjá 
báðum þessum hópum koma fram talörðugleikar, en minni 
málörðugleikar, þó það geti einnig verið (F,3). 

Hann útskýrði ennfremur muninn á tali og máli: „málið er hugsunin sem þú hefur, 

hvernig þú raðar orðum saman í setningar...[en] talið á svo við það hvernig þú 

segir það, hvernig þú berð fram” (F, 20). Taltruflun getur valdið því að fólk getur 

ekkert sagt og þarf að reiða sig á óhefðbundnar samskiptaaðferðir eins og 

samskiptabækur eða stafaspjöld. Þeir geta í sumum tilfellum vel skilið myndir þó 

að tal þeirra sé horfið. Hann fjallaði um sjúkling sem hafði orðið fyrir áfalli „...hann 

getur ekki tjáð sig neitt...hann getur ekki lesið neitt...þeir sem eru mjög illa staddir 

geta nýtt sér myndir” (F, 7). Þó einstaklingur sé „mjög illa staddur“, eins og 

viðmælandinn komst að orði, geti hann samt sem áður átt samskipti og skilið 

upplýsingar sem honum eru veittar, og, ekki síst, komið óskum sínum á 

framfæri, sé honum gefið tækifæri til þess. Þetta á því miður ekki við um alla sem 

geta ekki tjáð sig. Heilablóðfall getur t.d. í sumum tilfellum valdið algeru málstoli 

þar sem einstaklingar geta ekki meðtekið og nýtt sér það sem þeir sjá og heyra, 

og geta ekkert sagt.  

Ástæður þess að myndir geta verið góðar til samskipta er að þær verka á 

aðrar heilastöðvar en þær sem nýtast við lestur og tal. Þannig geta myndir eða 

teikningar öðru fremur hjálpað þeim sem hafa orðið fyrir skemmd í heila sem 

hefur áhrif á tal og skrifað mál „…mest hjá þeim með alvarlegasta málstolið, þeir 

sem eru með stóran skaða, á eða yfir málsvæðunum vinstra megin í heilanum 
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hafa litla aðra möguleika”, sagði viðmælandi (F, 9). Þeir hafa litla aðra möguleika 

en að reiða sig á samskipti með myndum.  

Að geta átt samskipti og tjáð sig snýst ekki síst um andlega líðan eins og 

lesa má af orðum viðmælanda:  

Hér er dálítið um þunglyndi eins og þú getur rétt ímyndað þér. 
Mikilvægi þess að koma á samskiptum við fólk sem ekki getur tjáð sig 
verður seint vanmetið. Fólk náttúrulega bara koðnar niður, því lífið 
verður svo fátæklegt og lítils virði þegar menn geta ekki notið neins í 
samskiptum við annað fólk (F,14). 

Erfitt getur verið að setja sig í spor einstaklinga sem svona illa statt er fyrir og fátt 

erfiðara en að geta ekki tjáð sig með neinum hætti. Því er mikilvægt að leita allra 

leiða til að létta þeim lífið. 

Útlendingar sem ekki tala tungumálið eiga einnig í vanda með að skilja og 

gera sig skiljanlega. Þegar rannsakandi spurði viðmælanda um samskiptabókina 

Mál í myndum og hver hafi verið ástæðan fyrir gerð hennar sagði hann: „...fyrst 

og fremst vegna tungumálaörðugleika” og bætti svo við: „...þó að margir 

starfsmenn spítalanna töluðu ýmis algeng tungumál eins og ensku, þýsku, 

dönsku, pólsku og jafnvel fleiri mál segir það voða lítið í hundrað mismunandi 

tungumál” (F,14). 

Að geta notað myndir til að tjá sig um erfiða hluti, gefur möguleikann á 

umræðu án þess að „...þurfa að spyrja sérstaklega heldur geta einstaklingar átt 

frumkvæðið að umræðunni ef þeir geta nýtt sér myndefni”, eins og einn 

viðmælandi komst að orði. Hann sagði ennfremur:  

...aðstæður einstaklinga væru mismunandi og vandamálin ólík og 
mikilvægt væri að hafa í huga að samskipti um sum mál geta verið 
afar erfið bæði fyrir heilbrigðisstarfsmenn og skjólstæðinga þeirra. 
Þar má nefna málefni tengd menningarmismun eins og umskurð á 
kynfærum eða áverka eftir ofbeldi (D,2).  

Sérstaka aðgát skal hafa í samskiptum þegar ræða þarf mjög erfiða og 

persónulega hluti við skjólstæðinga. Viðmælandinn bætti við: 

Það er líka það með svona persónuleg málefni, það er öðruvísi að 
nota túlka í svona persónulegum málum, og erfitt fyrir starfsfólkið. 
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Þegar fengnir eru túlkar, þá eru kannski bara karlar sem tala sama 
mál og konurnar og það er kannski alveg óviðeigandi... (D, 3). 

Taka verður tillit til þess að skjólstæðingar og heilbrigðisstarfsmenn geta átt erfitt 

með að ræða erfiða reynslu skjólstæðings við utanaðkomandi aðila. Í þeim 

tilfellum ætti að leita leiða til að nota fleiri miðla en talað og skrifað mál, svo 

markviss samskipti geti farið fram án aðkomu þriðja aðila.  

Það kom einnig fram í máli viðmælanda að með markvissum samskiptum 

getur skjólstæðingur fengið tækifæri til að ræða hlutina án þess að það þurfi að 

fara fram líkamleg skoðun (D, 2). Viðmælandi útskýrði þetta frekar og sagði:  

Það er í klínískum leiðbeiningum frá Landlæknisembættinu að það 
eigi að spyrja konur um aðstæður þeirra, um geðræna erfiðleika, 
ofbeldi og um líðan þeirra en þarna hafa þær val. Með mynd hafa 
þær tæki og geta þær átt frumkvæði að umræðunni og óskað eftir 
því að ræða þetta (D, 3).  

Og bætti síðan við: „Í einstaka tilfellum hentar mjög illa að maki komi með í viðtal 

þegar koma upp vandamál sem starfsfólk vill ræða einslega eins og að tala um 

andlegt og líkamlegt ofbeldi” (D,2). Í þeim tilfellum þegar einstaklingur hefur 

hugsanlega orðið fyrir ofbeldi af hendi maka ættu samskipti auðvitað ekki að fara 

fram með milligöngu hans. Jafnframt ættu börn skjólstæðinga ekki að túlka fyrir 

foreldra sína þegar kemur að viðtölum við heilbrigðisstarfsmenn. Einn 

viðmælandi sagði: 

...það er ekki gott ef barnið er að túlka fyrir foreldrið, ef barnið er 
orðið íslenskumælandi en ekki foreldrið eins og um daginn kom 
kona með tvo syni ... 8 ára ...og 16 ára gamlan son sinn ... það er 
mjög erfitt ... það var mjög erfitt viðtal og erfið fræðsla þannig að 
maður þarf eiginlega að vera með túlk (B, 17).  

Hlífa ætti börnum því að vera sett í þá aðstöðu að þurfa að ræða við 

heilbrigðisstarfsmenn um sjúkdóma eða önnur vandamál er varða foreldra þess. 

Það er einnig ákaflega erfitt fyrir starfsfólk að þurfa að ræða við barn um 

heilbrigðismál foreldra þess og þörf þeirra fyrir önnur samskiptaúrræði er augljós.  

Skjólstæðingar heilbrigðisþjónustunnar þurfa að hafa tæki til að tjá sig, þó 

ekki væri nema til þess að óska eftir aðstoð túlks. Viðmælandi segir: 
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Bara það að hafa tækifæri til að segja „Ég þarf túlk og ég vil óska 
eftir viðtali með túlk” skiptir mjög miklu máli, að hafa einhver tæki til 
að sýna það. Með mynd hafa þær tæki og geta átt frumkvæði að 
umræðunni og óskað eftir því að ræða þetta (D, 3).  

Allir viðmælendur í rannsókninni lýstu þörfinni fyrir að geta átt samskipti með 

markvissum hætti og hvatanum sem fær þá til að vilja nota fjölbreyttar og 

óhefðbundnar leiðir til þess að ná því marki.  

Þrátt fyrir að forsendur fyrir öðrum samskiptaleiðum en með myndum séu 

ekki fyrir hendi, kom fram að margir heilbrigðisstarfsmenn nota ekki 

samskiptabækur, jafnvel þegar hægt er að koma því við. Ákveðin tregða 

starfsfólks virðist vera fyrir notkun tjáskiptabókarinnar Máli í myndum. 

Samkvæmt einum viðmælanda mínum var bókinni komið fyrir á öllum 

deildum Landspítalans. Engu að síður virðast margir ekki nota hana. Viðmælandi 

vissi ekki af hverju, en taldi það vandamál og velti því fyrir sér hvort starfsfólkið 

„...langar það ekki...” og hélt svo áfram „...það nær ekki hugsuninni – en hvað 

með þennan einstakling hérna sem gæti haft gagn af þessu...ert þú þá að 

standa í vegi...ég veit það ekki...?” (F,16).  

Þegar rannsakandi spurði viðmælanda í framhaldi hvort þjálfunarleysi eða 

feimni væri um að kenna sagði hann: „Fólk tekur upp skæri og klippir ef það þarf 

eitthvað að laga, af hverju getur það ekki alveg eins tekið þetta upp?” 

(viðmælandi bendir á tjáskiptabók) (F,16). Viðmælandi taldi líklegt að starfsfólkið 

geti ekki sett sig í spor hins veika og skilji alls ekki hvernig það er að vera ófær 

um að tjá sig. Erfiðara væri að hugsa sér að starfsfólkið hafi ekki áhuga á því. 

Síðan bætti hann við:  

...ég skil ekki þessa tregðu...venjulega svarið er að þetta er 
þekkingarleysi, það veit ekki að þetta er til og þekkir ekki þennan 
möguleika...maður þyrfti að fara að ýta þessu meira að fólki en það 
er samt svolítið skrítið að þurfa þess...(F,17).  

Viðmælandi sagði að tjáskiptabókin Mál í myndum hefði verið kynnt 

heilmikið á Landspítalanum þegar hún kom út árið 2008 en samt sem áður 

virðast margir starfsmenn ekki vita af henni og væri ráð að skoða frekar hvaða 

ástæður gætu legið að baki.  
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Líklega áttar fólk sig almennt ekki á þeirri erfiðu stöðu að liggja inni á 

spítala og geta jafnvel ekkert sagt. Allir sem annast sjúklinga ættu að reyna að 

setja sig í spor þeirra sem eiga við tjáningarvanda að stríða. Mikilvægt er að gera 

ráð fyrir að sá sem er veikur en getur ekki tjáð sig hafi samt sem áður mikla þörf 

fyrir að gera sig skiljanlegan. Skjólstæðingar þurfa að fá tækifæri til að tjá sig og 

geta skilið þær upplýsingar sem þeim eru ætlaðar.  

Hvatinn til að nota teikningar birtist einnig í umræðunni um þörf 

heilbrigðisstarfsfólks að geta miðlað mikilvægum upplýsingum til skjólstæðinga 

sinna og gera sjúklingum þannig kleift að axla ábyrgð á eigin lífi og heilsu. Einn 

viðmælandi velti því fyrir sér: „Hvernig er hægt að koma allri þessari miklu 

þekkingu til þeirra þannig að þau geti nýtt sér hana?" (B, 4). 

Heilbrigðisstarfsmönnum er vandi á höndum að koma nauðsynlegri fræðslu til 

skila því hóparnir sem fræða á eru afar ólíkir. „Þarna er ég að fá í hendurnar börn 

á öllum aldri, alveg frá því að vera pínulítil, innan við eins árs ...alveg fram að 

átján ára aldri” (B, 4). Þessi viðmælandi sinnir sjúklingum á mjög ólíkum þroska- 

og aldursskeiðum og þarf alltaf að vera að fræða börnin og fjölskyldur þeirra. Til 

þess grípur viðmælandi minn gjarnan til mynda, ýmist tilbúinna eða teikninga 

sem eru teiknaðar á staðnum.  

Hvatinn til þess að nota óhefðbundnar leiðir til miðlunar er sá að geta 

komið nauðsynlegri og flókinni þekkingu til skila til allra, ekki síst barna sem eru 

jafnvel með öllu ólæs. Börnin eru á ólíkum þroska- og aldursskeiðum og 

fjölskyldur þeirra ólíkar. Foreldrar eru mismunandi eins og viðmælandi sagði: 

„...sumir hafa verið foreldrar í mörg ár, aðrir eiga mörg börn og sumir að eignast 

sitt fyrsta barn. Þeir hafa mismunandi menningarlegan bakgrunn og/eða 

trúarbrögð” (A, 6). Foreldrar eru misjafnlega menntaðir, þeir geta verið seinfærir, 

ungir og ákaflega misjafnlega í stakk búnir til að takast á við foreldrahlutverkið.  

Af ofansögðu má sjá að misjafnlega gengur að miðla til þeirra 

nauðsynlegum upplýsingum. Einn viðmælandi sagði: „Þegar við erum að fást við 

að fræða foreldra um umönnun barna sinna viljum við ganga úr skugga um að 

allir þessir ólíku hópar skilji fræðsluefnið" (A, 6). Heilbrigðisstarfsmenn gera sér 

grein fyrir því að foreldrar verða að búa yfir ákveðinni þekkingu til að taka 

nauðsynlega ábyrgð á heilsu barna sinna.  
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Heilbrigðisstarfsmaður lýsir nauðsyn þess að geta miðlað örugglega þeirri 

„miklu fræðslu” sem sjúklingum er nauðsynleg: „[Sjúkdómurinn] krefst mikillar 

þekkingar af hálfu skjólstæðingsins, að maður komi henni til skila... maður þarf 

að vera búinn að koma mikilli fræðslu til skila áður en þau útskrifast svo þau geti 

tekið við að ráða við hann” (B, 4).  

Aðkoma útlendinga að heilbrigðiskerfinu vóg þungt í máli viðmælenda og 

hefur mikið verið rannsökuð. Einstaklingum af erlendum uppruna hefur fjölgað 

mjög hratt á undanförnum árum og viðmælendum var tíðrætt um hvað 

tungumálið er þeim erfitt. 

Einn viðmælandi tók dæmi um hversu auðvelt getur verið að fara rangt 

eftir leiðbeiningum eins og að setja stíl upp í skeið (D,15). Svona orðanotkun 

býður hættunni heim og hefur haft alvarlegar afleiðingar. Einföld teikning af 

þessari athöfn myndi taka af allan vafa. Einnig kom fram í máli viðmælandans að 

reynsla starfsmanna Fjölmenningaseturs á Ísafirði er sú að notkun 

skýringarmynda kemur sér vel í samskiptum og miðlun fyrir þessa hópa.  

Áhrif sjúklinga á eigið sjúkdómsferli og meðferð eru mismikil. Þeir sem eru 

tiltölulega heilbrigðir og fá skjóta úrlausn mála þegar þeir veikjast hafa ekki mikil 

samskipti við heilbrigðisstarfsmenn og þurfa minni fræðslu. Þeim sem glíma við 

viðvarandi veikindi og takast á við mjög flókna og erfiða sjúkdóma er lífshætta 

búin ef þeir ekki þekkja og skilja sjúkdómsferli sitt. Þeir sem leggjast í stuttan 

tíma inn á spítala, fara í aðgerð og ná fullum bata þurfa annarskonar fræðsluefni 

en þeir sem stríða við langvarandi sjúkdóma. Sá sem þarf að sinna 

sjálfsumönnun í mörg ár hefur meiri áhrif á þróun sjúkdómsins og þarf því á 

ítarlegri og viðvarandi fræðslu að halda. Fræðsluefni fyrir þessa ólíku hópa þarf 

því að vera ólíkt, hvað varðar gerð, miðlunarleiðir og aðgengi. 

Að hafa góðan skilning og yfirsýn yfir vandamál sín getur verið eflandi og 

styrkjandi fyrir einstaklinga sem þurfa að takast á við vanda. Þegar sjúklingar 

skilja hvað að þeim amar og þá meðferð sem þeir þurfa að undirgangast, þá 

gengur þeim mun betur að ná sér. Þetta vita heilbrigðisstarfsmenn og hafa þörf 

fyrir að geta styrkt sjúklinga sína á þennan hátt.  

Með góðu fræðsluefni sem höfðar til ólíkra fræðsluþarfa er líklegra að 

einstaklingurinn muni betur það sem hann þarf að gera og geti tekið viðeigandi 
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ákvarðanir. Þannig verði hann betur í stakk búinn til að taka ábyrgð á eigin 

heilsu.  

 

Mismunandi fræðsluþarfir  

Þetta þema lýsir þeim ólíku hópum sem heilbrigðisstarfsfólk stendur frammi fyrir 

að fræða. Þetta birtist m.a. í umræðu heilbrigðisstarfsmanna um að leita leiða í 

fræðslu til að koma til móts við ólíkar fræðsluþarfir skjólstæðinga sinna. Og þörf 

einstaklinga fyrir fræðsluefni og upplýsingum sem þeir skilja.  

„Það þyrmir yfir suma sjúklinga þegar þeim finnst texti of langur og henda 

leiðbeiningunum og fara ekki eftir þeim,” komst einn viðmælandi að orði (A,15).  

Lestrargeta einstaklinga hefur mikil áhrif á möguleika fólks á til að tileinka 

sér fræðsluefni um heilbrigðismál. Einn viðmælenda sagði: „Erlendis er mikið 

talað um lesskilning í sjúklingafræðslu, við höfum eiginlega lítið veitt því athygli 

eða skoðað neitt sérstaklega. Hjá okkur, bókaþjóðinni eiga bara allir að skilja og 

geta lesið...” (E, 7). 

 Áherslur á texta fræðsluefnis hafa líklega að nokkru enduspeglað þetta 

viðhorf. Vandinn er hins vegar sá að lesskilningur um heilbrigðismál er venjulega 

lakari hjá flestum en almennt læsi þeirra. Í ofanálag hefur álag sem oft fylgir 

veikindum áhrif á getu fólks til að tileinka sér nýja hluti.  

 Breytt umhverfi getur einnig valdið streitu og haft neikvæð áhrif á 

mótækileika einstaklingsins. Einn viðmælenda sagði: „...það er mikið álag á 

einstaklinginn í þessu nýja umhverfi og við þessar nýju aðstæður og kannski mikil 

streita...” (E, 7).  

Viðmælandinn í Bandaríkjunum sagði:  

Viðurkennt fræðsluefni til sjúklinga er skrifað og teiknað fyrir 
ákveðinn aldurshóp. Sérstakur viðmiðunarstaðall er til hvað varðar 
textaþyngd og gerð teikninga. Miðað er við 10 -11 ára aldur og 
áhersla lögð á að allt efni sem framleitt er á spítalanum til 
sjúklingafræðslu henti þessum aldurshópi. Tilgangurinn er sá að 
flestir sem þurfi fræðsluefni um heilbrigðisfræðilega hluti geti 
auðveldlega skilið efnið, og því er mikilvægt að þannig fræðsluefni 
sé skrifað fyrir lægra menntunarstig en hefðbundið læsi gæti gefið til 
kynna (A, 20).  
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Breytingar á samfélagsgerð þar sem stór hluti þjóðarinnar elst upp við tölvur á 

meðan hinn hópurinn les bækur, hafa einnig áhrif á nauðsyn þess að koma til 

móts við breyttar og ólíkar fræðsluþarfir.  

 „Á öldrunardeildum fær fólk heilu möppurnar, en þar sem yngra fólkið er 

þá liggur þetta bara eftir” sagði einn viðmælandinn (E, 7). Þróunin á Íslandi hefur 

verið í þá átt, að texti einn og sér er ekki góð leið miðlunar. Og alls ekki til 

fræðslu ætlaðri yngri kynslóð þar sem almennt læsi virðist vera slakara eða minni 

áhugi á þesskonar efni. Hugsanleg ástæða er sú að textaþyngd sé of mikil en 

líklegt er að þau hafi ekki sama áhuga á prentuðum textum og eldri kynslóðir. 

Skýringarmyndir gætu þannig í bland við texta höfðað til þessara hópa. 

 Viðmælandi B sinnir börnum, sjúklingum á mjög ólíkum þroska- og 

aldursskeiðum og þarf alltaf að vera að fræða þau og fjölskyldur þeirra. Ljóst er 

að með hverju barni fylgir í raun margföld fræðsluskylda, þar sem fræða þarf 

barnið sjálft á mismunandi aldursstigum þess, foreldra þess og systkin. Í þeim 

tilfellum sem um flókna sjúkdóma er að ræða þarf „...alltaf að vera að koma að 

fræðslunni aftur, gegnum allan tímann sem maður þjónustar þessar fjölskyldur” 

(5). Lítið barn þarf aðra fræðslu en hálfstálpaður unglingur en mikill munur er á 

fræðsluefni sem hentar sex ára barni og tólf ára. Ekki eingöngu vegna 

þroskamismunar, heldur breytist líkami barnsins og sjúkdómsferli þess. Því þarf 

að fylgja eftir og aðlaga meðferð og þar með fræðslu hverju sinni eins og 

viðmælandi sagði: 

Það þarf að meta fræðsluþarfirnar... eru ekki komnar nýjar 
fræðsluþarfir, nú er barnið orðið það gamalt að nú getur hann farið 
sjálfur að gefa sér [lyfið] nú getur hann sjálfur farið að sjá um sjálfan 
sig, maður þarf alltaf að vera að koma að fræðslunni aftur (B, 5).  

Fræðsluþarfir sjúklinga eða aðstandenda breytast einnig í takt við aukna 

þekkingu á sjúkdómnum.  

Stundum þarf að haga fræðslunni eða byggja hana upp þannig, að 
fólk öðlist ákveðinn þekkingargrunn sem er nauðsynlegur til að 
byggja flóknari fræðslu á. Tímasetning og innihald fræðslunnar 
skiptir því máli og að henni sé hagað þannig að einstaklingur sé 
móttækilegur og tilbúinn þegar hún er veitt (A,14).  
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Nauðsynlegt er að meta breytilega þörf fyrir fræðsluna og hvenær einstaklingur 

er tilbúinn til að taka við upplýsingum.  

Einn viðmælenda sagði: „Stundum þarf að huga að því að koma ... 

upplýsingum til foreldra smám saman og varlega” (A,1). Þrátt fyrir að foreldrarnir 

munu að lokum sjá barnið sitt tengt við allskonar vélar við aðstæður sem eru 

jafnvel yfirþyrmandi, þá skiptir miklu máli hvernig fræðsluefni er notað og á hvaða 

tíma upplýsingar eru veittar. Að auki þarf að huga að því að þekkingargrunn 

verður að byggja upp þegar einstaklingar þurfa að tileinka sér mjög flókna 

þekkingu. Viðmælandi bætir við: „Maður þarf að meta það hvenær það er 

tímabært að koma allri þessari miklu, þungu fræðslu, hvenær þú getur tekið við” 

(B, 4). Upplýsingarnar verða að vera viðeigandi á hverju stigi á meðan 

einstaklingur eykur þekkingu sína til þess að valda ekki óþarfa álagi eða ruglingi.  

Fræðsluþarfir námsmanna í heilbrigðisvísindum breytast að sama skapi 

eftir því sem þekking þeirra vex, en viðmælandi sagði um kennslugögn 

samkennara sinna að:  

...þeir notuðu bara slidesmyndir, það voru myndir upp úr klassískum 
atlösum og mér finnst þær aldrei góðar sko af því að það er bara allt 
of mikið kraðak á þeim, fólk lendir í vandræðum með að átta sig á 
þeim, þær sýna svo mikið…þetta eru svo fínar myndir og mikið af 
merkingum... ég er ekkert mjög hrifinn af þannig myndum... (C, 5).  

Myndir sem gagnast fagmönnum geta verið torskildar þeim sem skortir grunninn 

í tilteknu fagi. Í stað þess að sýna alla líffærafræði á tilteknu svæði sem 

nemendur eru að skoða ætti að einfalda upplýsingarnar.  

Með fjölbreyttum miðlunarleiðum má höfða til mismunandi greinda eða 

styrkleika hjá hverjum og einum og styðja nám. Þetta á ekki síst við í námi barna. 

Einn viðmælandi sagði frá því hvernig hann notaði myndmál þegar hann útskýrði 

fyrir skjólstæðingi sínum nauðsyn þess að halda sig innan ákveðinna marka í 

mælingum á blóðsykri (sjá mynd 1.).  
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Mynd 1. Sýnir blóðsykursmælingar á 14 daga tímabili. 
	  

	  
 

Myndin sýnir samhengi mælinga sykursjúklings á fjórtán daga tímabili. 

Hún byggist á tölum sem hægt er að hlaða niður úr insúlíndælu sjúklingsins. 

Hver lína er einn dagur. Viðmælandi notaði þessa mynd þegar hann útskýrði fyrir 

rannsakanda innan hvaða marka heppilegast væri að sjúklingurinn héldi sig. 

„...þá fór ég að teikna um leið og ég tala…” (B, 8).  

Með því að setja upplýsingarnar fram með fjölbreyttum leiðum styður 

heilbrigðisstarfsmaðurinn við námsferlið á fleiri en einn hátt. Hann líkti línuritinu við 

boltaleik þegar hann sagði: „Bilið á milli 4 og 10 er markið okkar, ef við erum í 

handbolta þá viljum við reyna að ná sem flestum mælingum innan við 4 og 10” 

(B,11). Með þessum hætti notar hann í raun tvöfalda mynd, áþreifanlega línuritið 

af mælingunum og síðan aðra munnlega, ímyndaða mynd, þar sem sjúklingurinn 

getur séð fyrir sér leik sem hann þekkir vel. Þannig hjálpar hann skjólstæðingi 

sínum að læra. Við bætist að auknar líkur eru á að hann geti munað það sem 

hann hefur lært því námsefnið er innan áhugasviðs einstaklingsins. 

Heilbrigðisstarfsmaðurinn tengir nýtt efni við leik sem sjúklingurinn kann vel og 

því hefur leikurinn þá virkni að virka sem minnistæki.  
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Aðrir hópar sem þurfa fjölbreytt fræðsluefni eru innflytjendur. Það kom 

fram í viðtölunum að hér á landi er nokkuð stór fjöldi einstaklinga sem ekki nær 

tökum á íslensku þrátt fyrir að hafa verið lengi á landinu: „...þeir hafi litla 

möguleika á því að læra tungumálið...því þeir hafa ekki þennan grunn og eru 

ólæsir á sitt eigið tungumál” (D, 5). Því þurfa margir á aðstoð túlka að halda í 

samskiptum sínum við heilbrigðisstarfsmenn.  

Ekki gefst alltaf rúm til að skipuleggja þá þjónustu, eða að hún er jafnvel 

ekki í boði. „...við reynum að vera með túlka því þau eiga rétt á því...” (B, 16). 

Þegar sjúklingur liggur á spítala hefur hann að öllu jöfnu ekki aðgang að túlki 

öllum stundum; þótt hann hafi skyndilega þörf fyrir verkjalyf um miðja nótt, vilji 

fara á salerni eða vilji koma einhverju öðru á framfæri. Túlkurinn kemur oftast í 

stutta stund þegar eitthvað sérstakt þarf að ræða, en mestan tímann er 

sjúklingurinn einn – án mikilla möguleika til að tjá sig. 

Viðmælandi nefndi dæmi þar sem hafa komið upp alvarlegar aðstæður 

og lífi fólks stefnt í hættu af því að það fékk ekki þá þjónustu sem það átti rétt á 

og skildi ekki leiðbeiningar sem það fékk um inntöku á lyfi: 

... þegar verða svona alvarleg tilvik og sérstaklega þar sem 
viðkomandi hefur ekki fengið túlk en á rétt á því samkvæmt lögum 
... þar sem um alvarleg veikindi barna er að ræða...að fólk hefði 
einhverja aðra möguleika ef það hefur ekki haft möguleika á að fá 
túlk (D,15).  

Með „öðrum möguleikum” vísar viðmælandi til þess að með fjölbreyttara 

fræðslu- eða samskiptaefni megi að einhverju leyti koma til móts við einstaklinga 

í aðkallandi aðstæðum, og hindra hættuleg slys.  

 

Möguleikar læknisfræðilegra teikninga í samskiptum og fræðslu 

Í þessu þema kemur fram hvernig læknisfræðileg teikning hefur verið notuð hér á 

landi og möguleika teikninga í fræðslu.  

Þegar viðmælendur fjölluðu um notkun teikninga í fræðslu var orðið 

hjálpartæki orðalag sem margir notuðu: „...þetta var fyrst og fremst hjálpartæki 

sem ég þurfti að nota...„ sagði einn viðmælandi (C, 4).  

Í máli annars viðmælanda kom fram: 
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...við höfum haft tækifæri til að nýta okkur og finna út hvort það að 
nýta sér myndrænt efni virkilega virkar fyrir fólk...Þetta á einnig við 
um ljósmyndir, teikningar, aðgang að netinu. Að nýta sér það líka, 
það sem erfitt er að koma á framfæri, það eru einstaka mál sem 
mjög erfitt er að ræða en hægt að ræða á anna hátt t.d. með 
myndum (D, 17). 

Það er mikilvægt að upplýsingar komist örugglega til skila. Mikið er í húfi því það 

varðar öryggi einstaklingsins. Teikningar geta þannig verið í lykil hlutverki sem 

leið til markvissra samskipta varðandi heilbrigðismál. Flestir geta nýtt sér myndir 

til samskipta og því ætti að leggja áherslu á útbúa efni af þessu tagi. Ekki síst því 

að túlkaaðgengi getur verið mjög erfitt eins fram kom í einu viðtali: 

Það er mjög mikilvægt að við höfum fleiri tæki og tól eins og 
samskiptabókina til þess að gera fólki kleift að nýta sér þessa 
þjónustu og eins starfsfólkinu að geta þjónustað innflytjendur þar 
sem er erfitt að fá túlka í minni samfélögum (D, 15).  

Einn viðmælenda komst þannig að orði: „...við erum að vinna að því að 

auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð, og grunnurinn í því [er sá] að hann geti 

ekki verið þátttakandi nema hann hafi þær upplýsingar sem hann þarf til að taka 

ákvörðun” (E, 3). Einungis með því að tryggja sjúklingum aðgang að réttum og 

viðeigandi upplýsingum er hægt að stuðla að bættum skilningi þeirra. Viðeigandi 

fræðsla gerir sjúklingum kleift að takast á við flókin vandamál.  

Það er nauðsynlegt að koma til móts við mismunandi aldur og þroska 

skjólstæðinga, síbreytilegar aðstæður og þarfir. Eins og einn viðmælenda komst 

að orði: „Ég held t.d að unglingurinn myndi ekki lesa þetta...” sagði hann og 

benti á hefðbundinn prentaðan bækling (B,14). Þegar unglingar verða sjálfráða 

hætta þeir að fá foreldra eða forráðamenn með sér í skoðanir og þurfa í sumum 

tilfellum að axla skyndilega einir ábyrgð á eigin sjúkdómi. Þeir eiga eðlilega 

miserfitt með að ná tökum á eigin lyfjagjöf, svefni eða mataræði og því mikilvægt 

að þeir skilji þær upplýsingar sem þeim eru gefnar og að þær höfði til þeirra. 

Myndræn framsetning á upplýsingum getur því hjálpað þeim að skilja flóknar 

upplýsingar frekar en orðin ein. 
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Ef við víkjum aftur að mynd 1, þegar viðmælandi var spurður að því hvað 

réði því hvenær hún teldi þörf á að nota mynd við fræðslu þá svaraði hún:  

...ég nota voðalega mikið myndir, þetta t.d. hjálpar þeim að setja sér 
markmið…ég nota líka mikið svona línurit...ef ég bara tala um og 
hefði ekki svona (og bendir á línurit), af því þetta er svo flókið, það 
þýðir að maður getur gleymt því...þau eru með þetta allt í mælunum 
sínum en það gefur svo lítið að fletta svona mæli án þess að teikna 
upp, það er bara allt annað, þú sérð ekkert munstur...þetta er það 
sem ég reiði mig á.... (B,7).  

Af línuritinu má sjá að mælingar einstaklingsins eru langt fyrir utan 

æskilega svæðið. Þegar myndin er skoðuð með skjólstæðingnum og hann sér 

mynstrið, er samanburðurinn mun auðveldari heldur en ef hann les tölurnar í lista. 

Þetta gerir hann líklegri til að muna hvað hann þarf að gera og hvenær hann þarf 

að bregðast við.  

Margir viðmælendur nefndu vinnuálag sem þátt í að lítill tími er aflögu til 

að útbúa hæfilegt fræðsluefni. Það snýst upp í andhverfu sína, því vel útbúið 

fræðsluefni er líklegt til að ýta undir skilning skjólstæðinga og stytta tíma sem í 

fræðsluna er varið. Einn viðmælenda sagði það „...afar óþægilega stöðu fyrir 

starfsfólk að þurfa að koma ofboðslega mikilli og lífsnauðsynlegri fræðslu yfir á 

fólk á eins stuttum tíma og mögulegt er án þess að hafa almennilegt fræðsluefni” 

(B, 4).  

Mörg börn eru alls ekki læs þegar þau þurfa að takast á við alvarlega 

sjúkdóma en geta, með aðstoð mynda, betur haldið utan um meðferð á 

sjúkdómi sínum og munað hvernig og hvenær þau eiga að haga sér á einhvern 

tiltekinn hátt, eins og að taka lyf og þ.h. Ef börn eru líklegri til að skilja og muna 

það sem sett er fram á myndrænan hátt er sérstök ástæða til að hafa það í 

huga.  

Þrátt fyrir marga kosti teikninga í fræðslu skiptir höfuðmáli hverjum þær 

eru ætlaðar því þær geta einnig verið óviðeigandi og valdið ótta. „Óviðeigandi” 

teikningar mætti telja þær sem geta valdið hræðslu, kvíða eða vanlíðan af 

einhverju tagi eða þær geta verið of flóknar fyrir tiltekinn hóp nemenda. 

Foreldrum getur brugðið við að sjá ljósmyndir af veikum börnum og valdið þeim 

óþarfa áhyggjum. Einn viðmælenda sagði:  
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Teikning sem sýnir sofandi barn tengt við allskonar mælitæki, þetta 
virðist kannski ekki augljóst, en ef við myndum taka ljósmynd af 
barni í skurðstofunni eða vöknun er allt of mikið af smáatriðum, 
jafnvel þó það sé ekkert blóð, eða sýnileg líffæri, en eingöngu 
friðsamlegt og sofandi barn tengt við allskonar tæki, jafnvel það 
getur verið mjög sjokkerandi á ljósmynd. Með teikningu, vegna þess 
að við erum listamenn, þá getum við notað liti og áferð til þess að 
búa til eða dempa ákveðna stemningu. Þar sem ljósmynd getur 
verið mjög sjokkerandi get ég látið hlutina líta út meira afslappað og 
friðsamlega. Án þess þó að sleppa þeim upplýsingum sem 
foreldrarnir þurfa að fá á skýran og einfaldan hátt og ekki eins 
hræðilegan (A, 10).	  

Í öllum tilfellum er það „mikið áfall þegar krakkarnir þeirra greinast með 

alvarlegan sjúkdóm..." sagði einn viðmælandi (B, 4). Flestir foreldrar þekkja það 

hve erfitt er að horfa upp á barn sitt þjást og eðlilegt að það valdi miklu álagi 

bæði hjá barninu sjálfu og foreldrum þess. Því er nauðsynlegt að hjálpa 

foreldrum að takast á við veikindi barns síns með því að láta þeim líða eins vel og 

hægt er, þrátt fyrir áfallið. Þá þarf að huga vandlega að því fræðsluefni sem að 

fólki er rétt svo það valdi ekki óþarfa áhyggjum.  

Aðrar gerðir af teikningum geta valdið vanlíðan. Teikningar af mat, til 

dæmis, geta verið einstaklingum sem ekki geta neytt matar erfiðar. Viðmælandi 

sem hefur mikla reynslu af því að nota samskiptabókina Mál í myndum sagði að 

það væri galli á bókinni að ekki væri hægt að skipta út blaðsíðunum að „...bókin 

væri mjög miðuð við spítalann og spítalaumhverfið. Rannsóknirnar, matinn, 

sjúkrastofuna og allt svoleiðis" (F, 14). Einstaklingar eins og þeir sem eru með 

Motor Neuron Disease (MND), Multi System Atrophy (MSA) eða þeir sem fá 

heilablóðfall og hafa þörf fyrir tjáskiptabækur ættu ekki að þurfa að hafa 

matarmyndir innan um rannsóknarmyndir.  

Teikningar geta í sumum tilfellum mildað viðfangsefni, eins og einn 

viðmælandi benti á, að „í einhverjum tilvikum þótti hreinlega ekki viðeigandi að 

sýna ljósmyndir vegna menningarmismunar” (D, 2). Annar viðmælandi sagði:      

„Í stað þess að sýna öll smáatriðin á brjóstunum eða kynfærunum þá einföldum 

við teikningarnar þannig að þær séu ekki eins meiðandi gagnvart mismunandi 

menningu” (A, 7). Þannig má með teikningum skapa ákveðna fjarlægð á 

viðfangsefnið og milda áhrifin sem skoðun á því veldur.  
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Viðfangsefni sem einhverjum kann að þykja eðlileg og lítt truflandi getur 

reynst öðrum erfitt. Með teikningu er einnig hægt að rekast á það ósýnilega. 

„Með teikningu er hægt að útskýra alla líffærafræðina, merkja hluti, taka í burtu 

blóð og annað sem dreifir athygli og veldur áfalli” sagði einn viðmælandi (A, 9). 

Með því að teikna má sýna það sem ekki er hægt að ljósmynda, eins og „glaða 

frumu”, eða að sjá inn í líkama í gegnum „glugga” og skoða líffæri sem eru hulin 

sjónum.  
Þegar teikningu er ætlað að einfalda flókin fyrirbæri er nauðsynlegt að 

velja teikningu sem hentar þeim hópi sem henni er ætlað að fræða og „skilja 

kjarnan frá hisminu” eins og einn viðmælandi komst að orði:  

Stundum lendum við í rökræðum t.d. við skurðlækni sem hefur allar 
upplýsingarnar í höfðinu og vill hafa allt með. Hann vill merkja hvert 
einasta líffæri í þessum teikningum en við reynum að stefna að því 
að útbúa efni sem hentar nemendum 6. bekkjar og teikningarnar 
augljóslega einfaldaðar. Læknisfræðilegir teiknarar tala tungumál 
lækna og skilja öll hugtökin og upplýsingarnar en við skiljum líka 
leikmennina og getum skilið kjarnann frá hisminu og einfaldað flókin 
læknisfræðileg mál og valið að sleppa hlutum sem ekki eru 
nauðsynlegir og trufla sjúklinga...einbeitt okkur að hlutum sem 
sjúklingurinn þarf raunverulega að vita (A, 3). 

	  
Viðmælandinn sýndi rannsakanda mynd af frumu sem verður glöð þegar 

hún fær efni með efnaflutningi yfir frumuhimnu og eru henni nauðsynleg til að 

þrífast. Hann teiknar oft frumuna í viðtölum og teikningarnar sýna frumuna fyrir 

og eftir efnaflutning. Hann komst svo að orði: „Frumurnar verða ánægðar ef þær 

fá svona...” og bætti síðan við „...foreldrar þau skilja þetta líka...” (B, 9). Einföld 

mynd skýrir þannig afar flókið fyrirbæri án flókinna orða. Annar viðmælandi sagði 

einnig að „...allt sem bætir hið talaða orð, greiðir fyrir skilningnum, það er ekki 

nokkur vafi á því, það er auðveldara að skilja og það er minnisstæðara, ... ef það 

heyrir útskýringar en sér jafnframt útfærsluna á því...” (C, 9).  

Með notkun skýringarmynda má einfalda framsetningu upplýsinga og 

styðjast við aðrar miðlunarleiðir en tungumál, talað eða skrifað. Þetta skiptir börn, 

þá sem búa við þroskaskerðingar eða útlendinga máli. Breiðari hópur 
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skjólstæðinga getur haft gagn af þeim því þær „skiljast þvert yfir” eins og einn 

viðmælandinn sagði (A, 6). 

Algengt er að nota svarthvítar línuteikningar sem á ensku eru gjarnan 

kallaðar „Pictographs”. Það kom fram hjá viðmælendum að þeim þættu 

þessar myndir heldur „leiðinlegar”. Læknisfræðilegi teiknarinn bætti um betur 

og sagðist aldrei teikna svona myndir fyrir sjúklingafræðslu því þær væru svo 

óaðlaðandi og því ólíklegar til þess að vekja áhuga, og einstaklingar væru 

ólíklegri til að fylgja leiðbeiningum með svo óraunverulegum teikningum (A, 9). 

Einn viðmælandi komst þannig að orði. „Meðferðarheldni fer jú oft eftir því 

hvernig upplýsingar eru settar fram fyrir sjúklingana, hvort þeir skilji þær og geti 

síðar sinnt sjálfsumönnun þegar heim er komið” (E, 2). Það er nauðsynlegt að 

einstaklingar hafi nægilegar upplýsingar til að geta tekist á við verkefnið.  

Tilraunaverkefni hafa verið sett af stað til að koma til móts við aukinn 

fjölda útlendinga á Íslandi. Hér á landi er stór hluti einstaklinga sem ekki nær 

tökum á íslensku þrátt fyrir að hafa verið lengi á landinu. Fjölmenningasetrið á 

Ísafirði, í samvinnu við Landlæknisembættið, hefur unnið að verkefnum sem hafa 

það að markmiði að aðstoða útlendinga með samskiptavanda.  

Nauðsynlegt er að fara fjölbreyttar leiðir við gerð fræðsluefnis þannig að 

það nýtist sem flestum, svo sem þeim sem eru ólæsir. „Heilbrigðisþjónustan 

hefur nýtt sér [möguleikann á] að hafa túlka erlendis” sagði viðmælandi, en bætti 

jafnframt við að mikilvægt væri fyrir heilbrigðisstarfsmann „að hann hafi 

möguleika á því að geta sýnt sjúklingnum a.m.k. einhverskonar myndrænt efni á 

meðan” (D, 16).  

Reynsla starfsmanna Fjölmenningasetursins á Ísafirði, sem unnið hefur að 

þróun Samskiptabókar fyrir útlendar konur á Íslandi, er sú að notkun mynda 

getur verið mjög gagnleg í samskiptum og fræðslu fyrir þessa hópa. 

Samskiptabókinni er ætlað að vera tæki til samskipta milli heilbrigðisstarfsmanna 

og verðandi mæðra. Þegar um eðlilega meðgöngu er að ræða má þannig gera 

konunum kleift að fara í eftirlit og rannsóknir án túlks.  

Fjölbreyttar samskiptabækur gætu þjónað sambærilegu hlutverki í 

skoðunum og rannsóknum fyrir marga hópa, sérstaklega þar sem ekki er um 

eiginleg viðtöl að ræða. Mætti t.d. útbúa mismunandi ferlismyndir af því sem fer 



	  50 

fram í röntgenmyndatökum eða blóðrannsóknum eða því sem gerist þegar þú 

ferð til tannlæknis, svo dæmi séu tekin. Hægt væri að ímynda sér að verulegur 

ávinningur hlytist af markvissari samskiptum, bæði frá sjónarhóli þeirra sem 

samskiptin eiga þ.e. heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga, sem og að 

rannsóknir og fræðsla gætu gengið markvissar fyrir sig og dregið úr misskilningi. 

Fram kom í máli viðmælanda að hópurinn sem á við alvarlegan 

samskiptavanda er stór og hefur gríðarlega þörf fyrir bættari miðlunarleiðir. Það 

að geta tjáð sig „er algert lykilatriði fyrir allt þetta fólk og þyrfti kannski að vera 

bara, miklu, miklu, stærra verkefni, með miklu fleiri möguleikum og ítarlegri" sagði 

einn viðmælandi (F, 15). Með tækninýjungum á undanförnum árum hefur orðið 

aukning í möguleikum óhefðbundinna samskiptaforma milli 

heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga þeirra, svo sem á gjörgæsludeildum, við 

sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og hjá talmeinafræðingum.  

 Í samtali við Elsu Arnardóttir, framkvæmdastjóra Fjölmenningarsetursins á 

Ísafirði, frumkvöðul í starfi með útlendingum og samskiptamálum þeirra hér á 

landi, kom fram að margir tali ekki íslensku eða ensku, en mun líklegar króatísku, 

taílensku, rússnesku, pólsku eða litháísku. Tungumál sem fáir Íslendingar kunna 

og þekking landsmanna á hingað til algengum tungumálum s.s. ensku, kemur 

að litlu gagni í samskiptum við þessa einstaklinga. Elsa nefndi að eftir hrunið á 

Íslandi árið 2007 snarbreyttist aðgengi að túlkaþjónustu og er það í sjálfu sér 

mikið vandamál. Sumir þessara einstaklinga, segir hún, eru að auki ólæsir á sínu 

móðurmáli og þar af leiðir að fræðsla eða samskipti milli þessara einstaklinga og 

heilsugæslunnar er verulegum takmörkunum háð (Elsa, 2011).  

Tölvur með niðurhalanlegu efni geta stóraukið miðlunarmöguleika 

fræðsluefnis til ólíkra hópa, t.d. þeirra sem eiga í miklum samskiptavanda og 

ungs fólks. Einn viðmælandi nefndi „…myndbönd og niðurhalanlegt 

sjálfsummönunarefni í síma…” sem efni sem gæti hentað unglingum (B, 19). 

Forrit tengd myndefni ætluðu til sjálfsumönnunar geta að auki virkað þannig að 

þau minni skjólstæðinga á hvenær þeir eiga að taka lyf eða mæla sig (sbr. 

Lyfjaskammtara sem fékk styrk Atvinnuþróunarsjóðs kvenna 2013). 

Bandaríski viðmælandinn ítrekaði mikilvægi þess að fræðsluefni: „...komi 

til móts við fræðsluþarfir og henti þeim hópi sem því er ætlað” (A, 6). Einn 
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viðmælandi fjallaði um hve mikilvægt væri að geta fengið myndir teiknaðar 

sérstaklega fyrir heilbrigðisfræðileg samskipti. Hann tók dæmi af þróun 

Samskiptabókarinnar. Áður en samvinna við læknisfræðilegan teiknara hófst 

hefðu myndir í samskiptum og fræðslu stundum verið notaðar sem hentuðu alls 

ekki alltaf. Þær voru:  

...mjög misjafnar og lýsa ekki alltaf nógu vel því sem [útskýra á], 

...það er það sem við höfum séð í þessum læknisfræðilegu 
teikningum að möguleikarnir eru öðruvísi og þeir eru meiri og gefa 
okkur meira svigrúm heldur en við höfum [áður] getað verið með í 
teikningum eða ljósmyndum (D, 6). 

Annar viðmælandi vildi gjarnan hafa þannig þjónustu að geta pantað 

ákveðnar myndir, sérstakar myndir af því sem hann hafði þörf fyrir að miðla „..ég 

er nú hræddur um það… það væru náttúrulega ídeal kringumstæður…að geta 

haft aðgang að teiknara til að gera svona…” og benti á teikningar eftir 

læknisfræðilegan teiknara (C, 6).  

Ljóst er nútímatækni eykur til muna möguleika fjölbreyttra miðlunarleiða 

og hlýtur það að teljast jákvætt. Fram kom í máli gæðastjóra LSH varðandi 

leiðbeiningar til heilbrigðisstarfsmanna um gerð fræðsluefnis til handa sjúklingum 

að „...við erum að útvíkka leiðbeiningar til þess að þær eigi ekki bara við ritað mál 

heldur líka myndbönd og líka það sem fer á vefmiðilinn...” (E, 3).  

Af þessu má dæma að áhersla á hefðbundnar miðlunarleiðir í 

sjúklingafræðslu eins og prentun fræðsluefnis á pappír fari líklega dvínandi og að 

fræðsluefni verði í auknum mæli framleitt fyrir rafræna miðla. Þannig útgáfa kallar 

á enn flóknari miðlunaraðferðir sem gerir heilbrigðisstarfsmönnum enn erfiðara 

fyrir að setja sig inn í slík ferli. Eðlilegt er að þeir sem hafi þannig menntun vinni 

með heilbrigðisstarfsmönnum, eða eins og einn viðmælandi komst að orði:  

…mér finnst full þörf á því að það séu aðilar sem vinni þetta 
samhliða fagfólki að þróa fræðsluefni ...maður hefur textann á 
reiðum höndum og allt það en svona uppsetningu á bæklingi eða 
tala nú ekki um að finna myndir eða teikna myndir... 

…svo er náttúrulega tæknin, þar sem er rosalega mikið mælt með 
að við heilbrigðisstarfsfólk nýtum okkar í meira mæli til þess að 
hérna ná til þeirra sko (B,15). 
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Viðmælandi sagði starfsmenn Fjölmenningaseturs hafa skráð myndrænt 

efni sem þegar er til og ætlað er til heilbrigðisfræðslu. Ýmislegt hefur þegar verið 

gert en ekki er „almenn vitneskja um hvað sé til eða hvar” (D, 4) eins og hann 

komst að orði. Samskonar nýtingarvanda má hugsanlega heimfæra á stofnanir 

eins og Landspítalann en þar hefur einnig skort yfirsýn yfir gerð og samnýtingu á 

því fræðsluefni sem þar er framleitt.  

Á árinu 2011 tóku starfsmenn gæðadeildar Landspítalans saman 

upplýsingar um hvaða fræðsluefni væri verið að nota fyrir sjúklinga á 

Landspítalanum. Gerð var ítarleg skrá um það efni sem framleitt hefur verið til að 

afhenda sjúklingum á mismunandi deildum spítalans og einnig um 

utanaðkomandi efni og það skráð nákvæmlega. Þá kom fram að stærstur hluti 

fræðsluefnis sem notað er á Landspítalanum er framleiddur af starfsfólki þeirra 

deilda sem nýta fræðsluefnið. Töluvert fræðsluefni ætlað til sjúklingafræðslu er 

einnig útbúið eða styrkt af öðrum aðilum eins og „...lyfjafyrirtækjum, 

lýðheilsustöð, landlækni, sjúklingasamtökum sem eru að framleiða svolítið gott 

efni...” samkvæmt einum viðmælanda (E, 6).  

Annar viðmælandi sagði um aðgengi að fræðsluefni fyrir sjúklinga á LSH: 

„Já það er ýmislegt til en það vantar kannski bara að það sé betur haldið utan 

um þetta...” (B, 22). 

Útgefið fræðsluefni, formlega, framleitt af starfsfólki Landspítalans er ekki 

nema brot af því sem í raun er búið til. Persónuleg reynsla rannsakanda af eigin 

innlögnum á spítalann og við umönnun fjölskyldu sinnar er sú að margir 

hjúkrunarfræðingar notast við fræðsluefni sem þeir útbúa sjálfir. Eins og einn 

viðmælenda komst að orði: „Ég er alltaf með bók með mér og ég teikna mjög 

mikið í bókina...” (B, 8). Þetta er mikilvægt fræðsluefni gert með margvíslegum 

hætti. Það getur verið í formi „krots” eins og einn heilbrigðisstarfsmannanna 

kallaði það sjálfur og þó starfsmönnum finnist kannski ekki mikið til teikninga 

sinna koma þá eru þær oft góðar og mjög lýsandi (B, 8). Þær útskýra flókin atriði 

með einföldum hætti eins og myndin af „glöðu” frumunni gerir (sjá mynd 2.).  
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Þessi óformlegi flokkur fræðsluefnis er oft 

skissur teiknaðar aftur og aftur í hverju viðtali. 

 Stundum eru teikningar ætluðum 

heilbrigðisstarfsmönnum notaðar. Þær koma 

úr kennslubókum þeirra sem þeir hafa ljósritað 

og límt saman í handbækur (sjá mynd 3.). 

Efnið nýtist þannig hjúkrunarfræðingi í fræðslu 

með skjólstæðingi þar sem hann bendir á 

myndirnar og sýnir mikilvæg atriði. 

Skjólstæðingurinn fær þetta ekki með sér 

heim en öðlast skilning á fyrirbærinu og er 

líklegri til að muna betur þær upplýsingar sem honum voru gefnar.  

Þessu fræðsluefni fylgir gjarnan sú skýring að aldrei hafi unnist tími til að 

klára það eða ekki fengist fjármagn til að vinna það almennilega. Nokkur tími 

getur farið í þessar endurteknu teikningar og mætti ætla að ódýrara væri að 

framleiða slíkt efni heldur en að þurfa að endurtaka gerð þess í fjölda viðtala.  

Nauðsynleg þekking skjólstæðinga á sjúkdómnum gerir kröfur til 

heilbrigðisyfirvalda um að tryggja starfsmönnum aðgengi að mikilvægum og 

viðeigandi upplýsingum fyrir skjólstæðinga sína til að tryggja öryggi 

skjólstæðinga. Það er því heilbrigðisstarfsmönnum nauðsynlegt að geta notað 

og vísað skjólstæðingum sínum á viðeigandi efni sem gefur þeim tækifæri til að 

takast á við sjúkdóminn, að skilja hann og tjá sig um vandamál sín.  

Eiginlegur fjárhagslegur sparnaður er annar ávinningur og fælist í meira 

öryggi m.a. vegna betri undirbúnings sjúklinga, bættri sjálfsumönnun, markvissari 

samskiptum og ekki síst betri nýtingu á túlkaþjónustu.  

Við þurfum að færast frá því að hver og einn einstakur starfsmaður þurfi 

að finna alla þessa hluti upp, til þess að geta þess í stað leitað til sérfræðinga 

með útvegun og framleiðslu efnis. Það felur ekki í sér hagræði að allar deildir sjái 

um að útbúa sitt eigið fræðsluefni. Nær væri að setja á stofn vinnueiningu sem 

gæti framleitt myndrænt fræðsluefni fyrir starfsmenn spítalans. Þannig mætti 

spara tíma, og fróðleikur myndi safnast fyrir á einum stað sem aðrir starfsmenn 

Mynd 2. Glöð fruma. 



	  54 

gætu notið góðs af. Efnið og þekkingin sæti ekki í tölvum mismunandi 

starfsmanna án vitundar hvers annars.  

	  

Mynd 3. Mynd af bók sem heilbrigðisstarfsmaður hefur útbúið. 
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Umræða 

	  
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá 

rannsóknarspurningunni, þær teknar saman, ályktanir dregnar og fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar. Skoðuð verða tengsl niðurstaðna við fyrri 

rannsóknir á þessu sviði, hagnýtingu fyrir skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins og 

þörf á frekari rannsóknum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu 

heilbrigðisstarfsfólks af því að nota læknisfræðilegar teikningar við fræðslu og 

samskipti í starfi sínu. 

 Í úrvinnslu viðtalanna um reynslu heilbrigðisstarfsmanna af notkun 

læknisfræðilegra teikninga stóðu þrjú þemu upp úr: 

Markviss samskipti, mismunandi fræðsluþarfir og möguleikar læknisfræðilegra 

teikninga í samskiptum og fræðslu. Þemun hverfast um samskipti og miðlun og 

tengjast innbyrðis. Umræðan hefst á vangaveltum um hlutverk mynda, tengsl 

milli tákna og tungumáls eru skoðuð og að lokum verða notkunarmöguleikar 

teikninga í samskiptum og fræðslu skoðaðir. 

 

Tengsl hugsana, tákna og tungumáls 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru valdir vegna notkunar sinnar á  

teikningum sem þeir telja mikilvægar í starfi sínu. Samkvæmt Kress og 

Leeuwen (2006) geta tungumál og myndræn miðlun komið þekkingu 

sjálfstætt á framfæri, en hvort á sinn hátt. Algeng orðanotkun um teikningu 

ber þess þó ekki merki - að myndmál geti staðið eitt og sér í fræðslu. Orðið 

hjálpartæki kom ósjaldan fyrir í viðtölum þessarar rannsóknar og bendir til 

þess að afstaða til teikninga sé sú, að teikning geti ekki staðið óháð texta 

heldur sé einhverskonar „hækja” fyrir orð, töluð eða rituð.  

Þórarinn Eldjárn, rithöfundur, hefur vakið athygli á samspili og vægi 

orða og mynda með því að „ljóðskreyta” fjölda barnabóka. Bókin “Vaknaðu 

Sölvi” eftir Eddu Heiðrúnu Bachmann er þar á meðal (2012). Höfundar 

bókarinnar eru tveir;  teiknarinn, sá sem hingað til hefur oftast fengið titilinn 

myndskreytir og sá sem skrifar textann er ljóðskreytir (Edda Heiðrún og 
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Þórarinn, 2012). 

Orðanotkun um teikningar og orð sem nota má um mynd á íslensku eru 

margvísleg. Þau geta verið málverk, ljósmynd, myndskreyting, myndlýsing, 

skýringarmynd, teikning eða jafnvel hugmynd og sjálfsagt mætti nefna fleiri.  

Myndir í huga einstaklinga staldra mislengi við, stundum bara eitt 

augnablik – blik sem á örskotsstundu tengist öðrum hugsunum og verka á 

einstaklinginn. Túlkun og skilningur á mynd er háður menningu og reynslu 

einstaklingsins og því verkar hún misjafnlega á fólk (Kress og Leeuwen, 2006).  

Ekki er dregið í efa að málverk eftir Kjarval geti staðið sjálft án útskýringa. 

Málverk sem myndir verka sömuleiðis misjafnlega á fólk, rétt eins og ljósmyndir 

eða teikningar. Tilgangur málverksins endurspeglar vinnubrögðin við gerð þess. 

Ef tilgangurinn er að vekja upp tilfinningu getur framsetningin verið frjálsleg, 

öguð, allt í senn háð áherslum og vinnubrögðum höfundarins. Ef verkinu er ætlað 

að miðla ákveðinni þekkingu eða boðskap skerðist frelsi höfundarins, útfærslan 

verður markviss, verkið agað og myndfletinum er stjórnað til hins ýtrasta. 

Myndverk hlíta lögmálum byggingar, rétt eins og texti, allt eftir því hvert hlutverk 

þeirra er.  

Í áraraðir hafa menn rannsakað hvort hugsun eða orð koma á undan í 

þekkingu mannsins. Ekki kemur öllum saman um hvernig þessu er háttað, enda í 

eðli sínu erfitt að rannsaka það. Samkvæmt hugsmíðahyggju Vygotskij (1997) er 

tungumálið verkfæri hugsunar. Að tungumálið gerir einstaklingnum kleift að túlka 

heiminn og að tungumálið sé ferli hugsunarinnar. Þannig hjálpar tungumálið 

einstaklingnum að henda reiður á því sem hann sér eða lærir, það hjálpar honum 

að skoða hluti frá fleiri sjónarhornum og með rökleiðslu að mynda sér skoðun. 

Vygotskij gerir greinarmun á innra máli og ytra máli, innra mál er fyrir 

einstaklinginn sjálfan, ytra mál er fyrir aðra (1997).  

Í viðtölunum kom fram að einstaklingar sem ekki geta talað sökum áfalla 

geta nýtt sér samskiptabækur að því tilskyldu að þeir hafi innra mál - að geta 

talað við sjálfan sig (F, 20). Einstaklingur getur haft innra mál þó hann skilji ekki 

letur, skrifuð eða töluð orð. Innra mál er ferli hugsana eða fyrirbæra frábrugðið 

tungumáli orða og því í sumum tilfellum mögulegt að nota myndir í stað orða.  
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Ronald Davis er höfundur Davis kerfisins sem eru aðferðir til að hjálpa 

lesblindum að ná tökum á lestri. Hann fjallar einmitt um tengsl myndrænna 

hugsana og orða. Samkvæmt Davis og Braun (1994) þá: „...lærir fólk á tvo 

mismunandi vegu: með orðrænu hugsanaferli, og með myndrænu hugsanferli 

(Davis og Braun, 2003). Í fyrra tilvikinu er hugsað með hljóðum orða en í því 

seinna með huglægum myndum af hugtökum eða hugmyndum” (2003, 28). 

Samkvæmt Davis (2003) hugsa flestir með orðrænni og myndrænni hugsun. 

Einstaklingar sérhæfa sig hins vegar og hver einstaklingur notar einkum aðra 

gerðina fremur en hina (Davis og fl., 2003). Því finnst mér eðlilegt að álykta að 

fræðslu- og samskiptaefni taki mið af þessum mismunandi leiðum og þ.a.l. 

ólíkum námsaðferðum. Þrátt fyrir veika stöðu teikninga gagnvart orðinu í 

vestrænu samfélagi leika þær sífellt stærra hlutverk í miðlun og samskiptum og 

ekki eingöngu fyrir börn (Kress og Leeuwen, 2006).  

 

Tákn – miðlun 

Allir viðmælendur mínir töldu teikningar mikilvægar til þess að miðla fræðslu 

um heilbrigðismál. Þeir hafa mikla reynslu af notkun teikninga í starfi sínu og 

töldu viðeigandi teikningar, bæta hið talaða orð, einfalda fræðslu, greiða fyrir 

skilningi og gera viðfangsefnið minnisstæðara. Einnig kom fram í máli 

viðmælenda að samskiptabækur með einföldum teikningum eins og Mál í 

myndum, gera einstaklingum sem geta ekki tjáð sig eða eiga erfitt með það, 

kleift að skilja og tjá sig.  

Það var afgerandi skoðun viðmælenda að myndir væru nauðsynlegar 

án þess að geta orðað nákvæmlega afhverju. Skoðun sína byggja þeir á 

áralangri reynslu og rannsóknir benda einnig til þess að svo sé (Houts, Doak, 

Doak, og Loscalzo, 2006).   

Mörg kerfi byggð á táknum sem greiða fyrir skilningi eru þegar notuð 

og margir kunna. Flestir geri sér líklega ekki grein fyrir hve mörg tákn þeir hafa 

tileinkað sér. Allskyns tákn fela í sér sameiginlegan skilning. Táknmyndir 

símtækja eða tölva læra flestir án mikillar fyrirhafnar og þau eru meira og 

minna samræmd út um allan heim. Eins og einn viðmælandi minn komst að 
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orði: myndirnar „skiljast þvert yfir ólíka hópa” og geta því nýst mörgum (A, 6).  

Umferðamerki eru gott dæmi um alþjóðlegar myndir eða tákn sem eru 

hlaðin merkingu. Aðeins eitt augnablik tekur að tileinka sér upplýsingar sem 

þeim er ætlað að miðla. Ef við tökum t.d. biðskyldumerkið, gulan þríhyrning 

með rauðum kanti, vita flestir að þeir eigi að hægja á sér og önnur umferð 

hafi forgang. Boðskapurinn skilst á örskotsstundu, hvar sem er í heiminum, 

því þessi merki hafa alþjóðlega þýðingu. Sameiginlegt mál allra.  

Árið 1973 rannsakaði Lionel Standing getu mannsins til að læra og 

muna myndir. Samkvæmt rannsóknum Standing getur minni einstaklinga 

„geymt bæði afstrakt upplýsingar (stafi, orð, tölur) og upplýsingar meðteknar 

með hlutbundinni örvun (concrete stimuli) (hlutir, senur, hljóð)” (1973, 207). 

Rannsóknin benti til þess að hlutbundið minni, sé margfalt meira en afstrakt 

og varðveitist á löngum tíma (Standing, 1973). 

Samræmd táknkerfi geta því verið gagnleg í miðlun og samskiptum 

tiltölulega óháð tungumáli. Myndir og tákn eru ekki óháð menningu en 

gagnast mörgum, fleirum heldur en ef einungis væri stuðst við orð. 

Frá örófi alda hefur þekkingu verið miðlað áfram að stórum hluta 

munnlega og með táknum. 17,000 ára gamlar hellamyndir frá Lascaux í 

Frakklandi mætti nefna sem dæmi. Sömuleiðis listaverk steindra glugga í 

kirkjum víða um heim – táknin fluttu boðskap sem allir, læsir jafnt sem ólæsir, 

gátu tileinkað sér.  

 

Ný tegund læsis 

Hefðbundið læsi, þ.e. lestur texta hefur á síðari öldum verið talið eitt af 

aðalsmerkjum vestrænnar menningar og námsmarkmiða. Gildishlaðinn 

greinarmunur er gerður á milli læsrar (þróaðra) og ólæsrar (munnlegrar og 

frumstæðrar) menningar af vestrænum þjóðum „…því er ekki óeðlilegt að 

þróunin í átt að nýju læsi, sem byggist á myndum og hönnun, geti ógnað 

hefðinni og borið merki hnignandi menningar” (Kress og Leeuwen, 2006, bls. 

17). Þetta getur valdið togstreitu, togstreitu á milli hefðbundinna 

læsishugmynda og læsis nútímasamfélags sem byggir mun meira á myndum.  
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Þekkingu er enn í dag miðlað munnlega með stuðning frá myndmáli, 

frá foreldri til barna, frá kynslóð til kynslóðar, með breytingum þó. Magn og 

hraði upplýsinga er orðinn svo mikill að einstaklingar verða að geta fundið 

aðalatriðin á skömmum tíma.  

Teikningar sem skýra innihald texta verka eins og umferðartákn á 

einstaklinginn og gera honum kleift að átta sig á innihaldi hans á 

örskotsstundu. „Lesandinn” þarf ekki að staldra við í langan tíma heldur 

rennur yfir myndina til þess að sjá hvort innihaldið sé það sem hann leitar að. 

Þannig „lestur” eykur flokkunarhæfni og hraða lesandans.  

Samkvæmt hugmyndum Davis og Braun má reikna út mismun hraða í 

úrvinnslu orðrænnar hugsunar annarsvegar og myndrænnar hugsunar 

hinsvegar:  

 
Orðræn hugsun er línuleg í tíma og fylgir uppbyggingu máls...Orðræn hugsun 
er álíka hröð og hraði talmáls...eða um 2,5 orð á sekúndu. ...Myndræn 
hugsun er mun hraðari en orðræn hugsun, jafnvel nokkur þúsund sinnum 
hraðari (2003, bls. 28).  

 

Þessi nýja tegund læsis er mikilvæg einstaklingum í dag. Ekki síst í hinu hraða og 

upplýsingamiðaða samfélagi. Með því að nota myndir geta einstaklingar með 

auknum hraða skilið upplýsingarnar, flýtt fyrir flokkun á efninu og úrvinnslu.  

Howard Gardner telur aukna flokkunarhæfni einn af fimm 

nauðsynlegum hæfileikum sem einstaklingar í nútímasamfélagi þurfa að búa 

yfir til að ná árangri. Gardner nefnir hæfileikana sem mannshugurinn þarf að 

búa yfir í framtíðinni: „Five minds for the future" (Gardner, 2006, bls. 6). Tákn 

eða myndir sem geta aukið þessa flokkunarhæfni hljóta því að ýta undir 

þennan hæfileika. 

 Erlend fagtímarit birta skýringarmyndir í auknum mæli en áður hefur 

þekkst. Auk þess eru skýringarmyndir í Bandaríkjunum mikið notaðar í 

fræðsluefni ætluðu sjúklingum. Sterkari fjárhagsleg staða hins bandarískra spítala 

þar sem einn viðmælandinn starfar er önnur en Landspítalans og hefur líklega 

áhrif þar á.  Sömuleiðis hefur ólík aðstaða heilbrigðisstarfsmanna og betra 

aðgengi þeirra að sérfræðingum í gerð fræðsluefnis áhrif í sömu átt og líklegra að 
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þeir geti oftar notað myndir. Hugsanlega er flokkunarhæfni og aukinn lestrarhraði 

einnig meðvirkandi þáttur (Hjördís Bjartmars, 2013). Í ljósi þessa tel ég að viðhorf 

gamalla hefða og hefðbundinna námsmarkmiða um æðra stig texta, án mynda, 

muni líklega víkja fyrir þörfum nútíma samfélags. Jákvæðara viðhorf til teikninga 

mun í auknum mæli leiða til skilvirkari miðlunar. 

 

Ný þekking, ný orð, nýjar myndir  

Vygotskij rannsakaði hlutverk menningar og samskipta og lausnaleitar í 

vitsmunaþroska. Hann skoðaði nám sem félagslegt ferli, hvernig samskipti barns 

við fullorðna, sérstaklega foreldra, höfðu áhrif á vitsmunaþroska, hvernig barn 

nemur menningu svo sem tungumál, ritmál og annars konar táknróf sem hefur 

áhrif á hvernig barnið byggir upp þekkingu sína (Vygotskij, 1997).   

Samskipti innan heilbrigðiskerfisins eru á sama hátt félagslegt ferli, milli 

fræðara og skjólstæðings, þar sem skjólstæðingar þurfa að tileinka sér nýja 

þekkingu undir handleiðslu heilbrigðisstarfsmanns. Fram kom í máli viðmælenda 

að teikning sé oft notuð sem umræðugrundvöllur í fræðslu þeirra. Þeir sögðust 

gjarnan vilja hafa þannig þjónustu að geta pantað myndir teiknaðar sérstaklega til 

þess að miðla nýrri þekkingu. Að hafa þannig tækifæri til að koma nýjum 

aðferðum eða hugmyndum á framfæri við samstarfsmenn sína, í fagtímarit eða til 

nemenda með myndrænum hætti.  

 Aðgerðir eru framkvæmdar með stöðugt nýjum aðferðum, sífellt er nýrrar 

þekkingar aflað og þar af leiðandi ekki hægt að finna áður útbúið fræðsluefni til 

útskýringa, hvorki orð né teikningar. Hvort sem tilgangur skýringarmynda er til 

fræðslu sjúklinga, kennslu nemenda eða til upplýsinga fyrir sérfræðinga er 

nauðsynlegt að geta fengið efni sem sérstaklega er útbúið til skýringar á 

fyrirbærinu eða þekkingunni sem á að miðla. Hafa ber í huga að orðin um nýju 

þekkinguna eru hugsanlega ekki til eða merking þeirra skilgreind. 

Með teikningu sem unnin er samkvæmt þörfum heilbrigðisstarfsmannsins 

má byggja upp nýja þekkingu. Þekkingu sem er miðlað með myndmáli til 

mismunandi hópa: sjúklinga, nemenda í heilbrigðisvísindum eða 

samstarfsmanna. Með myndum má tengja þekkingu við orð.  
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 Hugtakið „vinnupallar" byggist einnig á hugmyndum Vygotskijs um 

þroskasvæði einstaklingsins og lýsir aðferðum sem notaðar eru til að örva nám 

einstaklinga. Sálfræðingurinn Jerome Bruner og samstarfsmenn hans settu fram 

hugmynd um vinnupalla, þar sem þekkingarmyndun er líkt við smíði byggingar 

og vinnupallarnir eru leiðin til náms. Einungis með því að tryggja undirstöðurnar 

getur einstaklingurinn bætt við og byggt upp þekkingu sína (Vygotskij, 1997).  

Dæmi viðmælanda um hina brosandi frumu (Mynd 2.) sem nýtist 

ungum börnum sem þekkja ekki orð um það sem þau þurfa að glíma við er 

ágætt dæmi um fyrstu skref þekkingar. Bókin um Lyfjastrákinn Lúlla er 

sömuleiðis miðuð við einstaklinga sem hafa ekki nein orð um það sem þeir 

þurfa að fást við. Í sögunni um Lúlla er mjög ungum krabbameinssjúklingum 

kenndar grunnhugmyndir um mannslíkamann í orðum, í orðum sem búa til 

myndir í hugum þeirra og teiknuðum myndum (Motzfeldt ,1995).  

Brot úr texta sýnir hvernig má hjálpa þeim sem skortir orð: 

Nú ætla ég að segja þér sögu sem fjallar um lyfjastrákinn Lúlla... en 
fyrst verð ég að segja þér svolítið frá því hvað fruma er...Reyndu að 
hugsa þér að líkaminn þinn sé eins og lítið hús. Utan um þig liggur 
húðin eins og veggirnir kringum húsið. Bak við húðina eru lítil 
herbergi og gangar – alveg eins og í húsi (Motzfeldt, 1995, bls. 3).  

Með því að búa til myndir, bæði í huganum og á blaði, er flókin líffræði líkamans 

sett í samhengi við fyrirbæri sem barnið getur skilið. Þegar barnið nær tökum á 

orðum sem það þarf að skilja, getur það sett þau í samhengi og auðveldað því 

að takast á við sjúkdóminn. 

 

Mismunandi greindir 

Mismunandi greind einstaklinga hefur áhrif á það hvernig þeim hentar að læra og 

ein aðferð til náms getur því hentað sumum og ekki öðrum.  

Um 1980 setti Gardner fram kenningu um greind mannsins. Að greind 

mannsins samanstæði af fleiri ein einni greind og kenningin því nefnd 

fjölgreindarkenningin. Samkvæmt henni hefur maðurinn í það minnsta átta 

frumgreindir og hver einstaklingur er einstakur og býr yfir ólíkri hæfni í greindum 

(Gardner, 1985). 
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 Með fjölgreindarkenningunni er lögð áhersla á að engin ein aðferð sé 

betri en önnur. Því telur Gardner að beita þurfi fjölbreyttum aðferðum í miðlun 

þekkingar. Hinar mismunandi greindir sem kenning Gardner skilgreinir eru: 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind 

(1985). 

Í máli viðmælenda var fjallað um dreng sem var hjálpað við að ráða við 

blóðsykursmælingar. Drenginn skorti undirstöðuþekkingu á sjúkdómnum sem 

ekki varð byggt á. Með tímanum öðlast hann þekkingu en nauðsynlegt er að 

koma henni að eins fljótt og mögulegt er. Mikið er í húfi og það vita 

heilbrigðisstarfsmenn.  

Í dæminu viðmælanda um drenginn, tengir heilbrigðisstarfsmaðurinn 

mikilvæg atriði við boltaleik sem skjólstæðingur hans hefur góða þekkingu á. 

Með beitingu máls kallaði heilbrigðisstarfsmaðurinn fram mynd í huga drengsins 

og höfðaði til rýmis-, líkams- og hreyfigreindar hans. Það auðveldar honum að 

henda reiður á allar upplýsingarnar sem hann þarf að muna. Gerir honum kleift 

að tengja ákveðna hegðun við það sem hann kann vel. Og hjálpar honum að 

muna mikilvæg atriði og þannig setja sér markmið sem hann ræður við og 

hjálpar honum að glíma við sjúkdóminn. 

Aukin þekking heilbrigðisstarfsmanna á ólíkum fræðsluþörfum og 

mismunandi styrkleikum einstaklinga ætti að ýta undir markvissari miðlun. Í 

bókinni Fjölgreindir í skólastofunni fjallar Thomas Armstrong um skólasamfélagið 

út frá kenningum Gardners. Þar er því haldið fram að hefðbundið nám sé að 

mestu sniðið að þörfum þeirra sem hafa sterka stærðfræði-, rök- og/eða 

málgreind. Að mati Armstrong eru hinar greindirnar vanræktar (Armstrong, 

2001). Í ljósi þessa ætti áhersla ekki eingöngu að vera á texta og tölur heldur ætti 

líka að nota aðrar leiðir. Annars munu þeir, sem ekki nota málgreind, halda áfram 

að strita við að skilja lífsnauðsynlegar upplýsingar og líklega, mistakast. 

Eins og fram kom í máli viðmælenda eflast einstaklingar til betri 

sjálfsumönnunar og sjálfsábyrgðar ef þeir skilja hvað það er sem þeir fást við. 

Leiðbeiningum er ætlað að auðvelda skilning einstaklinga á viðfangsefninu og ýta 

undir að þeir geti munað nauðsynlega hluti. Með þessum hætti má auka líkurnar 
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á því að sjúklingar haldi sig við leiðbeiningar og hagi sér í samræmi við þær 

(Choi, 2011). Því þarf að huga sérstaklega að málfari og orðavali en með því að 

nota myndir má tengja þessa tvo hluti saman, þ.e. texta og fyrirbærið sem 

útskýra þarf og kenna orðaforðann með myndum. Notkun skýringarmynda gerir 

flestum auðveldara að nýta sér fræðsluefnið. 

 

Möguleikar teikninga 

Viðmælendur mínir fjölluðu um alvarlegar afleiðingar sem ómarkviss samskipti 

heilbrigðisstarfsmanna við skjólstæðinga geta og hafa haft í för með sér. Auk 

þess að vera lífshættuleg fylgja mistökum aukin útgjöld fyrir heilbrigðiskerfið, ríkið 

og einstaklingana sjálfa. 

Röng lyfjataka eða röng ávísun lyfja hefur gríðarlega mikinn kostnað í för 

með sér, bæði heilsufarslegan og fjárhagslegan. Eins og fram kom í máli 

viðmælenda geta skýringarmyndir komið í veg fyrir ranga inntöku lyfja. 

Hefðbundnar leiðbeiningar með lyfjum eru venjulega einungis á nokkrum 

mismunandi tungumálum og því ekki til þess fallnar að allir geti lesið þær. Með 

táknmyndum um lyfjatöku komast leiðbeiningar markvisst til skila.   

Mistök í notkun lyfja hafa verið mikið rannsökuð því vandamálið er 

algengt. Því er mikilvægt að upplýsingar um lyfjanotkun séu skýrar svo koma 

megi í veg fyrir mistök og hvetja til þess að farið sé eftir leiðbeiningum 

(Thompson og fl., 2010).  

Algengast er að upplýsingar um hvernig nota eigi lyf séu veittar 
munnlega. Rannsóknir benda hinsvegar til þess að einstaklingar 
muna einungis 14% af munnlegum upplýsingum, sem síðan 
minnkar með aldrinum. Skýringarmyndir vinna á móti þessu en 
rannsóknir benda til þess að þær greiði fyrir skilningi og upplýsingar 
sem eru veittar og innihalda myndir eru mun líklegri til að vera lesnar 
og skiljast betur (Thompson o.fl. 2010, bls. 390).  

 

Koma mætti í veg fyrir að lyf séu notuð með röngum hætti með teikningum í 

leiðbeiningum sem gæti auðveldað samskipti heilbrigðisstarfsmanna og 

skjólstæðinga þeirra við ávísun lyfja. 

Ýmsir myndabankar með táknmyndum eru notaðir til samskipta fyrir 
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heilbrigðisstarfsmenn. Þeir eru nokkuð takmarkaðir enda ekki sérstaklega 

gerðir fyrir samskipti í heilbrigðisvísindum. Þrátt fyrir það koma þeir að miklum 

notum.  

 Einn viðmælandi sem notar mikið þannig myndabanka nefndi hve 

mikilvægt væri að geta fengið myndir eftir eigin óskum. Myndir sem tengjast 

einhverju sérstöku í lífi einstaklings geta virkjað skilning þess sem hefur misst 

málið sökum áfalls (F,8). Það geta verið myndir af einhverju sem tengist 

hugsanlegu áhugamáli, hlut, eða hverju sem nöfnum tjáir að nefna. Til þess 

að finna út hvaða mynd gæti hentað sagðist viðmælandinn ræða við 

fjölskylduna og maka til þess að reyna að leita að einhverju sem tengist hinu 

daglega lífi einstaklingsins og einstaklingurinn kynni að vilja biðja um. Ekki 

væri alltaf hægt að finna myndir sem hentuðu og því væri gott að geta pantað 

teikningar eftir þörfum. 

 Paasche-Orlow and Wolf (2007) hafa bent á að heilsulæsi hafi áhrif á 

heilsufar í þremur aðal þáttum: aðgengi að heilbrigðisþjónustu, samskipti milli 

sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna, og sjálfsumönnun. Þrátt fyrir einföldun á 

flóknu fyrirbæri er mikilvægt að átta sig á þessum megintengslum þegar kemur 

að því að skipuleggja leiðir til að vega á móti slöku læsi og tungumálaerfiðleikum 

(Nutbeam, 2008).  

Nokkuð hefur verið unnið hér á landi til að koma til móts við breyttar 

áherslur í fræðslu sjúklinga, en betur má ef duga skal. Markviss 

sjúklingafræðsla er einstaklingum og samfélaginu öllu mikilvæg og getur haft 

umtalsverð áhrif á heilsufar og bata.  

Möguleikar á aðgengi að upplýsingum og óhefðbundnum 

samskiptaleiðum hefur aukist gríðarlega. Nýjar tölvur af mismunandi gerðum 

bjóða upp á fjölbreytta möguleika og ekki síst samnýtingu fræðslu- og 

samskiptaefnis yfir allt land. Framleiðsla fræðsluefnis sem hentar þessum nýju 

miðlunarleiðum hefur hinsvegar ekki aukist að sama skapi.  

Nauðsynlegt er að skoða þætti sem hafa áhrif á skilning skjólstæðinga á 

fræðslu svo hægt sé að koma til móts við fræðsluþarfir þeirra, ekki síður en þarfir 

heibrigðisstarfsmanna. Við þurfum að hreyfast frá því að hver og einn einstakur 
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starfsmaður þurfi að útbúa fræðsluefni heldur geti þess í stað leitað til 

sérfræðings og fengið það fræðsluefni sem er sjúklingum þeirra svo mikilvægt. 

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur þær takmarkanir að einungis er um sjónarhorn þeirra að 

ræða sem mikla reynslu hafa af notkun teikninga í störfum sínum. Hætta er á 

að þeir sem nota mikið teikningar hafi jákvæðara viðhorf til notkunar á þeim 

en þeir sem ekki nota teikningar í fræðslu eða samskiptum.  

Breidd viðmælenda er lítil því þeir koma úr litlu samfélagi ef frá er 

skilinn bandaríski teiknarinn. Reynsla hans er frábrugðin íslensku fagmannana 

og umhverfið sem hann býr við á sínum vinnustað afar frábrugðið því íslenska 

og gefur því breiðari mynd. 

Rannsakandi hefur hagsmuna að gæta sem eini læknisfræðilegi 

teiknarinn á landinu og líklegt að umfjöllun hans sé að einhverju leyti lituð 

skoðunum hans. Þess var því gætt að standa þétt við texta viðmælenda í 

stað túlkunar við úrvinnslu gagna (Sandelowski og Barroso, 2007). 

Réttmæti og gæði eigindlegrar rannsóknar sem þessarar vísar fyrst og 

fremst til trúverðugleika hennar. Trúverðugleika rannsóknarinnar er fyrst og 

fremst náð með vönduðum vinnubrögðum á öllum stigum rannsóknarinnar 

(Kvale og Brinkman, 2009). Með því að fylgja forsendum aðferðafræðinnar og 

með góðri leiðsögn var leitast við að vanda gagnasöfnun, úrvinnslu gagna, 

mat á þeim og ritun þessarar skýrslu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast í meginatriðum fyrri 

rannsóknum en engar rannsóknir eru til þar sem fjallað er um gagnsemi 

læknisfræðilegra teikninga í heilbrigðisfræðslu frá sjónarhóli teiknara og 

kennara. Því má leiða líkur að því að niðurstöðurnar gefi innsýn og auki 

þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar sem er fræðsla og miðlun 

heilbrigðisfræðilegra upplýsinga og svari þeim spurningum sem voru settar 

fram í upphafi. Þannig hafi tilgangi og markmiði rannsóknarinnar verið náð. 

Auk þess hafa niðurstöðurnar notagildi í þróun bættra miðlunarleiða fræðslu 

og samskipta fyrir heilbrigðisstarfsmenn og skjólstæðinga þeirra. 
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Rannsóknir 

Hér eru settar fram tillögur að frekari rannsóknum. 

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um gagnsemi teikninga í úrvinnslu 

upplýsinga borið saman við mikinn fjölda rannsókna á afstrakt táknum eins og 

bókstöfum og tölum. Fróðlegt væri að kanna frekar hæfileika einstaklingins til að 

muna tákn og myndir. 

 Einn viðmælandi minn nefndi að nauðsynlegt væri að komast að því hvað 

veldur tregðu heilbrigðisstarfsmanna til að vilja nota samskiptabækur. 

Samskiptabækur eru fyrir marga eina leið þeirra til samskipta. Nauðsynlegt er að 

finna hvað veldur þessari tregðu svo grípa megi til ráðstafana og koma í veg fyrir 

hana.  

 Í sambandi við frumkvöðlastarf sem unnið er af starfsmönnum 

Fjölmenningasetursins á Ísafirði væri gaman að skoða frekar hvernig 

samskiptabókin sem þeir hafa unnið að á síðustu árum hefur virkað. 

Samskiptabókin snýr að samskiptum heilbrigðisstarfsmanna og útlendra kvenna 

í mæðraeftirliti. Hægt væri að rannsaka þá þætti sem virka vel og hvað virkar 

ekki eins vel við notkun teikninga í samskiptum þessa hóps. 

 Fróðlegt væri að rannsaka hvernig teikningar geta bætt heilbrigðisfræðslu. 

Skoða mætti þætti eins og hvort teikningar séu áhugahvetjandi, greiði fyrir 

skilningi, auðveldi minni og geri einstaklingum auðveldara að fylgja 

leiðbeiningum. Nauðsynlegt er að huga vandlega að teikningum sem notaðar eru 

í slíkum rannsóknum því vondar myndir gera lítið gagn. Má flestum vera ljóst að 

lélegar teikningar eða myndir greiða ekki fyrir skilningi og ætti ekki að nota í 

rannsóknum. 

 Frekari rannsókna er þörf á að skoða hvað stendur í vegi fyrir notkun 

myndmáls í fræðslu og samskiptum. Fjárhagslegar ástæður geta valdið því að 

myndir eru ekki notaðar en hugsanlegur ávinningur í bættri fræðslu skilar einnig 

fjárhagslegum ávinningi. 

 Nauðsynlegt er að skoða almennt læsi um heilbrigðismál hjá þjóðinni svo 

textar í heilbrigðisfræðslu séu á tungumáli sem flestir ráða við. Í Bandaríkjunum 

eru til sérstök próf sem meta læsi um heilbrigðismál svo koma megi til móts við 
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sjúklinga og laga fræðsluna að þörfum þeirra. Mætti skoða hvort þörf sé fyrir 

sambærilegt próf hér á landi. 

 Einnig er nauðsynlegt að skoða kennslu í náttúruvísindum á Íslandi og 

hvað mætti gera til að auka getu íslenskra barna til að tileinka sér námsefni í 

náttúrufræðum. Líklegt er að slök þekking í náttúrufræðum hafi bein áhrif á 

heilsulæsi einstaklingsins og þar með heilsu.  

 Þar sem ekki er til neitt staðlað táknkerfi fyrir samskipti 

heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga þeirra væri fróðlegt að skoða hvort 

ekki mætti þróa þannig kerfi og hvernig það gæti verið. 
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Lokaorð 

	  
Niðurstöður þessarar rannsóknar varpa ljósi á vanda sem heilbrigðisstarfsmenn 

standa frammi fyrir í fræðslu skjólstæðinga sinna. Heilbrigðisstarfsmenn hafa þörf 

fyrir að geta notað fræðsluefni sem hentar sjúklingum þeirra en stór hluti 

fræðsluefnisins miðast við þarfir takmarkaðs hluta sjúklinganna.  

Samskipti heilbrigðisstarfsmanna og skjólstæðinga eru flókin því hópurinn 

sem á fræðslunni þarf að halda er afar ólíkur, á ólíkum aldri og með mismunandi 

fræðslu- og samskiptaþarfir. Nauðsynlegt er miðlunarleiðir og fræðsluefnið mæti 

þessum ólíku þörfum. Framleiðsla á efni til sjúklingafræðslu hefur ekki fylgt þróun 

nýrra kennsluaðferða eða miðlunarleiða.  

Allir geta notið góðs af aukinni myndanotkun í fræðslu. Sérstaklega þó 

þeir sem eiga við náms- eða tungumálaörðugleika að stríða, eiga við 

lestrarvanda að etja eða skerta möguleika til að tjá sig.  Notkun myndmáls getur 

stuðlað að bættum samskiptum, fækkað endurkomum og lækkað kostnað bæði 

sjúklinga og heilbrigðiskerfis. 

  Markviss og virk miðlun upplýsinga gefur sjúklingum tækifæri til að taka 

ábyrgð á eigin lífi og getur aukið öryggi þeirra. Framleiðsla fræðsluefnis fyrir 

breiðan hóp sjúklinga er flókið ferli, sérstaklega þegar tekið er tillit til nýrra 

miðlunarleiða eins og spjaldtalva, síma, vefja og myndbanda.  Færi best á því að 

heilbrigðisstarfsmenn vinni með sérfræðingum í útgáfu- og fræðslumálum að 

framleiðslu þess. Að horfið verði frá því að hver og einn einstakur starfsmaður 

þurfi að tileinka sér alla þessa hluti en geti þess í stað leitað til sérfræðinga.   
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