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Ágrip 

Heilabilun fylgir hrörnun á vitsmunastarfsemi sem veldur truflun í félagslegum samskiptum og skýr 

breyting verður á því sem áður einkenndi einstaklinginn. Við flutning á hjúkrunarheimili skiptir 

einstaklingurinn yfir í nýtt umhverfi þar sem starfsmenn þekkja ekki sögu hans og bakgrunn. Geti 

íbúinn ekki greint frá því hver hann er og hvað hann vill er hætta á að starfsmenn eigi erfitt með að 

tengjast persónueinkennum hans, upplifi hann sem tóma skel og styðst við umönnun þar sem 

starfsmenn ráða ríkjum.  

Með viðurkenningu á gagnsemi einstaklingsmiðaðrar umönnunar hafa aðferðir verið þróaðar með 

það að markmiði að bæta gæði umönnunar fólks með heilabilun. Lífssögunotkun er dæmi um slíka 

aðferð og sýna rannsóknir fram á jákvæð áhrif þess með aukinni þekkingu starfsmanna á íbúum og 

þar með bættum samskiptum og einstaklingsmiðaðri umönnun. Hjúkrunarfræðingum ber skylda til að 

mæta þörfum skjólstæðinga sinna og veita einstaklingsmiðaða umönnun til að tryggja velferð þeirra. 

Í þessari forprófun á rannsókn var athugað hver áhrif notkunar myndrænnar lífssögu yrði á 

umönnun íbúa með heilabilun á hjúkrunarheimili. Notast var við hálftilraunasnið, íhlutunarhóp og 

samanburðarhóp þar sem 20 starfsmenn tóku þátt, 10 á hvorri deild, og fjórir íbúar ásamt aðstand-

endum, tveir á hvorri deild. Starfsmenn svöruðu sjálfsmatslistum og starfsmenn íhlutunardeildar 

svöruðu einnig listum til að athuga þekkingu þeirra á íbúum. Viðtal var tekið við íbúa með 

aðstandendum til að meta upplifun þeirra af búsetu á hjúkrunarheimilinu ásamt því að tekið var 

lífssöguviðtal við íbúana tvo á íhlutunardeild. Myndræn lífssaga íbúanna tveggja var hengd upp á vegg 

í herbergi þeirra í fjórar vikur og síðan tekið niður. Að því loknu voru spurningalistar aftur lagðir fyrir 

starfsmenn á báðum deildum og tekið stutt viðtal við íbúa og aðstandendur á íhlutunardeild.  

Helstu niðurstöður voru þær að þekking starfsmanna á íbúum íhlutunardeildar jókst að meðaltali 

um 25,4% en starfsmenn mátu þekkingu sína meiri en niðurstöður gáfu til kynna. Litlar breytingar urðu 

á sjálfsmati starfsmanna, í báðum hópum, á samskiptum sínum við íbúa og sín á milli, en samskipti 

starfsmanna við íbúa jukust í íhlutunarhópi. Aukin þekking starfsmanna á lífssögu íbúa er líkleg til að 

leiða til aukningar á samskiptum á milli starfsmanna og íbúa og þar með einstaklingsmiðaðri umönnun. 
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Abstract 

Dementia causes progressive degeneration of cognitive function and communication loss which can 

lead to a clear change of what previously characterized the individual. When moving to a nursing 

home the individual enters a new environment where staff do not know the person´s history and 

background. If the resident is unable to communicate the essence of himself or express his desires 

then there is a risk that the staff sees him as an “empty shell” that they are unable to relate to and 

therefore use authoritative approach to care.  

With recognition of the effectiveness of person centered care, strategies have been developed with 

the aim of improving the quality of care for people with dementia. The use of life history has been 

shown to improve staff knowledge of nursing home residents, increase the quality of communications 

and overall quality of care. Nurses have an obligation to meet the needs of their clients and therefore 

individualize care to ensure their welfare. 

In this pilot study researchers evaluated the effect of using visual life history to enhance care at 

nursing homes. This research was implemented by using quasi experimental design, treatment group 

and control group. 20 staff member’s participated in this study 10 from each nursing home facility. 

Four nursing home residents and their closest relative participated, two from each group. Staff 

members were asked to evaluate their care approaches and communications. In the experimental 

group staff knowledge of resident’s life and preferences were also assessed by a questionnaire 

developed by the researchers. Researchers interviewed two residents and their closest relative in the 

experimental group to gather information regarding life history of the resident. This information was 

then used to make a poster that included pictures and text about the resident’s life story. The poster 

was put on the resident’s wall and left there for four weeks. The staff knowledge of the resident’s life 

history was then revaluated and residents and their closest relative in the experimental group where 

interviewed again. The most significant result from this pilot study was that staff based knowledge of 

the resident life history and preferences increased by 25,4%,while staff assessed their knowledge 

higher than the results indicated. Little change occurred in the staff evaluation, in both groups, on 

communications but staff communication with residents in the experimental group increased. 

Increased staff knowledge about resident life history is likely to lead to increased communication and 

therefore more individualized care. 
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1 Inngangur 

Umræðan um hækkandi lífaldur ætti að vera flestum kunn. Lýðfræðilegar spár Evrópusambandsins til 

ársins 2040 hafa sýnt að á komandi áratugum mun hlutfall aldraðra aukast á meðan hlutfall yngra 

vinnandi fólks minnkar. Heilbrigðisútgjöld eru í dag stór útgjaldaliður vestrænna ríkja og efnahagslegar 

spár sýna að með auknum lífaldri munu útgjöld margfaldast vegna eftirlaunagreiðslna, langvinnra 

sjúkdóma, hjúkrunarheimila og heimaþjónustu. Mikil fjölgun verður í aldurshópnum 80 ára og eldri en 

sá hópur er með þyngstu umönnunarbyrðina. Að mati Evrópusambandsins stendur Evrópa fram fyrir 

erfiðustu krísu sem hún hefur staðið frammi fyrir áratugum saman vegna hækkandi lífaldurs og því er 

brýn þörf á úrlausnum (European Commission, 2012). Á Íslandi tíðkast það ekki lengur að fjölskyldan 

sjái um hinn aldraða og ætla mætti að stofnanir samfélagsins sem sjá um þennan aldurshóp þurfi að 

endurskipuleggja þjónustu sína og hefja úrbætur til að geta mætt þessum aukna fjölda aldraðra og búa 

þeim sem best lífsskilyrði í samræmi við þá stefnu sem er við líði að hjúkrun eigi að vera 

einstaklingsmiðuð og sniðin að þörfum hvers og eins (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Íslendingar eru langlíf þjóð og er með þá sérstöðu að aldurshópurinn 85 ára og eldri er hvað 

fjölmennastur hlutfallslega hér miðað við aðrar þjóðir (Dlugosz, 2011). Það er ekki algengt að 

hjúkrunarfræðinemendur stefni á öldrunarhjúkrun á meistarastigi að grunnnámi loknu en spyrja má 

hvort í því felist það viðhorf að ekki sé þörf á sérmenntun við hjúkrun aldraðra (Wilson, 2013). Hins 

vegar er hjúkrun aldraðra, sérstaklega einstaklinga með heilabilun, margþætt og krefst víðtækrar 

þekkingar. Grunnnám í öldrunarhjúkrun býður nemendum ekki upp á nægjanlega leiðsögn í umönnun 

einstaklinga með heilabilun og því getur starfið virst fráhrindandi og ýtt undir neikvætt viðhorf til 

öldrunarhjúkrunar og þannig viðhaldið skortinum á ungum hjúkrunarfræðingum sem sérhæfa sig í 

öldrunarhjúkrun (Robinson og Cubit, 2007). Það má því ætla að á þessu sviði sé hvað mikilvægast að 

styðja við framþróun í öldrunarmálum til dæmis með því að auka við menntun hjúkrunarfræðinga, en 

þeir munu standa þessum fjölmenna hópi næst.  

Með hækkandi aldri verður hrörnun á ýmsum líffærum og heilinn er þar ekki undanskilinn. 

Vitsmunaskerðing (cognitive impairment) er ástand sem lýsir sér í víðtækri truflun í athygli, minni, áttun 

og einbeitingu. Heilabilun (dementia) er heilkenni sjúkdóma sem eru langvinnir, framsæknir og 

varanlegir. Heilabilun fylgir hrörnun á vitsmunastarfsemi og er fyrsta einkennið oftast minnistruflanir. 

Þessi skerðing er það alvarleg að hún veldur truflun í félagslegum samskiptum og virkni og er skýr 

breyting á því sem áður einkenndi einstaklinginn (Touhy og Jett, 2010). Þegar heilabilun ágerist og 

færni skerðist fer oft svo að einstaklingurinn flytur á hjúkrunarheimili en við það þarf hann að yfirgefa 

umhverfið sem hann hefur lært að þekkja og yfir í nýtt umhverfi þar sem starfsmenn þekkja ekki sögu 

hans og bakgrunn (Moos og Björn, 2006). Þar sem sjúkdómurinn veldur því að samskiptahæfileiki 

fólks skerðist eða glatast með tímanum getur viðkomandi átt erfitt með að greina frá því hver hann er 

og frá reynslu sinni ásamt því að tjá sig um hvað hann vill eða vill ekki (Buron, 2010) og hætta er á að 

starfsmenn upplifi íbúann sem tóma skel (Moore og Hollet, 2003). Með tímanum munu starfsmenn 

hjúkrunarheimilisins eiga erfitt með að tengjast persónueinkennum einstaklingsins og telja því meira 

viðeigandi að styðjast við umönnun þar sem starfsmennirnir ráða ríkjum frekar en að styðjast við 

einstaklingsmiðaða umönnun (Buron, 2010). Við það aukast líkurnar á að íbúinn finni fyrir kvíða og 

þunglyndi, sýni erfiða hegðun og einangrist félagslega (Kitwood, 1997). Með viðurkenningu á 
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gagnsemi einstaklingsmiðaðrar umönnunar til bættra gæða í umönnun fólks með heilabilun á 

hjúkrunarheimilum hafa orðið breytingar á umönnun og aðferðir þróaðar með það að markmiði (Buron, 

2008). Minningavinna og lífssögunotkun eru dæmi um slíkar aðferðir en eitt af aðalmarkmiðum þeirra 

er að viðhalda persónueinkennum einstaklingsins þegar vitræn geta skerðist (Kitwood, 1997). Lífssaga 

einstaklingsins er það sem einkennir hann en niðurstöður rannsóknar Buron (2010) leiddi í ljós að með 

því að varpa lífssögu íbúa á myndrænt form og hengja upp á vegg í herbergi íbúans, væri hægt að 

auka samskipti starfsmanna við íbúa, bæta gæði umönnunar og stuðla að aukinni vellíðan íbúa og 

starfsmanna.  

Kjarni hjúkrunar, samkvæmt siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (e.d.), er að bera 

umhyggju fyrir skjólstæðingnum og virða frelsi hans og mannhelgi. Hjúkrun á að byggjast á 

einstaklingsbundnum þörfum og óskum skjólstæðingsins og hjúkrunarfræðingar bera þar faglega, 

siðferðislega og lagalega ábyrgð. Samkvæmt Alþjóðaráði hjúkrunarfræðinga (International Council of 

Nurses [ICN], 2012) ber hjúkrunarfræðingum skylda til að virða réttindi fólks, án mismununar og skapa 

aðstæður þar sem virðing er viðhöfð. Heilbrigðiskerfið tekur stöðugum breytingum og því er þörf á 

stöðugum úrbótum samhliða (Mann, Gordon og McLeod, 2009). Með því að sýna frumkvæði og hafa 

hugsjónir er hægt að taka þátt í verkefnum sem geta bætt hag skjólstæðinga og þannig mótað 

árangursríkari heilbrigðisþjónustu samkvæmt stefnu Félags hjúkrunarfræðinga í Ontario (Registered 

Nurse´s Association of Ontario [RNAO], 2007). Samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 

34/2012, ber þeim skylda til að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar í starfi. Í þessari 

forprófun á rannsókn munum við athuga hver áhrif á notkun lífssögu verði á umönnun íbúa með 

heilabilun á hjúkrunarheimili. 

1.1 Lífsins gangur 

Ýmsar breytingar verða á líkamanum og starfsemi hans þegar fólk eldist, margar þeirra eru sjáanlegar 

eins og hrukkur og grá hár en aðrar gerast inn í líkamanum og einkennast af minni virkni og viðnámi 

líffærakerfa. Öldrunarbreytingar leiða ekki til sjúkdóma en þær auka líkurnar á þeim og hafa áhrif á 

getu líkamans til að bregðast við sjúkdómsástandi. Það kann að koma á óvart að miðtaugakerfið sjálft 

og þar með talið heilinn tekur ekki miklum breytingum. Greind, minni og geta til náms helst að mestu 

óbreytt en vegna hnignunar á skynfærum eins og til dæmis sjón og heyrn taka hlutirnir lengri tíma. 

Öldrun er vissulega ferli sálrænna-, líkamlegra- og sálfélagslegra breytinga en vitsmunaleg- og 

líkamleg skerðing er ekki hluti af eðlilegu öldrunarferli, heldur sjúkdómsástand (Touhy og Jett, 2010). 

Heilabilun er samheiti yfir um 70 sjúkdóma sem geta lagst á heilann og valdið vitsmunaskerðingu. 

Alzheimers sjúkdómur er talinn algengasta orsökin og skýrir um 50-60% tilfella en aðrir sjúkdómar eru 

til dæmis æðavitglöp (vascular dementia), framheilabilun og Parkinson sjúkdómur. Algengt er að 

einstaklingar séu með blandaða heilabilun en þá fara saman fleiri en einn sjúkdómur og oftast er það 

sambland Alzheimers sjúkdóms og æðavitglapa. Fólk óttast heilabilunarsjúkdóma, enda eru áhrifin 

víðtæk og ágerast með tímanum. Heilabilun fylgir minnisskerðing (amnesia) ásamt fleiri tegundum 

vitsmunaskerðingar eins og skert geta til tjáskipta (aphasia), erfiðleikar við að framkvæma áður lærðar 

athafnir (apraxia), að þekkja ekki hluti sem áður voru kunnir (agnosia) og stýritruflun (executive 

function). Einkenni stýritruflunar eru hamlandi þar sem einstaklingurinn missir skipulagshæfni, tök á að 
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stýra flókinni hugsun og leiða rök til ályktana ásamt því að hann verður ósveigjanlegri og hlutbundnari í 

hugsum (Touhy og Jett, 2010). Þunglyndi getur fylgt heilabilun og í sumum tilfellum er þunglyndi 

forveri heilabilunar, en mjög alvarlegt þunglyndi getur valdið hnignun í hugrænni virkni. Þá er talið að 

það sem valdi því að einstaklingurinn nær minna sambandi við raunveruleikann eins og til að mynda 

mikill kvíði eða líkamlegir kvillar, verkir eða sýkingar, geti aukið á einkenni heilabilunar (Kitwood, 

1997).  

1.2 Áhrif heilabilunar og almennt viðhorf 

Heilabilun er líklegast alvarlegasti faraldsfræðilegi sjúkdómur seinni hluta 20. aldarinnar. Tilvera 

sjúkdómsins hefur gífurlega djúpstæð og langvarandi áhrif á allt okkar pólitíska, efnahagslega og 

félagslega líf (Kitwood, 1997). Í Bandaríkjunum er heilabilun þriðji kostnaðarsamasti sjúkdómurinn og 

sjötta algengasta dánarorsökin. Sjúkdómarnir valda dauðsföllum með óbeinum hætti þar sem viðnám 

líkamans minnkar og sýkingar, sér í lagi lungnabólga, dregur fólk til dauða. Sjúkdómsgangurinn er 

langur, um 1-15 ár frá upphafi einkenna en að meðaltali níu ár (Touhy og Jett, 2010). Kitwood (1997) 

telur að það hafi lengi verið ríkjandi skoðun almennings að sjúkdómurinn sé „dauðinn sem skilur 

líkamann eftir“ og að það sé ekkert hægt að gera við því nema mæta líffræðilegum þörfum þeirra sem 

fá sjúkdóminn. Þá telur hann einnig að það virðist vera tilhneiging í mörgum samfélögum að litið sé á 

þá sem glíma við einhverja fötlun eða heilsufarskvilla, hvort sem um er að ræða líkamlega eða 

andlega, að þeir séu minna virði en aðrir heilbrigðir einstaklingar. Heimurinn sem við búum í hefur 

tekið örum breytingum og hlutverk aldraðra og viðhorf til öldrunar samfara því (Touhy og Jett, 2010). 

Aldursfordómar eru algengir í vestrænum ríkjum, litið er á aldraða sem vanhæfa og erfiða (Kitwood, 

1997) og hæfni þeirra til að taka eigin áhættu og ákvarðanir um sitt líf er vanmetin (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Hugtök eins og sá heilabilaði, elliær eða að vera orðinn 

gamall og ruglaður draga úr gildi persónunnar sjálfrar, þau eru niðrandi og flokka alla aldraða í einn 

hóp vegna hentugleika, þar sem allir eru taldir hafa sömu þarfir. Með slíku viðhorfi er vegið að 

persónulegum einkennum hvers og eins, þegar í raun eru aldraðir fjölbreytilegri hópur en margir aðrir, 

þar sem þeir hafa meiri reynslu vegna lengri líftíma. Við ættum því ekki að tala um heilabilaða 

einstaklinginn heldur frekar einstakling með heilabilun þar sem áherslan er lögð á einstaklinginn en 

ekki heilabilunina (Kitwood, 1997).  

1.3 Persónuheild 

Það virðist vera tilhneiging til þess að líta á aldraða sem einsleitan hóp en við það missir hinn aldraði 

sérstöðu sína sem persóna (Clarke, 2000). Með fræðilegri samantekt Buron (2008) kemst hann að 

þeirri niðurstöðu að persónuheild sé huglægt hugtak sem skilgreinir líf einstaklings frá fæðingu til 

dánardags, sé stöðugt í þróun og nái yfir þau fjölmörgu einkenni sem hver og einn einstaklingur býr 

yfir. Buron skiptir persónuheild í þrjá flokka: mannveruna sjálfa, gildi hennar og félagslega stöðu. 

Mannveran sjálf er líffræðileg persónuheild sem byggist á skynjun og getunni til að upplifa ánægju og 

sársauka. Niðurstaða Buron úr samantekt sinni er sú að flestir séu því sammála að einstaklingar með 

heilabilun viðhaldi þessu stigi. Gildi einstaklingsins skilgreinir Buron sem það sem einkennir 

einstaklinginn sjálfan. Þá er horft meðal annars á fyrri lífsreynslu einstaklingsins og hlutverk, 

sjálfsvirðingu og sjálfsvitund. Samantekt Buron leiðir í ljós að sumir haldi því fram að nauðsynlegt sé 
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að ná tengingu á milli eigin fortíðar og nútíðarinnar til þess að geta verið meðvitaður um sjálfsvitund 

sína og hafa því dregið það í efa að fólk með heilabilun geti viðhaldið þessum hluta 

persónuheildarinnar. Félagslega stöðu einstaklingsins skilgreinir Buron sem skynjun annarra á 

einstaklingnum, hver hann og hvert hlutverk hans sé. Sú skynjun markast af samfélaginu öllu, að mati 

Buron, og lýsir sér með meðvituðu eða ómeðvituðu viðhorfi og hegðun annarra gagnvart 

einstaklingnum. Að auki komst Buron að þeirri niðurstöðu að vegna skerðingar á hugrænni getu og 

tjáningu hjá fólki með heilabilun sé hætta á að einstaklingurinn einangrist, viðhorf gagnvart honum 

breytist og að félagslegri stöðu hans sé ógnað. Því er sá hluti persónuheildarinnar oft sá fyrsti sem 

skerðist vegna heilabilunar. 

Þegar sjúkdómurinn ágerist þá skerðist hæfnin til að viðhalda eigin persónuheild. Læknisfræðilega 

nálgunin sem byggist á tækni og þeirri hugmyndafræði að það sé hægt að lækna allt, leiðir til þess að 

persónuheild einstaklingsins gleymist oft. Ef litið er eingöngu á hegðun fólks með heilabilun og metið 

sem svo að það sé engin hugræn virkni á bakvið hegðunina (Kitwood, 1997) er hætta á að starfsmenn 

upplifi að slík hegðun samræmist ekki persónuleika viðkomandi, horfi fram hjá einstaklingnum og 

gildum hans og sinna eingöngu líffræðilega sviðinu en við það missir viðkomandi persónuheild sína 

(Buron, 2008). 

1.4 Sjálfræði aldraðra 

Sjálfræði einstaklings er eitt grundvallargildi frelsis. Hver og einn einstaklingur hefur sína eigin 

sjálfsmynd, sjálfsvitund, vilja, tilfinningar og langanir ásamt því að hann á rétt á vali og mótun eigin 

tilveru. Reynsla og persónuleiki, aðstæður og takmarkanir einstaklingsins, andlegar og líffræðilegar 

hafa áhrif á færni hans til að nýta sér sitt frelsi. Sé ekki tekið mið af vilja og gildismati hins aldraða er 

brotið á sjálfræðisrétti hans. Slíkt er óréttmæt forræðishyggja þar sem talið er að það sé verið að 

vernda hans hagsmuni, en þá er komið í veg fyrir að einstaklingurinn ráði sér sjálfur. Með því er 

dómgreind viðkomandi ekki virt en aldraðir eru í áhættuhópi þar. Mannhelgi er það sem 

einstaklingurinn hefur til frjálsra umráða og ef hann finnur fyrir því að aðrir vanmeta hæfni hans getur 

einstaklingurinn upplifað það sem innrás inn í eigin mannhelgi (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 

Vangaveltur hafa verið um hvort fólk með miðlungs eða alvarlega heilabilun geti verið meðvitað um 

umhverfi sitt og aðstæður og brugðist á viðeigandi hátt við því með formlegum eða óformlegum 

samskiptum við aðra. Með samantekt á rannsóknum á því sviði kemur í ljós að svo sé, jafnvel hjá fólki 

með langt gengna og alvarlega heilabilun (Clare, 2010). Klínískar leiðbeiningar um heilabilun (Embætti 

landlæknis, 2007) kveða á um að ávallt beri að virða óskir fólks með heilabilun. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsmenn geri sér grein fyrir því að fólk með heilabilun getur í mörgum tilfellum meðtekið 

upplýsingar og tekið þátt í ákvarðanatöku. Einstaklingar með heilabilun geta staðið undir sjálfræði sínu 

en rannsóknir sýna að sjúkdómurinn geri þau ekki algjörlega óvirk (passive victims) heldur vilja þau 

vita og skilja hvað er að gerast í umhverfi þeirra (Woods, 2001). Rannsókn Feinberg og Whitlatch 

(2001) sýndi að hægt sé með áreiðanlegum hætti (consistently) að spyrja fólk með milda til miðlungs 

heilabilun (MMSE 13-26) um fyrra líferni og langanir þeirra ásamt því að þau geta tekið þátt í vali og 

ákvörðunum sem snúa að umönnun þeirra. Erfitt getur reynst að fá slíkar upplýsingar frá fólki með 
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alvarlega (severe) heilabilun en Chappell, Reid og Gish (2007) þróuðu lista með það að markmiði að 

starfsmenn geti svarað spurningum um íbúa með heilabilun á öllum stigum, væga, miðlungs og 

alvarlega.  

Miklar breytingar hafa orðið síðustu áratugi í málefnum aldraðra en ennþá er langt í land að réttur 

þeirra sé tryggður. Í lögum um málefni aldraðra nr. 82/1989 kom fram að ,,Eftir því sem kostur er skal 

sjálfsákvörðunarréttur aldraðra í því efni virtur...“ en með því var sýnt fram á að verndun 

einstaklingsins, að mati annarra, vó sterkara heldur en virðingin fyrir rétti hans. Þá átti að tryggja að 

þörfum aldraðra væri mætt, burt séð frá því hver vilji hins aldraða væri og þar með hans túlkun á eigin 

þörfum (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Núverandi lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999, kveða á um að aldraðir eigi að njóta jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að virða eigi 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra en sú staðreynd að það séu til sérlög um aldraða flokkar alla yfir 67 ára í 

einn hóp, eða hóp einstaklinga með sérþarfir. Lög um málefni aldraðra snúa fyrst og fremst að velferð 

hópsins en miðast síður að því að standa vörð um mannréttindi og sjálfræði hvers og eins. Í raun væri 

ákjósanlegast að lögin væru til þess gerð að þörfum allra þjóðfélagsþegna væri mætt í stað þess að 

miða þjónustu að þörfum fjöldans. Allir ættu að hafa jafnan rétt þrátt fyrir ólíkar þarfir, aðstæður og 

aldur (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

1.5 Flutningur á hjúkrunarheimili 

Einstaklingur sem er ekki fær um að búa lengur heima hjá sér gæti þurft að flytja á hjúkrunarheimili, 

hafi hann veitt upplýst samþykki fyrir því er sjálfræði hans ekki ógnað. Í sumum tilfellum getur gagnast 

einstaklingnum að afsala sér sjálfræði sínu að einhverju leyti auki það frekar öryggi hans og velferð. 

Samþykki hann hins vegar ekki flutninginn eða ef honum verður ekki gert kleift að lifa og búa áfram í 

samræmi við sitt gildismat er vegið að sjálfræði hans. Skert heilsa og/eða þrýstingur barna þeirra getur 

ýtt undir flutning á hjúkrunarheimili en við það eru auknar líkur á að íbúinn upplifi hjúkrunarheimilið ekki 

sem sitt heimili og sækist frekar eftir að fá þjónustu og öryggi í stað þess að berjast fyrir sjálfræði sínu 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Flutningur á hjúkrunarheimili felur í sér missi að 

mörgu leyti, missi á sjálfstæði, sjálfræði og heimili sínu (Wellin og Jaffe, 2004) og raskar tilvist á 

líkamlegu, félagslegu og andlegu sviði ásamt því að þessar breytingar hafa víðtæk áhrif á lífsgæði 

einstaklingsins (Bradshaw, Playford og Riazi, 2012). Fólk sem flytur á hjúkrunarheimili er að skipta um 

umhverfi frá því að búa í eigin húsnæði og úr því umhverfi sem það hefur lært að þekkja og deila með 

vinum og vandamönnum, yfir í nýtt umhverfi þar sem starfsmenn sem þekkja ekki þeirra sögu og 

bakgrunn, taki við þeirra lífi og umönnun (Moos og Björn, 2006). Hjúkrunarheimili hafa 

heilbrigðismarkmið í fyrirrúmi, íbúar upplifa að þeir búi á stofnun frekar en heimili og að þeir eigi að 

lúta ákveðnum reglum í stað þess að fá að vera húsbóndi á eigin heimili (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). Í sumum tilfellum finnst hinum aldraða hann verða að breyta hegðun sinni í 

þeim tilgangi til dæmis með því að vera sem auðveldastur viðureignar með því að vera hljóðlátur, 

kurteis og reyna að vera sjálfbjarga eftir fremsta megni. Íbúar vilja ekki vera hlutgerðir á þann hátt að 

vera til dæmis „herbergisnúmer“ eða „heimilismaður“ (Palacios-Ceña o.fl., 2013).  

Ingibjörg Hjaltadóttir og Margrét Gústafsdóttir (2007) framkvæmdu eigindlega rannsókn á íbúum 

með heilabilun á hjúkrunarheimili. Þar kom fram að íbúarnir vildu að umhverfið væri heimilislegt, 
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styðjandi og hughreystandi og að þeir kunnu að meta öryggið sem hjúkrunarheimilið færði þeim. 

Mikilvægt er að gæta öryggis og velferð íbúa á hjúkrunarheimilum, annars er hætta á að persónan 

sem íbúinn hefur að geyma verði að aukaatriði í umönnun hans á eigin heimili (Ástríður Stefánsdóttir 

og Vilhjálmur Árnason, 2004). Samantekt Bradshaw og félaga (2012) leiðir einnig í ljós að íbúar vilja 

hafa umhverfið heimilislegt, að þeim finnst mikilvægt að hafa eigið herbergi og frelsi til að fara út og fá 

að halda viðhalda fyrri venjum. Gagnvirk samskipti og góð tengsl við starfsmenn eru íbúum mjög 

mikilvæg, íbúar óska eftir því að starfsmenn séu vingjarnlegir við þá, að það sé komið fram við þá af 

virðingu (Ingibjörg Hjaltadóttir og Margrét Gústafsdóttir, 2007), að þeir upplifi öryggi í samskiptum 

þeirra við starfsmenn (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004), að starfsmenn gefi sér 

nægan tíma og kærleik í umönnun og að það myndist félagsleg tengsl þeirra á milli (Bradshaw, o.fl., 

2012). Flutningur á hjúkrunarheimili ætti ekki að breyta stöðu einstaklingsins í lífinu eða vera missir á 

reisn og virðingu. Það ætti frekar að líta jákvæðum augum á flutninginn og hjúkrunarheimilið ætti að 

fela í sér aukna þjónustu sniðna að þörfum viðkomandi (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 

2004). Finni íbúar fyrir jákvæðu viðmóti og fá tækifæri til að sýna frumkvæði, taka ákvarðanir og 

viðhalda sjálfsmynd sinni, hjálpar það þeim að ná sátt og aðlagast nýjum aðstæðum (Bradshaw, o.fl., 

2012).  

1.6 Einstaklingsmiðuð umönnun 

Heilabilunarsjúkdómar valda óafturkræfri hnignun á vitsmunastarfsemi sem ágerist með tímanum. 

Áhrif sjúkdómsins eru víðtæk, vitsmunum hrakar, hegðun getur orðið óviðeigandi og óútreiknanleg og 

hætta er á að einstaklingurinn verði skilgreindur út frá sjúkdómnum og einkennum hans. Hjúkrun 

þessara einstaklinga vill ganga út á að hjúkra líkamanum og stjórna hegðun á meðan persónan sem 

enn er til staðar gleymist (Touhy og Jett, 2010). Einstaklingsmiðuð umönnun (ýmis hugtök notuð á 

ensku t.d. individualized care, personal centered care og identity care) er vinsælt hugtak en með 

fræðilegri samantekt Suhonen, Välimäki og Leino-Kilpi (2002) á rannsóknum sem fjalla um 

einstaklingsmiðaða umönnun töldu þeir að skilgreining hugtaksins væri vandamál þar sem hún er 

nokkuð á reiki milli rannsókna, en Lopez, Mazor, Mitchell og Givens (2013) komust einnig að sömu 

niðurstöðu. Chappell og félagar (2007) komust að þeirri niðurstöðu með fræðilegri samantekt sinni að 

hugtakið sé margþætt en ekki nægjanlega skilgreint og því erfitt að gera það mælanlegt. Hugtakið 

hefur lengi verið hjúkrunarstéttinni kært og telja hjúkrunarfræðingar slíka umönnun vera starfshætti 

sem eru sérsniðnir að einstaklingnum með tilliti til þarfa hans og persónuleika (Radwin og Alster, 

2002). Það samræmist niðurstöðum annarra fræðilegra samantekta, það er að einstaklingurinn sé 

hafður í forgrunni og tekið sé tillit til þarfa hans við skipulagningu hjúkrunar (Suhonen, o.fl., 2002), að 

umönnun sé persónuleg og nái umfram líffræðilegar þarfir einstaklingsins (Wellin og Jaffe, 2004) 

ásamt því að endurspegla persónueinkenni einstaklingsins (Chappell, o.fl., 2007). Út frá þessu mætti 

því álykta að einstaklingsmiðuð umönnun sé þegar tekið er tillit til persónuheildar einstaklingsins og 

þar með þarfa hans. Kitwood (1997) heldur því fram að aðalmarkmið og miðpunktur 

einstaklingsmiðaðrar umönnunar fólks með heilabilun, eftir að líffræðilegum þörfum þess hefur verið 

mætt, sé að viðhalda persónuheild einstaklingsins og því sé þekking og skilningur á einstaklingnum 

nauðsynleg.  
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Hvað þarf til þess að umönnun sé einstaklingsmiðuð? Aðferðir til að veita einstaklingsmiðaða 

umönnun á hjúkrunarheimilum geta verið margvíslegar og því erfitt að alhæfa um heildarniðurstöðu. 

Markmið þeirra er þó að mestu leyti að mati Brownie og Nancarrow (2012) að íbúar fái betri umönnun. 

Samkvæmt Touhy og Jett (2010) ganga aðferðirnar út á að beina sjónum frá sjúkdómnum og 

einkennum hans og þess í stað að veita einstaklingnum athygli og þróa samband við hann. Þrátt fyrir 

viðurkenningu á einstaklingsmiðaðri umönnun virðist erfitt að innleiða hana til fulls á 

hjúkrunarheimilum (Buron, 2008) og hún er að öllu jöfnu ekki notuð í daglegum störfum (Skaalvik, 

Normann og Henriksen, 2010). Stofnanir eru fastar í læknisfræðilega módelinu og starfsmenn virðast 

eiga erfitt með að skilja hugtakið persónuheild (Buron, 2008). Í sumum tilfellum telja starfsmenn að 

einstaklingsmiðuð umönnun eigi eingöngu við þá íbúa sem geta meðtekið slíka umönnun (Wellin og 

Jaffe, 2004). Grunnlíffræðiþörfum íbúa hjúkrunarheimila er yfirleitt mætt en því miður er félagslegum 

og andlegum þörfum oft ekki mætt en það getur leitt til kvíða og þunglyndis hjá íbúum (Hancock, 

Woods, Challis og Orrell, 2006). Það er á ábyrgð hjúkrunarfræðings á hjúkrunarheimilum aldraðra að 

hjálpa íbúum að öðlast eins mikla vellíðan og hægt er miðað við aðstæður. Touhy og Jett (2010) fjalla 

um kenningu Maslow‘s um forgangsröðun mannlegra þarfa og segja hana vinsæla innan hjúkrunar og 

nýtast við skipulagningu hjúkrunarmeðferðar. Þörfunum hefur verið skipt upp í fimmlaga pýramída og 

ber að uppfylla fyrst líffræðilegar grunnþarfir sem eru neðst í pýramídanum áður en farið er að eiga við 

svokallaðar „æðri þarfir“ eins og öryggi, kærleik, virðingu og sjálfsbirtingu. Touhy og Jett segja að fólk 

með heilabilun geti átt erfitt með að tjá og framkvæma grunnþarfir sem flestum eru sjálfsagðar. Þegar 

einstaklingur getur ekki tjáð einfaldar grunnþarfir þá er ekki við því að búast að hann geti tjáð æðri 

þarfir eins og þörfina fyrir að tilheyra og að vera viðurkenndur sem persóna. Þessar þarfir eru þó enn 

til staðar og samkvæmt Wellin og Jaffe (2004) þurfa starfsmenn að þekkja íbúann, kunna að lesa í 

hegðun hans og vera meðvitaðir um hvað hann vill og þannig einstaklingsmiða umönnunina sem er 

aðlöguð að þörfum hans. 

Vilji íbúans og skoðanir ættu að móta þá þjónustu sem hann fær (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004) en rannsóknir sýna að íbúar vilji almennt einstaklingsmiðaða umönnun sem 

er aðlöguð að þörfum þeirra og óskum (Ingibjörg Hjaltadóttir og Margrét Gústafsdóttir, 2007; Moyle, 

Mcallister, Venturato og Adams, 2007). Taki umönnun mið af persónuleika og styrk íbúans má efla 

færni hans og getu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Þegar umönnun beinist jafnt 

að sálrænni velferð og hjúkrun líkamans þá hefur það jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og 

viðheldur mannlegri reisn (Bradshaw, o.fl., 2012), einnig er mikilvægt að einstaklingurinn hafi hlutverk 

og finni að hann geti lagt sitt að mörkum, það stuðlar að aukinni vellíðan og eykur lífsgæði hans 

(Touhy og Jett, 2010). 

1.7 Starfsmenn hjúkrunarheimila 

Tvær meginbreytingar verða hjá fólki með heilabilun, annars vegar hnignun á hugrænni virkni og hins 

vegar breytingar á sálfélagslegu hliðinni, þá í samskiptum og sambandi við aðra (Kitwood, 1997). 

Notkun fræðslu til að kenna og þjálfa starfsmenn hjúkrunarheimila í viðeigandi samskiptum við íbúa 

með heilabilun er ekki algeng. Ófaglærðir starfsmenn þekkja oft ekki afleiðingar heilabilunar 
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nægjanlega og hafa ekki fengið fræðslu um einkenni sjúkdómsins og afleiðingar hans og hvernig 

umönnun sé ákjósanlegust (Eggenberger, Heimerl og Bennett, 2013).  

Rannsókn Chappell og félaga (2007) á starfsmönnum hjúkrunarheimila sýndi að þekking þeirra á 

íbúum, virðing fyrir sjálfræði og vali íbúanna, og samskipti þeirra á milli og við íbúa séu ekki 

fullnægjandi á hjúkrunarheimilum. Svipaða niðurstöðu má finna í könnun Ástríðar Stefánsdóttur og 

Vilhjálms Árnasonar (2004) á viðhorfi íbúa og starfsmanna hjúkrunarheimila þar sem fram kemur að 

starfsmenn virða í mörgum tilfellum ekki sjálfræði og vilja íbúanna. Eingöngu 12% starfsmanna sagði 

það vera meginskyldu sína í starfi að þjóna óskum íbúanna. Um 63% taldi meginskyldu sína í starfi 

vera að stuðla að vellíðan íbúa. Það verður að teljast ólíklegt að hægt sé að stuðla að vellíðan íbúans 

sé ekki tekið mið af óskum hans. 

Umönnun einstaklings með heilabilun getur verið krefjandi, starfsmenn sjá oft um nokkra 

einstaklinga með heilabilun hverju sinni en það getur tekið sinn toll (Vasse, Vernooij-Dassen, Spijker, 

Rikkert og Koopmans, 2010). Í rannsókn Brodaty, Draper og Low (2003) á viðhorfi starfsmanna á 

heilabilunardeildum hjúkrunarheimila kom í ljós að þau fimm atriði sem flestir merktu við varðandi 

umönnun íbúa voru neikvæð einkenni. Starfsmenn töldu íbúa vera óútreiknanlega, ósamvinnuþýða, 

árásargjarna, hefðu ekki sjálfstjórn og starfsmenn töldu hegðun íbúanna vera af yfirlögðu ráði en ekki 

afleiðingu heilabilunar. Í áhorfsrannsóknum Kitwood (1997) á samskiptaformum starfsmanna gagnvart 

íbúum með heilabilun varð hann vitni af samskiptum sem hann nefndi eyðileggjandi félagssálfræði-

aðferðir (malignant social psychology). Dæmi um það voru að blekkja, taka fram fyrir hendur íbúans, 

tala niður til hans, að viðurkenna ekki vilja eða tilfinningar íbúans og draga úr sjálfstrausti hans með 

því að gefa honum þau skilaboð að hann sé vanhæfur eða einskis virði en að mati Kitwood draga 

slíkar aðferðir úr persónuheild einstaklingsins. Starfsmaður sem kemur í veg fyrir að íbúi fái viðeigandi 

umönnun með það að markmiði að stjórna honum eða niðurlægja, virða ekki val íbúans eða neita 

honum um hjálp sem íbúinn biður um, beitir umönnunartengdu ofbeldi (Erla K. Svavarsdóttir, 2010). 

Stofnanamenning er verkefnamiðuð og starfsmenn, bæði faglærðir og ófaglærðir, nota ekki þá 

starfshætti sem þeir ættu að fylgja heldur detta fljótlega inn í þá stofnannamenningu sem ríkir 

(Skaalvik, o.fl., 2010). Félagsleg viðmið geta leitt til þess að starfsmenn fylgi því sem þeir telji að 

öðrum finnist rétt að gera þótt það samræmist ekki þeirra eigin gildum. Þetta almenna viðmið leiðir til 

þess að erfitt er að fylgja eigin gildum og því hætta á að þau glatist með tímanum. Það að bregðast 

öðruvísi við myndi flokkast sem frávik og starfsmenn forðast það til að komast hjá gagnrýni annarra 

(Johns, 1999). 

Touhy og Jett (2010) fjalla um kenninguna um óuppfylltar þarfir fólks með heilabilun (Need-Driven, 

Dementia-Compromised behaviour Model) þar sem gengið er út frá því að öll hegðun fólks með 

heilabilun hafi tilgang og sé tjáningarform, sérstaklega þegar geta til tjáskipta minnkar. Það reynir því á 

næmni og hæfni starfsmanna að lesa í hegðun einstaklingsins og átta sig á því hvað hann er að reyna 

að tjá með hegðun sinni í stað þess að álykta um þarfir og langanir einstaklingsins. Það getur reynst 

starfsmönnum erfitt að skilja tungumál heilabilunar, en séu íbúar ekki sáttir með umönnunina þá eiga 

þeir það til að sýna andlitssvipbrigði eða grípa til árásarhneigðrar hegðunar, sem flokkast oft sem erfið 

hegðun. Skerðing á hugrænni virkni gæti leitt til þess að íbúinn geri ekki greinarmun á góðri eða 

slæmri umönnun og til að mynda upplifað að lyfin sem honum er gefið sé eitur og því spýtt þeim út 
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(Kitwood, 1997). Í samskiptum við fólk með heilabilun þurfa starfsmenn að skilja afleiðingar 

sjúkdómsins, fylgjast vel með og greina hvað íbúanum líkar eða ekki, bæði í umönnun og hans 

persónulega og félagslega lífi. Samskipti án orða eru sérstaklega mikilvæg fyrir fólk með heilabilun 

sem hefur misst getuna til þess að tjá sig munnlega (Chappell, o.fl., 2007).  

Vegna skerðingar á samskiptum fólks með heilabilun þurfa aðrir að breyta sínum samskiptum til að 

ná til þeirra. Hjúkrunarfræðingar eru málsvarar skjólstæðinga sinna og ber skylda að mæta þörfum 

þeirra (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.) og þar sem þeir bera einnig ábyrgð á störfum annarra 

starfsmanna þurfa þeir að tryggja að því sé framfylgt. Séu starfsmönnum kenndar réttar og viðeigandi 

aðferðir til samskipta við íbúana eflist samskiptahæfni þeirra. Með aukinni samskiptahæfni 

starfsmanna eykst einnig þekking þeirra á íbúanum, starfsmönnum líður betur í starfi, gæði 

umönnunar eykst, það verður betri samvinna með aðstandendum og vellíðan íbúa og lífsgæði þeirra 

aukast (Eggenberger, o.fl., 2013). 

1.8 Ný menning í hjúkrun einstaklinga með heilabilun 

Vitundaraukning okkar síðustu áratugi á mikilvægi þess að horfa á sjónarhorn fólks með heilabilun, í 

stað þess að litið sé á þau sem falin fórnarlömb sjúkdómsins, er ein mikilvægasta þróun sem orðið 

hefur í umönnun aldraðra einstaklinga með heilabilun. Heilabilun er ekki eingöngu af líffræðilegum 

toga heldur hefur umhverfið áhrif einnig. Lífsreynsla og persónuheild einstaklingsins hefur áhrif á það 

hvernig hann tekst á við sjúkdóminn en þó er hætta á að sjúkdómurinn valdi skerðingu á 

aðlögunarhæfileika þeirra til að takast á við breytingar (Woods, 2001). Í dag ríkir almennt það viðhorf 

að hjúkrun aldraðra einstaklinga með heilabilun eigi að miðast út frá þörfum einstaklingsins í stað þess 

að vera verkefnamiðuð (Lopez, o.fl., 2013) en stofnanalegt umhverfi sem byggist á skorðuðum 

rútínum veldur íbúum óhamingju (Bradshaw, o.fl., 2012). 

Það er siðferðisleg skylda allra að virða hver annan og því nauðsynlegt að bæta umönnun fólks 

með heilabilun. Rannsóknir sýna að hægt er að bæta vellíðan fólks með heilabilun og því mikilvægt að 

snúa blaðinu við og viðurkenna að núverandi umönnunarumhverfi sé ekki nægjanlegt eða 

mannsæmandi þar sem líffræðilegum þörfum einstaklingsins er eingöngu sinnt (Kitwood, 1997). 

Könnun Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004) sýndi fram á að þörf er á breyttum 

hugsunarhætti hjá starfsmönnum og íbúum hjúkrunarheimila. Það er nauðsynlegt að starfsmenn virði 

óskir íbúa og sjálfræði, gefi þeim aukið tækifæri á haga sínu daglega lífi og umhverfi út frá vilja þeirra 

og löngunum og að hjúkrunarheimilið eigi ekki að vera stofnun þar sem aðalmarkmiðið sé að bæta 

líkamlega heilsu, heldur sé það heimili íbúanna þar sem í boði er einstaklingsmiðuð þjónusta. Nýja 

menningin í umönnun aldraðra, sem er mun mannúðlegri en læknisfræðilega nálgunin, dregur fram 

persónueinkenni einstaklingsins, gerir okkur kleift að sjá fjölbreytileikann og virða og viðurkenna líf og 

reynslu hvers og eins (Kitwood, 1997). Sú grundvallarbreyting á hjúkrunarheimilum hefur verið í þróun 

síðustu áratugi en slík breyting er talin auka lífsgæði íbúa og vellíðan ásamt því að bæta gæði 

umönnunar og vellíðan starfsmanna og minnka þannig starfsmannaveltu (Koren, 2010).  

Ígrundun í starfi hvetur hjúkrunarfræðinginn til að rýna dýpra í sjálfan sig og þá hjúkrun sem hann 

veitir (Gustafsson og Fagerberg, 2004), en með því eykst sjálfsþekking sem leiðir til þess að sá sem 

ígrundar uppgötvar sín eigin gildi og ályktanir (Epp, 2008). Viðhorf og gildismat hvers og eins hafa 
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áhrif á ígrundun en til þess að ígrundunin beri árangur þarf hún að vera meðvituð og viðkomandi þarf 

að vera tilbúinn til að vera sjálfsgagnrýninn (Árún K. Sigurðardóttir, 2004). Með ígrundun getur 

hjúkrunarfræðingurinn metið misræmið á milli þess hvert vinnuframlag hans er og hvers hann myndi 

vilja að vinnuframlagið sitt væri. Misræmið getur leitt til tilfinningalegrar flækju þar sem 

hjúkrunarfræðingurinn bregst ekki við aðstæðum eins og hann hefði viljað út frá þekkingu sinni og 

gildismati (Johns, 1999). Í lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994, segir að enginn 

maður skuli sæta ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð en einhver þarf að sjá til þess að því sé fylgt 

eftir. Hjúkrunarfræðingar þurfa að átta sig á eigin sýn, finna eigin rödd og tjá hana til að tryggja velferð 

skjólstæðinga sinna (Johns, 1999).  

1.9 Ákjósanleg umönnun íbúa með heilabilun á hjúkrunarheimilum 

Ákjósanleg umönnun fólks með heilabilun, að mati Kitwood (1997), er heilsueflandi og dregur úr 

streitu, ásamt því að einstaklingurinn er viðurkenndur sem persóna. Touhy og Jett (2010) fjalla um 

PLST (progressively lowered stress threshold) líkanið þar sem meðal annars er sett fram sú kenning 

að í kjölfar vitsmunaskerðingar af völdum heilabilunar geti einstaklingurinn ekki brugðist við áreitum úr 

umhverfinu á viðeigandi hátt og sé með lækkaðan þröskuld fyrir streituvöldum. Starfsmenn sem þekkja 

inn á hegðun viðkomandi einstaklings og geta greint streituvalda í umhverfinu geta dregið úr þeim til 

að mynda með því að veita íbúum valfrelsi og hafa umhverfið rólegt og stöðugt. Kitwood (1997) greinir 

frá því að rannsóknir hafi sýnt fram á að með ákjósanlegri umönnun sé hægt draga úr neikvæðum 

afleiðingum sjúkdómsins, auka taugavirkni og draga úr hrörnun en slæm umönnun hins vegar getur 

aukið á einkenni sjúkdómsins, kvíða og vanlíðan.  

Að mati Nolan, Ryan, Enderby og Reid (2002) ætti ákjósanleg umönnun fyrst og fremst að byggjast 

á samskiptum. Samskipti eru einkennandi og nauðsynleg í hjúkrun og umönnun en án samskipta væri 

erfitt að komast að þörfum íbúanna og mæta þeim. Samskipti eru grundvöllur árangursríkrar hjúkrunar 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011), hjúkrunarfræðingar úthluta verkefnum til starfsmanna á 

vakt en bera endanlega ábyrgð á veittri meðferð (Sullivan, 2012). Til að umönnun sé árangursrík þurfa 

samskipti á milli starfsmanna að vera áhrifarík og viljinn til samvinnu að vera til staðar (Bystedt, 

Eriksson og Wilde-Larsson, 2011). Í fræðilegri samantekt Vasse og félaga (2010) á aðferðum til 

samskipta við fólk með heilabilun var rýnt í 19 rannsóknir á samskiptaaðferðum. Í ljós kom að þær 

aðferðir sem reyndust árangursríkastar byggðust á einföldum gagnvirkum samskiptum milli 

starfsmanna og íbúa. Að eiga samræður um daginn og veginn og ræða um liðna tíð hefur jákvæð áhrif 

á vitsmunastarfsemi hins aldraða og andlega líðan hans. Gagnkvæm samskipti á milli starfsmanna og 

íbúa er nauðsynlegt til að starfsmenn, þá sérstaklega nýir starfsmenn, geti tengst íbúanum sjálfum og 

kynnst persónuheild hans (Buron, 2008). 

Ákjósanleg umönnun byggist á starfsmönnunum, þeim sem vinna vel saman, treysta hver öðrum 

og eru úrræðagóðir. Vellíðan starfsmanna skilar sér í störfum þeirra og því þurfa stofnunin og 

yfirmennirnir einnig að huga að persónuheild starfsmannanna. Líði starfsmanni illa í vinnu sinni og ef 

kröfurnar sem settar eru á hann eru of miklar er hætta á slæmum heilsufarslegum afleiðingum, til styttri 

og lengri tíma litið. Viðkomandi veikist auðveldlega, sefur verr og streita eykst sem hefur áhrif á hans 

daglega líf en við það er hætta á að starfsframlag hans skerðist og íbúar fái því verri umönnun. Það er 
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því mikilvægt að yfirmenn styðji starfsmenn sína til að blómstra í starfi og komi þeir vel fram við 

starfsmennina þá mun það einnig skila sér í bættri umönnun (Kitwood, 1997). 

1.10 Lífssögunálgun 

Orðið lífssaga eða autobiography á sér grískan uppruna sem vísar til ritaðrar lífssögupersónu. Orðið er 

samsett úr autos (sjálfið), bios (líf) og graphein (skrifa) (Power, Jackson, Weaver og Wilkes, 2012). 

Hver og einn einstaklingur á að baki sér ólíka ævi, menntun, vinnu, fjölskyldulíf og áhugamál en það 

saman mótar einstaklinginn og lífssögu hans. Lífssaga einstaklingsins sýnir ekki eingöngu hvert fyrra 

líf hans var heldur einnig hvaða persónu hann hefur að geyma og hverjar langanir hans eru og 

framtíðarplön (Clarke, 2000). Lífssögu minningar og frásögn einstaklings eru að sögn Singer, Blagov, 

Berry og Oost (2012) bæði atburðir sem viðkomandi hefur upplifað en litast einnig af upplifun hans á 

sjálfum sér og þeim markmiðum sem hann hefur þróað með sér í gegnum tíðina. 

Sjálfsævisögulegt minni skerðist samhliða vitsmunaskerðingu þegar heilabilun ágerist sem getur 

haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Hún verður óljósari og frábrugðin því sem áður var. 

Minningar frá barnæsku og snemmfullorðinsárum, þá sérstaklega árunum 16-25 ára eru mikilvægar til 

að viðhalda eigin sjálfsmynd. Þegar einstaklingurinn kemst á það stig að hann tapar þessum 

minningum upplifir hann það sem missi á eigin sjálfi og tekur það inn á sig, verður meðvitaður um 

hnignunina og skilur hvað er í vændum. Hann talar um sig á neikvæðari hátt og fer að samsama sjálfið 

við neikvæð áhrif sjúkdómsins og missir trú á sjálfum sér, hann „verður“ sjúkdómurinn (Addis og 

Tippett, 2004). Af þessu má draga þá ályktun að minningar frá þessum árum séu nauðsynlegar til að 

átta sig á og viðhalda sjálfsmynd og þar með persónuheild. 

Minningavinna er regnhlífarhugtak yfir aðferðir sem ganga út á að rifja upp minningar sem hinn 

aldraði vill deila (Touhy og Jett, 2010). Minningavinna hefur verið betur skilgreind með tímanum og því 

auðveldara að mæla áhrif þess með rannsóknum. Til að efla andlega vellíðan er hægt að nota 

minningavinnu á þrennan hátt, það er jákvæða, neikvæða eða félagslega minningavinnu. Jákvæð 

minningavinna er gerð til að viðhalda einstaklingseinkennum og væntingum, neikvæð til að vinna úr 

erfiðum tilfinningum og félagsleg til að efla samskipti (Westerhof, Bohlmeijer og Webster, 2010). 

Notkun lífssögu á rætur sínar að rekja til mannúðarstefnunnar þar sem aðalmarkmiðið er persónan 

sjálf, hugsanir hennar og samskipti við aðra (Power, o.fl., 2012). Lífssögunálgun er notkun lífssögu 

með það að markmiði að hafa meðferðarlegt gildi.  

Aðferðir lífssögunálgunar á hjúkrunarheimilum hafa reynst vel samkvæmt samantekt Moos og 

Björn (2006) á niðurstöðum 28 rannsókna frá árunum 1990 til 2003. Aðferðirnar sem notaðar voru í 

rannsóknunum voru margar og ólíkar, til að mynda var notuð tónlist frá fyrri árum, unnið með 

ljósmyndir, lífsgildi fólks, þemu úr lífssögu þeirra, dansupprifjun og endursköpun minninga með því að 

mála myndir. Niðurstöður rannsóknanna voru meðal annars aukin vellíðan og lífsgæði íbúa, aukin 

samskipti milli íbúa og starfsmanna ásamt bættri umönnun. Niðurstöður annarra rannsókna þar sem 

unnið var með lífssögu íbúa hafa einnig sýnt fram á gagnsemi lífssögunálgunar, til að mynda aukningu 

á virðingu starfsmanna fyrir íbúum með heilabilun, aukna þekkingu, tengsl og samskipti, vellíðan íbúa, 

starfsmanna og aðstandenda (Buron, 2010), uppbyggingu og sterkara samband milli starfsmanna, 

íbúa og aðstandenda ásamt því að starfsmenn lærðu að uppgötva einstaklinginn á bakvið íbúann og 



21 

fá þannig heildrænni mynd af honum (Clarke, Hanson og Ross, 2003), jákvæð áhrif á minni íbúans og 

athygli (Medeiros, Quinn, Cole, Lindley og O´Hara, 2007) ásamt bættri hjúkrun og aukinni samvinnu 

með aðstandendum (Keady, Ashroft-Simpson, Halligan og Williams, 2007). Það að vinna með og 

ræða saman um lífssögu einstaklingsins bætir samskipti starfsmanna og íbúa (Vasse, o.fl., 2010) og 

dregur úr óróleika hjá íbúum og upplifun þeirra á hjálparleysi og að leiðast (Brownie og Nancarrow, 

2012). Í rannsókn (Egan o.fl., 2007) þar sem starfsmenn lærðu um lífssögu íbúa jókst gæði 

umönnunarsambands starfsmanna og íbúans. Umönnun varð einstaklingsmiðaðri og starfsmenn 

sögðu frá því að eftir að þeir hefðu kynnst lífssögu íbúans þá væri hann meiri persóna (real person), 

þeir lærðu öll eitthvað nýtt um íbúana sem þeir höfðu ekki vitað áður og helmingur starfsmanna 

sagðist hafa breytt umönnunarnálgun sinni eftir að hafa lært meira um lífssögu íbúans. Starfsmenn 

höfðu einnig ávinning af því að læra um lífssögu hins aldraða í rannsókn Kellett, Moyle, McAllister, 

King og Gallagher (2010) og töldu að þeir hefðu kynnst íbúanum á nýjan hátt, sem persónu. 

Samvinna starfsmanna og aðstandenda er mjög mikilvæg en aðstandendur geta hjálpað 

starfsmönnum við upplýsingaöflun um lífssögu íbúans. Það hefur reynst aðstandendum vel að fara yfir 

lífshlaup hins aldraða og þær minningar sem þeir deila saman, en með því gefst tækifæri að greiða úr 

innri ádeilum, ná sátt og kveðja það sem áður var (Givens, Lopez, Mazor og Mitchell, 2012). Í 

eigindlegri rannsókn Kellett og félaga (2010) lýstu aðstandendur yfir ánægju að taka þátt í upprifjun á 

lífssögu íbúans og sögðust hafa náð að fjarlæga sig frá núinu og öllu því umstangi sem fylgir 

sjúkdómnum. Með því að stíga aðeins til baka fengu aðstandendur tækifæri til að sjá hinn aldraða 

heildrænt, að sjá persónuna bak við sjúkdóminn, persónuna sem áður var og jafnvel læra eitthvað nýtt 

um hana. Aðstandendur kunnu að meta að sjá að starfsmenn þekktu lífssögu íbúans og að þeir 

notuðu hana við umönnun. Lífssöguvinnan skilaði árangri á meðal íbúans, aðstandenda og 

starfsmanna, hún var stökkpallur fyrir samskipti, samvinnu og nálgunar í umönnun.  

Aldraðir kunna yfirleitt að meta að ræða um atburði líðandi stundar, lífshlaup sitt og rifja upp 

minningar en það er mikilvægt fyrir andlega velferð þeirra (Palacios-Ceña o.fl., 2013), þeir telja að 

fortíðin sé mikilvægur hluti af sjálfinu (Ingibjörg Hjaltadóttir og Margrét Gústafsdóttir, 2007) og 

minningavinna hefur þann ávinning að einstaklingurinn upplifir öryggi, öðlast sjálfstraust og metur sig 

sem einstaka persónu (Touhy og Jett, 2010). Lífssöguupplýsingar eru mikilvægar í umönnun, þær 

geta aukið skilning starfsmanna á væntingum og þörfum íbúans og hjálpað þeim að setja hegðun 

íbúans í samhengi og finna samhug með honum (Touhy og Jett, 2010). Umönnun á 

hjúkrunarheimilum getur oft verið ópersónuleg og í ljósi þess ættu þar af leiðandi slíkar aðferðir að 

vera gagnlegar (Buron, 2008).  

 

Tilgangur rannsóknar er að athuga hvort myndræn lífssaga fólks með heilabilun sem býr á 

hjúkrunarheimili muni hafa áhrif á og auka þekkingu starfsmanna á íbúum og hvort sú þekking muni 

skila sér í bættri og einstaklingsmiðaðri umönnun að mati íbúa og aðstandenda. Starfsmenn munu 

einnig meta upplifun sína af samskiptum við samstarfsmenn og við íbúa hjúkrunarheimilisins, ásamt 

því að meta eigin þekkingu á íbúum hjúkrunarheimilisins almennt. Þessi forprófun er gerð í þeim 

tilgangi að vera nýtt í áframhaldandi rannsókn í meistaranámi og er byggð á rannsókn Buron (2010).  
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Rannsóknarspurningar okkar eru eftirfarandi:  

a) Hver er upplifun starfsmanna af þekkingu sinni á íbúum?  

b) Hver eru áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á upplifaða þekkingu starfsmanna á 

íbúum á eftirfarandi sviðum: 1. fjölskyldu, 2. menntun og starfsævi, 3. heilsufari og 

lífsviðburðum og 4. áhugamálum og því sem veitir íbúa ánægju í lífinu? 

c) Hver eru áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á upplifun starfsmanna af samskiptum 

sínum á milli og samskiptum þeirra við íbúa? 

d) Hver er upplifun íbúa og aðstandenda af búsetu íbúans á hjúkrunarheimili? 

e) Er munur á umönnun til íbúa þar sem myndræn lífssaga hefur verið innleidd og ekki 

innleidd að mati íbúa og aðstandenda þeirra? 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Snið  

Rannsóknin er tvíþætt. Í fyrsta lagi var notað hálftilraunasnið, fyrir íhlutun og eftir íhlutun og í öðru lagi 

samanburðarhópur. Samanburðarhópur var annars vegar notaður til að kanna hvort breyting varð á 

upplifun starfsmanna á samskiptum og umönnun og hins vegar til að athuga hvernig íbúar og 

aðstandendur upplifðu umönnunina. 

2.2 Aðstæður 

Tvær heilabilunardeildir á hjúkrunarheimilum Hrafnistu voru valdar í rannsóknina og sú sem var valin til 

íhlutunar var dregin úr hatti. Samanburðardeildin starfaði á sama hátt og áður en var upplýst um 

rannsóknina. Deildirnar eru 15 rúma lokaðar deildir þar sem fólk með greinda heilabilun býr. Deildirnar 

starfa eftir sama stjórnskipulagi og eru áþekkar varðandi aðstæður, aðbúnað, uppbyggingu og 

mönnun. Eftir að samþykki Hrafnistu (sjá fylgiskjal A), Persónuverndar og Vísindasiðanefndar (sjá 

fylgiskjal B) lá fyrir var verkefnið kynnt fyrir deildarstjórum deildanna tveggja.  

2.3 Úrtak  

Úrtakshóparnir í forprófuninni voru tvenns konar og valdir með hentugleikaúrtaki. Annars vegar fjórir 

aldraðir íbúar og aðstandendur þeirra (tveir í íhlutunarhóp og tveir í samanburðarhóp). Viðmið fyrir 

þátttöku íbúa var að íbúi: a) hefði staðfesta heilabilun, b) væri eldri en 67 ára, c) gæti tjáð sig, d) ætti 

náinn tilgreindan aðstandanda sem þekkti íbúann áður en heilabilun gerði vart við sig og gæti skrifað 

undir upplýst samþykki fyrir hönd íbúans væri hann ófær um það sjálfur og e) að aðstandandi væri 

tilbúinn að veita upplýsingar um íbúann og leggja til myndir sem tengjast lífssögu hans. Hins vegar var 

stefnt að því að fá 10 starfsmenn í íhlutunarhóp og 10 í samanburðarhóp. Eftirfarandi skilyrði voru höfð 

fyrir þátttöku starfsmanna: a) starfa við umönnun, b) hafa unnið á deildinni í minnst einn mánuð, c) 

starfshlutfall minnst 80%, d) hafa ekki fyrri tengsl við íbúa og e) geta lesið og talað íslensku.   

2.4 Breytur og mælitæki 

Eftirfarandi lýðfræðilegar upplýsingar um íbúana voru fengnar frá deildarstjórum við upphaf 

rannsóknar: aldur, kyn, nánasti aðstandandi og staðfesting á að einstaklingurinn væri með heilabilun. 

Eftirfarandi lýðfræðilegra upplýsinga um starfsmenn var aflað þegar matslistar voru lagðir fyrir: aldur, 

starfsheiti og starfslengd.  

Tvö aðskilin viðtöl voru tekin við íbúa á íhlutunardeild. Viðtölin voru hálfstöðluð (sjá fylgiskjal C) og 

leitast var eftir að afla upplýsinga um líf íbúans á eftirfarandi fjórum sviðum: 1. fjölskylda, 2. menntun 

og starfsævi, 3. heilsufar og lífsviðburði og 4. áhugamálum og því sem veitir íbúa ánægju í lífinu. 

Upplýsingar úr viðtalinu voru notaðar til að fullvinna fyrirliggjandi drög að matslista (sjá fylgiskjal D) 

sem hannaður var sem mælitæki á þekkingu starfsmanna hjúkrunarheimilisins á íbúunum tveimur, fyrir 

og eftir íhlutun. Ástæðan fyrir því að höfundar töldu þörf á að sérsníða spurningalista er sú að lífsferill 

fólks er breytilegur og því er erfitt að búa til eitt staðlað mælitæki sem gengur yfir alla (fullunnin 

spurningalista fyrir íbúa númer eitt má sjá í fylgiskjali E og spurningalista fyrir íbúa tvö má sjá í 
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fylgiskjali F). Rannsakendur skráðu hjá sér svör við spurningum fyrir íhlutun og notuðu þau til að meta 

svör við spurningalistum. Eins og áður kom fram þá skiptust matslistar í fernt og hægt var að fá mest 

100% í hverjum lið ef öllum spurningum var svarað rétt. Allir liðir voru látnir vega jafnt óháð 

spurningafjölda og meðaltal var tekið af samanlagðri heildarprósentu þeirra. Ef fleiri en eitt rétt svar var 

við spurningu (til dæmis ef nefna átti hlut sem er íbúanum kær) var gefið fullt hús stiga fyrir svar ef eitt 

rétt atriði var nefnt.   

Myndræn lífssaga íbúanna var unnin út frá þeim upplýsingum sem fram kom í viðtalinu og 

samræmdar við matslistana á þekkingu starfsmanna (fylgiskjal E og F). Rannsakendur hönnuðu texta 

myndrænu lífssögunnar með það markmið að allar upplýsingar kæmu þar fram sem þyrfti til að svara 

þeim spurningum sem lagðar voru fyrir í matslistum á þekkingu starfsmanna. Textinn var þannig 

uppsettur að leitast var við að hafa hann auðveldan aflestrar en þó var alltaf tekið tillit til þeirra fjögurra 

sviða sem lagt var upp með að afla upplýsinga um í hálfstaðlaða viðtalslistanum (fylgiskjal C).  

Á myndrænu lífssögunni komu fram allar þær upplýsingar sem þurfti til að svara spurningarlistunum 

sem metur þekkingu starfsmanna á íbúanum og grundvallast því matið á þekkingu starfsmanna á 

myndrænu lífssögunni. 

Hjá íhlutunardeild voru staðlaðir sjálfsmatslistar útfylltir af starfsmönnum fyrir og eftir íhlutun. Þar 

var lagt mat á upplifun starfsmanna á: a) þekkingu þeirra á íbúum almennt, b) samskiptum þeirra við 

íbúa og c) samskiptum þeirra hver við annan (sjá fylgiskjal G). Til samanburðar voru sömu listar lagðir 

fyrir á sama tímabili hjá samanburðarhópi. Sá hluti listans sem metur þekkingu starfsmanna á íbúum 

almennt samanstendur af 15 spurningum þar sem starfsmaður setur viðeigandi tölustaf fyrir framan 

spurningu á skalanum einn til fjórir og svarmöguleikarnir eru eftirfarandi eins og þeir koma fram á 

listunum: 

1. Mjög ósammála  

2. Frekar ósammála  

3. Frekar sammála  

4. Mjög sammála 

Við útreikninga á þessum listum var skoðað hve hátt starfsmenn í íhlutunar og samanburðarhóp 

mátu sig að meðaltali á skalanum einn til fjórir og hvort og hversu mikil breytingin væri á milli tímabila 

innan hópsins og milli hópanna. Ef meðaltalið var nálægt fjórum þá voru starfsmenn almennt mjög 

sammála þeim fullyrðingum sem lagðar voru fram og upplifuð þekking þeirra á íbúum meiri.  

Annar hluti sjálfsmatslistans bað starfsmanninn að meta samskipti sín við íbúann. Sá listi 

samanstóð af sjö spurningum þar sem starfsmaður mat sig á skalanum 1-4. Svarmöguleikarnir eins og 

þeir komu fram á listunum voru eftirfarandi: 

1. Aldrei 

2. Stundum 

3. Oft 

4. Alltaf 
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Tölustafurinn einn stendur fyrir aldrei, tölustafurinn tveir fyrir stundum, tölustafurinn þrír fyrir oft og 

tölustafurinn fjórir fyrir alltaf. Niðurstöður þessa lista voru metnir á sama hátt og hinn. Ef meðaltal var 

nálægt tölunni fjórir þá mátu starfsmenn sig almennt alltaf nýta sér jákvæðar samskiptaleiðir við íbúa 

að eigin mati. Þriðji hluti listans mat samskipti milli starfsmanna í 11 liðum og bauð upp á sömu 

svarmöguleika og liðurinn sem mat samskipti starfsmanna við íbúa og var metinn og túlkaður á sama 

hátt. 

Í íhlutunarhóp var haft samband við aðstandendur símleiðis eftir íhlutun og þeir beðnir um að svara 

þremur hálfstöðluðum spurningum (sjá fylgiskjal H) er varðaði mat þeirra á því hvort þekking 

starfsmanna á íbúa hefði aukist, hvort þeir upplifðu breytingu á umönnun íbúans og hvort þeir hefðu 

einhverjar ábendingar eða athugasemdir varðandi rannsóknina.  

Einnig voru tekin tvö aðskilin viðtöl við íbúa og aðstandanda þeirra í samanburðarhópi. Í viðtalinu 

var notast við fyrirfram ákveðið spurnarform (sjá fylgiskjal I) þar sem íbúi og aðstandandi voru beðnir 

um að meta upplifun sína á þjónustu á hjúkrunarheimilinu, hvort lífsgildi íbúans væru höfð í heiðri, 

hvernig líffræðilegum þörfum íbúans var mætt og hvernig samskipti starfsmenn væru almennt við íbúa. 

Viðtölin sem tekin voru við aðstandendur eftir íhlutun og viðtalið sem tekið var við íbúa og 

aðstandanda hans í samanburðarhóp voru ekki tekin með í tölfræðilega úrvinnslu rannsóknarinnar 

heldur var innihald viðtalanna notað til að fá heildræna sýn á breytingarnar frá sjónarhorni þeirra sem 

standa þeim næst og til að hjálpa rannsakendum að koma auga á það sem betur mætti fara við 

áframhaldandi þróun á rannsóknaraðferðinni. 

2.5 Hlutverk aðstandenda 

Hver aðstandandi í íhlutunar- og samanburðarhóp þurfti að fullnægja fyrrnefndum skilyrðum um tengsl 

við íbúann, að vera viðstaddur þegar skriflegt upplýst samþykki um þátttöku var fengið frá íbúa eða 

skrifa undir fyrir hönd íbúa væri hann ófær um það og veita sjálfur upplýst skriflegt samþykki sitt. Í 

íhlutunarhóp þurfti aðstandandi að vera viðstaddur og taka þátt í viðtali við íbúann, að lána myndir til 

afritunar fyrir íhlutun, gefa leyfi til þess að haft yrði samband við hann ef þess þyrfti til að staðfesta 

niðurstöður og vera tilbúinn að svara spurningum um upplifuð gæði þjónustu ásamt íbúa eftir íhlutun. Í 

samanburðarhóp þurfti aðstandandi að vera viðstaddur viðtal þar sem hann ásamt íbúanum svöruðu 

spurningum um upplifuð gæði umönnunar á deildinni.  

2.6 Íhlutun  

Hálfstöðluð viðtöl voru tekin samtímis við íbúa og aðstandanda í íhlutunarhóp og var nánasti 

aðstandandi íbúa með honum í viðtalinu. Ástæða þess var tvíþætt, annars vegar til að stuðla að 

vellíðan íbúa og hins vegar til þess að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem aflað var. Viðtölin tóku 

um 45 mínútur hvert. Leitað var eftir upplýsingum á áðurnefndum sviðum: 1. fjölskyldu, 2. menntun og 

starfsævi, 3. heilsufari og lífsviðburðum og 4. áhugamálum og því sem veitir íbúa ánægju í lífinu. 

Viðtalið var tekið upp til að fyrirbyggja misskilning við úrvinnslu. Eftir úrvinnslu viðtals var óskað eftir að 

fá ljósmyndir til afritunar/skönnunar til að endurskapa lífssögu íbúans á myndrænu formi með 

fyrirliggjandi upplýsingum og ljósmyndum. Við gerð á myndrænu lífssögunni var fylgt fyrirfram 

ákveðinni hugmynd af uppsetningu (sjá mynd 1) sem svipar til uppsetningar í rannsókn Buron (2010). 
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Sýnishorn af myndrænu lífssögunni var borið undir íbúa og aðstandanda til að fá samþykki fyrir þeim 

upplýsingum sem þar komu fram. Höfundar gengu úr skugga um að lokum að allar upplýsingar kæmu 

fram á myndrænu lífssögunni sem spurt var um í matslistanum sem mælir þekkingu starfsmanna. 

Lífssagan var svo prentuð á veggspjald í A2 stærð og hékk uppi á vegg íbúanna tveggja í fjórar vikur 

og var síðan fjarlægð 

Mynd 1 Dæmi um uppsetningu myndrænnar lífssögu 

  

2.7 Framkvæmd  

Hjúkrunardeildarstjórar íhlutunar og samanburðardeildar fengu kynningu á rannsókninni frá 

rannsakendum og voru beðnir um að finna einstaklinga sem féllu undir skilyrðin og athugað hvort vilji 

væri hjá þeim til að taka þátt í rannsókninni. Hjúkrunardeildarstjórar óskuðu eftir því að þeir sem vildu 

taka þátt myndu skrifa undir upplýst samþykki sitt (sjá fylgiskjal Í og J fyrir íhlutunarhóp og K og L fyrir 

samanburðarhóp). Fyrst lögðu þeir mat á hvort íbúinn væri fær um að skrifa sjálfur undir, en að öðrum 

kosti skrifaði aðstandandi undir fyrir íbúann. Á íhlutunardeild fengust tveir einstaklingar til þátttöku, 

báðir á níræðisaldri. Íbúi sem hér eftir verður kallaður íbúi númer eitt var með töluvert minni 

vitsmunaskerðingu vegna heilabilunar en íbúi númer tvö. Tekið var viðtal við íbúa og aðstandanda 

þeirra og samantekt lífssögunnar sett á myndrænt form. Drög að myndrænu lífssögunni voru svo borin 

undir íbúa og aðstandanda. Þegar samþykki lá fyrir var myndræna lífssagan hengd upp á vegg í 

herbergi íbúans í fjórar vikur, fyrir augum starfsmanna sem sáu um umönnun hans.  

Áður en myndræna lífssagan var hengd upp voru fyrrnefndir sjálfsmatslistar lagðir fyrir starfsmenn 

á íhlutunardeild sem meta upplifaða þekkingu þeirra á íbúa, samskipti sín við íbúa og samskipti sín á 

milli (sjá fylgiskjal G). Sömu spurningalistar voru svo lagðir aftur fyrir þegar myndræna lífssagan var 

tekin niður, að fjórum vikum liðnum. Full svörun fékkst hjá íhlutunarhóp en fella varð út svör hjá einum 
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starfsmanni í liðnum er varðaði þekkingu á íbúa þar sem sá hluti listans var ekki rétt útfylltur. Eftir 

íhlutun var tekið stutt viðtal við aðstandendur símleiðis þar sem þeir mátu hvort breyting hefði orðið á 

þjónustu við íbúann (sjá fylgiskjal H). 

Í samanburðarhóp voru sömu sjálfsmatslistar lagðir fyrir starfsmenn á sömu tímapunktum og hjá 

íhlutunardeild (sjá fylgiskjal G), full svörun fékkst eins og hjá íhlutunardeild en fella þurfti einn 

þáttakanda út úr rannsókninni þar sem allir hlutar sjálfsmatslistans voru rangt út fylltir. Tekið var viðtal 

á rannsóknartímabilinu við tvo íbúa og aðstandendur þeirra er varða þjónustu við íbúa á deildinni um 

upplifuð gæði þjónustunnar (sjá fylgiskjal I) og þau viðtöl voru greind með ítarlegri hlustun af 

rannsakendum. 

Unnið var úr gögnum og stuðst við lýsandi tölfræði. Metið var hvort þekking starfsmanna á íbúum 

hefði aukist fyrir og eftir íhlutun með því að bera saman listana sem mátu þekkingu starfsmanna á 

íbúunum tveimur (sjá fylgiskjal E og F). Upplifuð þekking starfsmanna var metin með því að skoða 

meðaltöl sjálfsmats á milli tímabila (sjá fylgiskjal G). Að lokum voru niðurstöður mats starfsmanna á 

eigin þekkingu (sjá fylgiskjal G) og niðurstöður mældrar þekkingar á íbúum (sjá fylgiskjal E og F) 

bornar saman og dregin út þau atriði sem rannsakendum fannst máli skipta með tilliti til rannsóknar-

spurninganna. 

2.8 Siðfræði 

Persónugreinanlegum gögnum var eytt að rannsókn lokinni en ópersónugreinanleg gögn verða áfram í 

höndum rannsakenda. Hljóðupptökum var fargað eftir ítarlega hlustun. Eftir að rannsókn var lokið 

fengu íbúar og aðstandendur þann valkost að eiga myndrænu lífssöguna, sem þeir þáðu.  

Allir þátttakendur fengu þakklætisvott fyrir framlag sitt, sem var páskaegg, frá óháðum aðila. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Greining gagna 

Fyrst verður fjallað um niðurstöður úr sjálfsmatslista starfsmanna í samanburðar- og íhlutunarhóp. Þar 

á eftir mun umræðan beinast að niðurstöðum listanna sem meta þekkingu starfsmanna á íbúunum í 

íhlutunarhóp. Að lokum verða valdar niðurstöður listanna bornar heildrænt saman.  

3.2 Sjálfsmat starfsmanna á þekkingu á íbúum 

Niðurstöður þess hluta sjálfsmatslista starfsmanna sem mælir þekkingu á íbúum (sjá viðauka E) voru 

færðar inn í töflu 1 fyrir samanburðarhóp og töflu 2 fyrir íhlutunarhóp. Hjá báðum hópunum var tekið 

meðaltal af upplifaðri þekkingu fyrir hverja spurningu fyrir og eftir íhlutun og síðan tekið meðaltal af 

þeim tölum sem kallast heildar meðaltal. Breytingar á milli tímabila má einnig sjá sem stig, sem er 

mismunur á upplifaðri þekkingu fyrir og eftir íhlutun. Stigin eru einnig umreiknuð í prósentur. Einnig má 

sjá staðalfrávik sem mæla dreifingu svara frá meðaltali í mælingum fyrir og eftir íhlutun. 

Tafla 1 Þróun þekkingar starfsmanna í samanburðarhópi á íbúum samkvæmt sjálfsmati 

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég fæ upplýsingar um íbúa úr framvindunótum 2,22 2,13 2,17 -0,10 -2,4% 1,20 0,64

Ég þekki/hef lesið félagslega sögu íbúa 2,89 2,63 2,76 -0,26 -6,6% 0,60 0,52

Ég hef ekki tíma til að kynna mér félagslega sögu íbúa 1,78 2,11 1,94 0,33 8,3% 0,83 1,05

Mér finnst ég ekki hafa nægar upplýsingar um félagslega sögu íbúa 3,00 2,33 2,67 -0,67 -16,7% 0,50 0,87

Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar 

meta mikilvægt í lífinu
3,38 3,11 3,24 -0,26 -6,6% 0,74 0,33

Ég tel mig þekkja þá íbúa sem ég annast 3,33 3,33 3,33 0,00 0,0% 0,50 0,71

Ég þekki ekki hegðunarmynstur hvers og eins  sem ég annast 1,44 1,56 1,50 0,11 2,8% 0,73 0,73

Ég veit hvað íbúum líkar 3,00 3,22 3,11 0,22 5,6% 0,93 0,67

Mér finnst erfitt að halda uppi samræðum við íbúa þar sem ég veit 

ekki  nógu mikið um þá
1,89 1,78 1,83 -0,11 -2,8% 0,60 0,44

Ég tel umönnun ekki taka mið af persónulegum lífsgildum íbúa 2,14 2,50 2,32 0,36 8,9% 0,69 0,93

Þegar ég aðstoða íbúa við daglegar athafnir  tek ég mið af fyrri 

háttum og venjum sem þeir höfðu á eigin heimili
2,86 2,75 2,80 -0,11 -2,7% 1,07 0,71

Ég er meðvituð/aður um getu sem íbúar búa enn yfir og virkja hana 

við umönnun
3,13 3,43 3,28 0,30 7,6% 0,35 0,53

Tekið er mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega 2,11 2,44 2,28 0,33 8,3% 0,60 1,01

Mér finnst ég ekki þekkja sérstöðu hvers íbúa 2,33 2,00 2,17 -0,33 -8,3% 0,50 0,76

Meðaltal:    2,54 2,52 2,53 -0,01 -0,3% 0,70 0,71

Meðal staðalfrávik:  0,70

Meðaltal Breyting meðaltalaHeildar 

meðaltal

Staðalfrávik
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Tafla 2. Þróun þekkingar starfsmanna í íhlutunarhópi á íbúum samkvæmt sjálfsmati  

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég fæ upplýsingar um íbúa úr framvindunótum 3,11 3,22 3,17 0,11 2,8% 1,17 1,09

Ég þekki/hef lesið félagslega sögu íbúa
2,00 2,11 2,06 0,11 2,8% 0,71 0,78

Ég hef ekki tíma til að kynna mér félagslega sögu íbúa 1,89 2,11 2,00 0,22 5,6% 1,05 0,78

Mér finnst ég ekki hafa nægar upplýsingar um félagslega sögu íbúa 2,33 2,56 2,44 0,22 5,6% 0,50 0,53

Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar 

meta mikilvægt í lífinu 2,56 2,89 2,72 0,33 8,3% 0,88 0,60

Ég tel mig þekkja þá íbúa sem ég annast 3,11 3,00 3,06 -0,11 -2,8% 0,78 0,00

Ég þekki ekki hegðunarmynstur hvers og eins  sem ég annast 1,67 1,56 1,61 -0,11 -2,8% 1,00 0,73

Ég veit hvað íbúum líkar 3,44 3,11 3,28 -0,33 -8,3% 0,53 0,93

Mér finnst erfitt að halda uppi samræðum við íbúa þar sem ég veit 

ekki  nógu mikið um þá 1,89 2,11 2,00 0,22 5,6% 0,93 0,60

Ég tel umönnun ekki taka mið af persónulegum lífsgildum íbúa 1,89 2,11 2,00 0,22 5,6% 1,05 0,78

Þegar ég aðstoða íbúa við daglegar athafnir  tek ég mið af fyrri háttum 

og venjum sem þeir höfðu á eigin heimili 3,00 2,78 2,89 -0,22 -5,6% 0,71 0,67

Ég er meðvituð/aður um getu sem íbúar búa enn yfir og virkja hana við 

umönnun 3,11 3,56 3,33 0,44 11,1% 1,27 1,01

Tekið er mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega 2,33 2,22 2,28 -0,11 -2,8% 1,00 0,83

 Mér finnst ég ekki þekkja sérstöðu hvers íbúa 1,89 2,22 2,06 0,33 8,3% 0,93 0,67

Meðaltal:    2,44 2,54 2,49 0,10 2,4% 0,89 0,67

Meðal staðalfrávik: 0,78

StaðalfrávikMeðaltal Heildar 

meðaltal

Breyting meðaltala

 

Í samanburðarhópi voru starfsmenn deildarinnar að meðaltali frekar ósammála um að þeir fengju 

upplýsingar um íbúa úr framvindunótum á meðan íbúar í íhlutunarhóp voru að meðaltali frekar 

sammála. Í samanburðarhóp var lækkun upp á 2,4% á milli tímabila á meðan sambærileg hækkun um 

2,8% var á íhlutunardeild og hún metur sig almennt frekar fá upplýsingar úr framvindunótum.  

Starfsmenn í samanburðarhópi voru frekar sammála því að þeir þekktu eða hefðu lesið félagslega 

sögu íbúa á meðan starfsmenn í íhlutunarhóp voru frekar ósammála. Í þessum lið var 6,6% lækkun 

hjá samanburðarhóp milli tímabila en 2,8% hækkun í íhlutunarhóp.  

Sama svar fékkst frá báðum hópum um að þeir væru frekar ósammála því að tímaskortur væri 

ástæðan fyrir því að þeir gætu ekki kynnt sér félagslega sögu íbúa. Samanburðarhópur var með 8,3% 

hækkun á milli tímabila en íhlutunarhópur 5,6% hækkun. 

Hæsta tíðni breytinga hjá samanburðarhópi við svör á þessum lista var við fullyrðingunni um að 

þeir fengju ekki nægar upplýsingar um félagslega sögu íbúanna, þar sem þeir voru mitt á milli þess að 

vera frekar sammála eða ósammála, en afstaða þeirra lækkaði um 16,7% á milli tímabila. Í 

íhlutunarhópi voru starfsmenn einnig frekar sammála eða ósammála um að þeim fyndist þeir ekki hafa 

nægilegar upplýsingar um félagslega sögu íbúanna og áhugavert er að hækkun var á þessum lið um 

5,6% hjá íhlutunarhópi en það þýðir að eftir íhlutunina mátu þeir það frekar að þeir hefðu ekki 

nægilegar upplýsingar um félagslega sögu íbúa. 

Þegar spurt var „Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar meta mikilvægt 

í lífinu voru starfsmenn í samanburðarhópi frekar sammála þessari fullyrðingu og var 6,6% lækkun á 

milli tímabila. Í samanburðarhópi voru starfsmenn frekar sammála því að þeir leituðu til aðstandanda til 

að afla sér upplýsinga og var 8,3% hækkun þar eftir íhlutunina. 

Í samanburðarhópi voru starfsmenn á milli þess að vera frekar sammála og mjög sammála um að 

þeir teldu sig þekkja íbúana sem þeir annast. Engin breyting var að meðaltali á milli þessara tímabila. Í 
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íhlutunarhópi voru starfsmenn einnig frekar sammála því að þeir þekktu þá íbúa sem þeir önnuðust en 

áhugavert er að í seinni mælingu var 2,8% lækkun frá þeirri fyrri sem túlka má á þann veg að þeir 

mátu þekkingu sína ekki eins mikla eftir íhlutunina. 

Báðir hóparnir voru mitt á milli þess að vera frekar og mjög ósammála því að þeir þekktu ekki 

hegðunarmynstur hvers og eins sem þeir annast, og kom þessi liður lakast út að meðaltali hjá 

íhlutunarhóp. Það var að meðaltali 2,8% milli tímabila hjá samanburðarhópi en að sama skapi 2,8% 

lækkun hjá íhlutunarhóp. 

Samanburðarhópurinn var að meðaltali frekar sammála því að vita hvað íbúum líkar og var 5,6% 

hækkun á milli tímabila. Íhlutunarhópurinn var á milli þess að vera frekar og mjög sammála þessari 

fullyrðingu en áhugavert er að 8,3% lækkun var á mati þeirra á þekkingu sinni eftir íhlutun. 

Að meðaltali voru starfsmenn samanburðarhóps frekar ósammála þeirri fullyrðingu að þeim þætti 

erfitt að halda uppi samræðum við íbúa þar sem þeir teldu sig ekki vita nógu mikið um þá og var 2,7% 

lækkun á þessu tímabili. Íhlutunarhópur var að meðaltali einnig frekar ósammála þessari fullyrðingu en 

öfugt við samanburðarhópinn þá fannst þeim erfiðara að halda uppi samræðum við íbúa eftir íhlutun 

en fyrir sem samsvarar 5,6%.  

Þegar spurt var hvort starfsmenn teldu að umönnun tæki ekki mið af persónulegum lífsgildum íbúa 

voru starfsmenn samanburðarhóps að meðaltali frekar ósammála þessari fullyrðingu og var 8,9% 

hækkun á þeim lið. Íhlutunarhópur var einnig frekar ósammála þessari fullyrðingu í upphafi en urðu 

frekar sammála henni eftir íhlutun líkt og samanburðarhópurinn og var hækkunin 5,6%. 

Við fullyrðingunni „Þegar ég aðstoða íbúa við daglegar athafnir tek ég mið af fyrri háttum og venjum 

sem þeir höfðu á eigin heimili“ voru starfsmenn í samanburðarhóp frekar sammála en það var 2,7% 

lækkun á milli tímabila. Í íhlutunarhóp voru starfsmenn einnig frekar sammála þessari fullyrðingu en 

áhugavert er að þeir mátu það tillit sem þeir tóku til hátta og venja íbúa vera minna eða 5,6% eftir 

íhlutunina. 

Starfsmenn beggja hópa voru á milli þess að vera frekar sammála og mjög sammála fullyrðingunni 

„Ég er meðvituð/aður um getu sem íbúar búa enn yfir og virkja hana við umönnun“. Áhugavert er að 

báðir hópar töldu sig virkja íbúa enn frekar eftir íhlutun en samanburðarhópur var með aukningu upp á 

8,3% á meðan íhlutunarhópur var með 11% aukningu en það er mesti breytileiki sem mælist á milli 

atriða í þessum lið hjá íhlutunarhóp. 

Báðir hóparnir voru á milli þess að vera frekar ósammála og sammála við fullyrðingunni „Tekið er 

mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega“. Áhugavert er að samanburðarhópur taldi 

sig frekar taka mið af þessum óskum fyrir íhlutun með 8,3% aukningu á meðan íhlutunarhópur var 

með 2,8% lækkun eftir íhlutunina. 

Samanburðarhópur taldi sig vera frekar ósammála því að þeir þekktu ekki sérstöðu hvers íbúa og 

var 8,3% lækkun á tímabilinu. Íhlutunarhópur var einnig frekar ósammála þessum lið en voru frekar 

sammála honum eftir íhlutun með 8,3% hækkun. 
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3.2.1 Samantekt á sjálfsmati starfsmanna á þekkingu á íbúum  

Starfsmenn litu almennt jákvæðum augum á starfshætti sína er varðar þekkingu sína á íbúum. 

Starfsmenn í samanburðarhópi mátu starfshætti sína að meðaltali 2,53 stig sem má túlka á þann hátt 

að þeir séu á milli þess að vera frekar ósammála og sammála því að hafa almennt þekkingu á þeim 

íbúum sem þeir annast. Sama er uppi á teningnum hjá íhlutunarhópi en að meðaltali meta þeir 

starfshætti sína 2,49 stig og eru einnig mitt á milli þess að vera frekar ósammála en sammála flestum 

fullyrðingum sem varða upplifaða þekkingu á íbúum. 

Ef sjálfsmat starfsmanna á þekkingu á íbúa er skoðað í heild sinni út frá prósentubreytingu 

meðaltals er áhugavert að nær engin breyting (0,3%) verður á upplifaðri þekkingu starfsmanna í 

samanburðarhóp á milli tímabila. Íhlutunarhópur metur hins vegar þekkingu sína á íbúum að meðaltali 

2,4% betri eftir íhlutun. Breytileiki í svörum hópanna er mismunandi, hjá íhlutunarhóp er 

meðalstaðalfrávik á milli svara fyrir og eftir íhlutun 0,78 á meðan minni breytileiki er hjá 

samanburðarhópi en þar mælist staðalfrávik 0,70 á milli tímabila. 

Þær fullyrðingar sem koma einna sterkast út með tilliti til breytinga hjá íhlutunarhóp eru „Ég ræði 

við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar meta mikilvægt í lífinu“ og „Mér finnst ég 

ekki þekkja sérstöðu hvers íbúa“ en eftir íhlutun var 8,3% hækkun í þessum liðum. „Ég veit hvað 

íbúum líkar“ mældist einnig með 8,3% breytingu en í þessu tilfelli var lækkun. Með öðrum orðum þá 

segjast starfsmenn frekar afla sér upplýsinga hjá aðstandendum eftir íhlutunina um það sem íbúar 

meta í lífinu og finnst þeir meta sig almennt vita minna um sérstöðu þá íbúa sem þeir annast og hvað 

þeim líkar við. Sá liður sem var með mestu breytingu hjá íhlutunarhóp var „Ég er meðvituð/aður um 

getu sem íbúar búa enn yfir og virkja hana við umönnun“ en starfsmenn mátu sig 11% hærri eftir 

íhlutun í þessum lið.  

3.2.2 Þekking starfsmanna á íbúum 

Þegar skoðuð er upplifun starfsmanna á þekkingu sinni á íbúum samkvæmt rannsóknarpurningu a). 

Kemur fram að starfsmenn í báðum hópum mátu þekkingu sína á íbúum að meðaltali 2,5 stig á 

skalanum 1-4. Það má túlka sem svo að þeir séu frekar sammála og ósammála flestum fullyrðingum 

er varðar þekkingu þeirrra á íbúum og líta frekar jákvæðum augum á þá þekkingu sem þeir hafa. 

Engin teljandi breyting var á þessu mati hjá samaburðarhópi á milli tímabila en 2,5% hækkun var hjá 

íhlutunarhópi eftir íhlutun og mátu þeir þekkingu sína á íbúum almennt betri í flestum liðum. 

3.3 Mæld þekking starfsmanna á lífssögu íbúa  

Meðalaldur starfsmanna var 34,3 ár og miðgildið 26 ár. Helmingur úrtaksins hafði unnið í 12 mánuði 

eða lengur á hjúkrunarheimilinu eða 5 manns. Fjórir höfðu unnið 3-12 mánuði og einn þátttakandi var 

búinn að vinna í 1-3 mánuði á hjúkrunarheimilinu. Átta starfsmenn af tíu höfðu vinnuheitið starfsmaður 

í umönnun, einn var félagsliði og annar sjúkraliði. 
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Tafla 3 Mæld breyting á þekkingu starfsmanna á íbúum 

Fyrir Eftir Fyrir Eftir

1 41,5 96,1 54,6 15,3 50,4 35,1

2 49,7 78,2 28,5 47,6 85,1 37,5

3 48,0 84,0 36,0 17,0 42,3 25,3

4 48,6 56,0 7,4 26,6 50,5 23,9

5 26,0 35,3 9,3 13,9 11,1 -2,8

6 25,3 65,8 40,5 14,7 45,8 31,0

7 46,3 72,0 25,7 48,3 56,0 7,6

8 49,3 76,8 27,6 37,5 66,6 29,2

9 12,2 46,5 34,4 22,1 60,0 37,9

10 64,3 69,6 5,3 28,8 43,3 14,6

Meðaltal: 41,1 68,0 26,9 27,2 51,1 23,9

Miðgildi: 47,1 70,8 28,0 24,3 50,4 27,2

Meðaltal breytinga: 25,4

Breyting

Íbúi nr. 1 Íbúi nr. 2

Starfsmaður Breyting

 

Í töflu 3 má sjá að mæld þekking á íbúa númer eitt hækkaði að meðaltali um 26,9% á tímabilinu en 

mæld þekking á íbúa númer tvö hækkaði um 23,9%. Að meðaltali var hækkunin á þekkingu 

starfsmanna á íbúum 25,4%. 

Tafla 4 Meðalaukning þekkingar starfsmanna á íbúum  

Íbúi nr. 1 Aukning Íbúi nr. 2 Aukning

Fjölskylda 18,0 Fjölskylda 24,0

Menntun og starfsævi 22,0 Menntun og starfsævi 15,6

Heilsufar og lífsviðburðir 26,3 Heilsufar og lífsviðburðir 34,4

41,3 21,8
Áhugamál, félagsleg staða og það sem 

veitir íbúa ánægju í lífinu

Áhugamál, félagsleg staða og það sem 

veitir íbúa ánægju í lífinu
 

Íbúi númer eitt var með minni vitræna skerðingu en íbúi númer tvö og átti auðveldara með að tjá sig. 

Almenn aukning þekkingar á hans högum mældist hærri eftir íhlutunina. Í töflu 4 má sjá hlutfallslega 

aukningu á þekkingu starfsmanna á íbúanum á þeim fjórum sviðum sem aflað var upplýsinga um í 

viðtölunum (sjá fylgiskjal A) og þekkingu starfsmanna (sjá fylgiskjal C og D). Þessi svið eru eftirfarandi: 

1. Fjölskylda, 2. Menntun og starfsævi, 3. Heilsufar og lífsviðburðir og 4. Áhugamál og það sem veitir 

íbúa ánægju í lífinu. 

Ef aukning þekkingar innan þessara fjögurra sviða er skoðuð hjá íbúum númer eitt og tvö og 

einstaka spurningar metnar innan liðanna sem komu best út (sjá fylgiskjal C og D). Þá kemur fram hjá 

íbúa númer eitt að 18% hækkun var í liðnum sem metur þekkingu á fjölskyldu íbúans (sjá töflu 4). Ef 

hækkun með tilliti til einstaka spurninga var metin reiknaðist 60% aukning þekkingar á því hverjir 

bjuggu á heimili hans, þá bæði með tilliti til foreldra og fjölda systkina. Þekking starfsmanna á menntun 

og starfsævi íbúans jókst um 22%. Sú spurning sem kom best út í þeim lið var um ævistarf íbúa, en 

þar jókst hækkun þekkingar um 45%. Í liðnum um heilsufar og lífsviðburði var meðal aukning 26,3% 

en sú spurning sem skilaði af sér mestri hækkun á þekkingu var að nefna lífsviðburð frá efri árum 

íbúa, en þar var hlutfallsleg aukning 45%. Áhugamál, félagsleg staða og það sem veitir íbúa ánægju í 
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lífinu var sá liður sem kom best út hjá íbúa númer eitt með að meðaltali 41,3% aukningu á þekkingu. 

Spurningin um áhugamál íbúa reyndist vera sú sem sýndi mesta árangurinn með tilliti til þekkingar 

starfsmanna eða um 70% hækkun.  

Vegna þeirrar skerðingar á vitsmunastarfsemi sem íbúi númer tvö bjó við átti hann í mun meiri 

erfiðleikum með að tjá sig og rifja upp atburði liðinnar tíðar. Aðstandandi íbúans var honum til halds og 

trausts og hjálpaði honum að rifja upp minningar eða sagði alveg frá þeim. Sjá má í töflu 4 hlutfallslega 

aukningu á þekkingu starfsmanna á íbúanum í öllum liðum líkt og hjá íbúa númer eitt. Í liðnum þar sem 

spurt var um fjölskyldu íbúans var meðal aukning þekkingar 24% og spurningin um aðstæður á heimili 

í æsku kom þar best út með 50% aukningu á þekkingu. Minnsta hækkun þekkingar var í liðnum um 

menntun og starfsævi en sá liður hækkaði um 15,6% að meðaltali og sú spurning sem kom best út þar 

var um starf maka en þar jókst þekking um 30%. Mesta hlutfallslega hækkunin var á liðnum um 

heilsufar og lífsviðburði og nam hækkunin 34,4%, innan þess liðs var 60% hækkun á vitneskju um 

heilsufar foreldra íbúans í æsku. Áhugamál, félagsleg staða og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu 

sýndi meðal aukningu á þekkingu um 21,8% og sú spurning sem var með mestu hækkunina var um 

hlut sem er íbúa kær, en þekking starfsmanna jókst þar um 50%. 

Þegar breyting á þekkingu er skoðuð út frá þekkingu á íbúum í töflu 3, má sjá í upphafi að 

starfsmenn höfðu töluvert meiri grunnþekkingu á íbúa númer eitt eða 41,1% að meðaltali samanborið 

við 27,7% þekkingu á íbúa númer tvö, mismunurinn hér er 13,9%. Áhugavert verður að teljast að 

íbúinn sem almennt meiri þekking var á jókst töluvert meir, en á íbúanum sem minni þekking var á 

sem samsvarar 3,1%.  

Einnig er vert að nefna að vissar spurningar skiluðu ekki árangri með tilliti til aukningar á þekkingu 

starfsmanna. Hjá íbúa númer eitt var spurningin er varðaði fjárhagslega stöðu íbúa og orsökin var sú 

að allir starfsmenn svörðu surningunni rétt og árangur því 100%. Hjá íbúa númer tvö svaraði enginn 

því rétt hvort íbúinn væri sáttur við ævistarf sitt og var árangurinn þar 0%. Það var vegna þess að allir 

starfsmenn merktu við það „vita ekki“ svarið eða telja íbúann „sáttan við ævistarf sitt“ en fram kom í 

viðtalinu að íbúinn teldi það ekki vera svo. Skýringuna á þessu má þó ef til vill rekja til formsgalla á 

spurningu í seinna tilfellinu þar sem svarið við spurningunni stóð ekki í beinum orðum á myndrænu 

lífssögunni. Ástæða þess var að myndræna lífssagan átti ekki að innihalda neikvæða atburði eða 

minningar sem myndu valda þátttakendum sársauka. 

Við úrvinnslu spurningalistanna sem mældi þekkingu starfsmanna tóku rannsakendur eftir óvæntri 

en ánægjulegri tilhneigingu í svörum starfsmanna við spurningunum þremur er varðaði lífsviðburði 

íbúa á þremur æviskeiðum (sjá fylgiskjal B, C og D). Þó nokkrir starfsmenn gátu gefið ítarlegar 

upplýsingar um lífsviðburði eða atburði úr æsku, fullorðins og efri árum íbúa. Þessir sömu starfsmenn 

höfðu jafnvel ekki skrifað neitt á matslistan fyrir íhlutun eða merkt við að þeir gætu ekkert talið upp. 

Það er sérstaklega áhugavert að skoða það með tilliti til íbúa númer tvö þar sem aðeins 3,3% 

heildarárangur var úr þessum þrem liðum fyrir íhlutum en 39% eftir hana. Þetta bendir til þess að 

starfsmenn hafi leitað sér frekari upplýsingar um atburðina á myndrænu lífssögunni eftir að hafa 

skoðað hana. Meðal aukning þekkingar á lífsviðburðum var um 29% hjá íbúa númer eitt og um 35,7% 

hjá íbúa númer tvö. Einnig er áhugavert að bera það saman við fullyrðinguna í sjálfsmatslista 

starfsmanna (sjá töflu 2) er varðar „Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar 
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meta mikilvægt í lífinu“ þar sem starfsmenn í íhlutunarhóp voru með 8,3% aukningu á þessum lið milli 

tímabila sem getur bent til þess að þeir hafi leitað sér frekari upplýsinga til aðstandenda, það á 

sérstaklega við íbúa númer tvö sem átti í erfiðleikum við að rifja upp liðna tíð. 

3.3.1 Samantekt á þekkingu starfsmanna á lífssögu íbúa  

Aukning var á þekkingu starfsmanna í öllum þeim liðum sem voru til rannsóknar og meðaltal 

aukningarinnar var 25,4%. Meiri aukning á þekkingu starfsmanna var hjá íbúanum sem var með minni 

vitsmunaskerðingu og í upphafi var grunnþekking starfsmanna á honum meiri. Mest aukning þekkingar 

hjá íbúa númer eitt var á sviðinu er varðaði áhugamál, félagslega stöðu og það sem veitir íbúa ánægju 

í lífinu og nam hún 41,3%. Hjá íbúa númer tvö var það liðurinn heilsufar og lífsviðburðir sem skilaði 

mestum árangri er nam 34,4%. Óvæntar niðurstöður rannsóknarinnar vörðuðu það að starfsmenn 

gátu nefnt atburði eða lífsviburði úr lífi íbúa eftir íhlutunina á mun ítarlegri hátt en fram kom á 

myndrænu lífssögunni og var sú aukning 29% hjá íbúa númer eitt en 35,7% hjá íbúa númer tvö. 

3.3.2 Áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á þekkingu  

Þegar skoðuð eru áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á upplifaðri þekkingu starfsmanna á íbúum, 

samkvæmt rannsóknarspurningu b). Kemur fram að myndræna lífssagan jók þekkingu starfsmanna á 

öllum þeim fjórum sviðum sem voru til rannsóknar (1. fjölskylda, 2. menntun og starfsævi, 3. heilsufar 

og lífsviðburðir og 4. áhugamál og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu). Að meðaltali var hækkun 

starfsmanna á báðum íbúum 25,4%. 

3.4 Sjálfsmat starfsmanna á samskiptum  

Niðurstöður þess hluta sjálfsmatslista starfsmanna (sjá fylgiskjal E) þar sem þeir leggja mat á 

samskipti sín við íbúa, má sjá á töflu 5 fyrir samanburðarhóp og töflu 6 fyrir íhlutunarhóp. Hjá báðum 

hópunum var tekið meðaltal af niðurstöðum fyrir hverja spurningu, fyrir og eftir íhlutun og síðan tekið 

meðaltal af þeim tölum sem kallast meðaltal heildar. Breytingar á milli tímabila má svo einnig sjá sem 

stig, sem er mismunur upplifaðs mats starfsmanna á samskiptum sínum við íbúa á milli tímabila. Stigin 

eru einnig umreiknuð í prósentur. Einnig má sjá staðalfrávik sem mæla dreifingu svara frá meðaltali í 

mælingum fyrir og eftir íhlutun. 
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Tafla 5. Þróun samskipta við íbúa samkvæmt sjálfsmati starfsmanna í samanburðarhópi 

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég nota húmor í samskiptum við íbúa 2,89 2,78 2,83 -0,11 -2,8% 0,60 0,44

Ég fæ leyfi hjá íbúa áður en ég snerti hann 3,00 2,67 2,83 -0,33 -8,3% 0,87 0,71

Ég læt íbúa vita um þá félagslegu viðburði sem eru í boði á 

hjúkrunarheimilinu
3,11 2,89 3,00 -0,22 -5,6% 0,60 0,93

Ég ræði við íbúa um dægurmál og atburði sem eiga sér stað í 

samfélaginu utan hjúkrunarheimilisins
2,44 2,33 2,39 -0,11 -2,8% 0,53 0,50

Ég ræði við íbúa um persónuleg mál þeirra 1,89 2,22 2,06 0,33 8,3% 0,60 0,83

Ég ræði við íbúa um mitt persónulega líf 1,50 1,56 1,53 0,06 1,4% 0,97 0,73

Ég ræði við íbúa um þá umönnun sem veitt er  2,78 2,67 2,72 -0,11 -2,8% 0,97 0,71

Meðaltal:    2,52 2,44 2,48 -0,07 -1,8% 0,73 0,69

Meðal staðalfrávik: 0,71

Meðaltal Heildar 

meðaltal

Breyting meðaltala Staðalfrávik

 

Tafla 6. Þróun samskipta við íbúa samkvæmt sjálfsmati starfsmanna í íhlutunarhópi  

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég nota húmor í samskiptum við íbúa 2,60 2,70 2,65 0,10 2,5% 0,52 0,48

Ég fæ leyfi hjá íbúa áður en ég snerti hann 3,10 2,70 2,90 -0,40 -10,0% 0,57 0,67

Ég læt íbúa vita um þá félagslegu viðburði sem eru í boði á 

hjúkrunarheimilinu 2,80 2,80 2,80 0,00 0,0% 0,79 0,79

Ég ræði við íbúa um dægurmál og atburði sem eiga sér stað í 

samfélaginu utan hjúkrunarheimilisins 3,10 2,70 2,90 -0,40 -10,0% 0,74 0,82

Ég ræði við íbúa um persónuleg mál þeirra 2,20 2,10 2,15 -0,10 -2,5% 0,79 0,74

Ég ræði við íbúa um mitt persónulega líf 1,60 1,70 1,65 0,10 2,5% 0,70 0,67

Ég ræði við íbúa um þá umönnun sem veitt er 3,20 3,20 3,20 0,00 0,0% 1,03 0,79

Meðaltal:    2,66 2,56 2,61 -0,10 -2,5% 0,73 0,71

Meðal staðalfrávik:  0,72

StaðalfrávikMeðaltal Heildar 

meðaltal

Breyting meðaltala

 

Þegar spurt var um hvort starfsmenn notuðu húmor í samskiptum við íbúa var svar samanburðarhóps 

að þeir noti oft húmor í samskiptum við íbúa en 2,8% lækkun var á tímabilinu. Starfsmenn á 

íhlutunardeild meta það að þeir noti á milli stundum og oft húmor í samskiptum við íbúa en hlutfallsleg 

aukning um 2,5% var í íhlutunarhóp. 

Báðir hópar segja að þeir fái oft leyfi fyrir því að snerta íbúann. Hjá báðum hópum verður lækkun á 

tímabilinu þar sem þeir fá sjaldnar leyfi, hjá samanburðarhóp er 5,6% lækkun og hjá íhlutunarhóp er 

10% lækkun. 

 Samanburðarhópur svaraði að meðaltali að hann láti oft íbúa vita af þeim félagslegu viðburðum 

sem eru í boði á hjúkrunarheimilinu og er 5,6% lækkun á tímabilinu. Íhlutunarhópurinn metur það líka 

sem svo að hann láti íbúa oft vita að þeim viðburðum sem í boði eru og engin breyting er á milli 

tímabila. 

Við fullyrðingunni „Ég ræði við íbúa um dægurmál og atburði sem eiga sér stað í samfélaginu utan 

hjúkrunarheimilisins“ svaraði samanburðarhópurinn á milli stundum og oft og það lækkar á milli 

tímabila 2,8%. Íhlutunarhópurinn telur sig oft ræða þessa hluti en í þeim hóp er 10% lækkun sem er 

ásamt leyfinu frá íbúa til að snerta sig, mesta breytingartalan á tímabilinu. 

Að meðaltali töldu samanburðarhópur sig stundum ræða við íbúa um persónuleg mál þeirra en 

lækkun varð um 2,8% á tímabilinu. Íhlutunarhópurinn segist einnig stundum ræða um persónuleg mál 

og 2,5% lækkun verður á tímabilinu. 
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Niðurstaða við fullyrðingunni „Ég ræði við íbúa um mitt persónulega líf“ var sú að starfsmenn 

samanburðarhóps töldu sig á milli aldrei og stundum ræða það við íbúana og helst það stöðugt 

gegnum tímabilið. Íhlutunarhópurinn telur einnig að þeir ræði aldrei eða stundum um sitt persónulega 

líf við íbúa, en 2,5% hækkun verður á mati þeirra á milli tímabila. 

Samanburðarhópur segist, á milli stundum og oft, ræða við íbúa um þá umönnun sem þeir veita og 

2,8% lækkun verður á milli tímabila. Íhlutunarhópur metur að hann ræðir oft um þá umönnun sem veitt 

er og er enginn munur fyrir og eftir íhlutun. 

Í þriðja og síðasta hluta sjálfmatslista starfsmanna meta starfsmenn samskipti sín á milli og fer 

matið á þeim listum eins fram og í fyrrnefnda samskiptalistanum. Niðurstöður fyrir samanburðarhóp 

má sjá á töflu 7 og niðurstöður fyrir íhlutunarhóp má sjá í töflu 8. 

Tafla 7. Þróun samskipta milli starfsmanna í samanburðarhópi samkvæmt sjálfsmati  

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég miðla upplýsingum um íbúa sem ég tel að muni gagnast öðru 

starfsfólki 3,50 3,38 3,44 -0,13 -3,1% 0,76 0,52

Starfsmenn segja mér frá breytingum á líkamlegri heilsu íbúa 3,50 3,38 3,44 -0,13 -3,1% 0,53 0,52

Ég spyr aðra starfsmenn um hvað ég ætti að vita áður en ég veiti 

umönnun 3,25 2,88 3,06 -0,38 -9,4% 0,71 0,64

Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta gert íbúa virkari í 

eigin umönnun 3,38 2,88 3,13 -0,50 -12,5% 0,52 0,64

Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta hjálpað til við 

erfiða hegðun íbúa 3,75 2,88 3,31 -0,88 -21,9% 0,46 0,64

Ég ræði við aðra starfsmenn til að finna mögulega skýringu á hegðun íbúa 3,00 2,88 2,94 -0,13 -3,1% 0,53 0,64

Ég ræði við yfirmenn mína um nauðsyn þess að breyta ákveðnu verklagi 

sem hentar ekki lengur við umönnun íbúa 2,50 2,50 2,50 0,00 0,0% 0,53 0,76

Ég kem með tillögur til breytinga varðandi umönnun íbúa 2,63 2,25 2,44 -0,38 -9,4% 0,74 0,46

Ég tek þátt í að móta vinnureglur og starf  hjúkrunarheimilisins 1,43 1,38 1,40 -0,05 -1,3% 0,53 0,52

Ég veiti upplýsingar um íbúa við vaktaskipti 3,63 3,13 3,38 -0,50 -12,5% 0,52 0,83

Yfirmenn mínir taka tillit til óska starfsmanna þegar þeir taka ákvarðanir 

um umönnun íbúa 2,25 2,25 2,25 0,00 0,0% 0,46 0,89

Meðaltal:    2,98 2,70 2,84 -0,28 -6,9% 0,57 0,64

       Meðal staðalfrávika: 0,61

Meðaltal Heildar 

meðaltal

Breyting meðaltala Staðalfrávik

 

Tafla 8. Þróun samskipta milli starfsmanna í íhlutunarhópi samkvæmt sjálfsmati 

Fyrir Eftir Stig Prósentur Fyrir Eftir

Ég miðla upplýsingum um íbúa sem ég tel að muni gagnast öðru 

starfsfólki 3,30 3,60 3,45 0,30 7,5% 0,82 0,52

Starfsmenn segja mér frá breytingum á líkamlegri heilsu íbúa 3,30 3,60 3,45 0,30 7,5% 0,48 0,52

Ég spyr aðra starfsmenn um hvað ég ætti að vita áður en ég veiti 

umönnun 3,30 3,40 3,35 0,10 2,5% 0,67 0,70

Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta gert íbúa virkari í 

eigin umönnun 3,30 3,20 3,25 -0,10 -2,5% 0,67 0,63

Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta hjálpað til við 

erfiða hegðun íbúa 3,30 3,30 3,30 0,00 0,0% 0,82 0,48

Ég ræði við aðra starfsmenn til að finna mögulega skýringu á hegðun íbúa 3,10 3,30 3,20 0,20 5,0% 0,57 0,67

Ég ræði við yfirmenn mína um nauðsyn þess að breyta ákveðnu verklagi 

sem hentar ekki lengur við umönnun íbúa 3,40 3,00 3,20 -0,40 -10,0% 0,70 0,67

Ég kem með tillögur til breytinga varðandi umönnun íbúa 2,90 2,80 2,85 -0,10 -2,5% 0,74 0,42

Ég tek þátt í að móta vinnureglur og starf  hjúkrunarheimilisins 2,33 2,30 2,32 -0,03 -0,8% 0,87 0,82

Ég veiti upplýsingar um íbúa við vaktaskipti 3,50 3,70 3,60 0,20 5,0% 0,71 0,48

Yfirmenn mínir taka tillit til óska starfsmanna þegar þeir taka ákvarðanir 

um umönnun íbúa 3,30 2,60 2,95 -0,70 -17,5% 0,67 0,52

Meðaltal:    3,18 3,16 3,17 -0,02 -0,5% 0,70 0,58

          Meðal staðalfrávika:  0,64

StaðalfrávikMeðaltal Heildar 

meðaltal

Breyting meðaltala
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Íhlutunarhópur og samanburðarhópur svara að þeir miðli stundum eða alltaf upplýsingum um íbúa 

sem þeir telji að gagnist öðrum starfsmönnum. Í samanburðarhópi lækkaði tíðnin um 3,1% en hækkaði 

um 7,5% hjá íhlutunarhópi. 

Báðir hópar svara að aðrir starfsmenn segi þeim stundum eða alltaf frá breytingum á líkamlegri 

heilsu íbúa. Eftir tímabilið var lækkun hjá samanburðarhópi um 3,1% en 7,5% aukning hjá 

íhlutunarhópi. 

Við fullyrðingunni „Ég spyr aðra starfsmenn um hvað ég ætti að vita áður en ég veiti umönnun“ 

svarar samanburðarhópur að hann spyrji oft aðra starfsmenn hvað hann ætti að vita á meðan 

íhlutunarhópur svarar á milli stundum og alltaf, 9,4% lækkun var í samanburðarhóp en 2,5% hækkun í 

íhlutunarhópi. 

Samanburðarhópur segist oft deila aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta gert íbúa virkari í 

eigin umönnun. Íhlutunarhópur segist oft eða alltaf deila aðferðunum. Í samanburðarhóp er 12,5% 

lækkun á milli tímabila en 2,5% lækkun hjá íhlutunarhóp. 

Mesta breytingin sem varð í rannsókninni á milli tímabila var svar samanburðarhópsins um hvort 

þeir deildu aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta hjálpað til við erfiða hegðun íbúa. 

Samanburðarhópurinn taldi sig gera það oft en matið lækkaði niður um heil 21,9%. Íhlutunarhópur 

svarar því að þeir veiti oft þess konar aðstoð til annarra starfsmanna og það helst óbreytt í gegnum 

rannsóknartímabilið. 

Starfsmenn beggja hópa svara því að þeir telji sig oft ræða við aðra starfsmenn til að finna 

mögulega skýringu á hegðun íbúa. Það var 3,1% lækkun á tímabilinu hjá samanburðarhópi en 5% 

hækkun hjá íhlutunarhópi. 

Samanburðarhópur sagðist á milli stundum og oft ræða við yfirmenn sína um nauðsyn þess að 

breyta ákveðnu verklagi sem hentar ekki lengur við umönnun íbúa og engin breyting varð á tímabilinu. 

Íhlutunarhópur telur sig oft ræða við yfirmenn sína um þessi mál og er 10% lækkun á tímabilinu. 

Varðandi tillögur til breytinga á umönnun íbúa taldi samanburðarhópur sig leggja þær fram á milli 

stundum og oft en íhlutunarhópur metur að hann geri það oft að meðaltali. Hér lækkar 

samanburðarhópur um 9,4% en íhlutunarhópur um 2,5%. 

Í samanburðarhópi voru svörin mitt á milli stundum og aldrei í þátttöku á mótun vinnureglna og 

starfsins á hjúkrunarheimilinu á meðan íhlutunarhópur telur sig á milli stundum og oft taka þátt í mótun 

þess, hér er ekki breyting á milli tímabila hjá hvorugum hópnum. 

Báðir hópar segjast veita oft eða alltaf upplýsingar um íbúa við vaktaskipti en íhlutunarhópur metur 

að hann geri það oft. Hjá samanburðarhópi var lækkun um 12,5% en 3, 5% hækkun hjá íhlutunarhóp á 

tímabilinu. 

Svar samanburðarhóps við fullyrðingunni „Yfirmenn mínir taka tillit til óska starfsmanna þegar þeir 

taka ákvarðanir um umönnun íbúa“ var á milli stundum og oft og án breytinga yfir tímabilið. 

Íhlutunarhópur metur sömu fullyrðingu sem oft en 17,5% lækkun á milli tímabila sem er mesta 

breytingin sem verður hjá íhlutunarhóp í rannsókninni. 
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3.4.1 Samantekt á samskiptum starfsmanna 

Ef samskipti starfsmanna við íbúa eru skoðuð út frá töflu 5 og 6, þá mældist 1,8% lækkun á sjálfsmati 

samanburðarhóps og 2,5% lækkun hjá íhlutunarhóp. Breytileiki svara á milli tímabila var svipaður hjá 

báðum hópum 0,71 staðalfrávik. Draga má þá ályktun út frá niðurstöðunum að starfsmenn 

samanburðardeildar meta samskipti við íbúa að meðaltali vera á milli stundum og oft góð. Starfsmenn 

íhlutunardeildar meta einnig samskipti sín við íbúa vera á milli þess að vera stundum og oft góð. 

Mesta breytingin hjá íhlutunarhóp er við fullyrðingunni „Ég fæ leyfi hjá íbúa áður en ég snerti hann“ og 

„Ég ræði við íbúa um dægurmál og atburði sem eiga sér stað í samfélaginu utan hjúkrunarheimilisins“ 

en við báðum fullyrðingu var 10% lækkun á milli tímabila.  

Niðurstöður um samskipti starfsmanna sín á milli er ef til vill það sem erfiðast er að meta í 

rannsókninni. Starfsmenn meta sig hátt með tilliti samskipta hver við annan. Báðir hóparnir telja 

samskiptin því að meðaltali oft vera jákvæð en athyglisvert er að miklar breytingar verða á tímabilinu 

hjá samanburðarhópi en hjá honum lækkar sjálfsmat starfsmanna um 6,9%. Hjá íhlutunarhópi eru 

samskiptin metin frekar stöðug eða 0,5% lakari á milli tímabila. Tvö öfgagildi eru í rannsókninn sem 

hafa afgerandi áhrif á niðurstöðurnar, hjá samanburðarhópi er það fullyrðingin „Ég deili aðferðum með 

öðrum starfsmönnum sem geta hjálpað til við erfiða hegðun íbúa“ með 21,9% lækkun og hjá 

íhlutunarhóp er það fullyrðingin um að yfirmenn mínir taka tillit til óska starfsmanna þegar þeir taka 

ákvarðanir um umönnun íbúa með 17,5% lækkun, Ef öfgagildin eru fjarlægð við útreikning niðurstaðna 

þá er tilhneiging hjá samanburðarhópi að meta gæði samskipta sinna 5,4% lægri frá því sem áður var 

en hjá íhlutunarhópi 1,2% betri. Staðalfrávikin í þessum lið rannsóknarinnar eru 0,61 hjá 

samanburðarhóp og 0,64 hjá íhlutunarhóp og því meiri breytileiki milli svara hjá íhlutunarhópnum. 

Starfsmenn leggja jákvæðasta matið á samskipti sín á milli ef sjálfmatslistarnir eru bornir saman og 

meta samskipti sín hver við annað oft góð. Starfsmenn telja einnig almennt að tekið sé tillit til álits 

þeirra við skipulag umönnunar og að rödd þeirra heyrist. Það getur bent til þess að þeir telji sig eiga 

hlutdeild að skipulagi deildarinnar.  

3.4.2 Áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á samskipti 

Þegar skoðuð eru áhrif innleiðingar á myndrænni lífssögu á upplifun starfsmanna af samskiptum 

sínum á milli og samskiptum þeirra við íbúa samkvæmt rannsóknarspurningu c). Kemur fram að 

starfsmenn töldu samskipti sín við íbúa verri eftir íhlutun í báðum hópum en starfsmenn íhlutunarhóps 

væru með meiri neikvæða breytingu. Erfitt er að draga niðurstöður af listunum sem meta samskipti 

starfsmanna hver við annan vegna öfgagilda. Það má samt segja að starfsmenn meti samskipti sín 

almennt góð og þeir líti jákvæðustum augum á samskipti sín á milli af þeim atriðuðum sem 

stjálsmatslistinn nær til.  

3.5 Niðurstöður lista bornar saman við bakgrunn starfsmanna 

Í töflu 9 má sjá niðurstöður þar sem starfslengd er borin saman við sjálfsmat starfsmanna á þekkingu á 

íbúum í heild sinni ásamt þeirri mældu aukningu sem var á þekkingu starfsmanna á íbúum. Þar má sjá 

að bæði starfsmenn sem unnið höfðu 3-12 mánuði og 12 mánuði eða lengur eru báðir mitt á milli að 

vera frekar sammála því að þeir hafi góða þekkingu á íbúum en athyglisvert er í þessu samhengi að 
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hópurinn sem var búinn að vinna í 12 mánuði eða lengur var með 9,6% slakari árangur í matslistunum 

sem mældi þekkingu starfsmanna.  

Tafla 9 Starfslengd borin saman við sjálfsmat starfsmanna og mælda þekkingu 

Starfsaldur Starfsaldur

1 - 12 mánuðir 12 mánuðuðir eða lengur

Niðurstöður 

sjálfsmatslista
2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 2,9 2,6 2,5

Meðaltalsaukning 

þekkingar
44,9 33,0 30,4 10,0 29,5 15,6 3,3 35,7 16,7 28,4 19,9

       Mismunur á meðaltalsaukningu þekkingar: 9,6

MeðaltalMeðaltal

 

Ef áfram er skoðuð aukning þekkingar starfsmanna á atburðum úr lífi einstaklinganna er áhugavert að 

bera þær saman við sjálfsmat starfsmanna á eigin þekkingu ásamt því að bera það saman við 

lýðfræðilegar breytur. Ákveðið er að nota þríþætta liðinn um þekkingu starfsmanna á íbúa. Ástæðan 

fyrir að sá liður er valinn er að hann gefur starfsmönnum frjálsari hendur en aðrir liðir listans, þar sem 

þeir geta talið upp ýmsa atburði. Hér er liðurinn „Ég tel mig þekkja þá íbúa sem ég annast“ tekinn til 

samanburðar úr sjálfsmatslistunum. Einn starfsmaður er útilokaður úr þessari mælingu þar sem svör 

hans á listunum varðandi þekkingu á íbúunum var ekki rétt útfylltur. Starfsmenn eru að meðaltali frekar 

ósammála um það að þeir þekki þá íbúa sem þeir annast en aðeins 22% þeirra gátu nefnt atburði úr 

lífshlaupi íbúa númer eitt og aðeins 3,3% gátu nefnt atburði úr lífi íbúa númer tvö. 

Þegar starfslengd er skoðuð með tilliti til aukinnar þekkingar í töflu 11, er áhugavert að sjá að því 

lengri sem starfslengdin er því minni árangur skilar myndræna lífssagan ef hún er borin saman við á 

þekkingu á atburðum. Ef starfslengd er borin saman við sjálfsmat starfsmanna á liðnum „Ég tel mig 

þekkja þá íbúa sem ég annast“ kemur fram að starfsmenn sem unnið hafa 3-12 mánuði og starfsmenn 

sem hafa unnið 12 mánuði eða lengur meta sig að báðir að jafnaði frekar sammála því að telja sig 

hafa þekkingu á íbúanum sem þeir annast. Aðeins tveir starfsmenn voru með menntun í umönnun og 

ef miðað er við að aukning þekkingar hafi verið að meðaltali 32% hjá starfsmönnum fyrir og eftir 

íhlutun þá má sjá á töflu 6 að starfsmennirnir sem voru menntaðir voru báðir með að meðaltali 25% 

aukningu sem liggur fyrir neðan meðaltal en starfsmenn sem voru ómenntaðir voru með 34,2% 

aukningu sem liggur rétt fyrir ofan meðaltal. Ef borin er saman meðaltalsþekking starfsmanna fyrir og 

eftir íhlutun þá kemur í ljós að starfsmenn sem hafa unnið 1-12 mánuði og 12 mánuði eða lengur voru 

með svipaða þekkingu fyrir, þeir sem hafa unnið skemur 34,7% en þeir sem unnið hafa lengur 33,7%, 

eftir íhlutun var þekking þeirra sem unnið hafa skemur 12% meiri en þeir sem unnið hafa lengur 

Tafla 10. Þróun þekkingar starfsmanna í íhlutunarhóp 

Ég tel mig þekkja íbúann              Mæld             Mæld

          sem ég annast     Heildarþekking      Atburðaþekking

Starfslengd Fyrir Eftir Fyrir Eftir Fyrir Eftir Meðaltal

1-12 mán 3,0 3,0 34,7 65,6 19,3 67,3 48,0

12 mán + 3,2 3,0 33,7 53,6 6,7 23,3 16,7

Mismunur 0,5 0,0 -16,3 -25,4 -9,2  

Ef heildar árangur lífssögunnar er skoðaður með tilliti til aldurs, þá er aldurskiptingu úrtaksins skipt í 

tvennt um miðgildið sem er 26 ár. Þá sést að þekking yngri starfsmanna jókst að meðaltali um 30,5% 

en þekking eldri starfsmanna um 20,3% 
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Tafla 11. Er tekið mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega 

Íbúi Fyrir Eftir Breyting Meðaltal

2,3 2,2 -0,1 2,3

1 30,0 65,0 35,0

2 10,0 30,0 20,0

Meðaltal: 27,5

Sjálfsmat starfsmanna 

Mæld þekking starfsmanna

Mæld þekking starfsmanna

 

Ef spurningin um hvort tekið sé mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega er tekin til 

frekari skoðunar, kom fram að starfsmenn mátu mitt á milli þess að vera frekar sammála og 

ósammála. Það var lækkun á mati þeirra á þessum lið á milli íhlutana. Í töflu 11 sést að það er að 

meðaltali 27,5% aukning á þekkingu á þessum lið. 

3.5.1 Samantekt um bakgrunn starfsmanna 

Meiri aukning varð á þekkingu starfsmanna sem höfðu unnið skemur en 12 mánuði heldur en þeim 

sem unnið höfðu lengur. Grunnþekking þeirra var svipuð en aukningin var úr 34,7% í 65,6% hjá 

starfsmönnum með innan við 12 mánaða starfslengd og úr 33,7% í 53,6% hjá þeim sem hafa unnið 

lengur en í 12 mánuði. Þekking starfsmanna undir 26 ára aldri jókst um 30,5% en um 20,3% hjá 

starfsmönnum eldri en 26 ára. Þekking jókst um 25% hjá menntuðum starfsmönnum en um 34,2% hjá 

ómenntuðum. Athyglisvert er að meiri aukning varð á þekkingu hjá yngri og ómenntuðum 

starfsmönnum með undir 12 mánaða starfslengd. 

3.6 Upplifun íbúa og aðstandenda af búsetu íbúans á hjúkrunarheimili 

Í viðtali við íbúa númer eitt og aðstandanda í samanburðarhópi sagði aðstandandinn að honum þætti 

starfsmenn ekki þekkja sögu íbúans og sú þekking sem þeir hefðu næði aðeins til þeirra þátta 

umönnunar sem nauðsynlegur er til að sinna rútínubundinni aðhlynningu. Aðstandandinn taldi það 

samt stafa frekar af skipulagsgalla, eins og undirmönnun og tímaleysi, en ekki af áhugaleysi 

starfsmanna. Aðstandandi sagði að íbúinn væri mjög virkur og hafi líkamlega getu til að sinna sér 

sjálfur að mestu leyti. Aðspurð um þekkingu starfsmanna á fjölskyldu íbúans neitar aðstandandinn fyrir 

nægja þekkingu og segist myndi vilja fá meiri upplýsingar sérstaklega varðandi lyfjabreytingar, þvott 

klæða og því um líkt. Hann taldi almennt að upplýsingaflæðið væri lélegt. Varðandi þekkingu á 

starfsævi íbúans þá kom þvert nei frá aðstandanda og eins með þekkingu á lífsgildum. Aðstandandinn 

lagði áherslu á að þekking starfsmanna væri meira yfirborðsleg, en öllum líffræðilegum þörfum væru 

sinnt vel. Samskipti starfsmanna við íbúa, að sögn aðstandanda, væru mjög góð og góður andi á 

deildinni. Bæði íbúi og aðstandandi tóku undir að þau fyndu fyrir tímaleysi starfsmanna, en þeir væru 

þó allir vinalegir.  

Fram kom í viðtali við íbúa númer tvö og aðstandanda í samanburðarhópi að þeim fyndist þekking 

starfsmanna á íbúanum misjöfn, þau þekki það helsta en ekki alla sögu hans. Íbúinn fær oftast að 

borða það sem hann vill, en myndi vilja breyta einu og öðru og finnst kvöldmaturinn oft leiðigjarn. 

Virkni er í samræmi við getu og reynir að taka þátt í því sem honum er boðið upp á. Starfsmenn þekkja 

þá aðstandendur sem koma oftast í heimsókn. Íbúanum var sýndur meiri áhugi fyrst þegar hann flutti á 

heimilið, en núna væri eins og allir væru flokkaðir í einn hóp. Aðspurð um hvort lífsgildi íbúans séu 
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höfð í heiðri með tilliti til persónuleika hans þá greinir aðstandandi frá því að hann telji að sinn ástvinur 

myndi vilja vera hreinan og vel til fara og að starfsmennirnir virði það. Það er hugað vel að hreinlæti og 

klæðnaði, en baðtímar eru fastir og með hröðum höndum. Aðstandandinn myndi vilja meiri natni við 

íbúann, en segist finna fyrir öryggi að vita af íbúanum í góðum höndum. Herbergi íbúans er vel útilátið 

af skrautmunum og aðstandandinn segir að starfsmenn spyrji íbúann mikið út í það. Hann segir 

starfsmennina alla vera góða, en það sé helst samskiptaleysi varðandi þvottinn sem þurfi að laga. 

Íbúinn á nokkrar flíkur sem ekki megi fara í þvott en þrátt fyrir að aðstandandinn hafi margoft brýnt það 

fyrir starfsmönnum að hann vilji sjá um það þá virðast þær flíkur alltaf vera sendar í þvottahúsið. 

Á Íhlutunardeild sagðist íbúi númer eitt vera mjög vandlátan á mat og myndi vilja breyta miklu. 

Hann fær ekki það sem hann myndi helst vilja fá. Íbúinn er mjög hress að eðlisfari og myndi vilja að 

það væri meira félagslíf á hjúkrunarheimilinu og segist líða eins og hann sé hafður í geymslu. Honum 

finnst aðrir íbúar ekki skemmtilegir og myndi vilja vera meira innan um hressara fólk. Bridds er 

aðaláhugamálið hans en það fæst enginn til þess að spila með honum. Starfsmenn þekkja þá 

fjölskyldumeðlimi sem koma reglulega í heimsókn en vita ekki mikið um fyrra líf íbúans. Allri líkamlegri 

umönnun er sinnt vel og samskipti við starfsmenn eru góð, en meira bara almenn. Íbúinn segist þó 

vera mjög ánægður almennt.  

Íbúi númer tvö á íhlutunardeild er með meiri skerðingu, hann er bundinn í hjólastól og getur lítið 

tjáið sig. Aðstandandi hans segir að íbúinn borði allt sem honum er fært. Færni er skert en lítið er um 

að starfsmenn reyni að virkja íbúann að mati aðstandandans. Starfsmenn þekkja dæturnar sem koma 

reglulega í heimsókn, en þekkja ekki aðrar fjölskyldumeðlimi eða fyrra líf íbúans. Lífsgildi íbúans eru 

ekki höfð í heiðri að mati aðstandendans en allri líkamlegri umönnun er sinnt vel. Aðstandandinn 

greinir frá því að það vanti alla alúð og umönnun nái sjaldnast umfram það nauðsynlegasta eins og 

lífrræðilegum þörfum.  

3.6.1 Upplifun íbúa og aðstandenda af búsetu 

Þegar skoðuð er upplifun íbúa og aðstandenda af búsetu íbúans á hjúkrunarheimili samkvæmt 

rannsóknarspurningu d) kemur fram að þeir telja að þekking starfsmanna á lífssögu íbúa sé ekki 

nægjanleg. Flestir eru þó sáttir við búsetuna en sammælast því að umönnun snúi fyrst og fremst að 

því að sinna líffræðilegum þörfum íbúanna.   

3.7 Breytingar á umönnun í kjölfar innleiðingu myndrænnar lífssögu 

Aðstandandi íbúa númer eitt sagðist klárlega hafa tekið eftir því að starfsmenn þekktu íbúann betur 

eftir íhlutunina. Hann sagðist hafa heyrt það sjálfur í heimsóknum og að aðrir aðstandendur íbúans 

hefðu einnig talað um það að starfsmenn minntust á margt sem fram kom á veggspjaldinu. Hann sagði 

að honum og fjölskyldu hans hafi ávallt þótt umönnunin góð, en bætti því við að sjálfsögðu myndi hún 

bætast með aukinni þekkingu. Aðspurður um hvort hann vildi bæta einhverju við þá lofsamaði hann 

framkvæmdina út í eitt og sagði alla yfir sig ánægða með hugmyndina. 

Aðstandandi íbúa tvö sagðist ekki hafa upplifað miklar breytingar á þekkingu starfsmanna á 

íbúanum eða að umönnun hafi breyst eftir íhlutun, umönnunin hafi þó alltaf verið góð. Aðspurður um 
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hvort hann hafi við einhverju að bæta þá sagðist hann að það væri ef til vill ekki að marka hans 

upplifun þar sem hann væri ekki viðstaddur öllum stundum. 

3.7.1 Munur á mati íbúa og aðstandenda á umönnun 

Þegar skoðaður er munur á umönnun íbúa samkvæmt rannsóknarspurningu d) þar sem myndræna 

lífssagan hefur verið innleidd og ekki innleidd að mati íbúa og aðstandenda þeirra kemur fram að 

aðstandendur í íhlutunarhópi sögðust upplifa breytingar á starfsháttum starfsmanna eftir innleiðingu 

myndrænnar lífssögu, en þó mismiklar. Aðstandandi íbúa eitt var hæstánægður og fann mikinn mun á 

áhuga starfsmanna á lífi íbúans og taldi að gæði umönnunar hafi aukist. Aðstandandi íbúa tvö fann 

fyrir einhverjum breytingum á áhuga starfsmanna en var ekki viss um að það hefði haft áhrif á gæði 

umönnunar.  
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4 Umræður 

4.1 Samantekt á niðurstöðum  

Niðurstöður fyrsta hluta sjálfsmatslistanna er varðar þekkingu á íbúum skiptir mestu máli varðandi 

niðurstöður að mati rannsakenda þar sem hægt er að bera þær saman við mælda þekkingu á íbúum. 

Eins og áður hefur komið fram telja starfsmenn íhlutunarhóps þekkingu sína á íbúum almennt vera 

nokkuð góða. Hins vegar kemur mæld þekking á íbúum töluvert illa út en aðeins 27,7% grunnþekking 

var til staðar á þeim fjórum sviðum sem voru til rannsóknar hjá íbúa númer eitt og 41,1% hjá íbúa 

númer tvö. Þrátt fyrir að íhlutunin hafi skilað að meðaltali 25,4% árangri þá kom það rannsakendum á 

óvart að þekking jókst minna eða 3,1% hjá þeim íbúa sem minni þekking var á. Rannsakendur telja því 

talsvert ósamræmi vera milli mats starfsmanna á eigin þekkingu og raunverulegrar þekkingar þeirra ef 

marka má niðurstöður rannsóknarinnar og tilhneiging starfsmanna virðist vera að ofmeta þekkingu 

sína. Starfsmenn mátu meðaltal þekkingar sinnar 2,5% hærri eftir íhlutun sem er eins og við má búast 

í ljósi þess árangurs sem myndræna lífssagan bar að mati rannsakenda. 

Starfsmenn samanburðar- og íhlutunarhóps mátu samskipti sín við íbúa milli þess að vera stundum 

og oft góð en lækkun var á tímabilinu og þá meiri hjá íhlutunarhóp. Starfsmenn litu jákvæðustum 

augum á samskipti sín hver við annan og mátu samskipti sín vera „oft“ góð. Þessi liður kom best út í 

rannsókninni hjá báðum hópum. Matslistarnir voru frekar áþekkir á milli hópanna en erfitt er að bera þá 

saman sökum smæðar úrtaks og þar sem rannsakendur hafa ekki annað mælitæki að sinni en sjálfmat 

starfsmanna til að leggja mat á þessa þætti. Hins vegar telja rannsakendur gagnlegt að vita að 

starfsmenn meti samskipti sín almennt góð þar sem það getur sagt til um það andrúmsloft og anda 

sem er til staðar í rannsóknarumhverfinu. 

Þegar borin var saman starfslengd og þekking starfsmanna var hún áþekk hjá starfsmönnum sem 

voru búnir að starfa í 1-12 mánuði og þeirra sem höfðu starfað lengur en í 12 mánuði eða um 34%. 

Það sem einna helst áhugavert í ljósi þess að árangur myndrænu lífssögunnar var töluvert meiri eða 

um 12% hjá þeim starfsmönnum sem starfað höfðu skemur á hjúkrunarheimilinu og sá árangur verður 

ekki skýrður af því að þekkingin hafi verið minni í upphafi. Það virðist því vera sem svo að starfsmenn 

sem höfðu starfað skemur en 12 mánuði á deildinni hafi verið móttækilegri fyrir þeim upplsýsingum 

sem fram komu á myndrænu lífssögunni. 

Meðalaldur starfsmanna var 34,4 ár og þekking yngri starfsmanna sem voru undir 26 ára aldri 

(migðildi aldurs) jókst um 30,5% á meðan þekking eldri starfsmanna jókst um 20,3%. Þessi 10% 

munur bendir til þess að myndræna lífssagan var líklegri til að auka þekkingu hjá starfsmönnum undir 

26 ára aldri heldur en hjá starfsmönnum yfir 26 ára aldri. 

Íbúar voru að mestu leyti sáttir við búsetu sína á hjúkrunarheimilinu en aðstandendur þeirra telja að 

þekking starfsmanna á lífssögu íbúa sé ekki nægjanleg og upplifa að umönnun snúi fyrst og fremst að 

því að sinna líffræðilegum þörfum íbúanna. Aðstandendur íbúa í íhlutunarhóp voru báðir jákvæðir 

gagnvart notkun lífssögunnar en aðstandandi íbúa númer eitt sem bjó við minni skerðingu mat 

árangurinn á umönnun mikinn og er það samhljóða við það að þekking á þeim íbúa jókst meir að 

meðaltali. Aðstandandi íbúa númer tvö mat ekki að breyting hafði orðið á umönnun og taldi hana 
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almennt áfram ganga út á að sinna líffræðilegum þörfum hans en ekki andlegum. Íbúi númer tvö var 

með litla tjáskiptagetu og það getur talist líklegt að árangur lífssögunnar sé minni þar sem 

samskiptageta er ekki til staðar 

Rannsóknin var að mestu leyti byggð á rannsókn Buron (2010). Sömu sjálfsmatslistarnir voru lagðir 

fyrir starfsmenn (sjá fylgiskjal E) og niðurstöður þeirra leiddu í ljós líkt og í rannsókn rannsakenda að 

ekki mikil breyting varð á milli tímabila á sjálfsmati starfsmanna þrátt fyrir að myndræna lífssagan 

skilaði árangri í mældri þekkingu starfsmanna. Erfiðara er að bera saman niðurstöður mats á þekkingu 

hjá starfsmönnum þar sem höfundar þessarar rannsóknar hönnuðu sín eigin mælitæki (sjá fylgiskjal 

B). Samkvæmt rannsókn Buron þá jókst þekking starfsmanna sexfalt á nokkrum sviðum en minni 

hækkun var á öðrum. Í sem stystu máli má draga þá ályktun að myndræna lífssagan skilaði 

töluverðum árangri í báðum rannsóknunum er varðaði þekkingu starfsmanna á íbúum í 

íhlutunarhópnum. 

4.2 Þekking starfsmanna  

Rannsóknin leiddi í ljós að metin þekking starfsmanna var ekki í samræmi við það sem niðurstöður 

gáfu til kynna. Líklegt er að starfsmenn ofmeti því þá þekkingu sína á íbúum og því síður líklegt að þeir 

veiti þar með einstaklingsmiðaða umönnun. Það sem vakti einna helst áhuga rannsakanda að skoða 

var annars vegar þekking á fæðuvali íbúa og þekking á atburðum úr lífi íbúa. Við yfirferð listanna var 

áhugavert að mati rannsakanda að sjá að starfsmenn fylltu í mörgum tilfellum út reitinn um hver 

uppáhalds matur íbúa væri fyrir íhlutun og svörin voru iðulega gamaldags íslenskur matur og oftar en 

ekki sömu svörin á milli starfsmanna. Þessi fæða var ekki í uppáhaldi á heimilinu að mati íbúa. Eftir 

íhlutunina var 27,5% hækkun að meðaltali á þessum lið. Aðrar óvæntar niðurstöður að mati 

rannsakenda var áðurnefnd hækkun á atburðarþekkingu sem var að meðaltali 32,3%. Þessi tala segir 

þó aðeins hálfa söguna. Þegar farið var yfir svarblöð í þessum lið fyrir íhlutun höfðu starfsmenn 

iðulega merkt við spurningarnar sem báðu þá um að nefna lífsviðburði úr æsku, fullorðinsárum og efri 

árum. Þessar spurningar voru aðskildar og gáfu möguleika á þremur mismunandi svörum. Fyrir íhlutun 

var oftast svarað „nei“ eða hakað við „ég veit ekki“. Eftir íhlutunina var mikil breyting á þar sem 

starfsmenn sem sýndu mikla aukningu í þessum lið gátu oft á tíðum svarað þessum spurningum mjög 

ítarlega og með upplýsingum um atburði sem komu fram á lífssöguspjaldinu og á mun ítarlegri hátt. 

Það bendir til þess að myndræna lífssagan hafi orðið þess valdandi að starfsmenn fóru að ræða þessa 

atburði við íbúa eða aðstandendur. Það má einnig setja það í samhengi við þá 8,3% aukningu sem var 

á liðnum „Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar meta mikilvægt í lífinu“ á 

milli tímabila. 

Starfsmenn töldu sig virða óskir íbúa, sem er skylda samkvæmt klínískum leiðbeiningum um 

heilabilun (Embætti landlæknis, 2007), en erfitt getur verið að virða óskir þegar starfsmenn hafa rangt 

fyrir sér. Hér virðist sem starfsmenn hafi ályktað um hver uppáhalds fæða íbúanna væri fyrir íhlutun og 

því ekki haft fyrir því að spyrja íbúana eða aðstandendur þeirra. Samkvæmt Kitwood (1997) er 

umönnun einstaklingsmiðuð þegar langanir og vilji einstaklingsins er virtur í stað þess að ályktað sé 

um það.  
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Þekking starfsmanna á íbúum jókst ekki eingöngu út frá því sem kom fram á veggspjaldinu heldur 

höfðu þeir aflað sér auka upplýsinga hjá íbúum og aðstandendum þeirra. Samkvæmt Touhy og Jett 

(2010) ganga lífssöguaðferðir einmitt út á það að einstaklingnum er veitt athygli og það sé þróað 

samband við hann. Álykta mætti að upplýsingaöflun starfsmannanna hafi verið vegna áhuga og þar 

með hafi samband íbúans og starfsmanna styrkst ásamt því að gagnvirk samskipti jukust, en það er 

að mati Vasse og félaga (2010) árangursríkasta samskiptaaðferðin við fólk með heilabilun. Lífssögu 

veggspjaldið gæti því verið góður stökkpallur til að auka samskipti milli íbúa og starfsmanna, en 

samskiptin eru nauðsynleg til að starfsmenn geti tengst íbúanum og þar með persónuheild hans 

(Buron, 2008). Ljósmyndir á veggspjöldunum hafa eflaust nýst vel til aukinna samskipta en samkvæmt 

Hoerster, Hickey og Bourgeois (2001) hjálpar slíkt starfsmönnum við að hefja og viðhalda samræðum 

við íbúa. Í rannsókn Clarke og félaga (2003) vöktu ljósmyndir frá fyrra lífi íbúa mikla kátínu hjá 

starfsmönnum.  

4.3 Menntun og starfslengd 

Starfsmenn mátu þekkingu sína á íbúum svipað að meðaltali óháð starfslengd. Áhugavert er að 

þekking starfsmanna sem unnið höfðu skemur en 12 mánuði hækkaði um 31% en hjá þeim sem höfðu 

starfað lengur hækkaði hún töluvert minna eða um 20%. Menntun hafði ekki teljandi áhrif á þekkingu 

starfsmanna, en hér er einnig áhugavert að faglærðir starfsmenn juku síður við sig þekkingu eftir 

íhlutun miðað við ófaglærða, eða sem nemur um tæp 10% aukningu. Sama mun mátti sjá hjá 

starfsmönnum yfir og undir 26 ára aldri, en þá jókst þekking yngri starfsmanna þeim mun meir.  

Umönnun fólks með heilabilun getur verið krefjandi og tekið sinn toll (Vasse, o.fl., 2010), en það 

kemur þó á óvart að starfsmenn með meiri starfslengd hafi síður aukið við sig þekkingu. Velta mætti 

því fyrir sér hvað liggur þar að baki, til að mynda hvort líðan starfsmanns í vinnunni hafi þar áhrif. Að 

mati Kitwood (1997) er nauðsynlegt að hugað sé vel að vellíðan starfsmanna, bæði starfsmannsins 

vegna en einnig þar sem líðan starfsmanna skilar sér einnig í störfum þeirra. Samkvæmt rannsókn 

Brodaty og félaga (2003) vilja starfsmenn almennt meiri tíma og tækifæri til að ræða um andlega líðan 

sína.  

Niðurstaða Eggenberger og félaga (2013) leiddi í ljós að ófaglærðir starfsmenn þekktu síður 

afleiðingar heilabilunar og hvernig umönnun sé ákjósanleg. Niðurstaða rannsóknar okkar leiddi hins 

vegar í ljós að þekking ófaglærðra starfsmanna kom betur út en hjá faglærðum. Velta mætti því fyrir 

sér ástæðu þess, til að mynda hvort ófaglærðir starfsmenn séu móttækilegri fyrir því að læra af 

reynslunni frekar en úr fræðum. Hins vegar verður það að teljast líklegt að auka megi við hæfni og 

þekkingu ófaglærðra jafnt sem faglærðra. Viðurkenndir starfshættir þegar kemur að umönnun fólks 

með heilabilun, það er að segja einstaklingsmiðuð umönnun, er ekki notuð eins og mælt er með 

(Skaalvik, o.fl., 2010). Brodaty og félagar (2003) leggja til út frá þeirri niðurstöðu að starfsmenn hefðu 

ekki næga þekkingu á sögu íbúanna og almennt um afleiðingar heilabilunar, að mikilvægt sé að auka 

við þekkingu og færni starfsmanna og þá sérstaklega hjá þeim sem hafa unnið lengi á 

hjúkrunarheimilinu. Aldur í þeirri rannsókn var ekki tengdur við viðhorf en var tengdur við álag og minni 

starfsánægju (Brodaty, o.fl., 2003). 



46 

4.4 Íbúar og aðstandendur í samanburðarhópi 

Aðstandendur stóðu að mestu leyti fyrir svörum, það eru þeir sem standa næst ástvinum sínum og 

hafa hvað mestu þekkingu á íbúanum frá fyrri tíð. Samvinna með aðstandendum er mikilvæg en þegar 

aldraður einstaklingur með heilabilun flytur á hjúkrunarheimili þá heldur hann áfram að vera hluti af 

fjölskyldunni sinni og þjónustan á hjúkrunarheimilinu hefur áhrif á líðan aðstandanda. Aðstandendur 

aldraðra einstaklinga eru með ákveðnar þarfir og væntingar varðandi umönnun ástvinar síns (Givens, 

o.fl., 2012). 

Aðstandendur beggja íbúa í samanburðarhópi greindu frá því að þeim fannst starfsmenn ekki 

þekkja fyrri sögu íbúans að fullu en voru þó ánægðir með umönnunina sem þó snérist fyrst og fremst 

að líffræðilegum þörfum íbúans. Samkvæmt niðurstöðum Skaalvik og félaga (2010) eru starfshættir á 

hjúkrunarheimilum yfirleitt eingöngu verkefnamiðaðir og samkvæmt Wellin og Jaffe (2004) þarf 

umönnun íbúa að ná umfram líffræðilegar þarfir til þess að vera persónuleg og þar með 

einstaklingsmiðuð, en sé grunnlíffræðiþörfum eingöngu mætt getur það leitt til kvíða og þunglyndis hjá 

íbúum (Hancock, o.fl., 2006). Það fyrsta sem aðstandendur vilja sjá, samkvæmt Givens og félögum 

(2012), er að grunnþörfum hins aldraða sé mætt eins og til dæmis að hans sé vel til hafður og 

snyrtilegur. Einnig vilja aðstandendur finna fyrir þeirri fullvissu að hinn aldraði sé öruggur í umhverfi 

sem þjónar þörfum hans, að umönnun sé einstaklingsmiðuð og að starfsmenn þekki íbúann.  

Aðstandandi íbúa eitt sagðist ekki vera sáttur við upplýsingaflæðið og vildi fá að vera meira inn í því 

sem gerðist í daglegu lífi íbúans. Upplýsingaflæði er aðstandendum mikilvægt og þeir vilja vera látnir 

vita ef eitthvað bjátar á og almennt um gang mála (Lopez, o.fl., 2013) ásamt því að þeir vilja mynda 

góð tengsl við starfsmenn (Givens, o.fl., 2012). Aðstandandinn taldi það ekki stafa af skorti á áhuga 

heldar frekar tímaleysi og að það kæmi einnig niður á umönnuninni. Í samantekt Brodaty og félaga 

(2003) kom fram að um helmingur starfsmanna taldi sig ekki hafa nægan tíma til að sinna umönnun 

eins og þeir myndu vilja, þannig að álykta má að tíminn sé stór áhrifaþáttur og spurning um hvort hægt 

væri að breyta starfsháttum til að bæta umönnun. Í rannsókn Givens og félaga (2012) kemur í ljós að 

aðstandendur óska eftir því að starfsmenn sem vinna við umönnun þyki vænt um hinn aldraða og að 

þeir hafi áhuga og tíma til að tengjast honum tilfinningalega. Aðstandandinn greindi frá því að sér þætti 

góður starfsandi meðal starfsmanna á hjúkrunarheimilinu og íbúinn tók undir það. Samantekt Brodaty 

og félaga (2003) greindu 90% starfsmanna frá því að þeim liði vel á vinnustaðnum sínum en það hlýtur 

að haldast í hendur við góðan starfsanda. Einnig kom fram í viðtalinu að þeim fyndist starfsmennirnir 

vinalegir en fram kemur í rannsókn Ingibjargar Hjaltadóttur og Margrétar Gústafsdóttur (2007) að eitt 

að því sem íbúar óska eftir er að starfsmenn komi vinalega fram við þau.  

Í viðtali við íbúa tvö og aðstandanda kom fram að það voru margir góðir kostir við hjúkrunarheimilið 

en sumt mætti þó betur fara. Aðstandandinn sagði að sér þætti góð samskipti starfsmanna vera við 

íbúa og fynndi fyrir öryggi af vita af íbúanum í góðum höndum. Ætla mætti að það tengist upplifun 

íbúans einnig en í rannsókn Ingibjargar Hjaltadóttir og Margrét Gústafsdóttir (2007) kom fram að íbúar 

kunna að meta öryggið sem hjúkrunarheimilið færir þeim. Aðspurð um áhuga starfsmanna á lífi íbúans 

þá sagði aðstandandinn að sér þætti áhuginn hafa verið meiri þegar íbúinn flutti fyrst á 

hjúkrunarheimilið og gat tjáð sig meira. Rannsókn Wellin og Jaffe (2004) leiddi í ljós að í sumum 

tilfellum telja starfsmenn að einstaklingsmiðuð umönnun eigi eingöngu við þá íbúa sem geta meðtekið 
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slíka umönnun og því mætti álykta að því alvarlegri sem heilabilun er því meiri líkur á að íbúinn fái 

síður einstaklingsmiðaða umönnun.  

Íbúi tvö neitaði því að tekið væri mark á óskum um fæðu en niðurstaða rannsóknar Ástríðar 

Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004) er sú að vilji og skoðanir íbúa hjúkrunarheimila ættu að 

móta þá þjónustu sem hann fær, en svo er greinilega ekki alltaf raunin. Baðferðir eru á föstum tímum 

og íbúanum fannst böðunin framkvæmd með hröðum höndum, en samkvæmt rannsókn Bradshaw og 

félaga (2012) vilja íbúar almennt að starfsmenn gefi sér tíma í umönnunina. Sú rannsókn sýndi einnig 

fram á að íbúar óski eftir því að starfsmenn sýni kærleik í umönnun en aðstandandinn sagði einmitt að 

hann myndi vilja að starfsmenn veittu meiri natni í umönnuninni. Aðstandandinn sagðist vera ósáttur 

með þvottinn og sagðist margoft hafa reynt að koma því til skila að hann vilji þvo vissar flíkur heima 

sem eru viðkvæmar en það virðist skila sér illa. Ef aðstandendur upplifa að atriðum í umönnuninni sé 

ekki fullnægt getur það verið uppspretta þar sem aðstandendur eru á varðbergi og sjá til þess að 

þörfum hins aldraða sé fullnægt. Sumum finnst þeim þurfa að fylgjast með og sjá til þess að umönnun 

sé sinnt á fullnægjandi hátt og ganga í verkið ef þeir telja þörf á (Givens, o.fl., 2012)  

4.5 Samanburður íbúa í íhlutunarhóp 

Íbúi númer tvö var með töluvert meiri skerðingu en íbúi númer eitt og mældist þekking á honum mun 

minni bæði fyrir og eftir íhlutun. Þetta er áhugavert í ljósi þess að þrátt fyrir að myndræna lífssagan 

hafi hangið upp á vegg hjá báðum íbúum þá skilaði hún minni árangri hjá þeim íbúa sem var meira 

skertur, ef til vill hafa starfsmenn minni löngun til að kynnast honum. Ef þetta er skoðað aftur með tilliti 

til niðurstaðna á atburðaþekkingu og sjálfsmat starfsmanna á spurningunni „Ég tel mig þekkja þá íbúa 

sem ég annast“ tekin til, þá mátu starfsmenn sig að meðaltali frekar sammála því að þeir þekki 

félagslega sögu íbúanna en aðeins 22% þeirra gátu nefnt atburði úr lífshlaupi íbúa númer eitt og 

aðeins 3,3% gátu nefnt atburði úr lífi íbúa númer tvö.  

Þekking starfsmanna á íbúa tvö var sorglega lítil fyrir íhlutun og þekkingin jókst eingöngu um 24% 

þrátt fyrir að upplýsingarnar á veggspjaldinu byðu upp á meira svigrúm og ætla mætti að þekkingin 

myndi margfaldast þar sem hún var svo lítil fyrir. Spyrja mætti hvort þekkingarleysið stafi af skorti á 

áhuga og samræmist því viðhorfi sem Kitwood (1997) segir að lengi hafi ríkt um að sjúkdómurinn sé 

„dauðinn sem skilur líkamann eftir“ og því eingöngu hægt að mæta líffræðilegum þörfum þess sem er 

með heilabilun. Hins vegar getur fólk með heilabilun munað eftir mikilvægum atburðum úr lífi sínu, 

jafnvel á lokastigum sjúkdómsins (Vasse, o.fl., 2010) og vilja fá að vita og skilja hvað er að gerast í 

umhverfi þeirra (Woods, 2001). Hætta er á að hjá einstaklingum með alvarlega heilabilun að persónan 

sem er enn til staðar gleymist (Touhy og Jett, 2010) og starfsmenn geti ekki lesið í hegðun íbúans eða 

verið meðvitað um hver vilji hans sé (Wellin og Jaffe, 2004). Ákjósanleg umönnun leiðir til þess að 

einstaklingurinn er viðurkenndur sem persóna (Touhy og Jett, 2010) en þekkingarleysi starfsmanna á 

íbúum getur leitt til þess að þeir tengja ekki við persónueinkenni íbúans og upplifi hann sem tóma skel 

(Moore og Hollett, 2003) og erfitt geti reynst að breyta því.  

Rannsókn McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan og Repper (2010) sýnir fram á að notkun lífssögu leiði 

meðal annars til þess að rödd, þess sem er með heilabilun heyrist, og með hjálp aðstandanda sé hægt 
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að viðhalda persónuheild einstaklingsins. Hann geti þannig verið stoltur af lífi sínu og því sem hann 

hefur afrekað. 

4.6 Umfjöllun um klínískt mikilvægi niðurstöðu rannsóknar  

Hvar er rödd hjúkrunar í málefnum aldraðra? Svarið getur legið í stofnanaumhverfinu sem viðheldur 

sjónarhorni lækninga á meðan mannúðlegt sjónarhorn og fræði hjúkrunar eru oft minna metin. Með því 

að rýna í viðfangsefni sem ögra er hægt að breyta viðhorfum og sjá hvar er þörf á úrbótum (Árún K. 

Sigurðardóttir, 2004). Samkvæmt stjórnarskrá Íslands, nr. 33/1944, skulu allir þjóðfélagsþegnar vera 

jafnir og njóta mannréttinda án mismununar og í lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, kemur 

fram að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á. 

Hjúkrunarfræðingar eru leiðbeinendur í starfi og bera ábyrgð á störfum samstarfsmanna sinna og 

þurfa að tryggja að skjólstæðingurinn fái sem bestu mögulegu hjúkrunarþjónustu sem völ er á. Til að 

bæta gæði umönnunar er mikilvægt að þeir sem eru leiðbeinendur í starfi viðhaldi góðu og jákvæðu 

sambandi við samstarfsmenn sína (Wong, Laschinger og Cummings, 2010). 

Notkun lífssögu í rannsókn okkar sýndi fram á mikla aukningu á þekkingu starfsmanna sem ætla 

mætti að gæti nýst þeim til að setja sig í spor íbúans, skilja betur hver vilji hans er og mæta þannig 

hans þörfum. Rannsóknir hafa sýnt að nauðsynlegt er að stutt sé við starfsmenn til að efla þekkingu 

þeirra og starfshæfni, en með aukinni samskiptahæfni gætu starfsmenn tekið öðruvísi á aðstæðum til 

að tryggja að íbúinn fái þá umönnun sem hann á rétt á (Eggenberger, o.fl., 2013). Lífssöguþekking 

starfsmanna á þeim íbúa íhlutunardeildar sem var meira skertur var mjög lítil fyrir íhlutun og því erfitt 

að ímynda sér að umönnun hans hafi verið einstaklingsmiðuð. Lífssögunálgun ætti að gefa íbúum jöfn 

tækifæri á samskiptum við starfsmenn, það er að segja að starfsmenn gefi sér tíma til að kynnast 

hverjum og einum íbúa en ekki eingöngu þeim sem starfsmönnunum geðjast að eða eru auðveldir 

viðureignar að þeirra mati. Íbúar með heilabilun eru oft félagslega einangraðir, eða allt að 80% tímans 

yfir daginn (Kitwood, 1997) og þar af leiðandi nauðsynlegt að gera úrbætur þar á. Þótt erfitt geti verið 

að meta hvort einstaklingar með heilabilun upplifi bætt gæði umönnunar með notkun lífssögu þá er 

það engu að síður mannúðlegt og siðferðisleg skylda okkar að veita hverjum og einum þá bestu 

umönnun sem möguleiki er (Edvardsson, Winblad og Sandman, 2008). Vinnuframlag hvers og eins 

starfsmanns skiptir máli og unnið er eftir markmiðum vinnustaðarsins (Drucker, 1999). Sé 

einstaklingsmiðuð umönnun ekki markmið hjúkrunarheimila þá munu starfsmenn ekki haga sínum 

störfum út frá því. Það er því nauðsynlegt að markmiðum sé breytt til að tryggja gæði umönnunar og 

velferð íbúa og að nýjar áherslur taki við.  

Ávinningur lífssögunálgunar er mikill, þá ekki eingöngu fyrir íbúa heldur einnig starfsmenn og 

aðstandendur. Áhrifarík samskipti og viljinn til samvinnu auka ánægju allra sem koma að og þar af 

leiðandi aukast gæði heilbrigðisþjónustunnar ásamt því að kostnaður lækkar (Bystedt, o.fl., 2011). 

Aðstandendur íbúanna í íhlutunarhóp voru ánægð með lífssögunálgunina en slík aðferð er talin auka 

vellíðan og lífsgæði íbúa (Bradshaw, o.fl., 2010; Moos og Björn, 2006; Touhy og Jett, 2010). Aukning 

verður á samskiptum á milli íbúa og starfsmanna (Buron, 2010; Moos og Björn, 2006; Vasse, o.fl., 

2010) sem sjá mátti í rannsókn okkar en það er talið auka gæði umönnunarsambands þeirra (Egan, 

o.fl., 2007). Lífssöguþekking starfsmanna jókst til muna en með því má auka virðingu starfsmanna fyrir 
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íbúum (Buron, 2010), starfsmenn kynnast íbúunum á nýjan hátt (Kellett, o.fl., 2010) ásamt því að með 

aukinni þekkingu starfsmanna á lífi íbúanna þá eykst einnig vellíðan þeirra í starfi (Buron, 2010). 

Samvinna eykst með aðstandendum (Keady, o.fl., 2007), samband aðstandenda, íbúa og starfsmanna 

styrkist (Clarke, o.fl., 2003) og einnig líðan þeirra (Buron, 2010). 

4.7 Ályktun um klínískt mikilvægi niðurstöðu rannsóknar 

Út frá fræðilegri samantekt á þessu málefni og niðurstöðum rannsóknar okkar teljum við líklegt að 

aukin þekking starfsmanna á lífssögu íbúa leiði til aukningar á samskiptum milli starfsmanna og íbúa 

og þar með einstaklingsmiðaðri umönnun. Við teljum að lífssögunálgun viðurkenni persónuheild 

einstaklingsins, út frá skilgreiningu Buron (2008) þar sem notkun lífssögunnar getur hjálpað 

einstaklingnum að ná tengingu við fortíð sína og þar með stutt við gildi hans. Með lífssögunni er hægt 

að sjá fjölbreytileika hvers og eins og þar með minnkað fordóma gagnvart öldruðum og styrkt 

félagslega stöðu einstaklingsins. Okkar mat er að starfsmenn hjúkrunarheimila þurfi meiri kennslu og 

leiðsögn í einstaklingsmiðaðri umönnun þar sem ekki er eingöngu einblínt á líffræðilegar þarfir 

íbúanna líkt og aðstandendur greindu frá í viðtölum í rannsókn okkar. Til að mæta betur þörfum þeirra 

sem ekki geta tjáð sig eða sýna erfiða hegðun þarf að leiðbeina starfsmönnum hvernig ákjósanlegast 

sé að skilja og tengjast þeim íbúum. Með þekkingu starfsmanna á íbúum er hægt að stuðla að meira 

viðeigandi og einstaklingsmiðaðri umönnun og ef litið er á persónuna sjálfa með sína lífssögu og þarfir 

þá fyrst verður umönnun bætt (Clarke 2000). Vegna jákvæðrar tilhneigingar í rannsókn okkar á aukinni 

þekkingu starfsmanna og þar með bættum gæðum umönnunar að okkar mati, teljum við mikilvægt að 

haldið sé áfram með rannsóknir á þessu sviði með stærra úrtaki.  

4.8 Takmarkanir rannsóknar og tillögur að frekari rannsóknum 

Margir hafa bent á að erfitt sé að alhæfa um heildarniðurstöðu rannsókna sem snúa að notkun 

lífssögu íbúa til að auka vellíðan og samskipti hjá starfsmönnum og íbúum hjúkrunarheimila. 

Samantektir á slíkum rannsóknum leiða í ljós að finna megi veikleika í aðferðafræði þeirra (Barbosa, 

Sousa, Nolan og Figueirdo, 2014; Brownie og Nancarrow, 2012; Vasse, o.fl., 2010). Til að styrkja 

áreiðanleika slíkra rannsókna að mati Moos og Björn (2006) er mikilvægt að skilgreina hugtök 

nákvæmar, vanda vel til aðferðafræðinnar og hafa stærra úrtak. Þessi forprófun að rannsókn er 

undanfari stærri rannsóknar sem rannsakendur munu framkvæma á næstu árum. Þá er markmiðið að 

hafa stærra úrtak, bæði fleiri starfsmenn og íbúa. Rannsóknir af þessu tagi hafa sitt vægi og með 

tímanum verður vonandi hægt að auka vægi þeirra með vandaðri aðferðafræði svo hægt verði að 

alhæfa um heildarniðurstöðu þeirra. Takmarkanir í þessari rannsókn voru ýmsar, í hvorum hóp var 

einn starfsmaður sem svaraði ekki fullnægjandi og fella varð út ýmsa liði hjá þeim. Úrtakið var of lítið til 

að draga ályktanir en þess í stað var tilhneiging hópanna til hækkunar eða lækkunar skoðuð í 

víðtækara samhengi. Með stærra úrtaki er hægt að rýna betur í hvern lið fyrir sig og útfellingar svara 

hafa ekki eins mikil áhrif eða skekkja niðurstöður. Íbúarnir tveir í íhlutunarhóp voru á mjög ólíkum 

stigum í sjúkdómi þeirra, að vissu leyti hafði það jákvæð áhrif á niðurstöðurnar það er að segja að 

athyglisvert var að sjá muninn en á sama tíma var erfitt að bera þá saman.  
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Þrátt fyrir að íhlutunin hafi sýnt árangur í rannsókninni er ekki víst að það leiði til breytinga á 

starfsháttum starfsmanna eða skili sér til bættrar umönnunar. Buron (2010) komst einnig að sömu 

niðurstöðu og leggur til að það þurfi að gera framtíðarrannsóknir hvort breytingar verði á starfsháttum 

starfsmanna í kjölfar aukinnar þekkingar þeirra á íbúum. Nolan og félagar (2002) leggja áherslu á 

samskiptahlið umönnunar til þess að aðferðir einstaklingsmiðaðrar umönnunar nái meiri sess, bæði 

sem ákjósanleg framtíðarumönnun og til rannsókna.  
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Lokaorð  

Framtíðarsýn okkar er að umönnun aldraðra verði bætt en til þess teljum við að það þurfi að verða 

grundvallarbreyting á hugsunarhætti almennings og heilbrigðisstarfsmanna. Vegna hjúkrunarfræði-

námsins eru margir sem treysta á okkur en fólk ber traust til þeirra sem vita hvað þeir eru að gera og 

með trú á sjálfan sig ásamt gagnreyndri þekkingu að baki þá teljum við að hægt sé að koma sínum 

markmiðum á framfæri og efla sjálfan sig í starfi. Við sem tilvonandi hjúkrunarfræðingar munum bera 

faglega ábyrgð á hjúkrunarþjónustu í starfi okkar og til að stuðla að breytingum í heilbrigðisþjónustu og 

sýna þannig sjálfstæði og ábyrgð í starfi þurfum við að láta í okkur heyra, benda á hverju þurfi að 

breyta og þá hvernig.  

Vegna skyldu hjúkrunarfræðinga sem málsvarar skjólstæðinga sinna þurfa þeir að eigna sér 

hjúkrunarfræðihluta hjúkrunarheimila og berjast fyrir því að íbúar fái einstaklingsmiðaða umönnun sem 

er þeirra réttur. Einstaklingsmiðuð umönnun þarf að vera í raun einstaklingsmiðuð þar sem tekið er 

mið af persónuheild einstaklingsins og öllum þörfum hans, líffræðilegum, andlegum og félagslegum. 

Við teljum lífssögunálgun ákjósanlega leið til að ná fram því markmiði. Einstaklingar með heilabilun, á 

öllum stigum, geta notið líðandi stundar og því alvarlegri sem heilabilunin er þeim mun betri þarf 

umönnunin að vera. Hvort sem hægt er að mæla árangur einstaklingsmiðaðrar umönnunar fólks með 

heilabilun eða ekki þá er það engu að síður mikilvægt að veita þeim slíka umönnun. Mikil þörf er á 

áframhaldandi rannsóknum á þessu sviði, sérstaklega á samskiptum starfsmanna og íbúa. 

Við þurfum að hlusta á rödd einstaklingsins sem ekki getur tjáð sig, viðurkenna fjölbreytileikann og 

berjast fyrir réttindum þeirra sem brotið er á. Með því að horfa á einstaklinginn, hver hann er og hver 

hans saga er getum við betur mætt þörfum hans og stuðlað þar með að vellíðan einstaklingsins. 

Hjúkrunarfræðingar eru í einstakri stöðu til þess að stuðla að vellíðan þar sem þeir standa 

einstaklingnum næst og í ljósi þess mætti ætla að nærvera þeirra og inngrip geti skipt sköpum í lífi 

einstaklinga sem ekki geta með öllu móti séð fyrir sér sjálfir eða borið hönd fyrir höfuð sér. Aðkoma 

hjúkrunarfræðinga ætti að mati rannsakenda ekki eingöngu að miða að því að sinna líffræðilegum 

þörfum þar sem víðtæk menntun þeirra, þekking og sérhæfni getur nýst á mun fjölbreyttari hátt og 

stuðlað að því að bæta líf og heilsu þeirra sem þurfa á þeim að halda og fjölskyldna þeirra. Í starfi sínu 

ættu hjúkrunarfræðingar alltaf að hafa það í huga að þeir eru ekki einungis starfsmenn heldur einnig 

áhrifamiklir leiðtogar sem geta hrifið aðra starfsmenn með sér á vegi til bættrar velferðar og þjónustu.  
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Fylgiskjal A 
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Fylgiskjal B 
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Fylgiskjal C 

  

Hálfstaðlað viðtal við íbúa á íhlutunardeild  

Nafn íbúa ___________________________ 

Hve lengi hefur þú búið hér á þessu hjúkrunarheimili___________________________ 

 

Spurningar til íbúa 

Fjölskylda  

Uppeldisstaður íbúa (bernskuslóðir) 

Heimilisaðstæður í æsku íbúa (fátækt/ríkidæmi) 

Hverjir bjuggu a heimilinu 

Samband íbúa við foreldra (í æsku)                                                                                                                             

Hjúskaparhættir íbúa fyrr og nú (hjónaband/sambúð)                                                                                          

Börn íbúa (fjöldi)                                                                                                                                 

Hvaða börn eru nánust íbúanum 

 

Menntun og starfsævi   

menntun íbúa (skólaganga íbúa)                                                                                                                                      

Atvinna íbúa (hvað starfaði íbúi við)                                                                                                                                         

Var íbúi sáttur við starfsframa sinn (hefði hann viljað sinna öðru starfi)                                                                                             

Fjárhagsleg staða íbúa fyrr á ævinni 

 

Heilsufar og lífsviðburðir 

Lenti íbúi í alvarlegu slysi (á lífsleiðinni)  

Áföll íbúa (til dæmis missir maka eða barns) 

Sjúkdómar íbúa sem höfðu áhrif á virkni og getu                                                                                                  

Mikilvægur lífsviðburður íbúa                                                                                                               

 

Áhugamál og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu  

Fyrri áhugamál íbúa 

Áhugamál íbúa nú 

Hvað finnst íbúa ánægjulegt að gera á hjúkrunarheimilinu 

Hvað vill íbúi hafa öðruvísi á hjúkrunarheimilinu (til dæmis ósk með baðtíma) 
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Uppáhalds matur íbúa 

Hlutur sem er íbúa kær (t.d stóll/píanó) 

Hvað metur íbúi mikilvægast í lífinu í dag (t.d. sunnudagskaffi með fjölskyldu ) 

Væntingar íbúa til framtíðarinnar (t.d. dvelja á hjúkrunarheimili , langar að flytja heim) 
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Fylgiskjal D 

 

Listi sem var notaður til að fullvinna fyrirliggjandi drög að matslista eftir viðtal 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Taktu þér um það bil 20 mínútur í að svara eftirfarandi spurningum 

• Þessi spurningalisti er notaður í BS rannsóknarverkefni tveggja hjúkrunarfræðinema í Háskóla 

Íslands.  

• Öll svör verða meðhöndluð sem trúnaðarmál og starfsmenn hjúkrunarheimilisins fá ekki að sjá 

svör annarra starfsmanna.  

 

Aldur starfsmanns ______   

 

1. Hvert er vinnuheitið þitt? (Hakaðu við rétt svar) 

 ____Starfsmaður í umönnun 

 ____Sjúkraliði 

 ____Hjúkrunarfræðingur 

 ____Annað    Hvað _____________ 

 

2. Hve lengi hefur þú unnið á þessu hjúkrunarheimili? 

___1-3 mánuði 

___3-12 mánuði 

___12 mánuði eða lengur 

 

Nafn íbúa ___________________________ 

 

Hakaðu við eða svaraðu á línu ef við á eftir því sem þú best veist um íbúann 

Fjölskylda  

Hvar ólst íbúi upp? 

 Í borg □ 

 Í sveit □ 

  Þá hvar? ____________________________________________ 

Hvernig voru aðstæður á heimilinu? 

 Efnamikil fjölskylda □ 
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 Millistétt □ 

 Fátækt □ 

Hverjir voru á heimilinu? 

Foreldrar 

 Báðir foreldrar □ 

 Eitt foreldri □ 

 Stjúpforeldri/ar □ 

Systkini 

 Eitt systkini □ 

 Fleiri en eitt systkini □ 

  Hve mörg? ___________  

 Stjúpsystkini □ 

 Fleiri en eitt systkini □  

 Bjuggu aðrir á heimili? □ 

  Hverjir? ______________________________________________________ 

 

Hvernig telur þú að samband íbúans hafi verið við foreldra í æsku 

 náið við föður og móður □ 

 náið við móður □ 

náið við föður □ 

  Annað? ______________________________________________________ 

            Ekki náið við föður og móður □ 

 Ekki náið við móður □ 

Ekki náið við föður □ 

                    Annað? ________________________________________________________                                                        

 

Hvernig voru hjúskaparhættir íbúa fyrr eða nú? 

 Giftur/gift □ 

 Ekkill/ekkja □  

Sambúð □ 

 Annað? ____________________________________________________________ 

 

Hvernig telur þú að samskipti íbúa hafi verið við maka áður en íbúi flutti á hjúkrunarheimili? 

 Náin □ 

 Ekki náin □ 
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 Annað? ____________________________________________________________  

 

Hversu mörg börn á íbúi?  

 Engin □ 

 1-2 börn □ 

 3-4 börn □ 

 Fimm eða fleiri □ 

Hversu mörg fósturbörn/stjúpbörn 

            Engin □ 

 1-2 börn □ 

 3-4 börn □ 

 Fimm eða fleiri □ 

 

Hvaða barn/börn telur þú vera nánastur íbúanum? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Menntun og starfsævi   

Hvert er menntunarstig íbúa 

 Grunnskólapróf □ 

 Stúdetspróf □ 

 Iðnnám □ 

  Hvaða?______________________________________________________ 

 Háskólapróf □ 

  Hvaða?_______________________________________________________ 

 

Hvað telur íbúinn að sé sitt ævistarf (t.d. sjómaður, húsfreyja eða verslunarmaður) 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                    

Telur þú að íbúi hafi verið sáttur við starfsframa sinn                                                                                             

 Já □ 

 Nei □ 

 Annað? ___________________________________________________________ 

 

Hver var fjárhagsleg staða íbúans á fullorðinsárum 
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 Efnamikill □ 

 Millistétt □ 

 Láglaunastétt □ 

 

Heilsufar og lífsviðburðir þessi hluti listans er hannaður eftir viðtal í samræmi við niðurstöður 

Lenti íbúi í alvarlegu slysi (á lífsleiðinni)  

Sjúkdómar íbúa sem höfðu áhrif á virkni og getu  

Áföll íbúa (til dæmis missir maka eða barns)                                                                                                                                             

Mikilvægur lífsviðburður íbúa                                                                                                               

 

Áhugamál og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu  

Hver eru áhugamál íbúa? 

  Fyrir búsetu á hjúkrunarheimili? _____________________________________ 

  Eftir að hafa flutt á hjúkrunarheimili? _________________________________ 

Hvað finnst íbúanum ánægjulegt að gera á hjúkrunarheimilinu? 

___________________________________________________________________________ 

Hvað vill íbúi hafa öðruvísi á hjúkrunarheimilinu? (til dæmis aðrar ósk um baðtíma) 

___________________________________________________________________________ 

Uppáhalds matur íbúa? 

___________________________________________________________________________ 

Hlutur sem er íbúanum kær (t.d stóll/píanó) 

___________________________________________________________________________ 

Hvað metur íbúi mikilvægast í lífinu í dag (t.d. sunnudagskaffi með fjölskyldu til dæmis) 

___________________________________________________________________________ 

Væntingar íbúa til framtíðarinnar? (t.d dvelja á hjúkrunarheimili til dæmis, langar að flytja aftur  heim) 
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Fylgiskjal E 

 

Fullunninn spurningarlisti fyrir starfsmenn til að meta þekkingu þeirra á íbúa 1 

 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Taktu þér um það bil 20 mínútur í að svara eftirfarandi spurningum 

• Hafðu í huga að þú ert beðinn að leggja mat á aðstæður og svara eftir bestu getu, eins og þú 

telur vera rétt.  

• Þessi spurningalisti er notaður í BS rannsóknarverkefni tveggja hjúkrunarfræðinema í Háskóla 

Íslands.  

• Öll svör verða meðhöndluð sem trúnaðarmál og starfsmenn hjúkrunarheimilisins fá ekki að sjá 

svör annarra starfsmanna.  

 

Rannsóknarnúmer starfsmanns______ 

Aldur starfsmanns ______   

 

1. Hvert er vinnuheiti þitt? (Hakaðu við rétt svar) 

 ____Starfsmaður í umönnun 

 ____Sjúkraliði 

 ____Hjúkrunarfræðingur 

 ____Annað    Hvað _____________ 

 

2. Hve lengi hefur þú unnið á þessu hjúkrunarheimili? 

___1-3 mánuði 

___3-12 mánuði 

___12 mánuði eða lengur 

 

3. Hvert er vinnuheiti þitt? (Hakaðu við rétt svar) 

 ____Starfsmaður í umönnun 

 ____Sjúkraliði 

 ____Hjúkrunarfræðingur 

 ____Annað    Hvað _____________ 
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4. Hve lengi hefur þú unnið á þessu hjúkrunarheimili? 

___1-3 mánuði 

___3-12 mánuði 

___12 mánuði eða lengur 

 

Rannsóknarnúmer íbúa_______________ 

 

Hakaðu við eða svaraðu á línu ef við á eftir því sem þú best veist um íbúann eða telur vera réttast 

Fjölskylda  

Hvar ólst íbúi upp? 

 Í borg 

 Í sveit  

  Þá hvar?   _______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvernig voru aðstæður á heimilinu? 

 Efnamikil fjölskylda  

 Millistétt  

 Fátækt  

 Veit ekki 

 

Hver/hverjir voru á heimilinu? 

Foreldrar/foreldri 

 Báðir foreldrar  

 Eitt foreldri  

 Stjúpforeldri/ar  

 Veit ekki 

Systkini 

 Eitt systkini  

 Fleiri en eitt systkini  

  Hve mörg? ________  

 Veit ekki 

 

Stjúpsystkini  

 Eitt stjúpsystkini 
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 Fleiri en eitt stjúpsystkini  

 Bjuggu aðrir á heimilinu?  

  Hvernig tengdust þeir íbúanum? 

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvernig telur þú að samband íbúans hafi verið við foreldra í æsku? 

 náið við föður og móður  

 náið við móður  

 náið við föður  

  Annað? ______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

 Ekki náið við föður og móður  

 Ekki náið við móður  

 Ekki náið við föður  

                    Annað? ________________________________________________________                                                        

 Veit ekki 

 

Hvernig voru hjúskaparhættir fyrr á æviskeiði 

 Hjónaband 

 Sambúð  

  Annað? _____________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hjúskaparhættir seinna á æviskeiði 

 Hjónaband 

 Sambúð  

  Annað? _____________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hversu mörg börn á íbúi?  

 Engin  

 1-2 börn  

 3-4 börn  
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 Fimm eða fleiri  

 Veit ekki 

 

Hversu mörg fósturbörn/stjúpbörn 

 Engin  

 1-2 börn  

 3-4 börn  

 Fimm eða fleiri  

 Veit ekki 

 

Hvaða barn/börn telur þú vera nánast íbúanum? 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Menntun og starfsævi   

Hvaða menntun hefur íbúi? eða Hvernig var skólagöngu háttað? 

 Gagnfræðipróf eða minna  

 Stúdentspróf  

 Iðnnám  

 Húsmæðraskóli/kvennaskóli 

  Hvaða?________________________________________________________ 

 Háskólapróf  

  Hvaða?_______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvert segir íbúinn að sé sitt ævistarf (t.d. sjómaður, húsfreyja eða verslunarmaður) 

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

Telur þú að íbúi hafi verið sáttur við starfs sitt /starfsframa                                                                                            

 Já  

 Nei  

  Annað? ________________________________________________________ 

 Veit ekki 
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Við hvað starfaði maki?  

________________________________________________________________________ 

 Veit ekki                                                                                                                                                                                           

 

Hvernig telur þú að fjárhagsleg staða íbúans hafi verið á fullorðinsárum 

 Efnamikill  

 Millistétt  

 Láglaunastétt  

 Annað?_________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Heilsufar og lífsviðburðir 

Hvernig hefur heilsufar íbúa verið?___________________________________________ 

 

Getur þú nefnt lífsviðburði úr æsku íbúa? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Getur þú nefnt lífsviðburði frá fullorðinsárum íbúa 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Getur þú nefnt lífsviðburði frá efri árum íbúa? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Áhugamál, félagsleg staða og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu  

Hvert telur þú vera áhugamál íbúa? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

Átti íbúi marga vini?  

 Já 
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 Nei 

 

 Veit ekki 

 

 

Hvað telur þú vera uppáhalds mat íbúa? 

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hlutur sem þú telur íbúanum vera kær (t.d stóll/píanó)? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 
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Fylgiskjal F 

 

Fullunninn spurningarlisti fyrir starfsmenn til að meta þekkingu þeirra á íbúa 2 

 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Taktu þér um það bil 20 mínútur í að svara eftirfarandi spurningum 

• Hafðu í huga að þú ert beðinn að leggja mat á aðstæður og svara eftir bestu getu, eins og þú 

telur vera rétt.  

• Þessi spurningalisti er notaður í BS rannsóknarverkefni tveggja hjúkrunarfræðinema í Háskóla 

Íslands.  

• Öll svör verða meðhöndluð sem trúnaðarmál og starfsmenn hjúkrunarheimilisins fá ekki að sjá 

svör annarra starfsmanna.  

 

Rannsóknarnúmer starfsmanns______ 

Aldur starfsmanns ______   

 

1. Hvert er vinnuheiti þitt? (Hakaðu við rétt svar) 

 ____Starfsmaður í umönnun 

 ____Sjúkraliði 

 ____Hjúkrunarfræðingur 

 ____Annað    Hvað _____________ 

 

2. Hve lengi hefur þú unnið á þessu hjúkrunarheimili? 

___1-3 mánuði 

___3-12 mánuði 

___12 mánuði eða lengur 

 

Rannsóknarnúmer íbúa_______________ 

 

Hakaðu við eða svaraðu á línu ef við á eftir því sem þú best veist um íbúann eða  telur vera réttast 

Fjölskylda  

Hvar ólst íbúi upp? 

 Í borg 
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 Í sveit  

  Þá hvar? ______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvernig voru aðstæður á heimilinu? 

 Efnamikil fjölskylda  

 Millistétt  

 Fátækt  

 Veit ekki 

 

Hver/hverjir voru á heimilinu? 

Foreldrar/foreldri 

 Báðir foreldrar  

 Eitt foreldri  

 Stjúpforeldri/ar  

 Veit ekki 

Systkini 

 Eitt systkini  

 Fleiri en eitt systkini  

  Hve mörg? _____  

 Veit ekki 

 

Hvernig telur þú að samband íbúans hafi verið við foreldra í æsku? 

 náið við föður og móður  

 náið við móður  

 náið við föður  

  Annað? ______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

 Ekki náið við föður og móður  

 Ekki náið við móður  

 Ekki náið við föður  

                    Annað? ________________________________________________________                                                        

 Veit ekki 
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Heilsufar foreldra__________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvernig voru hjúskaparhættir íbúa fyrr eða nú? 

 Giftur/gift 

 Ekkill/ekkja  

 Sambúð  

  Annað? _____________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Starf maka________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

 

Hvernig telur þú að samskipti íbúa hafi verið við maka áður en íbúi flutti á hjúkrunarheimili? 

 Náin  

 Ekki náin  

Annað? ______________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hversu mörg börn á íbúi?  

 Engin  

 1-2 börn  

 3-4 börn  

 Fimm eða fleiri  

 Veit ekki 

 

Hvaða barn/börn telur þú vera nánast íbúanum? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 Veit ekki 

 

Menntun og starfsævi   

Hvaða menntun hefur íbúi? eða Hvernig var skólagöngu háttað? 

 Gagnfræðipróf eða minna  



73 

 Stúdentspróf  

 Iðnnám  

 Húsmæðraskóli/Kvennaskóli 

  Hvaða?______________________________________________________ 

 Háskólapróf  

  Hvaða?_______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvert segir íbúinn að sé sitt ævistarf (t.d. sjómaður, húsfreyja eða verslunarmaður) 

_________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

                                                                                                                                                                                                    

Telur þú að íbúi hafi verið sáttur við starfs sitt /starfsframa                                                                                            

 Já  

 Nei  

  Annað? ________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hvernig telur þú að fjárhagsleg staða íbúans hafi verið á fullorðinsárum 

 Efnamikill  

 Millistétt  

 Láglaunastétt  

 Annað?_________________________________________________________ 

 Veit ekki 

Heilsufar og lífsviðburðir 

Hvernig hefur heilsufar íbúa verið? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Getur þú nefnt lífsviðburði úr æsku íbúa? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Getur þú nefnt lífsviðburði frá fullorðinsárum íbúa 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Getur þú nefnt lífsviðburði frá efri árum íbúa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Áhugamál, félagsleg staða og það sem veitir íbúa ánægju í lífinu  

Hvert telur þú vera áhugamál íbúa? 

 Fyrir búsetu á hjúkrunarheimili? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvað telur þú að íbúanum þyki ánægjulegt að gera á hjúkrunarheimilinu?  

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Átti íbúi marga vini?  

 Já 

 

 Nei 

 

 Veit ekki 

 

 

Hvað telur þú vera uppáhalds mat íbúa? 

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 

Hlutur sem þú telur íbúanum vera kær (t.d stóll/píanó)? 

___________________________________________________________________________ 

 Veit ekki 
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Fylgiskjal G 

 

Staðlaðir sjálfsmatslistar útfylltir af starfsmönnum íhlutunardeildar fyrir og eftir íhlutun. 

 

Þekking á íbúa 

Eftirfarandi fullyrðingar eru annars vegar lýsing á hvernig þú aflar þér upplýsinga um íbúa og hins 

vegar hversu vel þú telur þig þekkja þá. Lestu hverja fullyrðingu vel og skráðu viðeigandi tölustaf fyrir 

framan hana.  

Hér eru valmöguleikarnir 

1. Mjög ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Frekar sammála 

4. Mjög sammála 

 

__ Ég fæ upplýsingar úr framvindunótum um íbúa 

__ Ég þekki/hef lesið félagslega sögu íbúa 

__ Ég hef ekki tíma til að kynna mér félagslega sögu íbúa 

__ Mér finnst ég ekki hafa nægar upplýsingar um félagslega sögu íbúa 

__ Ég ræði við aðstandendur til að afla mér upplýsinga um hvað íbúar meta mikilvægt í lífinu 

__ Ég tel mig þekkja þá íbúa sem ég annast 

__ Ég þekki ekki hegðunarmynstur hvers og eins  sem ég annast 

__ Ég veit hvað íbúum líkar 

__ Mér finnst erfitt að halda uppi samræðum við íbúa þar sem ég veit ekki  nógu mikið um þá 

__ Ég tel umönnun ekki taka mið af persónulegum lífsgildum íbúa 

__ Þegar ég aðstoða íbúa við daglegar athafnir  tek ég mið af fyrri háttum og  

venjum sem þeir höfðu á eigin heimili 

__ Ég er meðvituð/aður um getu sem íbúar búa enn yfir og virkja hana við umönnun 

__ Tekið er mið af áhugamálum og óskum um fæðuval íbúa daglega 

__ Mér finnst ég ekki þekkja sérstöðu hvers íbúa 

 

Samskipti starfsmanna við íbúa 

Eftirfarandi fullyrðingar lýsa samskiptum starfsmanna og íbúa. Lestu fullyrðingarnar vandlega og 

leggðu mat á þá nálgun sem þú hefur haft í umönnun síðastliðna viku. Skráðu viðeigandi tölustaf 

framan við þá fullyrðingu sem á best við  
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1. Aldrei 

2. Stundum 

3. Oft 

4. Alltaf 

__ Ég nota húmor í samskiptum við íbúa 

__ Ég fæ leyfi hjá íbúa áður en ég snerti hann 

__ Ég læt íbúa vita um þá félagslegu viðburði sem eru í boði á hjúkrunarheimilinu  

__ Ég ræði við íbúa um dægurmál og atburði sem eiga sér stað í samfélaginu utan 

hjúkrunarheimilisins 

__ Ég ræði við íbúa um persónuleg mál þeirra 

__ Ég ræði við íbúa um mitt persónulega líf  

__ Ég ræði við íbúa um þá umönnun sem veitt er  

 

Samskipti milli starfsmanna  

Eftirfarandi staðhæfingar vísa til samskipta sem eiga sér stað milli starfsmanna. Lestu fullyrðingarnar 

vel yfir og reyndu að meta hversu vel þær eiga við samskipti þín undanfarna daga. Lestu hverja 

fullyrðingu vel og skráðu viðeigandi tölustaf fyrir framan hana.  

 

1. Aldrei  

2. Stundum 

3. Oft 

4. Alltaf 

__ Ég miðla upplýsingum um íbúa sem ég tel að muni gagnast öðrum starfsmönnum 

__ Starfsmenn segja mér frá breytingum á líkamlegri heilsu íbúa 

__ Ég spyr aðra starfsmenn um hvað ég ætti að vita áður en ég veiti umönnun 

__ Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta gert íbúa virkari í eigin umönnun 

__ Ég deili aðferðum með öðrum starfsmönnum sem geta hjálpað til við erfiða hegðun íbúa 

__ Ég ræði við aðra starfsmenn til að finna mögulega skýringu á hegðun íbúa 

__ Ég ræði við yfirmenn mína um nauðsyn þess að breyta ákveðnu verklagi sem hentar ekki lengur 

við umönnun íbúa 

__ Ég kem með tillögur til breytinga varðandi umönnun íbúa 

__ Ég tek þátt í að móta vinnureglur og starf  hjúkrunarheimilisins  

__ Ég veiti upplýsingar um íbúa við vaktaskipti 

__ Yfirmenn mínir taka tillit til óska starfsmanna þegar þeir taka ákvarðanir um umönnun íbúa 
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Fylgiskjal H 

 

Hálfstaðlaðar spurningar sem aðstandendur voru spurðir um eftir íhlutun. 

 

Viðtal við íbúa og aðstandendur þeirra í íhlutunarhóp  

Nafn íbúa_________________________________ 

 

Hver er ykkar upplifun á notkun myndrænnar lífssögu 

1. Finnst þér starfsmenn þekkja íbúann betur? 

2. Finnst þér að umönnun hafi breyst 

3. Er eitthvað annað sem þér finnst að þurfi að koma fram (hugmyndir að breytingum, eitthvað 

sem vantar upp á?) 
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Fylgiskjal I 

 

Hálfstaðlað viðtal við íbúa og aðstandendur í samanburðarhópi. 

 

Viðtal við íbúa og aðstandendur þeirra í samanburðarhóp 

Nafn íbúa_________________________________ 

 

Hver er ykkar upplifun á þjónustunni á hjúkrunarheimilinu 

1. Finnst þér starfsmenn þekkja íbúann 

a. Fær íbúinn að borða það sem hann langar í  

b. Sinnir hann þeirri virkni sem hann hefur áhuga og getu til 

c. Fjölskyldu íbúans 

d. Fyrri starfsævi 

2. Finnst þér lífsgildi í búans höfð í heiðri með tilliti til persónuleika hans? 

3. Finnst þér líkamlegum þörfum íbúans vera mætt 

a. Böðun 

b. Klæðnaður 

c. hreinlæti 

4. hvernig finnst þér samskipti starfsmenn vera við íbúa 

5. Finnst þér að umönnun hafi breyst á undanförnum vikum 
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Fylgiskjal Í 

 

Upplýst samþykki fyrir forprófun að rannsókninni „Notkun lífssögu til bættrar umönnunar á 

hjúkrunarheimilum“. Fyrir íbúa og aðstandendur þeirra í íhlutunarhópi. 

 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning af notkun lífssögu í umönnun fólks með greinda 

heilabilun  Þessi forprófun að rannsókn gengur út á að afla upplýsinga um lífssögu frá íbúum á 

heilabilunardeild, með hjálp náins aðstandenda þeirra og nýta þær sjónrænt í fjórar vikur og kanna 

hvort auknar upplýsingar um íbúa hafi áhrif á umönnun þeirra 

Óskað er eftir að fá að taka viðtal við íbúa og aðstandanda hans til að afla upplýsinga um líf 

íbúans.  Gera má ráð fyrir að viðtalið taki 30 mínútur við upphaf rannsóknar og 10 mínútur eftir að 

rannsókn er lokið þar sem spurt verður um upplifuð gæði umönnunar. Viðtöl fara fram á 

hjúkrunarheimilinu á þeim tíma sem hentar íbúum og aðstandendum þeirra. Óskað er eftir að íbúi 

og/eða aðstandendur veiti aðgang að ljósmyndum sem tengjast lífi íbúans. Upplýsingar um líf og störf 

íbúans og ljósmyndir verða nýttar til að útbúa veggspjald um líf viðkomandi einstaklings. Óskað er eftir 

að fá að hafa samband við aðstandanda ef rannsakendur telja þörf er á frekari upplýsingum við gerð 

veggspjaldsins. 

Ef þú veitir samþykki fyrir þátttöku er það þér að kostnaðarlausu, en þátttakendur fá þakklætisvott 

fyrir framlag sitt, páskaegg frá óháðum aðila. Heitið er nafnleynd og upplýsingar verður ekki hægt að 

rekja til einstaklinga eftir úrvinnslu. Öll gögn verða í höndum rannsakenda eftir að greinanlegum 

persónuupplýsingum hefur verið eytt. Óskað er eftir að viðtölin verði hljóðrituð til að tryggja að rétt 

verði eftir viðmælanda haft. Viðtölum verður eytt þegar gerð veggspjalda er lokið. Rannsóknin mun 

ekki hafa nein áhrif á þig eða fjölskyldu þína, en upplýsingarnar geta nýst til þess að bæta gæði 

umönnunar. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er og þér er ekki skylt að svara öllum 

spurningum sem fyrir þig er lagðar. Hættir þú þátttöku mun það ekki hafa nein áhrif á umönnun þína 

eða aðstandanda þinn en það getur haft áhrif á úrvinnslu gagna og valdið hugsanlegri skekkju á 

niðurstöðum.  

 

Rannsóknin er gerð í samræmi við ákvæði Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum og 

hefur verið samþykkt af siðaráði Hrafnistu, Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. Bakgrunnsupplýsingar 

um íbúa verða fengnar frá deildarstjórum á Hrafnistu til þess að spara tíma.  

 

Rannsakendur eru Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir, nemar á lokaári í 

hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og rannsóknin er BSc verkefni þeirra. Hún er unnin undir leiðsögn  

Ástu Thoroddsen, hjúkrunarfræðings og prófessors í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir að fengið um hana upplýsingar 

sem um getur á upplýsingablaði og ég hef í minni vörslu. Ég mun reyna að fylgja rannsóknaráætlun og 
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koma til viðtals þegar þess er óskað. Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án 

skýringa. Mér hefur verið tjáð að ákvæðum Helsinkisáttmálans sé fullnægt í þessari rannsókn.  

 

Ábyrgðaraðili  

Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur og prófessor í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sími: 

8931865, netfang: astat@hi.is 

 

Kærar þakkir  

Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir 

Hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands 

Símar 8235537 og 8681180 

 

                                                                                 Dags. ________________________  

 

 

Undirskrift íbúa __________________________________________  

Undirskrift aðstandenda______________________________________ 

 

Vottar _____________________________________________ 
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Fylgiskjal J 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í forprófun að rannsókninni „Notkun lífssögu til bættrar umönnunar á 

hjúkrunarheimilum“ fyrir starfsmenn hjúkrunarheimilis, íhlutunarhópur 

 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning af notkun lífssögu í umönnun fólks með greinda 

heilabilun  Þessi rannsókn gengur út á að afla lífssöguupplýsinga frá íbúum á heilabilunardeild, með 

hjálp náins aðstandanda þeirra og nýta þær sjónrænt í fjórar vikur og kanna hvort auknar upplýsingar 

um íbúa hafi áhrif á umönnun þeirra. 

Tvær tegundir spurningalista verða lagðir fyrir starfsmenn á tveimur tímapunktum, við upphaf 

rannsóknar og aftur að fjórum viknum liðnum. Annar spurningarlistinn er sjálfsmat starfsmanna á 

starfsháttum og hinn varðar þekkingu starfsmanna á íbúum. Áætlaður þáttökutími er 30 mínútur í hvort 

skipti. Spurningalistarnir verða lagðir fyrir á vinnutíma, á þeim tíma sem talinn er hentugur.  

 

Ef þú veitir samþykki fyrir þátttöku er það þér að kostnaðarlausu en þátttakendur fá þakklætisvott 

fyrir framlag sitt, páskaegg frá óháðum aðila. Heitið er nafnleynd og upplýsingar verður ekki hægt að 

rekja til einstaklinga eftir úrvinnslu. Öll gögn verða í höndum rannsakenda eftir að greinanlegum 

persónuupplýsingum hefur verið eytt. Rannsóknin mun ekki hafa nein áhrif á starf þitt en 

upplýsingarnar geta nýst til þess að bæta gæði umönnunar. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er og þér er ekki skylt að svara öllum spurningum sem fyrir þig er lagðar. Hættir þú þátttöku mun 

það ekki hafa nein áhrif á umönnun íbúans en það getur haft áhrif á úrvinnslu gagna og valdið 

hugsanlegri skekkju á niðurstöðum.  

 

Rannsóknin er gerð í samræmi við ákvæði Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum og 

hefur verið samþykkt af siðaráði Hrafnistu, Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. Bakgrunnsupplýsingar 

um íbúa verða fengnar frá deildarstjórum á Hrafnistu til þess að spara tíma.  

 

Rannsakendur eru Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir, nemar á lokaári í 

hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og rannsóknin er BSc verkefni þeirra. Hún er unnin undir leiðsögn  

Ástu Thoroddsen, hjúkrunarfræðings og prófessors í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Ég undirritaður samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir að hafa fengið um hana upplýsingar 

sem um getur á upplýsingablaði og ég hef í minni vörslu. Ég mun reyna að fylgja rannsóknaráætlun og 

koma til viðtals þegar þess er óskað. Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án 

skýringa. Mér hefur verið tjáð að ákvæðum Helsinkisáttmálans sé fullnægt í þessari rannsókn.  

 

Ábyrgðaraðili  
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Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur og prófessor í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sími: 

8931865, netfang: astat@hi.is 

 

Kærar þakkir  

Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir 

Hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands 

Símar 8235537 og 8681180 

 

                                                                                 Dags. ________________________  

 

 

Undirskrift __________________________________________  
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Fylgiskjal K 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í forprófun að rannsókninni „Notkun lífssögu til bættrar umönnunar á 

hjúkrunarheimilum“. Fyrir íbúa og aðstandendur í samanburðarhópi. 

 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning af notkun lífssögu í umönnun fólks með greinda 

heilabilun. Íbúar á þessari deild eru í samanburðarhópi rannsóknar til þess að meta hvort meiri 

þekking starfsmanna á lífi og starfi íbúa með heilabilun á hjúkrunarheimilum skili sér í betri umönnun. 

Þar sem aðstandandi þinn (íbúi) er  í samanburðarhópi verður engin íhlutun gerð á þessari deild, en 

óskað er eftir að þú takir þátt í forprófun þessarar rannsóknar með því að svara spurningum sem lúta 

að umönnun hans með fjögurra vikna millibili.  

Viðtölin fara fram á hjúkrunarheimilinu á þeim tíma sem hentar íbúum og aðstandendum þeirra. 

Gera má ráð fyrir að viðtalið taki um 10 mínútur að hámarki í hvort skipti. 

 

Ef þú veitir samþykki fyrir þátttöku er það þér að kostnaðarlausu en þátttakendur fá þakklætisvott 

fyrir framlag sitt, páskaegg frá óháðum aðila. Heitið er nafnleynd og upplýsinga verður ekki hægt að 

rekja til einstaklinga eftir úrvinnslu. Öll gögn verða í höndum rannsakenda eftir að greinanlegum 

persónuupplýsingum hefur verið eytt. Rannsóknin mun ekki hafa nein áhrif á aðstandanda þinn en 

upplýsingarnar geta nýst til þess að bæta gæði umönnunar. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er og þér er ekki skylt að svara öllum spurningum sem fyrir þig er lagt. Hættir þú þátttöku hefur 

það áhrif úrvinnslu gagna og hugsanlegri skekkju á niðurstöðum.  

 

Rannsóknin er gerð í samræmi við ákvæði Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum og 

hefur verið samþykkt af siðaráði Hrafnistu, Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. Bakgrunnsupplýsingar 

um íbúa verða fengnar úr upplýsingaskrá á Hrafnistu til þess að spara tíma.  

 

Rannsakendur eru tveir nemar á lokaári í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og rannsóknin er BSc 

verkefni. Hún er unnin undir leiðsögn hjúkrunarsérfræðings, Ástu Thoroddsen hjúkrunarfræðingur og 

prófessor í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

 

Ég undirritaður samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir að hafa fengið um hana upplýsingar 

sem um getur á upplýsingablaði og ég hef í minni vörslu. Ég mun reyna að fylgja rannsóknaráætlun og 

koma til eftirlits þegar þess er krafist. Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án 

skýringa. Mér hefur verið tjáð að ákvæðum Helsinkisáttmálans sé fullnægt í þessari rannsókn.  

 

Ábyrgðaraðili  
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Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur og prófessor í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sími: 

8931865, netfang: astat@hi.is 

 

Kærar þakkir  

Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir 

Hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands 

Símar 8235537 og 8681180 

 

                                                                                 Dags. ________________________  

 

 

Undirskrift __________________________________________  

 

Vottar ______________________________________________ 
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Fylgiskjal L 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni „Notkun lífssögu til bættrar umönnunar á 

hjúkrunarheimilum“. Fyrir starfsmenn hjúkrunarheimilis, samanburðarhópur. 

 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning af notkun lífssögu í umönnun fólks með greinda 

heilabilun. Starfsmenn á þessari deild eru í samanburðarhópi rannsóknar til þess að meta hvort meiri 

þekking starfsmanna á lífi og starfi íbúa með heilabilun á hjúkrunarheimilum skili sér í betri umönnun. 

Þar sem þú ert  í samanburðarhópi verður engin íhlutun gerð á þessari deild, en óskað er eftir að þú 

takir þátt í forprófun við upphaf þessarar rannsóknar með því að svara spurningum sem lúta að 

umönnun íbúa. Spurningarlistinn er sjálfsmat starfsmanna á starfsháttum og áætlaður þáttökutími er 

um 10 mínútur. Spurningalistarnir verða lagðir fyrir á vinnutíma, á þeim tíma sem talinn er hentugur.  

 

Ef þú veitir samþykki fyrir þátttöku er það þér að kostnaðarlausu en þátttakendur fá þakklætisvott fyrir 

framlag sitt, páskaegg frá óháðum aðila. Heitið er nafnleynd og upplýsinga verður ekki hægt að rekja 

til einstaklinga eftir úrvinnslu. Öll gögn verða í höndum rannsakenda eftir að greinanlegum 

persónuupplýsingum hefur verið eytt. Rannsóknin mun ekki hafa nein áhrif á starf þitt en 

upplýsingarnar geta nýst til þess að bæta gæði umönnunar. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er og þér er ekki skylt að svara öllum spurningum sem fyrir þig er lagðar. Hættir þú þátttöku mun 

það ekki hafa nein áhrif á umönnun íbúans en það getur haft áhrif á úrvinnslu gagna og valdið 

hugsanlegri skekkju á niðurstöðum.  

 

Rannsóknin er gerð í samræmi við ákvæði Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum og 

hefur verið samþykkt af siðaráði Hrafnistu, Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. Bakgrunnsupplýsingar 

um íbúa verða fengnar frá deildarstjórum á Hrafnistu til þess að spara tíma.  

 

Rannsakendur eru Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir, nemar á lokaári í hjúkrunarfræði 

við Háskóla Íslands og rannsóknin er BSc verkefni þeirra. Hún er unnin undir leiðsögn  Ástu 

Thoroddsen, hjúkrunarfræðings og prófessors í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Ég undirritaður samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir að hafa fengið um hana upplýsingar 

sem um getur á upplýsingablaði og ég hef í minni vörslu. Ég mun reyna að fylgja rannsóknaráætlun og 

koma til viðtals þegar þess er óskað. Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án 

skýringa. Mér hefur verið tjáð að ákvæðum Helsinkisáttmálans sé fullnægt í þessari rannsókn.  

 

Ábyrgðaraðili  
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Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur og prófessor í Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sími: 

8931865, netfang: astat@hi.is 

 

Kærar þakkir  

Erna Gunnþórsdóttir og Guðfríður Hermannsdóttir 

Hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands 

Símar 8235537 og 8681180 

 

                                                                                 Dags. ________________________  

 

 

Undirskrift __________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


