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Ágrip 

Einn af gæðavísum gjörgæslu er ánægja aðstandenda með þjónustuna. Mikilvægt er að mæla hana 

með staðfærðum mælitækjum en slíkt mælitæki er ekki til hér á landi. Meginmarkmið og tilgangur 

þessa rannsóknarverkefnis var að þýða, staðfæra og forprófa mælitækið: Ánægja aðstandenda með 

umönnun á gjörgæsludeild (e. Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit, FS-ICU (24)) á 

íslenskum gjörgæsludeildum og nota niðurstöður forprófunarinnar til að meta notagildi hans við 

íslenskar aðstæður. Fræðilegar heimildir um upplifun aðstandenda af gjörgæsludeildum voru 

kannaðar með það að markmiði að kanna samræmi milli þeirra og niðurstaðna forprófunarinnar. Með 

þeim samanburði átti að meta notagildi mælitækisins á íslenskum sjúkrahúsum. 

Við þýðingu spurningalistans yfir á íslensku var stuðst við aðferðir MAPI-stofnunarinnar. 

Þýðingarferlið var tímafrekt en gekk vel og voru smávægilegar breytingar gerðar frá upprunalega 

spurningalistanum á orðalagi og uppbyggingu spurninga. Endanlegu drögin að spurningalistanum 

innihalda 29 spurningar auk sex bakgrunnsspurninga. 

Gerð var megindleg lýsandi þverskurðarrannsókn við forprófun spurningalistans sem fram fór í apríl 

2014. Hentugleikaúrtak tólf aðstandenda sjúklinga sem lágu inni (> 48 klst) á gjörgæsludeildum 

Landspítalans við Hringbraut og í Fossvogi svöruðu spurningalistanum og var tölfræðiforritið SPSS 

notað við úrvinnslu gagna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að almennt gekk þátttakendum vel að svara 

spurningalistanum. Við úrvinnslu gagnanna komu í ljós nokkur atriði sem hafa þarf í huga við gerð 

endanlegu útgáfu spurningalistans en þau voru uppröðun og orðalag vissra svarmöguleika og þörf á 

fleiri svarmöguleikum við ákveðnum spurningum. Ánægja þátttakenda var mikil með veitta umönnun, 

samskipti og umhverfi gjörgæslunnar, en jafnframt ríkti viss óánægja með umfang stjórnar yfir meðferð 

sjúklings. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir á efninu sem staðfestir gildi 

mælitækisins. Þörf er á að lagfæra þær athugasemdir sem upp komu við svörun spurningalistans og 

framkvæma stærri rannsókn til að fá betra alhæfingargildi svo hægt verði að nota niðurstöður til að 

bæta gæði þjónustunnar við gjörgæslusjúklinga og aðstandendur þeirra. 

 

Lykilorð: FS-ICU 24, ánægja, aðstandendur, umönnun, gjörgæsludeild, mælitæki, spurningalisti, 

forprófun, fjölskylduhjúkrun, Calgary hugmyndafræði, umhverfi, QODD, HADS.   
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Abstract 

Family satisfaction with the care they and their family member received during the family member´s 

stay in the intensive care unit is one of the ICU´s best quality indicators. An instrument which 

measures this has not been available in Icelandic. The purpose of this research essay was to 

translate, localize and pre-test the Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit, FS-ICU 

(24) survey in the intensive care units in The National University Hospital of Iceland. Existing research 

on the subject of family member´s experience of the intensive care unit was explored in order to 

compare it with the outcome of the pre-testing. That comparison could then be used to evaluate the 

instruments applicability in Icelandic hospitals.  

Translation of the survey was conducted according to the MAPI Research Institute´s guidelines. 

The translation process was time consuming but successful. Minor alterations were made to the 

content and the order of questions. The translated version contains 29 questions plus six demographic 

questions.  

The pre-testing of the survey, which took place in April 2014, was a quantitative, descriptive cross-

sectional study. A convenience sample of twelve family members of patients staying (> 2 days) in the 

ICU´s located in Hringbraut or Fossvogur during April 2014 answered the survey. The SPSS software 

was used to process data.  

The results show that generally family members had no trouble answering the survey but a few 

areas of improvement came to light during processing of the surveys. They involved the wording and 

lineup of certain answers and the need for additional answers to certain questions and should be 

addressed before further retesting of this list. Participants felt great satisfaction in regards to care, 

communication and the ICU environment but certain dissatisfaction was evident in regards to control 

over their family member´s care. These findings are consistent with earlier research on this subject 

which verifies the instruments applicability. 

It is needed to address the comments made during the pretesting an then further study involving a 

bigger sample resulting in better transferability is needed in order to use the results to improve the 

quality of care ICU patients and their family members receive.  

 

Keywords: FS-ICU 24, satisfaction, family members, care, Intensive Care Unit, instrument, 

questionnaire, pre-testing, family nursing, Calgary, environment, QODD, HADS. 

 

 

 

 



6 

Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinendum okkar, dr. Herdísi Sveinsdóttur prófessor og Lovísu Baldursdóttur 

sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun, kærlega fyrir góða leiðsögn, aðstoð og þolinmæði við gerð þessa 

rannsóknarverkefnis. 

 

 Auk þess fá eftirtaldir aðilar miklar þakkir: 

Jóhanna Sesselja Erludóttir fyrir bakþýðingu spurningalistans, 

Marianne Hólm Bjarnadóttir, hjúkrunardeildarstjóri og annað starfsfólk gjörgæsludeildar 12B á 

Landspítala við Hringbraut, fyrir aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar, 

Kristín I. Gunnarsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri og annað starfsfólk gjörgæsludeildar E6 á Landspítala í 

Fossvogi, fyrir aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar, 

Hörður Þorgilsson Ph.D., sérfræðingur í klínískri sálfræði á Landspítalanum fyrir að vera þátttakendum 

innan handar eftir svörun spurningalistans ef þörf var fyrir það.  

 

Aðstandendum og sjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni þökkum við kærlega fyrir þátttökuna. 

 

Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir endalausa þolinmæði og stuðning sem þær veittu 

okkur meðan á námi okkar hefur staðið.  



7 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 4 

Abstract..................................................................................................................................................... 5 

Þakkir ........................................................................................................................................................ 6 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 7 

Myndaskrá ................................................................................................................................................ 9 

1 Inngangur ...........................................................................................................................................10 

2 Fræðileg samantekt ...........................................................................................................................12 

2.1 Hugmyndafræði rannsóknarinnar: Fjölskylduhjúkrun ............................................................... 12 

2.2 Fjölskylduhjúkrun á Landspítala ............................................................................................... 13 

2.3 Dvöl á gjörgæslu ....................................................................................................................... 14 

2.4 Þarfir og líðan aðstandenda ...................................................................................................... 15 

2.5 Þarfir og líðan sjúklinga ............................................................................................................ 18 

3 Aðferðir ...............................................................................................................................................19 

3.1 Rannsóknarsnið ........................................................................................................................ 19 

3.2 Úrtak ......................................................................................................................................... 19 

3.3 Mælitæki ................................................................................................................................... 19 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki ........................................................................................................... 20 

3.5 Þýðing og forprófun spurningalistans ....................................................................................... 21 

3.6 Gagnasöfnun ............................................................................................................................ 23 

3.7 Siðferðilegir þættir ..................................................................................................................... 23 

3.8 Tölfræðileg úrvinnsla ................................................................................................................ 24 

4 Niðurstöður.........................................................................................................................................25 

4.1 Endanleg drög spurningalistans ............................................................................................... 25 

4.2 Forprófun spurningalistans ....................................................................................................... 25 

4.3 Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild ............................................................ 26 

4.3.1 Bakgrunnsupplýsingar .................................................................................................... 26 

4.3.2 Umhverfið á gjörgæsludeild ............................................................................................ 27 

4.3.3 Samskipti ........................................................................................................................ 27 

4.3.4 Stuðningur og umhyggja ................................................................................................ 28 

4.3.5 Þátttaka í ákvörðunartöku og stjórn á umönnun og meðferð ......................................... 29 

5 Umræður ............................................................................................................................................31 

5.1 Forprófun spurningalistans ....................................................................................................... 32 

5.2 Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild ............................................................ 33 

5.2.1 Bakgrunnsupplýsingar .................................................................................................... 33 

5.2.2 Umhverfið á gjörgæsludeild ............................................................................................ 33 

5.2.3 Samskipti ........................................................................................................................ 34 

5.2.4 Mat á veittum stuðningi og umhyggju ............................................................................. 35 

5.2.5 Þátttaka í ákvörðunartöku og stjórn á meðferð .............................................................. 35 

Ályktanir ..................................................................................................................................................37 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................38 



8 

Fylgiskjöl .................................................................................................................................................41 

Fylgiskjal 1. Leyfi frá Siðanefnd....................................................................................................... 41 

Fylgiskjal 2. Leyfi frá yfirlæknum og deildarstjórum ........................................................................ 42 

Fylgiskjal 3. Kynningarbréf til þátttakenda ....................................................................................... 43 

Fylgiskjal 4. Íslensk þýðing spurningalistans FS-ICU (24) .............................................................. 45 

Fylgiskjal 5. Upprunalegi spurningalistinn ....................................................................................... 54 

 



9 

Myndaskrá 

Mynd 1 Hversu ánægðir þátttakendur voru með þætti sem tengjast upplýsingagjöf. ........................... 28 
Mynd 2 Hvernig umönnun veitti starfsfólk ættingja þínum? .................................................................. 29 
Mynd 3 Þátttaka aðstandenda í umönnun og meðferð á ættingja sínum. ............................................ 30 
 

  



10 

 

1 Inngangur  

Sjúklingar sem liggja inni á gjörgæsludeildum eru meðal veikustu sjúklinga sem liggja inni á 

sjúkrahúsum hverju sinni. Þeir eru oft ekki færir um að tjá sig um óskir varðandi eigin meðferð vegna 

veikinda sinna og því fellur sú ábyrgð oft í skaut aðstandenda þeirra. Samskipti aðstandenda og 

heilbrigðisstarfsfólks eru því oft mikil og náin og er ánægja aðstandenda sjúklinga með samskiptin því 

einn besti mælikvarðinn á gæði þeirrar umönnunar sem veitt er.  

Tilgangur þessa verkefnis er að þýða og forprófa mælitækið Ánægja aðstandenda með umönnun á 

gjörgæsludeildum (e. The family satisfaction in the ICU, FS-ICU 24) Landspítalans. Höfundar 

upprunalega mælitækisins eru Daren K. Heyland og Joan E. Tranmer, en þau starfa meðal annars á 

rannsóknarsviði við Kingston General Hospital í Bandaríkjunum. Heyland er sérfræðingur í 

gjörgæslulækningum og Tranmer er sérfræðingur í hjúkrun og saman þróuðu þau mælitækið með það 

að markmiði að kanna ánægju aðstandenda með umönnun sjúklinga á gjörgæsludeildum. Þau töldu 

að þar sem dvöl aðstandenda á gjörgæsludeild geti verið mjög yfirþyrmandi, bæði vegna ástands 

sjúklings og einnig vegna umhverfisins á gjörgæslunni þyrfti að þróa mælitæki sem myndi meta þarfir, 

óskir og líðan þeirra. Hægt yrði síðan að nota niðurstöðurnar sem mælitækið myndi leiða í ljós til að 

bæta þjónustu og umönnun við þennan hóp og þannig auka gæði þjónustunnar sem veitt er á 

gjörgæslu (Heyland og Tranmer, 2001).  

Á árunum 2007 til 2011 var fjölskylduhjúkrun innleidd á Landspítalanum og var hún byggð að 

mestu leyti á Calgary hugmyndafræðinni. Rannsóknir á áhrifum innleiðingarinnar hafa leitt í ljós meiri 

ánægju aðstandenda með samskipti sín við hjúkrunarfræðinga og jafnframt meiri ánægju 

hjúkrunarfræðinga með þá umönnun sem þeir hafa veitt aðstandendum auk þess sem þeir upplifa 

ættingja sem minni byrði í störfum sínum (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Saveman, 2011). Auk 

þess vilja sjúklingar hafa aðstandendur hjá sér, en það minnkar kvíða þeirra og eykur jafnframt 

öryggistilfinningu (Aro, Pietilä og Vehviläinen-Julkunen, 2012). Mat aðstandenda á veittum stuðningi 

frá starfsfólki er því einn af gæðavísum í starfi hjúkrunarfræðinga. 

Megininntak hugmyndafræðinnar er að veikindi séu viðfangsefni fjölskyldna og þau hafi áhrif á alla 

innan hennar á grundvelli viðhorfa og samskipta innan fjölskyldunnar. Með góðri upplýsingaöflun, 

nærgætni og vel ígrunduðum samtölum við fjölskyldumeðlimi, þar sem þeir eru hvattir til að tjá sig um 

upplifun sína af bráða- og langvinnum veikindum, getur hjúkrunarfræðingur stuðlað að því að létta 

þjáningar fjölskyldna og stuðlað að breytingum á heilbrigðisvanda þeirra (Landspítali, e.d.) 

Stefnumótun Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga fram til ársins 2020 felst í því að viðfangsefni 

hjúkrunarfræðinga sé ekki aðeins skjólstæðingurinn sjálfur heldur einnig hans nánustu, enda sé hver 

manneskja með margar hliðar sem öllum þarf að huga að. Má þar nefna andlegt og líkamlegt ástand 

og sálfélagslegir þætti. Takmarkið er því að veita heildstæða hjúkrun (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt tengsl milli ýmissa þátta eins og samskipta milli aðstandenda og 

starfsfólks gjörgæslunnar, umhverfis og viðmóts á gjörgæsludeild, hæfnis starfsfólks gjörgæslunnar og 

upplifunar aðstandenda af dvöl sjúklings á gjörgæslunni. Allir þessir þættir hafa bein áhrif til að auka 
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eða minnka ánægju þeirra. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að aðstandendur upplifa þunglyndi, kvíða 

og jafnvel áfallstreituröskun eftir að hafa átt aðstandanda sem lá inni á gjörgæsludeild (Wartella, 

Auerbach og Ward, 2009; Paparrigopoulosa o.fl., 2006). 

Fjölskyldumeðlimir nota ýmsar leiðir til að kljást við líðan sína. Rannsókn Wartella og félaga sýndi 

að þeir notast bæði við tilfinningamiðuð og verkmiðuð bjargráð. Til tilfinningamiðaðra bjargráða telst til 

dæmis að leita merkinga í þjáningunni, að endurskilgreina veikindi sjúklingsins sem og afneitun. Til 

verkmiðaðara bjargráða teljast athafnir eins og að kynna sér gjörgæsludeildina og kanna allar leiðir 

sem fólk getur nýtt sér til aðstoðar og að taka þátt í umönnun, til dæmis munnhirðu og aðstoð við 

mötun. Verkmiðuð bjargráð virtust hjálpa aðstandendum meira þar sem þau ýta undir þá tilfinningu 

aðstandenda að þeir hafi einhverja stjórn á aðstæðunum og geta hálpað sjúklingnum (Wartella o.fl., 

2009). 

Samkvæmt fjölmörgun erlendum rannsóknum (Osborn o.fl., 2012; Obringer o.fl., 2012; Prachar 

o.fl., 2010) virðast helstu þarfir aðstandenda vera stjórn yfir meðferð sjúklingsins, að fá heiðarleg svör 

við spurningum, að geta heimsótt sjúklinginn hvenær sem er, að finna að starfsfólk beri umhyggju fyrir 

sjúklingnum, að fá nákvæm svör um framvindu sjúklingsins og að fá upplýsingar um horfur 

sjúklingsins. Það eru því gæði samskipta sem skipta meginmáli, að heilbrigðisstarfsfólkið sé heiðarlegt 

við aðstandendur, umhyggjusamt gagnvart sjúklingum og aðstandendunum og hæft í starfi. 

Ánægja aðstandenda hefur verið könnuð að einhverju leyti hér á landi (Eydís o.fl., 2012;  

Jonsdottir, 2007), en ekki hefur verið til heppilegt mælitæki til að mæla hana á gjörgæsludeildum. 

Rannsakendur telja mikilvægt að bæta úr því með það að markmiði að bæta þjónustu við bæði 

sjúklinga sem liggja inni á gjörgæsludeildum og  aðstandendur þeirra. 

Rannsóknarspurningarnar sem höfundar munu leita svara við eru tvær.  

Hverjar eru helstu þarfir aðstandenda gjörgæslusjúklinga samkvæmt nýjustu rannsóknum og 

hvernig er líðan þeirra? 

Hvernig gagnast mælitækið FS-ICU (24) til að meta þessa þætti aðstandenda á íslenskum 

gjörgæsludeildum? 

Í ritgerðinni verður farið yfir stöðu þekkingar á ánægju og þörfum aðstandenda erlendis og hér á 

landi í fræðilegri samantekt. Næst verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var við þýðingu og 

forprófun á mælitækinu. Niðurstöður forprófunarinnar verða kynntar og í umræðukaflanum verður 

leitast við að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Niðurstöður forprófunarinnar um ánægju 

aðstandenda verða svo túlkaðar i samanburði við fræðilegu samantektina. Í lokin verður lagt mat á 

gildi mælitækisins við íslenskar aðstæður, hvernig til tókst við þýðingu mælitækisins og tillögur að 

rannsóknum sem mögulegt væri að framkvæma í kjölfar þessa verkefnis.   
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2 Fræðileg samantekt 

Þessi kafli snýr að fræðilegum hluta ritgerðarinnar þar sem erlendar og íslenskar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þörfum og líðan sjúklinga sem liggja á gjörgæslu og fjölskyldumeðlima þeirra verða 

skoðaðar. Sérstaða þarfa og líðan fjölskyldumeðlima gjörgæslusjúklinga verður skoðuð sérstaklega.  

Fjallað verður um hvað felst í fjölskylduhjúkrun sem er hugmyndafræðin að baki rannsókninni og 

hver staðan er á íslenskum gjörgæsludeildum hvað hana varðar. Loks verður gerð grein fyrir áhrifum 

umhverfisins og andrúmsloftsins inni á gjörgæsludeildum á þessa þætti. 

2.1 Hugmyndafræði rannsóknarinnar: Fjölskylduhjúkrun 

Veikindi eins meðlims fjölskyldu hafa áhrif á alla meðlimi hennar. Veikindin og áhrif þeirra á sjúklinginn 

hafa bein áhrif á líðan aðstandenda og þeirra líðan svo bein áhrif á sjúklinginn sjálfan (Wright og 

Leahey, 1999). Það er því ekki hægt að veita vandaða hjúkrun nema fjölskyldumeðlimir séu 

þátttakendur. Starf hjúkrunarfræðinga felst ekki einungis í því að sinna líkamlegum þörfum 

skjólstæðinga sinna heldur að veita heildræna hjúkrun. Í því felst að huga þarf að öllum þáttum sem 

skapa manneskju, sem eru líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. Breyting á fjölskyldumynstri og álag 

á fjölskyldumeðlimi eru tvær algengar hjúkrunargreiningar sem hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum 

nota við störf sín. Þessar hjúkrunargreiningar stuðla að því að samfella myndist þar sem hugað er að 

þessum málum.  

Aðstandendur upplifa ótta og vanlíðan þegar ástvinur þeirra verður veikur. Hjúkrunarfræðingur 

gegnir lykilhlutverki sem milligönguaðili við að afla upplýsinga um hvað sé verið að gera fyrir 

sjúklinginn og hvað hefur komið í ljós varðandi meðferð og miðla því til fjölskyldunnar. Jafnframt er 

hjúkrunarfræðingurinn andlit spítalans og sá aðili sem á í mestum samskiptum við sjúklinginn og 

fjölskyldu hans.  

Nýjustu niðurstöður styrkja það sem áður hefur verið sýnt fram á, að einn þáttur fjölskylduhjúkrunar 

ætti að vera að styrkja tilfinningu aðstandenda fyrir því að þeir hafi stjórn á aðstæðum með því að 

auka leiðir sem þeir geta komið beint að umönnun sjúklingsins eins fljótt og mögulegt er eftir að 

sjúklingurinn er lagður inn á gjörgæsludeild (Wartella, Auerbach, Ward., 2009).  Það gæti í byrjun verið 

frumkvæði hjúkrunarfræðings að skipuleggja reglulega fjölskyldufundi þar sem upplýst er um stöðu 

mála varðandi sjúklinginn en eftir því sem ástand sjúklingsins verður stöðugra geta fjölskyldumeðlimir 

orðið virkari í beinni umönnun, til dæmis með nuddi, aðstoð við böðun, munnhirðu og að gefa lyf . Sýnt 

hefur verið fram á að slíkar athafnir minnka neikvæðar tilfinningar aðstandenda eins og hjálparleysi og 

auka tilfinningu þeirra um sjálfsstjórn. Einnig eykur þessi þátttaka öryggistilfinningu sjúklinganna 

sjálfra. 

Gæðavísar eru tæki sem nýtast heilbrigðisstarfsfólki við að meta gæði, gagnsemi og árangur 

áveðinna verkferla eða athafna. Niðurstöður þeirra eru oftast á tölulegu formi og er markmið þeirra að 

tryggja að veitt sé umönnun sem er klínískt skilvirk, einstaklingshæfð, fjárhagslega hagkvæm og að 

umönnun sem sjúklingum og aðstandendum er veitt sé heildræn (Bowers, 2014). Með því að nota 

gæðavísa við fjölskylduhjúkrun er hægt að meta gæði þjónustunnar sem veitt er og geta þær 



13 

niðurstöður gefið starfsfólki og stjórnendum vísbendingar um það sem vel er gert og það sem betur 

má fara. 

2.2 Fjölskylduhjúkrun á Landspítala 

Á árunum 2007 til 2011 var fjölskylduhjúkrun innleidd á Landspítalanum. Byggt var á Calgary 

hugmyndafræðinni en sú hugmyndafræði var hönnuð af tveimur hjúkrunarfræðingum, Wright og 

Leahey, í byrjun tíunda áratugs síðustu aldar með það í huga að meta árangur af inngripum 

heilbrigðisstarfsfólks gagnvart aðstandendum sjúklinga í þeirra umsjá. Höfundar hennar töldu að 

hjúkrunarfræðingar einblíndu of mikið á inngrip gagnvart sjúklingum annars vegar eða á samskipti við 

fjölskyldumeðlimi hinsvegar. Til að auðvelda þeim að sinna báðum þáttum vel og hafa betri yfirsýn yfir 

það hvar inngripa væri þörf hönnuðu þeir staðlaða verkferla og síðan mælitæki til að meta árangur 

innleiðingarinnar. Mælitækin eru tvö, Calgary Family Interventions Model (CFIM) og Calgary Family 

Assessment Model (CFAM). CFIM er mælitæki sem kannar þrjú svið, það er vitsmunalegt, atferlislegt 

og tilfinningalegt. Það er hannað með það í huga að meta árangur af inngripum heilbrigðisstarfsfólks 

gagnvart aðstandendum sjúklinga í þeirra umsjá. CFAM kannar tengsl á milli fjölskyldumeðlima og 

hvaða áhrif þau hafa á þá. Það felur meðal annars í sér að gert er tengslakort (e. genogram) þar sem 

atriði eins og fjölskyldutengsl, atvinna meðlimana og gæði samskipta þeirra eru teiknuð upp 

myndrænt, gert fjölskyldulíkan og fram fer fjölskylduviðtal. Tilgangurinn með þessu er að koma auga á 

þau svið þar sem aðstandendur þurfa aðstoðar við (Wright og Leahey, 1994). 

Margar rannsóknir á árangri þessarar innleiðingar voru framkvæmdar á tímabilinu, allt frá BS-

ritgerðum til doktorsrannsókna. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu fram á að fjölskyldumeðlimir 

upplifðu meiri stuðning þegar markvisst var beitt aðferðum fjölskylduhjúkrunar (Landspítali, e.d.). 

Einnig kom í ljós meiri ánægja hjúkrunarfræðinga með þá hjúkrun sem þeir höfðu veitt 

aðstandendunum. Ein rannsókn sýndi að eftir að hafa hlotið þjálfun í aðferðum fjölskylduhjúkrunar 

fannst hjúkrunarfræðingunum flestum mun minni byrði vera af fjölskyldumeðlimunum. Eldri og 

reynslumeiri hjúkrunarfræðingar mátu það mun auðveldara að sinna fjölskyldunni heldur en yngri og 

reynsluminni hjúkrunarfræðingar (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Saveman, 2011). 

Helsta aðferðin sem hjúkrunarfræðingar búa yfir til að aðstoða fjölskyldumeðlimi er samtalið. 

Svokallað 15 mínútna meðferðarsamtal (Wright og Leahey, 1999) er leið fyrir hjúkrunarfræðinginn til 

að veita fjölskyldumeðlimum tækifæri til að létta á sér andlega en með því að gefa ákveðinn 

tímaramma fyrirfram, hámark 15 mínútur, er hægt að komast hjá því að samtalið verði of tímafrekt 

enda ber hjúkrunarfræðingurinn oftast ábyrgð á mörgum sjúklingum á hverri vakt og því ótækt að hann 

festi sig hjá einum aðila til lengri tíma. Hjúkrunarfræðingurinn aðstoðar fjölskyldumeðlimi við að finna 

jafnvægi milli þess að annast um sjúklinginn og sjálfa sig svo þeir verði ekki úrvinda, að kanna og 

sættast við tilfinningar sínar varðandi veikindi sjúklingsins og allt sem þeim fylgir og loks getur 

hjúkrunarfræðingurinn veitt upplýsingar um hagnýt atriði eins og réttindi fjölskyldna og sjúklinga og 

hvert skal leita þeirra, veitt upplýsingar um meðferðir og það sem er að gerast hjá sjúklingnum. 

Sýnt hefur verið að með því að fá tækifæri til að tjá sig um veikindi fjölskyldumeðlims og leita 

merkingar í því sem fjölskyldan er að ganga í gegnum minnkar það andlega vanlíðan. Fólk getur 

fengið skýrari sýn á ástandið eða fundið merkingu í þjáningunni. Rannsókn Helgu Jónsdóttur (2007) 
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snerist um samtöl við sjúklinga með langvinna lungnateppu (LLT) og maka þeirra. Pörunum fannst gott 

að geta talað um líf sitt við hjúkrunarfræðing sem gat hjálpað þeim að finna styrkleika sína og að finna 

merkingu í því sem þau voru að kljást við daglega með því að staldra við og tala um það sem var 

eitthvað sem kannski hafði ekki fundist tími fyrir í annríki hversdagsins.  

Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Erla Kolbrun Svavarsdottir og Birgir Hrafnkelsson (2012) hönnuðu 

nýlega íslenskt mælitæki sem ætlað var að meta hvernig fjölskyldur sjúklinga sem áttu við alvarleg 

veikindi að stríða mátu veittan stuðning. Mælitækið, Iceland-Family Perceived Support Questionnaire 

(ICE-FPSQ) er spurningalisti með 14 spurningum sem kannar tvö svið, annars vegar tilfinningalegan 

stuðning og hins vegar vitsmunalegan stuðning. Tilgangur mælitækisins er að meta árangur af 

hjúkrunarmeðferðum sem miða að því að hlúa að velferð fjölskyldumeðlima. Sérfræðingar sem notast 

við CFIM í rannsóknum sínum, yfirmenn innleiðingar fjölskylduhjúkrunar á Landspítalanum og dr. 

Lorraine Wright sem er einn af höfundum Calgary hugmyndafræðinnar veittu ráðgjöf við hönnun 

mælitækisins. Mælitækið reyndist vera mjög góð viðbót við að kanna gagnsemi hjúkrunarmeðferða 

sem beint er að aðstandendum alvarlega veikra sjúklinga og er hugsað sem tæki til að bæta við 

þekkingu og bæta þá þjónustu sem hjúkrunarfræðingar veita fjölskyldumeðlimum (Sveinbjarnardóttir 

o.fl., 2012). 

2.3 Dvöl á gjörgæslu 

Gjörgæsludeildir eru hátækniumhverfi þar sem allra veikustu sjúklingar sjúkrahúsa liggja, oft milli 

heims og helju. Algengt er að fólk þurfi stuðning með öndunarvél og séu til dæmis með marga stóra 

æðaleggi, sé tengt við sírita sem fylgist með lífsmörkum og vélarnar gefa reglulega frá sér há 

hljóðmerki. Þetta umhverfi er ógnvekjandi og kvíðavaldandi og í þessu streituvaldandi umhverfi verða 

fjölskyldumeðlimir oft vitni að versnun sjúklingsins og/eða annarra sjúklinga (Obringer, Hilgenberger 

og Booker, 2012).  

Umhverfi gjörgæslunnar tengist ánægju aðstandenda sjúklinga sem létust á gjörgæsludeild 

(Osborn o.fl., 2012). Í þessari rannsókn var notast við mælitækin QODD (e. Quality of Dying and 

Death) og FS-ICU 24. Rannsakendur gátu ekki sagt til um með vissu hvað það var við 

umhverfisaðstæður á gjörgæsludeildinni og í aðstandendaherberginu sem hafði þessi áhrif en 

hugmyndir að ástæðum voru til dæmis lýsing, skipulag rúmstæðis, heimsóknartímar og fleira. 

Rannsakendur töldu að það þyrfti að kanna það betur með annarri rannsókn hvort breytingar á 

umhverfinu myndu bæta ánægju aðstandenda. 

Slíka rannsókn gerðu Jongerden og fleiri (2013) sem var sú fyrsta sinnar tegundar þar sem 

magnmælt var hvaða áhrif umhverfi gjörgæslunnar hefur á ánægju aðstandenda og sjúklinga. Sniðið 

var fyrir og eftir rannsókn þar sem ánægja var mæld tveimur mánuðum fyrir og síðan tveimur 

mánuðum eftir að gjörgæsludeild á Hollensku háskólasjúkrahúsi var breytt úr gildandi skipulagi þar 

sem voru mörg rúm í einu rými yfir í nýtt húsnæði þar sem aðeins voru einkaherbergi. Rannsakendur 

töldu að einstaklingsmiðaðra umhverfi á nýju gjörgæslunni myndi leiða til aukinnar ánægju 

aðstandenda vegna minni streitu þar sem meira næði væri og færri tilfella af bráðaóráði sjúklinga þar 

sem umhverfisaðstæður væru betri. Mælitækið sem notast var við var FS-ICU 34 sem er fyrirrennari 

FS-ICU 24 mælitækisins. Þótt spurt sé um umhverfi gjörgæslunnar í FS-ICU 34 bættu rannsakendurnir 
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hins vegar við listann tveimur eigin viðbótum sem rannsökuðu þá þætti ítarlegar. Nothæft svarhlutfall 

aðstandenda voru 328 spurningalistar (58%), meðalaldur svarenda var 55 ár og flestir (70-75%) voru 

kvenkyns og makar sjúklings. Nothæft svarhlutfall sjúklinga voru 274 spurningalistar og voru 63% 

svarenda karlmenn. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að einkaherbergi, útsýni, betri birtustjórnun 

(dagsbirta), markviss litanotkun í umhverfi og betri aðstaða fyrir fjölskyldumeðlimi skilaði marktækt 6% 

meiri ánægju aðstandenda og sjúklinga með dvölina og hafði jafnvel þau áhrif að minnka líkur á 

áfallastreituröskun aðstandenda tengt kvíðastillandi áhrifum umhverfisins. 

Hjúkrunarstarfið á gjörgæsludeildum er sérstakt af ýmsum ástæðum. Sjúklingar sem þar liggja eru 

meðal veikustu einstaklinga á sjúkrahúsum og það kallar á mjög góða þekkingu í hjúkrun bráðveikra. 

Önnur sérstaða hjúkrunar á gjörgæsludeildum er sú að sjúklingarnir geta oft lítið eða alls ekki tjáð sig 

sjálfir um þarfir sínar, til dæmis vegna skertrar meðvitundar eða vegna stuðnings öndunarvélar. Í þeim 

tilvikum eru aðstandendur í þeirri stöðu að þurfa að taka ákvarðanir fyrir hönd sjúklingsins. Þetta 

veldur gífurlegu álagi á þá. Við slíkar aðstæður eru samskipti starfsfólks við aðstandendur sjúklingsins 

mjög mikil og náin (Dodek, Heyland, Rocker og Cook 2004) .                                                  

Þar sem það fellur oftar en ekki í hlut aðstandenda að vera þátttakendur í ákvörðunartöku um 

meðferð sjúklingsins sem liggur á gjörgæslu og tala þar fyrir hönd hans, þá er ánægja þeirra einn besti 

mælikvarðinn á gæði þeirrar þjónustu sem þar er veitt. Rannsóknir hafa sýnt að gæði hjúkrunar og 

umhyggja sem aðstandendum er sýnd, gæði upplýsinga sem veittar eru og umhverfisþættir hafa bein 

áhrif á ánægju aðstandenda með dvöl fjölskyldumeðlims síns á gjörgæslunni (Hunziker, 2012). 

2.4 Þarfir og líðan aðstandenda 

Fumis, Deheinzelin og Rego, (2009) sýndu fram á að mikill meirhluti aðstandenda gjörgæslusjúklinga 

sýndu merki um þunglyndi (71%) og kvíða (50,3%). Mælitæki sem mælir þunglyndi, kvíða og lífsgæði, 

HADS (e. Hospital Anxiety and Depression Scale), var lagt fyrir 300 fjölskyldumeðlimi alvarlega veikra 

krabbameinssjúklinga sem lágu á gjörgæsludeild í Sao Paulo í Brasilíu. Rannsakendur fundu tengsl 

milli þess að fjölskyldumeðlimir skildu ekki nægilega vel ástand sjúklingsins eða meðferðarhorfur hans 

og þunglyndis þeirra. Rannsakendur bentu á að betri samskipti og vönduð upplýsingagjöf gæti 

minnkað þunglyndi aðstandendanna. Kvíði reyndist vera algengari í samspili við þættina trú, kyn 

(kvenkyn) og langa dvöl sjúklings í öndunarvél. 

Kulkarni og fleiri (2011) gerðu þversniðsrannsókn sem kannaði líðan fjölskyldumeðlima 

gjörgæslusjúklinga í einni stórborg í Bandaríkjunum og einni stórborg á Indlandi með það að markmiði 

að kanna hvort munur væri á líðan á milli landa. Rannsakendurnir notuðust meðal annars við HADS 

mælitækið og var úrtaksstærðin 90 fjölskyldumeðlimir í heildina. Hlutfall hjúkrunarfræðings á hvern 

sjúkling var einn á móti tveimur sjúklingum í Bandaríkjunum en einn á móti fjórum sjúklingum á 

Indlandi. Tækjakostur og fjöldi lækna var sambærilegur. Niðurstöður rannsakenda sýndu að kvíði og 

þunglyndi var algengari hjá ættingjum á Indlandi. Þeir gátu tengt það við ákveðna þætti eins og 

mismun á efnahagslegum gæðum og menntun milli landanna tveggja. Aðstandendur á Indlandi virtust 

oft ekki skilja eða jafnvel ofmeta alvarleika ástands sjúklingsins sem gæti tengst lélegu læsi indversks 

almennings sem rannsakendur sögðu vera um 66%. Einnig var oftar um að ræða yngri sjúklinga. Á 

Indlandi var umhverfi gjörgæslunnar verra (mörg rúm saman), viðmót hjúkrunarstarfsfólks verra og 
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upplýsingagjöf var léleg. Að lokum tengdist kyn aðstandenda (kvenkyn) og að vera maki sjúklings verri 

andlegri líðan (Kulkarni o.fl, 2011).  

Þekkt er að aðstandendur gjörgæslusjúklinga upplifa oft áfallastreituröskun í kjölfar dvalar 

fjölskyldumeðlima á gjörgæslu (Auerbach o.fl., 2005; Paparrigopoulosa o.fl., 2006; Kulkarni o.fl., 

2011). Norup o.fl (2012) skoðuðu andlega líðan 45 aðstandenda sem áttu ástvin á 

taugagjörgæsludeildum í Danmörku. Um helmingur þeirra eða 51% upplifðu kvíða og 69% þeirra 

upplifðu þunglyndi. Í fræðigrein frá 2013 gerðu þau grein fyrir seinni rannsókn sinni á sama efni þar 

sem 39 aðstandendum í sömu aðstæðum og í fyrri fræðigreininni þeirra var boðið inngrip á fyrstu 

dögum innlagnar sjúklinganna á gjörgæsludeildina. Hún fól í sér meðferðarsamtöl við taugasálfræðing 

á fyrstu dögum eftir innlögn sjúklinganna. Hópurinn fyllti út sjálfsmat í bráðafasa sjúklingsins á 

gjörgæsludeildinni og svo aftur þegar sjúklingurinn útskrifaðist á legudeild til endurhæfingar. 

Samanburðarhópur 47 fjölskyldumeðlima í sömu stöðu fengu ekki þetta inngrip og svaraði 

matslistanum einungis þegar sjúklingurinn útskrifaðist á legudeild til endurhæfingar. Matslistarnir sem 

notaðir voru, voru hluti af: Symptom Checklist Revised 90 (SCL-90-R), Short Form 36 (SF-36) og 

Visual analogue quality of life scale (QOL). Niðurstöður þeirra sýndu fram á minni kvíða og þunglyndi 

hjá hópnum sem fékk inngripið en ekki nógu afgerandi mikinn mun til að hægt væri að segja til um 

með fullri vissu að inngripið hafi virkað (Norup, Siert og Mortensen, 2013). 

Gerð var rannsókn við Virginia Commonwealth University í Bandraríkjunum sem kannaði með 

hvaða hætti fjölskyldumeðlimir sjúklinga sem lögðust inn á gjörgæslu með einkenni frá taugakerfi 

kljáðust við tilfinningar sínar varðandi innlögn aðstandanda síns á gjörgæslu. Spurningarlistinn BSI (e. 

Brief Symptoms Inventory) var lagður fyrir 51 nánastu aðstandendur. Athugað var hvaða bjargráð fólk 

nýtti sér, tilfinningalegt álag, aðlögun að nýju hlutverki sem helsti umönnunaraðili og sambandið þar á 

milli. Niðurstöður sýndu að við innlögn sjúklinga á gjörgæslu var tilfinningalegt álag fjölskyldumeðlima 

meira en í samanburðarhópi fólks sem ekki átti aðstandanda á spítala en við útskrift var einungis kvíði 

meiri en í samanburðarhópnum. Kvíðinn var talinn tengjast því að fjölskyldumeðlimir horfðu fram á 

umönnunarhlutverk til lengri tíma og þar af leiðandi breytt samskipti við ættingja sinn og breytingu á 

daglegu lífsmynstri sínu (Wartella, Auerbach og Ward, 2009). 

Helstu bjargráð sem þáttakendur í rannsókninni notuðu voru tilfinningaleg bjargráð, það er að segja 

athafnir eins og jákvæð endurskilgreining, sátt við aðstæður og afneitun aðstæðna, og 

vandamálamiðuð bjargráð, að finna vald yfir umhverfinu (þekkja reglur deildarinnar, þekkja tækin, nýta 

sér þá aðstoð sem í boði var). Rannsóknir eins og þessi styðja það að einn þáttur í umönnun 

fjölskyldna sjúklinga á gjörgæslu ætti að vera að finna leiðir fyrir þá til að taka virkan þátt í umönnun 

sjúklingsins, að virkja jákvæð bjargráð þeirra (Wartella o.fl., 2009). Ef fjölskyldumeðlimir fá að taka þátt 

í umönnun sjúklingsins eins og til dæmis að aðstoða við munnumhirðu og böðun veitir það bæði 

sjúklingnum og aðstandendum hans vellíðan. Þessi þátttaka veitir fjölskyldumeðlimum meiri tilfinningu 

um að hafa einhverja stjórn á aðstæðum sem eru yfirþyrmandi og utan þeirra áhrifasviðs. Það minnkar 

því kvíða þeirra og vanlíðan að virkja jákvæð bjargráð þeira (Wartella o.fl., 2009). 

Kinrade, Jackson og Tomnay (2010) gerðu lýsandi rannsókn þar sem mælitækið CCFNI (e. Critical 

Care Family Needs Inventory) var notað til að mæla, bera saman og forgangsraða helstu þörfum 

aðstandenda gjörgæslusjúklinga. Mælitækið var lagt fyrir á gjörgæsludeild eins spítala í Viktoríuríki í 
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Ástralíu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru mikilvægustu þarfirnar að fá heiðarleg svör við 

spurningum, að geta heimsótt sjúklinginn hvenær sem er, að finna að starfsfólk beri umhyggju fyrir 

sjúklingnum, að fá nákvæm svör um framvindu veikinda sjúklingsins og að fá upplýsingar um horfur 

sjúklingsins. Þeir báru saman þarfir aðstandenda annars vegar og það hverjar hjúkrunarfræðingar 

töldu þarfir aðstandendanna vera. Í ljós kom að einungis var smávægilegur munur þar á milli. 

Prachar o.fl (2010) gerðu framsýna lýsandi rannsókn þar sem notast var við könnunarsnið til að 

kanna þarfir aðstandenda gjörgæslusjúklinga sem höfðu einkenni frá taugakerfi. Þetta var 

þægindaúrtak 111 fjölskyldumeðlima á gjörgæsludeild í Bandaríkjunum og var notast við CCFNI 

mælitækið. Bornar voru saman þarfir fjölskyldumeðlima tveggja hópa sjúklinga, þeirra sem lögðust inn 

skyndilega og þeirra sem áttu fyrirfram skipulagða innlögn. Samkvæmt niðurstöðum þeirra voru helstu 

þarfir fjölskyldumeðlima beggja hópa þær að hringt væri í þá ef breyting yrði á ástandi sjúklingsins, fá 

að vita um horfur sjúklingsins, fá skiljanlegar upplýsingar, fá upplýsingar um sjúklinginn daglega og fá 

nákvæmar upplýsingar um framvindu sjúklingsins. Munur milli þarfa þessara tveggja hópa var sá að 

fjölskyldumeðlimir sjúklinga sem lögðust skyndilega inn höfðu þörf fyrir aðstoð við að finna sér 

dvalarstað í nágrenni spítalans og að klósett væri nálægt aðstandendaherberginu. Fjölskyldumeðlimir 

þeirra sem lögðust fyrirfam ákveðið inn töldu mikilvægt að heimsóknartímar byrjuðu á réttum tíma og 

væru sveigjanlegir og að fá kynningu á gjörgæsludeildinni fyrir innlögn sjúklingsins. Í þessari rannsókn 

kom fram þörf aðstandenda fyrir að vita að verkir sjúklingsins væru rétt meðhöndlaðir. Það töldu 

rannsakendurnir tengjast því að fólk með einkenni frá taugakerfi er oftar en aðrir sjúklingahópar ekki 

fært um að tjá sig og gera vart við verki (Prachar o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsóknar Obringer o.fl. (2012) sýndu sambærilegar niðurstöður og framangreindar 

rannsóknir. Í rannsókn þeirra sem fór fram í Illinois ríki í Bandaríkjunum var einnig notast við CCFNI 

mælitækið. Spurningalistinn var sendur til þægindaúrtaks 50 fjölskyldumeðlima gjörgæslusjúklinga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mikilvægastu þarfir aðstandenda voru atriði sem hughreystu þá, 

til dæmis heiðarleiki upplýsinga, að vera fullvissuð um að besta mögulega umönnun sé veitt, að vita 

allt um það sem gert er fyrir sjúklinginn, að fá að vita strax um breytingar og að fá að vita hverjar horfur 

sjúklingsins eru. Það væri því nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga sem vinna á gjörgæsludeild að vera 

mjög vel að sér í því hvað amaði að sjúklingum í þeirra umsjá og skilja hvað það þýddi svo þeir geti 

réttilega svarað spurningum fjölskyldumeðlima. 

Í rannsókn Osborn og fleiri (2012) kom fram að það að vera við stjórn við ákvörðunartöku yfir 

meðferð sjúklings er af fjölskyldumeðlimum talinn einn mikilvægasti þátturinn í ánægju þeirra en var 

jafnframt sá þáttur sem þeir voru óánægðastir með. Rannsókn þeirra sem fór fram á fimmtán spítölum 

í Washington ríki í Bandaríkjunum skoðaði sérstaklega ánægju fjölskyldumeðlima með umgjörð við 

andlát sjúklinga en þar er eðli málsins samkvæmt oftast ekki hægt að spyrja sjúklinginn sjálfan. 

Rannsakendur báru saman svör aðstandenda með mælitækinu QODD (e. Quality of Dying and Death) 

við svör úr FS-ICU 24 spurningalistanum. Niðurstöður þeirra sýndu að læknar þyrftu að meta 

sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig hversu mikla stjórn fjölskyldumeðlimir kærðu sig um að hafa yfir 

meðferð sjúklingsins. Einnig var mikilvægt að læknar lýstu yfir hluttekningu sinni við fjölskyldumeðlimi 

en það hafði þau áhrif að auka ánægju aðstandenda. Gæði samskipta milli fjölskyldumeðlima og 
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hjúkrunarfræðinga annars vegar og lækna hins vegar hafði áhrif á ánægju fjölskyldumeðlimanna á 

þann hátt að slæm samskipti orsökuðu minni ánægju og öfugt (Osborn o.fl., 2012).  

Einnig komu í ljós tengsl milli þeirrar hæfni sem fjölskyldumeðlimir töldu hjúkrunarfræðinga sýna og 

ánægju þeirra með aðstæður við lífslok sjúklings á gjörgæsludeild. Rannsakendur töldu það styðja við 

þá staðreynd að hjúkrunarfræðingar eru mjög mikilvægir í augum ættingja og að það er nauðsynlegt 

að hjúkrunarfræðingar sem vinna á gjörgæslu fái stuðning við að afla sér hæfni í líknandi meðferð 

(Osborn o.fl., 2012). 

Athyglisvert er að aðstandendur í öllum framangreindum rannsóknunum voru að merihluta 

kvenkyns (55-80%) og oftast makar eða dætur sjúklinganna (Obringer o.fl. 2012; Kinrade o.fl, 2010; 

Prachar o.fl. 2010; Wartella o.fl, 2009; Eydís, 2012; Norup, 2012; Norup, 2013). 

2.5 Þarfir og líðan sjúklinga 

Aro, Pietilä og Vehviläinen-Julkunen (2012) könnuðu þarfir fullorðinna einstaklinga sem lögðust inn á 

gjörgæsludeild í Eistlandi árið 2008. Spurningalisti var sendur til þægindaúrtaks sjúklinga sem lagðir 

höfðu verið inn á eina af sextán gjörgæsludeildum sex bráðasjúkrahúsa í Eistlandi. Svarhlutfall var (n-

166). Niðurstöður þeirra sýndu að því mikilvægari sem þörf var talin af sjúklingi þeim mun meiri líkur 

voru á að henni yrði mætt. Helstu þarfir sjúklinganna voru að finna fyrir öryggi og líkamlegri vellíðan. 

Örlítið minna mikilvægi höfðu þættir á borð við þátttöku í ákvörðunum, fá upplýsingar um hvað væri 

verið að gera fyrir sjúklinginn og hvert ástand hans væri, að vera virt(ur) sem sjálfstæður einstaklingur 

og að hafa fjölskylduna sína hjá sér. Þær þarfir sem best voru uppfylltar voru þær sem taldar voru 

mikilvægastar en þær þarfir sem verst voru uppfylltar voru næði, upplýsingaþörf og að fá að hafa 

fjölskyldumeðlimi hjá sér. Merkilegt var að sú þörf sem allra verst var uppfyllt var þörfin á að taka þátt í 

ákvörðunum varðandi meðferð sína. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri 

að meta þarfir sjúklinga út frá persónuleika og persónueinkennum hvers sjúklings fyrir sig þar sem það 

getur verið munur á ánægju sjúklinga eftir menntunarstigi þeirra og heilsu við útskrift af deildinni. 

Önnur rannsókn sem staðfestir það að helsta þörf sjúklinga er að finnast þeir öruggir er rannsókn 

Sue Lasiter (2011). Úrtakið í þeirri rannsókn (grunduð kenning) voru tíu fullorðnir einstaklingar sem 

lent höfðu í því að leggjast brátt inn á gjörgæsludeild í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Þeir svöruðu 

spurningalista sem bauð upp á skrifleg svör. Spurningarnar voru lagðar fyrir þátttakendur tvisvar 

sinnum, fyrst stuttu eftir að þeir voru færðir af gjörgæsludeild yfir á almenna legudeild og seinna um 

það bil tveimur vikum eftir útskrift af sjúkrahúsinu. Sjúklingarnir í rannsókninni upplifðu sig örugga ef 

þeir gátu séð eða vissu af hjúkrunarfræðing nálægt sér og ef hjúkrunarfræðingurinn hafði frumkvæði af 

því að bjóða aðstoð og umönnun en það fullvissaði sjúklinginn um að hjúkrunarfræðingurinn yrði til 

staðar og myndi grípa inn í ef eitthvað kæmi uppá.  

Mikilvægt er fyrir vellíðan og bata sjúklinganna að fjölskyldumeðlimir fái að vera hjá þeim meðan á 

legunni stendur. Í fyrrgeindum rannsóknum (Lasiter o.fl., 2011; Aro o.fl., 2012; Wartella o.fl., 2009) 

kom fram að sjúklingum leið mun betur að hafa fjölskyldumeðlimi sína hjá sér og þó svo að það hafi 

ekki verið metið sem mikilvægasta þörfin, þá var hún engu að síður mjög mikilvæg. Loks hefur verið 

sýnt fram á betri afdrif þeirra sjúklinga sem hafa aðstandendur hjá sér (Wartella o.fl., 2009). 
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3 Aðferðir 

Meginmarkmið sem lagt er til grundvallar í þessari rannsókn er að þýða og staðfæra mælitækið og 

spurningarlistann Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild yfir á íslensku svo hægt verði 

að nota mælitækið á gjörgæsludeildum Landspítalans og meta þannig gæði þjónustunnar sem þar er 

veitt. Mælitækið var forprófað á hóp aðstandenda gjörgæslusjúklinga sem inniliggjandi voru á 

gjörgæsludeildum Landspítalans, bæði á Hringbraut og í Fossvogi. Kannaðar voru þarfir, óskir og 

líðan aðstandenda og hvort það samræmist þeim vísindalegu rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

þessu viðfangsefni áður. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Við forprófun á mælitækinu var gerð megindleg lýsandi þverskurðarrannsókn, en þá leitast 

rannsakandi við að lýsa aðstæðum eins og þær koma fyrir hverju sinni eða einkennum einstaklinga og 

hópa. Megindleg rannsóknaraðferð er notuð við öflun tölulegra gilda og þau unnin í tölfræðiforriti til 

þess að meta áreiðanleika og styrkleika gagna og tengsl eða fylgni þeirra á milli (Polit og Beck, 2006). 

Í rannsókninni var upprunalegi spurningalistinn þýddur yfir á íslensku með viðurkenndum 

vísindalegum aðferðum og síðan forprófaður á gjörgæsludeildum Landspítalans á ákveðnu tímabili. 

Kannanir eru oft notaðar við rannsóknir og gefa niðurstöður þeirra yfirleitt góða mynd af tíðni, dreifingu 

og tengsl ákveðinna fyrirbæra hjá þýði (Polit og Beck, 2012). Til eru margar tegundir kannana og má 

þar nefna spurningalistakannanir, en þær eru oftar en ekki auðveldar í notkun og gott að nýta til 

gagnaöflunar þegar um mikinn fjölda þátttakenda er að ræða (Þorlákur Karlsson, 2003), en það er 

markmið rannsóknarinnar, að hægt verði að nota íslenska þýðingu spurningalistans við stærri 

rannsókn síðar meir. 

3.2 Úrtak 

Við gerð rannsókna er mikilvægt að velja gott úrtak sem gefur sem besta mynd af heildarhópnum sem 

á að álykta um, en úrtak er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem er valinn úr fyrirfram skilgreindum hópi 

einstaklinga sem kallast þýði. Minni líkur er á tilviljunarkenndri úrtaksvillu eftir því sem úrtak er stærra 

og minni dreifing er í þýði og því eru meiri líkur á að úrtakið spegli þýðið betur (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Tilgangur verkefnisins var að forprófa mælitæki en ekki að álykta um stærra 

þýði og var því notast við hentugleikaúrtak tólf aðstandenda gjörgæslusjúklinga, en við notkun slíks 

úrtaks velja rannsakendur sjálfir þá þátttakendur sem taka eiga þátt í könnuninni þar sem auðvelt er 

að ná til þeirra. Helsti ókosturinn við notkun slíks úrtaks er að erfiðara er að alhæfa niðurstöður 

rannsókna yfir á þýðið sjálft og einnig má gera ráð fyrir því að kerfisbundin úrtaksskekkja sé meiri en 

við notkun líkindaúrtaka en þar er úrtakshópur valinn með slembiaðferð (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). 

3.3 Mælitæki 

Upprunalegi spurningalistinn Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild (e. Family 

Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit FS-ICU (34)) var hannaður árið 2003 (Heyland, D., 

2006) og mælir tvö megin hugtök, það er ánægju aðstandenda með umönnun og ánægju með 
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ákvörðunartöku varðandi umönnun bráðveikra sjúklinga (Heyland og Tranmer, 2001). Litið var til áður 

útgefins spurningalista við hönnun fyrri hlutans. Sá spurningalisti, Measuring up: Patient Satisfaction 

Survey, er útfærð útgáfa af spurningalistanum Patient Judgement‘s of Hospital Quality Questionnaire 

sem er margreyndur og því réttmætt og áreiðanlegt mælitæki (Heyland og Tranmer, 2001). Fyrri 

hlutinn inniheldur spurningar um 18 atriði er varða almenna umönnun og snúa að einkennameðferð, 

samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk og hversu góðan stuðning og þjónustu aðstandendur og sjúklingar 

fengu. Seinni hlutinn inniheldur spurningar um 16 atriði varðandi ánægju með ákvörðunartöku og var 

litið til þriggja megin þátta við hönnun hans. Þeir voru upplýsingaskipti, umhugsun um 

meðferðarmöguleika og ákvörðun um hvaða meðferð veita skuli en þessir þrír þættir einkenna allt 

ákvörðunartökuferlið (Wall, Engelberg, Downey, Heyland og Curtis, 2007). Í seinni hlutanum voru 

einnig bornar fram spurningar um gæði umönnunar við lífslok (Heyland og Tranmer, 2001).  

Árið 2006 var spurningalistinn lagfærður og styttur og gengur undir nafninu FS-ICU (24) (Heyland, 

2006). Við gerð hans var tíu atriðum úr upprunalega spurningalistanum sleppt. Í þremur þeirra 

(trúarlegur stuðningur, stuðningur frá félagsráðgjöf og frá presti) vantaði upplýsingar  fyrir um 10% 

þátttakenda. Öðrum fjórum var sleppt þar sem aðgreining í svörum var ekki nægjanleg, en það voru 

atriði sem sneru að því að fá nægjanlegt magn upplýsinga við ákvörðunartökuferlið, fá nægan tíma til 

að hugsa um þær upplýsingar sem veittar voru, að vera gerður að þátttakanda á réttum tíma við 

ákvörðunartökuferlið og að hafa verið gefin næg von um bata. Einu atriði sem sneri að því að ná 

samkomulagi innan fjölskyldunnar var einnig sleppt þar sem þáttahleðsla í þáttagreiningu var ekki 

nógu góð. Að lokum var tveimur atriðum sleppt sem sneru að almennri ánægju um reynsluna af 

gjörgæsludeildinni og ákvörðunartökuferlinu en þau atriði þóttu vera endurtekin í spurningalistanum 

(Wall o.fl., 2007). 

Þegar sátt var náð á milli höfunda um hvaða atriðum skyldi sleppt leituðu þeir eftir samþykki 

höfunda upprunalega spurningalistans og báru niðurstöður sínar og tölfræðiaðferðir undir þá. Þessi 24 

atriði sem eftir voru voru síðan greind í tvo hluta, fjórtán af þeim tilheyrðu fyrri hluta spurningalistans 

um ánægju aðstandenda með umönnun og hin tíu féllu undir seinni hlutann um ákvörðunartökuferlið 

(Wall o.fl., 2007). 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Þegar mælitæki eru notuð við rannsóknarvinnu skiptir máli að niðurstöður sem mælitækið metur séu 

réttmætar og áreiðanlegar. Réttmæti metur hversu vel mælitækið metur það sem því er ætlað að meta 

og segir því til um hvort að niðurstöður þess hafi einhverja þýðingu (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Til eru 

ýmsar tegundir réttmætis og má þar nefna innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti segir til um að hve 

miklu leyti hægt er að halda því fram að niðurstöður sem fengnar voru hafi svarað þeim spurningum 

sem spurt var um eða með öðrum orðum hvort mælitækið hafi verið að mæla það sem ætlað var. Með 

ytra réttmæti er átt við hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður einnar rannsóknar yfir á aðrar 

aðstæður en ef það er hægt þá eykur það bæði gildi og gæði rannsóknar (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Áreiðanleiki segir til um nákvæmni niðurstaðna sem fengnar voru. Ef mælitæki er áreiðanlegt þá 

má ætla að svipaðar niðurstöður fáist yrði rannsóknin endurtekin. Eftir því sem áreiðanleikastuðull er 
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hærri, því nákvæmari eru niðurstöðurnar. Þessi hugtök, réttmæti og áreiðanleiki, haldast í hendur við 

mat á gæði niðurstaðna en áreiðanleiki er gagnslaus ef réttmæti skortir og öfugt (Guðrún Pálmadóttir, 

2003). 

Niðurstöður notkunar mælitækisins erlendis frá sýna fram á réttmæti þess og áreiðanleika gagnvart 

öðrum mælikvörðum á gæðum gjörgæslu. Við réttmætis- og áreiðanleikaprófun sem framkvæmd voru 

við styttingu á spurningalistanum kom í ljós að marktæk fylgni var á milli þeirrar útgáfu og 

mælitækisins Quality of dying and death (Spearman‘s fylgnistuðull p >.001) (Wall o.fl., 2007). 

Búið er að þýða spurningalistann á mörg önnur tungumál og má þar nefna þýsku, frönsku, norsku, 

sænsku, spænsku, portúgölsku og grísku. Lengri útfærslan af spurningalistanum hefur einnig verið 

gefin út á kínversku og hebresku (Carenet, 2014). Gerð var þvermenningarleg prófun á 

aðlögunarhæfni mælitækisins svo hægt yrði að staðfæra það við menningu og tungumál landa í mið-

Evrópu en við prófunina var mælitækið staðfært yfir á þýsku. Niðurstöður prófuninnar leiddu i ljós að 

þýðingin og staðfæringin yfir á þýsku var réttmæt og áreiðanleg (Cronbach alpha =.95). Innihald 

mælitækisins og skiljanleiki þess var álitið gott auk þess sem hugtakaréttmæti var gott í báðum hlutum 

spurningalistans (Spearman‘s fylgnistuðull p=0.60 í fyrri hlutanum og p=0.65 í seinni hlutanum) 

(Stricker o.fl., 2007). 

3.5 Þýðing og forprófun spurningalistans 

Við þýðingu mælitækisins af ensku og yfir á íslensku var stuðst við viðurkenndar leiðbeiningar um 

þýðingu mælitækja sem gefnar hafa verið út af MAPI-rannsóknastofnuninni (MAPI Research Institute) 

í Frakklandi. MAPI-rannsóknarstofnunin er alþjóðleg rannsóknarstofnun sem hefur það að markmiði 

að þróa og þýða mælitæki með viðurkenndum aðferðum til notkunar um heim allan en innan 

stofnunarinnar starfa sérfræðingar frá yfir 65 löndum við þýðingar (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir, 2005) 

Við þýðingu mælitækja af einu tungumáli yfir á annað er mikilvægt að ætíð séu viðhöfð vönduð 

vinnubrögð. Gæði þýðingarinnar auk áreiðanleika og réttmæti mælitækjanna geta haft áhrif á 

niðurstöður rannsókna og þannig ráðið því hvort þær eru rétt til komnar (Brynja Örlygsdóttir og Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Mælitækið sem þýtt er þarf að mæla það sama í öllum löndum og jafnvel 

fjölbreytilegum menningarheimum og er því æskilegt að þau séu hönnuð með tilliti til tungumála og 

menningarheima allra þeirra þátttakenda sem fyrirhugað er að taki þátt í rannsókninni. Einnig er 

mikilvægt að þýðingin sé eins nálægt merkingu upprunalega mælitækisins og kostur er og þarf hún að 

vera á auðskiljanlegu máli. Það er því nauðsynlegt að stuðst sé við viðurkenndar aðferðir við 

þýðinguna (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

Málvenjur og menning hvers tungumáls er breytileg og þarf þýðingin að vera í samræmi við það. Til 

að ná fram merkingu orðs eða hugtaks við þýðingu getur þurft að nota fleiri en eitt orð, jafnvel 

setningar og því ekki áreiðanlegt að þýða beint frá orði til orðs. Hægt er að skipta samræmanleika 

mælitækja upp í flokka en þeir helstu eru samræmi í merkingu, samræmi í hugtökum og samræmi í 

útliti. Með samræmi í merkingu mælitækja er átt við að merking spurninganna sem þýddar eru sé hin 

sama í upprunalegu útgáfu þess og í menningu tungumálsins sem þýtt er á. Þar sem menning er 

fjölbreytileg á milli landa þá eru oft sumar kringumstæður ríkjandi í einu þjóðfélagi en ekki í öðru og 
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þarf merking spurninganna því að hafa gildi fyrir þýðið eða úrtakið sem verið er að rannsaka. Nefnist 

það hugtakasamræmi. Að lokum þarf að vera samræmi í útliti spurningalistanna, það er að hönnun og 

uppsetning spurningalistans sem þýddur er sé sambærilegur við upprunalega spurningalistann (Brynja 

Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

Mismunandi er hvaða aðferðir eru notaðar við þýðingu mælitækis en við þýðingu þessa mælitækis 

var stuðst við aðlagaða aðferðafræði MAPI-rannsóknarstofnunarinnar. Þýðingunni er skipt í fjögur 

skref en þau eru frumþýðing, bakþýðing, forprófun og prófarkalestur. Við frumþýðingu er upprunalega 

mælitækið þýtt af ensku og yfir á íslensku (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005), í 

þessu tilviki af tveimur hjúkrunarnemum. Báðir nemarnir þýddu mælitækið, báru þýðingar sínar saman 

og komust þannig að samkomulagi um fyrstu drög. Næst fóru nemar á fund með báðum 

leiðbeinendum og voru drögin borin undir þá. Eftir miklar vangaveltur, umræður og athugasemdir frá 

leiðbeinendum var sátt náð um drögin og þau tilbúin til bakþýðingar. 

Mælt er með að þýða drög af mælitækjum aftur yfir á frumtungumálið en það eykur gæði 

þýðingarinnar. Þá eru fengnir til verksins einstaklingar sem hafa reynslu af bakþýðingu, oft með 

viðeigandi menntun til bakþýðingar eða eru tvítyngdir. Hvort um merkingafræðilegt samræmi er að 

ræða á milli upprunalegu útgáfu mælitækisins og þýðingu þess kemur í ljós eftir að mælitækið hefur 

verið bakþýtt en þá er enska bakþýðingin borin saman við upprunalega spurningalistann (Brynja 

Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Við bakþýðinguna var fenginn þýðandi til verksins 

og bakþýddi hann drögin að íslenska spurningalistanum aftur yfir á ensku án þess að fá að sjá 

upprunalega spurningalistann. Enska bakþýðingin var loks borin saman við upprunalega mælitækið af 

rannsakendum og leiðbeinendum til að meta hvort samræmi væri í merkingu en allir aðilar voru 

sammála um að tekist hefði ágætlega til, enginn merkingarbær munur var á bakþýðingunni og lítið um 

misræmi. Nokkrar lagfæringar voru gerðar á spurningalistanum og var loks mælitækið tilbúið til 

forprófunar. 

Mikilvægt er að framkvæma forprófun til þess að greina hugsanlega vankanta og galla við þýðingu 

spurningalistans. Við forprófanir byggist val á þátttakendum oftast á hentugleika, nálægð eða 

aðgengileika þar sem það gefur rannsakendum aukinn sveigjanleika til að prófa sig áfram við 

rannsóknina (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Við forprófunina voru tólf aðstandendur 

gjörgæslusjúklinga sem inniliggjandi voru á gjörgæsludeildum Landspítalans við Hringbraut og í 

Fossvogi fengnir til að svara spurningalistanum. Fengu þeir fyrst afhent kynningarbréf um rannsóknina 

og í kjölfarið boðin þátttaka í rannsókninni. 

Þýðingarferlið var tímafrekt og var tíminn sem fór í þýðinguna um fjórar vikur en eftir því sem MAPI-

rannsóknarstofnunin ráðleggur þýðendum þá má reikna með að þýðingarferlið taki allt að átta vikur 

(Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún, 2005). Í þýðingarferlinu var gerð smávægileg breyting frá 

upprunalega spurningalistanum þar sem leitast var við að ná fram áreiðanlegri merkingu spurninganna 

en ekki að þýða þær frá orði til orðs. Sumum spurningum sem voru þríþættar var skipt upp í aðskildar 

spurningar þar sem rannsakendum fannst hugtökin sem spurt var um ekki svipa til hvors annars og því 

óáreiðanlegt að spyrja um þau öll í sömu spurningu. Í upprunalega spurningalistanum eru lagðar fram 

spurningar sem snúa að aðstandendum sjúklinga sem fallnir eru frá. Þar sem aðeins var um forprófun 
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spurningalistans að ræða og ekki ætlunin að ná til þessa hóps var þessum spurningum sleppt við 

þýðingu listans en verður líklegast bætt við þýðinguna við stærri rannsókn sem fyrirhuguð er. 

3.6 Gagnasöfnun 

Forprófun fór fram á tímabilinu 14. til 29. apríl 2014. Fengin var aðstoð frá deildarstjórum og öðrum 

hjúkrunarfræðingum á báðum gjörgæsludeildum Landspítalans við val á þátttakendum og þeir beðnir 

um að bjóða aðstandendum gjörgæslusjúklinga að taka þátt í könnuninni. Þannig mátti tryggja 

hlutleysi rannsakenda eftir bestu getu. Skilyrði fyrir því að taka þátt í rannsókninni var að sjúklingur 

hafði verið inniliggjandi á gjörgæsludeild í meira en tvo sólarhringa (>48 klukkustundir). Þátttakendur 

voru beðnir um að skila útfylltum spurningalista í lokuðu umslagi í læstan kassa sem staðsettur var inni 

á aðstandendaherbergjum gjörgæsludeildanna. Loks var gögnunum safnað saman frá báðum 

gjörgæsludeildum og unnið úr þeim í tölfræðiforriti auk þess sem niðurstöður voru túlkaðar. 

3.7 Siðferðilegir þættir 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi hún að vera gild og standa undir nafni (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Við framkvæmd hjúkrunarrannsókna ber rannsakendum að fara eftir ákveðnum 

siðfræðiviðmiðum en því er fylgt eftir með fjórum höfuðreglum í siðfræði um sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörð og réttlæti. Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í því 

felst að upplýst og óþvingað samþykki frá þátttakanda í rannsókn liggi fyrir en þá þarf þátttakandinn að 

hafa nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar. Má þar nefna tilgang rannsóknar, hver stendur fyrir 

henni, í hverju þátttaka felst og mögulegar áhættur og ávinningur. Með skaðleysisreglunni er átt við að 

heilbrigðisstarfsfólk skuli reyna eins og hægt er að forðast að valda skaða og að rannsókn skuli ekki 

fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan fjallar um skylduna til þess að láta 

sem best af sér leiða og fara eftir þeim leiðum sem færa minnstu fórnina og loks kveður réttlætisreglan 

á um að sanngirni sé höfð í fyrirrúmi hvað varðar dreifingu gæða og byrða, að allir skuli fá það sem 

þeir eiga skilið (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Áður en rannsókn var framkvæmd var fengið leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (21/2014, sjá fylgiskjal 

1) en hlutverk slíkra nefnda er að gæta þess að fyrirhugaðar rannsóknir samrýmist siðareglum og 

vernda þannig réttmæta hagsmuni þátttakenda í vísindarannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Einnig var send tilkynning til Persónuverndar (nr. S6745).  

Yfirlæknum og deildarstjórum á báðum gjörgæsludeildum Landspítalans var sent kynningarbréf um 

tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar og að því loknu óskað eftir skriflegu samþykki þeirra fyrir 

framkvæmd hennar (sjá fylgiskjal 2). Eftir að öllum tilskyldum leyfum hafði verið aflað var gagnasöfnun 

hafin og mögulegum þátttakendum í rannsókninni boðin þátttaka. 

Þátttakendur fengu ítarlegt kynningarbréf (sjá fylgiskjal 3) um rannsóknina áður en samþykki var 

fengið en í því voru upplýsingar um tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar, hvað felist í þátttöku og 

hvort þátttöku fylgi áhætta eða ávinningur. Einnig var lögð áhersla á að þátttakendur þekktu rétt sinn til 

að hafna þátttöku eða hætta henni á hvaða stigi rannsóknar sem er og að ekki yrði óskað eftir 

persónugreinanlegum upplýsingum við öflun gagna. Var síðan ítrekað að öllum gögnum tengdum 

rannsókninni yrði eytt að rannsókn lokinni. 
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3.8 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við lýsandi tölfræði við úrvinnslu og greiningu gagna í tölfræðiforritinu SPSS. Eftir að búið 

var að vinna úr svörum úr spurningalistunum yfir á tölvutækt form var hafin greining á gögnum og 

niðurstöður túlkaðar. Vegna lítils úrtaks þótti ekki áreiðanlegt að álykta um tengsl á milli breyta og 

segja til um marktækan mun enda markmiðið að forprófa spurningalistann en ekki að álykta um þýðið. 

Mun það verða athugað með stærri rannsókn.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fyrst skýrt frá endanlegum drögum að íslensku þýðingu spurningalistans og 

niðurstöðum forprófunar hans, það er að segja hvernig gekk að leggja mælitækið fyrir og hvaða 

annmarkar komu í ljós. Farið verður yfir bakgrunnsupplýsingar úrtaksins og að lokum verður greint frá 

niðurstöðum forprófunarinnar er varða ánægju aðstandenda með þjónustu sem veitt var á 

gjörgæsludeildum Landspítalans. 

4.1 Endanleg drög spurningalistans 

Spurningalistinn eins og hann er uppbyggður eftir þýðingaferlið inniheldur 29 spurningar auk sex 

bakgrunnsspurninga og er hann þrískiptur: 

 Fyrsti hluti: Ánægja með umönnun. Í þessum hluta eru sextán spurningar. Fyrstu níu 

spurningarnar snúa að ánægju með umönnun, það er hvernig starfsfólk gjörgæslunnar annaðist 

um sjúklinginn. Sjö síðari spurningarnar snúa að aðstandandanum sjálfum, hvernig starfsfólk 

gjörgæslunnar annaðist um hann. 

 Annar hluti: Ánægja aðstandenda með ákvörðunartöku um meðferð ættingja síns. Í þessum hluta 

eru þrettán spurningar sem snúa að ákvörðunartöku. Er spurt um samskipti milli aðstandandans 

og starfsfólks og hvernig aðstæður voru þegar mikilvægar ákvarðanir voru teknar varðandi 

meðferð sjúklings. Í spurningum 11 til 13 var aðstandandi beðinn um að koma með skriflegar 

athugasemdir og tillögur um það sem vel var gert og hvernig bæta megi umönnun á 

gjörgæsludeildunum. 

 Þriðji hluti: Bakgrunnsupplýsingar. Í þeim hluta eru sex spurningar sem snúa að 

bakgrunnsbreytum þátttakanda en má þar nefna kyn, aldur, tengsl við sjúkling, hvort hann hafi 

verið aðstandandi sjúklings á gjörgæsludeild áður, hvort hann búi með sjúklingi og loks póstnúmer 

sem viðkomandi býr í. 

Spurningalistinn er níu blaðsíður að lengd án forsíðu. Er hann heldur lengri en upprunalegi 

spurningalistinn sem er sjö blaðsíður að lengd en má það rekja til uppröðunar spurninga og 

svarmöguleikanna. Einnig er meira bil á milli spurninganna í íslensku útgáfu spurningalistans og því 

færri spurningar á hverju blaði.  

Í upprunalega spurningalistanum eru spurningar um bakgrunnsupplýsingar hafðar fremst en því var 

öfugt farið við gerð þessa spurningalista. Einnig er vert að taka fram að spurningum 11, 12 og 13 í 

öðrum hluta upprunalega spurningalistans um ákvörðunartökuferlið var sleppt þar sem þær sneru að 

aðstandendum sjúklinga sem létust á meðan dvöl þeirra stóð á gjörgæsludeild.  

4.2 Forprófun spurningalistans 

Tíminn sem rannsakendur gáfu sér til að leggja spurningalistann fyrir aðstandendur á 

gjörgæsludeildunum var nokkuð stuttur eða tvær vikur og var úrtakið lítið af þeim sökum eða tólf 

þátttakendur. Rannsakendur gátu ekki verið viðstaddir þegar þátttakendur svöruðu listanum vegna 

hættu á að það myndi hafa áhrif á svör þeirra. Af þessum sökum er ekki hægt að segja til um hve 
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langan tíma það tók þátttakendur í forprófuninni að svara listanum en áætlað var að það tæki um 15 

mínútur. 

Almennt gekk þátttakendum vel að svara spurningalistanum og virðist sem þeim flestum hafi þótt 

hann læsilegur og auðskiljanlegur. Þó komu fram nokkrar athugasemdir sem þátttakendur skrifuðu á 

spurningalistann sjálfan og einnig mátti rekja nokkur svör til misskilnings við túlkun spurninganna. 

Einn þátttakandi bætti við auka svarmöguleika við spurningu þar sem spurt var um hvort nægur tími 

hefði gefist til að viðra áhyggjur og fá svör. Honum fannst hann ekki hafa fengið að taka þátt í 

ákvörðunartökuferlinu og bætti því við svarmöguleikanum: „ekki spurður“. 

Þegar einn þátttakandi var spurður um tengsl sín við sjúkling í hlutanum um bakgrunnsupplýsingar 

merkti hann við móðir en hafði áður merkt við karl sem kyn sitt. Það er því ljóst að hann hefur misskilið 

fyrirkomulag spurningarinnar um tengsl sín við sjúkling. 

Tveir þátttakendanna merktu við „mjög óánægð(ur)“ við spurninguna sem varðaði umfang 

meðferðar. Athyglisvert var að enn einn þátttakandinn hafði breytt svari sínu við þeirri spurningu úr 

„mjög óánægð(ur)“ í „mjög sátt(ur)“ og má mögulega rekja þessi framangreindu svör tveggja 

þátttakenda til uppröðunar svarmöguleikanna við þeirri spurningu í spurningalistanum. 

Í spurningum 7, 8 og 9 í öðrum hluta spurningalistans um ákvörðunartökuferlið var spurningum 

ósvarað frá einum þátttakanda. Í staðinn var skrifuð athugasemd við spurningarnar: „spurningar 7, 8, 

og 9 eiga ekki við lífsógnandi ástand en var vel upplýst“. Þessi svör voru skráð ósvöruð við úrvinnslu 

gagnanna. 

Að lokum höfðu bakgrunnsupplýsingar ekki verið fylltar út um einn þátttakenda og var því einungis 

unnið úr bakgrunnsupplýsingum ellefu þátttakenda. 

4.3 Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild 

Forprófun spurningalistans gaf niðurstöður um ánægju aðstandenda með þá þjónustu sem veitt var á 

gjörgæsludeildum Landspítalans.  Þeim niðurstöðum verður lýst hér á eftir. 

4.3.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Þeir aðstandendur sem svöruðu spurningalistanum voru tólf talsins, sex af þeim höfðu verið 

aðstandendur sjúklings í Fossvogi og hinir sex aðstandendur á Hringbraut. Unnið var úr 

bakgrunnsupplýsingum ellefu þátttakenda þar sem upplýsingar vantaði um einn þátttakanda.  

Nokkuð jafnt hlutfall var á milli kynja í rannsókninni. Karlar voru fimm talsins (45,5 %)  og konur sex 

(54,5%). Tengsl aðstandenda við sjúklinginn voru þau að fimm þeirra voru makar, ein móðir sjúklings, 

einn faðir sjúklings, ein dóttir sjúklings, ein systir sjúklings og að lokum var einn aðstandandi mágkona 

sjúklings. Einn skráði kyn sitt karl í spurningu tvö í bakgrunnsupplýsingunum en merkti við móðir í 

spurningu þrjú sem sneri að tengslum hans við sjúkling, eins og fram hefur komið. Líklega hefur verið 

um misskilning að ræða og var sú breyta skráð ógild hjá honum.  

Aldur aðstandendanna var á bilinu 23-60 ára. Meðalaldur var 43 ár. Sjö aðstandendur bjuggu með 

sjúklingum. Af þeim sem bjuggu ekki með sjúklingum (n-4) hittu tveir sjúklinginn oftar en vikulega en 

hinir tveir hittu hann vikulega.  
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Búseta aðstandendanna var nokkuð dreifð á milli póstnúmera: þrír bjuggu í 105 Reykjavík, tveir í 

107 Reykjavík, tveir í 110 Reykjavík og tveir í 221 Hafnarfirði. Einn bjó í 108 Reykjavík og einn bjó í 

230 Reykjanesbæ. Rúmur helmingur eða um 54,5 % aðstandenda höfðu verið aðstandandi sjúklings á 

gjörgæsludeild áður. 

4.3.2 Umhverfið á gjörgæsludeild 

Í könnuninni var spurt út í skoðun aðstandenda á umhverfi gjörgæsludeildanna. Langflestum eða 92% 

þátttakenda fannst viðmótið á gjörgæslunni einstaklega gott á meðan 8% fannst viðmótið mjög gott. 

Einnig var mikilvægt að fá í ljós skoðun þeirra varðandi ánægju þeirra með aðbúnaðinn á 

aðstandendaherbergjum, en flestum þeirra (50%) fannst aðbúnaðurinn mjög góður. Fimm 

þátttakendanna (42%) fannst aðbúnaðurinn einstaklega góður á meðan einum fannst hann einungis 

góður.  

Þegar þátttakendur voru beðnir um athugasemdir eða tillögur sem þeir töldu að gæti gagnast 

starfsfólkinu skrifuðu tveir aðstandendur sömu tillögu að bættum aðbúnaði, það var að mikil þörf væri 

á því að lítið borð eða hirsla væri til staðar í umhverfi sjúklings fyrir einkamuni. Einnig voru þeir 

sammála um að mikil þörf væri á nýju og betra sjúkrahúsi. 

4.3.3 Samskipti 

Upplýsingagjöf af hendi starfsfólks gjörgæslunnar var almennt talin góð. Níu þátttakendum (75%) þótti 

hjúkrunarfræðingar upplýsa þá einstaklega vel um ástand ættingja síns og þremur (25%) fannst þeir 

upplýsa sig mjög vel. Fjórir þátttakendur (33,3%) voru einstaklega ánægðir með það hversu oft læknar 

upplýstu þá um ástand ættingja síns, fimm þeirra (41,7%) voru mjög ánægðir og þrír þátttakendur 

(25%) frekar ánægðir. Sex þátttakendur (50%) voru einstaklega ánægðir með það á hvaða hátt 

starfsfólk upplýsti aðstandendur um ástand og ástæður meðferðar, fimm (41,7%) voru mjög ánægðir 

og einn var frekar ánægður. Lýstu þátttakendur skoðunum sínum varðandi samskipti í athugasemdum 

aftast í spurningalista: „Það sem var sérstaklega vel gert var hvernig hjúkrunarfólk skýrði út fyrir mér 

ástand sjúklings og hvernig ég mætti/gæti hagað mér gagnvart honum. Til dæmis að það sé allt í lagi 

að tala við sjúkling þó hann væri sofandi.“ og „Var rosa sáttur við alla, vera samt í meira samráði við 

aðstandendur með hvernig lyf eru tekin hérna og magn, smá ósamræði var hjá okkur. MJÖG 

ÁRÍÐANDI AÐ ÞETTA SÉ Á HREINU!“  

Eins og sést í mynd 1 töldu aðstandendur upplýsingagjöf almennt mjög góða og sömuleiðis gæði 

upplýsinganna. Níu þátttakendur (75%) voru einstaklega ánægðir með vilja starfsfólks til að svara 

spurningum, tveir (16,7%) voru mjög ánægðir og einn var frekar ánægður. Jafnframt var mikil ánægja 

með það hversu heiðarlegar upplýsingarnar voru. Sjö þátttakendur (58,3%) voru einstaklega ánægðir 

með það hversu heiðarlegar upplýsingarnar voru og fimm (41,7%) mjög ánægðir. Sex þátttakendur 

(50%) voru einstaklega ánægðir með hversu skiljanlegar upplýsingarnar voru, fjórir (33.3%) voru mjög 

ánægðir og tveir (16,7%) voru frekar ánægðir. 
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Mynd 1 Hversu ánægðir þátttakendur voru með þætti sem tengjast upplýsingagjöf.  

 

Sjö þátttakendur (58,3%) voru einstaklega ánægðir með samræmið í þeim upplýsingum sem þeir 

fengu, fjórir (33,3%) voru mjög ánægðir og einn var frekar ánægður. Ellefu þátttakendur (91,7%) töldu 

samvinnu starfsfólks vera einstaklega góða og einn þátttakandi taldi hana mjög góða. 

Framkoma starfsfólks gagnvart aðstandendum með tilliti til kurteisi og virðingar var metin 

einstaklega góð (83,3%) eða mjög góð (16,7%). Að sögn eins aðstandenda var hann mjög sáttur með 

framkomu starfsfólks en hann tók eftirfarandi fram: „Starfsfólkið er til fyrirmyndar, bæði faglegt og 

kurteist“. Langflestir þátttakendur (91,7%) voru sammála um að virðing og kurteisi sem starfsfólk sýndi 

ættingja sínum væri einstaklega góð og hafði enginn þeirra neitt út á það að setja. 

4.3.4 Stuðningur og umhyggja 

Flestir þátttakendur í rannsókninni voru mjög jákvæðir í garð starfsfólks gjörgæsludeildarinnar, þeirrar 

umönnunar sem þeir höfðu notið þar og umfangs þáttöku sinnar í umönnun sjúklingsins. Í skriflegum 

athugasemdum kom oft fram mjög mikil ánægja með starfsfólkið: „Gríðarlega gott fólk sem annast 

okkar nánustu á okkar verstu tímum. FRÁBÆRT FÓLK Í ALLA STAÐI!!“ og  „Hmmmm, þau eru 

meðidda!“ . Aðstandendum fannst flestum einstaklega gott (66,7%) eða mjög gott (33,3% ) tillit tekið til 

þarfa sinna. Tilfinningalegur stuðningur var einnig metinn mjög góður. Þar mátu sjö þátttakendur 

(58,3%) hann mjög góðan og fimm þeirra (41,7%) einstaklega góðan. Framkoma starfsfólks gagnvart 

aðstandendum með tilliti til umhyggju var af átta þátttakendum (66,7%) talin einstaklega góð, þrír 

þátttakendur (25%) mátu hana mjög góða og einn þeirra taldi hana góða. 

Þegar aðstandendur voru spurðir út í ánægu þeirra varðandi þá umönnun sem hjúkrunarfræðingar 

og læknar veittu ættingja sínum voru þeir almennt ánægðir. Öllum tólf (100%) þátttakendum þótti 

hjúkrunarfræðingar veita ættingja sínum einstaklega góða umönnun. Skriflegar tillögur um hvernig 

bæta megi umönnunina á gjörgæslunni voru fáar og allar jákvæðar gagnvart þeirri umönnun sem veitt 

var. Flestir voru sammála um að vel hafi verið staðið að öllu og að umönnin hafi verið mjög fagleg og 

góð. Einn aðstandandinn komst svo að orði: „Umönnunin var algerlega til fyrirmyndar, yndislegt 
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starfsfólk“ og faðir sjúklings sem inniliggjandi var á gjörgæslunni hafði sömu sögu að segja: „Allt var 

rosa flott. Litli strákurinn okkar fékk 500% þjónustu, frábært starfsfólk!“.  Samkvæmt einum 

aðstandanda var mikilvægt að starfsfólk myndi passa vel upp á að greina sjúklingi stöðugt frá hvað sé 

verið að gera fyrir hann, til dæmis þegar verið er að bæta við sjúkling nýjum lyfjum eða taka út lyf eða 

þegar verið er að búa um og laga sjúkling í rúminu. Gott væri að tala stöðugt til hans um framkvæmdar 

aðgerðir til að róa sjúkling. Langflestir þátttakendur (91,7%) voru sammála um að umhyggja sem 

starfsfólk sýndi ættingja sínum væri einstaklega góð. Aðstandendur voru einnig ánægðir með þá 

umönnun sem læknar veittu sjúklingi. 67% þátttakenda þóttu læknar veita einstaklega góða umönnun 

meðan 33% þeirra þótti umönnunin vera mjög góð eins og sjá má í mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Hvernig umönnun veitti starfsfólk ættingja þínum? 

 

Við mat og meðhöndlun einkenna sjúklings þótti aðstandendum almennt vel staðið að verki. 50% 

þátttakenda fannst starfsfólk meta og meðhöndla verki ættingja síns einstaklega vel á meðan hinum 

helmingnum fannst það meta og meðhöndla þá mjög vel. Sömu sögu er að segja um mat og 

meðhöndlun á andþyngslum og óróleika en 67% þátttakenda þótti starfsfólk meta og meðhöndla 

andþyngsli og óróleika ættingja síns einstaklega vel og 33% mjög vel. 

4.3.5 Þátttaka í ákvörðunartöku og stjórn á umönnun og meðferð 

Mjög mikil breidd var í svörum við spurningunni sem sneri að því hvort aðstandendum fannst þeir hafa 

stjórn á umönnun og meðferð ættingja síns annars vegar og varðandi þátttöku í ákvörðunartöku hins 

vegar. Tveimur fannst þeir ekki hafa neina stjórn og að heilbrigðiskerfið hefði tekið yfir og stýrt meðferð 

ættingja síns. Einum þátttakanda fannst hann hafa frekar litla stjórn og fannst að heilbrigðiskerfið hefði 

tekið yfir og stýrt umönnun og meðferð ættingja síns, tveimur fannst þeir hvorki hafa né ekki hafa 

stjórn á umönnun og meðferð ættingja síns og tveimur fannst þeir hafa mjög góða stjórn yfir umönnun 
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og meðferð sjúklingsins. Flestir eða fjórir þátttakendur (18,2%) svöruðu að þeim fannst þeir hafa 

einhverja stjórn yfir umönnun og meðferð ættingja síns (sjá mynd 3). 

 

 

 

Mynd 3 Þátttaka aðstandenda í umönnun og meðferð á ættingja sínum. 

 

Einum þátttakanda fannst hann vera þátttakandi að öllu leyti í ákvörðunartöku, sjö þátttakendur 

(58,3%) töldu sig vera þátttakanda og þremur (25%) fannst þeir hvorki vera útilokaðir frá þáttöku né 

boðin þáttaka. Gerð var athugasemd aftast í spurningalista varðandi þátttöku: „Var rosa sáttur við alla, 

vera samt í meira samráði við aðstandendur með hvernig lyf eru tekin hérna og magn, smá ósamræði 

var hjá okkur. MJÖG ÁRÍÐANDI AÐ ÞETTA SÉ Á HREINU!“.  

Einn þátttakandi taldi sig ekki hafa fengið neinn stuðning við ákvörðunartöku. Þrír töldu sig hvorki 

hafa fengið lítinn né mikinn stuðning og flestir eða fimm þátttakendur (41,7%) töldu sig hafa fengið 

góðan stuðning. Að lokum töldu tveir þátttakendur sig hafa fengið mjög mikinn stuðning.  Allir svöruðu 

því að þeir hefðu fengið nægan tíma til að viðra áhyggjur og fá svör. Eins og fram kom hér að ofan var 

einn aðstandandi sem bætti við sínum eigin valmöguleika: „ekki spurður“. Hann kom með tillögu um 

hvernig megi bæta umönnunina á gjörgæsludeild: „Upplýsingastund – reglulega á meðan á dvöl 

stendur um stöðu og aðgerðir. Ekki spurt um álit aðstandenda eða bent á valkosti. P.S. hef fulla trú á 

að starfsfólk hafi gert allt sem hægt er í þágu sjúklingsins“. 

Við spurningunni um hversu ánægður aðstandandi var með umfang þeirrar meðferðar sem ættingi 

hans fékk voru flestir almennt ánægðir. 67% þátttakenda voru algjörlega sáttir með umfang 

meðferðarinnar á meðan 16,7% þeirra voru mjög sáttir. Tveir þátttakendanna voru mjög óánægðir 

með umfang meðferðar, og einn annar þátttakandi breytti svari sínu úr mjög óánægð(ur) í mjög 

sátt(ur). Svarmöguleikar í spurningum á undan og á eftir þessari spurningu voru í öfugri röð miðað við 

svarmöguleikana í þessari spurningu. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig rannsakendur telja að forprófun spurningalistans hafi gengið 

og hvort hún hafi heppnast vel. Niðurstöður forprófunarinnar verða ræddar með tilliti til fræðilegra 

heimilda um þarfir og líðan aðstandenda gjörgæslusjúklinga og skoðað hvort nægilegt samræmi hafi 

verið þar á milli til að álykta um notagildi listans við íslenskrar aðstæður. Rætt verður hvort 

rannsóknarspurningum hafi verið svarað og rannsóknarmarkmiðum náð og loks verða kostir og gallar 

við framkvæmd rannsóknarinnar ræddir.  

Meginmarkmið og tilgangur með þessu rannsóknarverkefni var að þýða, staðfæra og forprófa 

mælitækið: Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild. Forprófunin fór fram á íslenskum 

gjörgæsludeildum. Fræðilegar heimildir um upplifun aðstandenda af gjörgæsludeildunum voru 

kannaðar með það að markmiði að kanna samræmi milli þeirra og niðurstaðna forprófunarinnar.  Með 

þeim samanburði verður hægt að meta notagildi mælitækisins á íslenskum sjúkrahúsum.  

Rannsóknarspurningar voru tvær. Hverjar eru helstu þarfir aðstandenda gjörgæslusjúklinga 

samkvæmt nýjustu rannsóknum og hvernig er líðan þeirra? Seinni rannsóknarspurningin er Hvernig 

gagnast mælitækið FS-ICU (24) til að meta þessa þætti aðstandenda á íslenskum gjörgæsludeildum? 

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar sýndu fram á að sömu atriðin voru talin meðal 

mikilvægustu þarfanna í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru. Aðstandendur hafa þörf fyrir að 

starfsfólk sýni aðstandanda og sjúklingi kurteisi, komi fram af virðingu og sýni umhyggju, veiti þeim 

stuðning og búi yfir faglegri hæfni. Upplýsingar þurfa að vera veittar reglulega og vera auk þess 

heiðarlegar og skiljanlegar. Mikilvægasta þörf aðstandenda var að hafa stjórn yfir eða fá að vera 

þátttakandi í ákvörðunartöku varðandi meðferð sjúklings. Í þessum rannsóknum kom jafnframt fram að 

aðstandendur telja að þeirri þörf sinni sé ekki nægilega vel mætt. 

Miðað við niðurstöður þessarar forprófunar þykir rannsakendum sýnt að þýddi spurningalistinn FS-

ICU 24 geti gagnast mjög vel við íslenskar aðstæður. Spurt var um þætti sem varða öll framangreind 

atriði í spurningalistanum sem þýðir að hann mælir það sem þarf að mæla. Þær niðurstöður sem úr 

forprófuninni komu voru í samræmi við niðurstöður annarra nýlegra rannsókna sem til eru um þarfir og 

líðan aðstandenda gjörgæslusjúklinga. Eins og í fyrri rannsóknum kemur mikilvægi góðra samskipta 

skýrt fram. Þörf aðstandenda á því að starfsfólk sýni aðstandendum og sjúklingi kurteisi, virðingu og 

umhyggju, veiti stuðning og búi yfir faglegri hæfni  auk þess sem að flæði upplýsinga af þeirra hendi sé 

gott, heiðarlegt og skiljanlegt og að aðstandendur fái að vera  þátttakendur í ákvörðunartöku varðandi 

meðferð sjúklings, kemur greinilega fram í niðurstöðunum. Auk þess kemur fram að aðstandendur 

telja að þörfinni fyrir þátttöku í ákvörðunartöku og umfang þeirrar stjórnar sem þeir hafi yfir meðferð 

sjúklingsins sé ekki nægilega vel mætt.  

Þetta samræmi milli niðurstaðna forprófunarinnar og fyrirliggjandi rannsókna mælir með 

spurningalistanum FS ICU 24 sem heppilegu mælitæki til að meta ánægju aðstandenda á íslenskum 

sjúkrahúsum. Vert er að taka fram að nokkur atriði komu í ljós varðandi merkingu svarmöguleika og 

uppröðun þeirra sem þarf að athuga betur og lagfæra í endanlegri útgáfu spurningalistans. 
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5.1 Forprófun spurningalistans 

Þar sem tíminn við forprófun spurningalistans var stuttur eða um tvær vikur var úrtak lítið. Fjöldi 

sjúklinga sem liggja inni á gjörgæsludeildum á hverjum tíma er mjög mismunandi auk þess sem dvöl 

þeirra nær ekki alltaf lágmarkstímalengdinni sem sett var sem skilyrði fyrir þátttöku í forprófuninni, eða 

meira en tveir sólarhringar. Til að fá stærra úrtak þyrfti því lengri tíma til gagnaöflunar.  

Þar sem rannsakendur voru ekki viðstaddir þegar þátttakendur svöruðu spurningalistanum gátu 

þeir ekki áætlað til um tímalengdina sem það tók að svara listanum. Í fræðilegu efni um upprunalega 

spurningalistann er talað um að það taki um 10-20 mínútur að svara honum. Sá spurningalisti innihélt 

mikið af auka texta og einnig nokkrar spurningar sem ákveðið var að sleppa í íslensku útgáfunni þar 

sem textinn og spurningarnar áttu ekki við. Líklega er því óhætt að áætla að tíminn sem tekur að svara 

spurningarlistanum sé styttri en 20 mínútur. 

Við yfirferð spurningalistans komu í ljós nokkur atriði sem ef til vill þyrfti að lagfæra í endanlegri 

útfærslu mælitækisins. Meðal annars vegna þess að þátttakendur skrifuðu athugasemdir sínar 

varðandi nokkrar spurningar og tillögur að breytingum á spurningalistann sjálfan. 

Í fyrsta lagi þegar spurt var um hvort nægur tími hefði gefist til að viðra áhyggjur og fá svör bætti 

einn þátttakandi auka svarmöguleika við: „ekki spurður“ þar sem honum fannst hann ekki hafa fengið 

að taka þátt í ákvörðunartökuferlinu. Þó að þessi þriðji svarvalmöguleiki sé ekki í upprunalega 

spurningalistanum benda niðurstöður þessarar forprófunar sem og niðurstöður erlendra rannsókna til 

þess að fjölskyldumeðlimir fái ekki að hafa nægilega mikla stjórn yfir eða vera þátttakendur við 

ákvörðunartöku um meðferð aðstandanda síns. Það er því þörf á svarmöguleika sem gerir ráð fyrir 

þeim möguleika, að ekki sé haft samráð við aðstandendur. Við svarmöguleika þessarar spurningar 

mætti því ef til vill bæta við þriðja svarmöguleikanum: „á ekki við“ og jafnvel fjórða sem er „ekki 

spurður“ því ef til vill eru sumir ekki spurðir.   

 Í öðru lagi þegar spurt er um tengsl þátttakanda við sjúklinginn virðist sem hægt sé að skilja 

merkingu spurningarinnar á tvo vegu, það er að segja að verið sé að spyrja um hvaða tengsl 

sjúklingurinn hafi gagnvart þátttakandanum eða hvaða tengsl þátttakandinn hafi gagnvart sjúklingum. 

Líklega mætti breyta orðalagi þar í Tengsl mín við sjúkling, ég er (svarkostur) sjúklings eða sjúklingur 

er (svarkostur) minn. 

Í þriðja lagi merktu tveir þátttakendanna við „mjög óánægð(ur)“ við spurningunni sem varðaði 

umfang meðferðar. Enn einn þátttakandi breytti síðan svari sínu við þeirri spurningu úr „mjög 

óánægð(ur)“ í „mjög sátt(ur)“. Mögulega má því rekja neikvæð svör þessarar tveggja til uppröðunar 

svarmöguleikanna. Í spurningum á undan og á eftir þessari spurningu voru svarmöguleikar í þeirri röð 

að jákvæðasti svarmöguleikinn kom fremst en neikvæðasti var aftast en í þessari spurningu voru 

svarmöguleikarnir í öfugri röð, sem sagt frá þeim neikvæðasta til jákvæðasta. Mögulega hefur það þýtt 

að þátttakandinn hefur merkt sjálfkrafa við fremsta svarmöguleikann eins og hann hafði gert í 

spurningum á undan og á eftir, að hann hafði gert ráð fyrir að jákvæðasti svarmöguleikinn væri fremst. 

Það þyrfti því ef  til vill að laga þessa spurningu með tilliti til uppröðunar svarmöguleikanna.  

Í fjórða lagi var nokkrum spurningum tengt ákvörðunartökuferlinu skilað ósvarað frá einum 

þátttakanda. Í athugasemd skrifar þátttakandi að spurningar 7, 8 og 9 í öðrum hluta spurningalistans 
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eigi ekki við lífsógnandi ástand. Það getur vel verið rétt að ákvarðanir séu ekki bornar undir 

aðstandendur í lífsógnandi aðstæðum vegna tímaskorts en hins vegar eru margar mikilvægar 

ákvarðanir samt sem áður teknar sem snúa að meðferð sjúklings, hvort sem hann er í bráðri lífshættu 

þá stundina eða ekki. Því má segja að hjá flest öllum sjúklingum sem dvelja á gjörgæslu séu teknar 

mikilvægar ákvarðanir varðandi meðferð og eru því þessar spurningar taldar gildar.  

Í fimmta og síðasta lagi höfðu bakgrunnsupplýsingar ekki verið fylltar út um einn þátttakanda og því 

var einungis unnið úr bakgrunnsupplýsingum ellefu þátttakendur. Líklegast hefur það farið fram hjá 

þátttakandanum að fylla út bakgrunnsupplýsingar þar sem beðið var um þær aftast í 

spurningalistanum. Þrátt fyrir að slíkur misskilningur hafi átt sér stað er samt sem áður ekki þörf á að 

færa bakgrunnsuplýsingarnar framar í listanum fyrir næstu notkun hans þar sem mælt er með því að 

spurningar um bakgrunnsupplýsingar séu hafðar síðast eða aftarlega í spurningalistakönnunum 

(Þorlákur Karlsson, 2003). 

5.2 Ánægja aðstandenda með umönnun á gjörgæsludeild 

5.2.1 Bakgrunnsupplýsingar  

Niðurstöður úr bakgrunnsupplýsingum sýndu að kynjahlutfall og tengsl aðstandenda við sjúklinginn 

voru þau að konur voru rúmlega helmingur (54,5%) aðstandenda og algengast að um væri að ræða 

maka sjúklings. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem rannsakendur bjuggust við þar sem 

aðstandendur í þeim rannsóknum sem stuðst var við í fræðilegum hluta þessa verkefnis voru að 

meirihluta kvenkyns eða 55-80% og oftast makar eða dætur sjúklinganna (Obringer o.fl. 2012.; 

Kinrade o.fl, 2010; Prachar o.fl. 2010; Wartella o.fl, 2009; Eydís K. Sveinbjarnardóttir, 2012; Norup, 

2012; Norup, 2013).  

Aldur aðstandenda var á nokkuð breiðu bili eða 23-60 ára. Flestir aðstandendur bjuggu með 

sjúklingnum en þeir sem gerðu það ekki hittu sjúklinginn að minnsta kosti einu sinni í viku. Allir 

aðstandendur nema einn sem bjó í Reykjanesbæ, bjuggu á höfuðborgarsvæðinu. Til að geta metið 

hvort munur sé á svörum eftir því hvar fólk býr á landinu þarf því að gæta þess við framtíðarnotkun 

listans að úrtakið endurspegli betur alla landsmenn, ekki bara höfuðborgarbúa þar sem þeir sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu hafa aðgang að eigin heimili til að hvílast og annarra slíkra athafna. 

Aðstandendur utan af landi lenda líklegast í meiri fjárútlátum, meiri vandræðum með húsnæði og þurfa 

að fá pössun fyrir börn sín ef einhver eru svo fátt eitt sé nefnt.    

5.2.2 Umhverfið á gjörgæsludeild 

Aðstandendur voru almennt mjög ánægðir með aðstöðu og aðbúnað á gjörgæsludeildinni sjálfri en 

tillögur komu þó að smávægilegum úrbótum. Þar sem tíminn sem sjúklingur dvelur á gjörgæsludeild 

getur verið ákaflega erfiður og streituvaldandi tími fyrir aðstandendur er mikilvægt að reyna að stjórna 

umhverfisþáttum á þann hátt að þeir séu ekki streituvaldandi. Má þar nefna lýsingu og umhverfishljóð. 

Rökstuðningurinn fyrir þessu er sá að tengsl hafa fundist á milli umhverfis gjörgæsludeilda og ánægju 

og líðan aðstandenda (Jongerden o.fl, 2013). Á gjörgæsludeildunum á Hringbraut og í Fossvogi er góð 

og mikil dagsbirta til staðar enda stórir gluggar við nær öll rúmstæði. Bæði eru til staðar 

einstaklingsherbergi og opið rými þar sem rúmstæði eru aðgreind með tjöldum. Litir í umhverfi eru 
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mildir og reynt er að halda hávaða í lágmarki. Aðstandendaherbergi eru vel útbúin þægindum. Eru þar 

til dæmis góðir sófar, púðar og teppi fyrir aðstandendur til að hvíla sig, ísskapur og smá eldhús. Stefnt 

er að því að bæta aðstandendaherbergin á Hringbraut og er komin fram hugmynd um skipulag þeirra.  

Líklegt má því telja að umhverfi gjörgæsludeildanna hafi góð áhrif á líðan aðstandenda og 

sjúklinganna sjálfra. 

5.2.3 Samskipti 

Samskipti milli starfsfólks og aðstandenda sjúklingsins eru mjög mikil og náin á gjörgæsludeildum 

(Dodek o.fl., 2004) Niðurstöður forprófunarinnar sýndu að mikil ánægja var með þessi samskipti, gæði, 

heiðarleika og skiljanleika upplýsinga sem og tíðni upplýsingagjafa. Einn aðstandandi benti á að þörf 

væri á að upplýsa sjúkling ávallt vel um hvað væri í gangi. Ein helsta þörf aðstandenda er einmitt að 

vita að allt sé gert sem mögulegt er til að hjálpa sjúklingi (Obringer o.fl. 2012). Þessi athugasemd 

bendir til þess að þessi aðstandandi hafi haft áhyggjur vegna þess að þeirri þörf hafi ekki verið 

nægilega vel mætt. Góð samskipti virðast hafa þau áhrif að aðstandendur séu betur fullvissaðir um að 

vel sé hugsað um sjúklinginn (Osborn o.fl., 2012). Það stafar líklega af því að meiri upplýsingar leiða 

af sé upplýstari aðstandendur og þeir fá svör við spurningum sem þeir vissu jafnvel ekki að ætti að 

spyrja að. Það getur komið í veg fyrir að ímyndunaraflið hlaupi með þá í gönur og hafi kvíðavaldandi 

áhrif.  

Flestum aðstandendum í forprófuninni þótti hjúkrunarfræðingar standa sig mjög vel í að upplýsa þá 

um ástand ættingja síns en minni ánægja kom í ljós með upplýsingagjöf frá læknum en þrír (25%) 

þátttakenda sögðust einungis vera frekar ánægðir hana. Aðferðin sem starfsfólk gjörgæsludeildanna 

kaus að nota til að segja frá meðferðum og ástandi sjúklinganna þótti þó mjög góð sem bendir til 

góðrar samskiptahæfni starfsfólksins. Flestir voru einstaklega ánægðir eða mjög ánægðir með 

samræmið í þeim upplýsingum sem þeir fengu auk þess sem samvinna starfsfólks þótti til fyrirmyndar. 

Þessi samvinna og samræmi upplýsinganna sem mismunandi starfsfólk gefur er þess líklega valdandi 

að aðstandendur hafa meira traust á starfsfólkinu og það styrkir öryggistilfinningu þeirra. Þetta 

samræmist niðurstöðum Obringer o.fl. (2012) að mikilvægasta þörf aðstandenda væru atriði sem 

hughreystu þá, til dæmis heiðarleiki upplýsinga, að vera fullvissuð um að besta mögulega umönnun sé 

veitt, að vita allt um það sem gert er fyrir sjúklinginn, að fá að vita strax um breytingar og að fá að vita 

hverjar horfur sjúklingsins eru. Það væri því nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga sem vinna á 

gjörgæsludeild að vera mjög vel að sér í því hvað amaði að sjúklingum í þeirra umsjá og hvað það 

þýddi svo þeir geti réttilega svarað spurningum fjölskyldumeðlima (Obringer o.fl., 2012). Þarna skipta 

gæði samskipta höfuðmáli. Niðurstöður forprófunarinnar sýndu að ánægja var með það að 

hjúkrunarfræðingar skyldu hvetja til og útskýra mögulegar samskiptaleiðir aðstandanda við sjúkling en 

jafnframt var óskað eftir meiri samvinnu við aðstandendur. Fjölmargar rannsóknir sýna að vanlíðan 

eins og kvíði og depurð er mjög algeng meðal aðstandenda gjörgæslusjúklinga (Fumis o.fl., 2009; 

Wartella o.fl., 2009; Norup o.fl., 2012; Kulkarni o.fl., 2011). Þátttaka í umönnun virkjar jákvæð 

vandamálamiðuð bjargráð hjá þeim sem nýtist þeim til að vinna úr vanlíðan sinni (Wartella, Auerbach 

og Ward, 2009), og einnig minnkar þátttaka aðstandenda við umönnun sjúklings neikvæðar tilfinningar 

aðstandenda eins og hjálparleysi og auka tilfinningu þeirra um sjálfsstjórn. Einnig eykur þessi þáttaka 
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öryggistilfinningu sjúklinganna sjálfra (Wartella o.fl, 2009). Það er því einkenni um gæði hjúkrunar á 

íslenskum gjörgæsludeildum að hjúkrunarfræðingar þar skuli hvetja aðstandendur til þátttöku og kenni 

þeim mögulegar samskiptaleiðir við sjúkling. 

5.2.4 Mat á veittum stuðningi og umhyggju 

Mikil ánægja aðstandenda kom í ljós með þá umönnun sem þeir og aðstandendur þeirra (sjúklingarnir) 

nutu á gjörgæsludeildunum. Skriflegar tillögur voru flestar mjög jákvæðar og komu einungis fáar 

tillögur að úrbótum fram. Flestir voru sammála um að vel hafi verið staðið að öllu og að umönnin hafi 

verið mjög fagleg og góð. Kinrade o.fl. (2010) sýndu í rannsókn sinni fram á það að 

hjúkrunarfræðingar séu vel að sér í því hverjar helstu þarfir aðstandenda eru og eru þeir því vel í stakk 

búnir til að mæta þeim. Mikil ánægja var með þá umönnun sem hjúkrunarfræðingar veittu og mikil 

ánægja kom einnig fram varðandi þá umönnun sem þátttakendum þóttu læknar veita sjúklingum.  

Rannsóknir hafa sýnt hve mikilvægt er fyrir aðstandendur að vita að vel sé hugsað um þarfir 

sjúklinga eins og verkjastillingu (Prachar o.fl., 2010).  Við mat og meðhöndlun einkenna sjúklings þótti 

aðstandendum almennt vel staðið að verki. Þátttakendum fannst að einkenni eins og verkir, 

andþyngsli og óróleiki sjúklings hefðu verið mjög vel meðhöndluð. Langflestir þátttakendur (91,7%) 

voru einnig sammála um að virðing, kurteisi og umhyggja sem starfsfólk sýndi sjúklingum væri 

einstaklega góð og hafði enginn þeirra neitt út á það að setja. Tengsl hafa fundist milli þeirrar hæfni 

sem fjölskyldumeðlimir telja hjúkrunarfræðinga sýna og ánægju þeirra (Osborn o.fl., 2012). Því má 

túlka út frá þessum niðurstöðum að hæfur hjúkrunarfræðingur veitir aðstandendum öryggistilfinningu 

og þessi mikla ánægja með meðhöndlun einkenna ber hæfni hjúkrunarfræðinga gjörgæsludeilda 

Landspítalans mjög gott vitni. 

5.2.5 Þátttaka í ákvörðunartöku og stjórn á meðferð 

Í þessum hluta spurningalistans komu fyrst fram svör sem lýstu óánægju. Tveimur þátttakendum 

fannst þeir ekki hafa neina stjórn og að heilbrigðiskerfið hefði tekið yfir og stýrt meðferð ættingja síns 

og einum þátttakenda fannst hann hafa frekar litla stjórn. Osborn o.fl. (2012) sögðu að tilfinning um 

stjórn  eða þátttöku við meðferð sjúklings sé af fjölskyldumeðlimum talinn einn mikilvægasti þátturinn í 

ánægju þeirra en sé jafnframt sú þörf sem þeim finnst síst vera uppfyllt. 

Niðurstöður þeirra sýndu að læknar þyrftu að meta sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig hversu mikla 

stjórn fjölskyldumeðlimir kærðu sig um að hafa yfir meðferð sjúklingsins en tilfinningin um stjórn tengist 

góðri upplýsingagjöf. Þar sem læknisfræðilega þekkingu þarf til að skilja afleiðingar inngripa verða 

læknar að stýra meðferð en í samvinnu við aðstandendur. Það sem aðstandendur eru líklega að biðja 

um er að fá að taka þátt, að ekki séu teknar mikilvægar ákvarðanir um meðferð án þess að þær séu 

bornar undir þá. 

Flestum aðstandendum fannst þeir vera þátttakendur í ákvarðanartöku en þremur þátttakendum 

(25%) fannst þeir hvorki vera útilokaðir frá þátttöku né boðin þátttaka. Viss óánægja kom einnig fram 

varðandi stuðning við ákvarðanartöku en þar töldu þrír þátttakendur (25%) sig hvorki hafa fengið lítinn 

né mikinn stuðning. Þetta tengist líklega lélegri upplýsingagjöf og þörf á betri samskiptum en erfitt er 

að segja til um hvort möguleiki sé að bæta úr því þar sem hlutir ganga eðli málsins samkvæmt oft 
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mjög hratt á gjörgæslunni og því erfitt að segja til um hvort eðlilegt sé að ætlast til þess af starfsfólki að 

bera allar tímanæmar lífsbjargandi meðferðir undir fjölskyldumeðlimi þegar sekúndur skipta máli.  En 

það er þó óneitanlega mjög mikilvægt að læknar lýsi yfir hluttekningu sinni og stuðning við 

fjölskyldumeðlimi en það hefur þau áhrif að auka ánægju aðstandenda (Osborn o.fl., 2012). 

Allir þátttakendur svöruðu því að þeir hefðu fengið nægan tíma til að viðra áhyggjur og fá svör 

nema einn aðstandandi sem bætti við sínum eigin valmöguleika: „ekki spurður“ og kom með tillögur að 

því hvernig bæta megi úr því. Hann lýsti þó yfir fullri trú á að starfsfólk væri að gera sitt besta fyrir 

sjúklinginn en lýsti yfir óánægju með að fá ekki að taka ákvarðanir varðandi meðferð sjúklingsins. Þrátt 

fyrir þetta var almenn ánægja meðal aðstandenda með umfang þeirrar meðferðar sem ættingi þeirra 

fékk sem bendir til trausts aðstandenda á hæfni starfsfólks gjörgæslunnar þrátt fyrir að eitthvað hafi 

mátt bæta. 

Nauðsynlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vera ávallt vakandi fyrir leiðum til að bæta þjónustu við 

aðstandendur þar sem viðurkennt er að veikindi eins meðlims fjölskyldu hafa áhrif á alla meðlimi 

hennar (Wright og Leahey, 1999). Það er því ekki einungis sjúklingurinn sjálfur sem er viðfangsefni 

hjúkrunarfræðingsins heldur fjölskyldan öll. Fjölskylduhjúkrun er þáttur í því að veita heildræna hjúkrun 

sem ætti að vera markmið hjúkrunarfræðinga sem hafa metnað fyrir því að veita gæða hjúkrun. 

Notkun gæðavísa eins og FS-ICU 24 fellur því vel að þessari hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar sem 

stuðst er við á Landspítalanum. Niðurstöður eins og þær sem komu fram í forprófuninni, sem benda til 

þess að einhverju sé ábótavant við umönnun, kallar á það að næsta skref ætti því að vera að nýta 

niðurstöðurnar til að bæta úr því sem betur má fara og bæta þar með gæði þjónustunnar sem veitt er. 

Þar með væri hlutverki gæðavísisins náð. 
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Ályktanir 

Niðurstöður þessarar forprófunar benda til þess að vel hafi heppnast til við þýðingu og staðfæringu 

spurningalistans yfir á íslensku.  Hins vegar komu fjölmörg atriði í ljós eftir framkvæmd forprófuninar 

og er mikilvægt að litið verði til þeirra við gerð endanlegrar útfærslu mælitækisins. Mikilvægt er að 

leggja spurningarlistann fyrir aðstandendur sem búa ekki á höfuðborgarsvæðinu til að meta hvaða 

áhrifaþættir eins og fjarlægðir frá heimili og aðstöðuleysi hafa á ánægju aðstandenda með umönnun 

sjúklinga á gjörgæsludeild. 

Einnig má færa rök fyrir því að skoðað verði með annarri rannsókn hvernig bæta megi upplifun 

aðstandenda af þátttöku við ákvarðanartöku og tilfinningu um stjórn varðandi umönnun sjúklings þar 

sem niðurstöður benda til þess að betur megi fara í þeim efnum.   

Ein af ástæðum þess að hafist var handa við þýðingu á þessu mælitæki var sú að þörf er á að gera 

rannsókn á stærra úrtaki með mælitækinu til að álykta betur til um ánægju aðstandenda með 

umönnun á gjörgæsludeildum. Með niðurstöðum úr þeirri rannsókn verður hægt að meta gæði 

þjónustunnar sem þar er veitt, að skoða betur hvað vel er gert og hvað betur mætti fara og þannig 

gefið vísbendingar um þá þætti þjónustunnar sem vert er að bæta til að tryggja gæði hennar. Það er 

því von okkar að mælitækið geti endurspeglað gæði þjónustunnar á gjörgæsludeildum Landspítalans 

og geti þannig orðið að gæðavísi í nánustu framtíð.    
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1. HLUTI: 

ÁNÆGJA MEÐ UMÖNNUN 

 

 

Vinsamlegast merktu við þann möguleika sem best lýsir áliti þínu.  

 

 

HVERNIG ANNAÐIST STARFSFÓLK GJÖRGÆSLU  UM ÆTTINGJA ÞINN 

(SJÚKLINGINN)? 

 

1. Virðing og kurteisi sem ættingja þínum (sjúklingnum) var sýnd á gjörgæslunni var 

          1. einstaklega góð       2. mjög góð       3. góð       4. viðunandi  

          5. lítil        6. á ekki við   

 

2. Umhyggja sem ættingja þínum (sjúklingnum) var sýnd á gjörgæslunni var 

          1. einstaklega góð      2. mjög góð       3. góð       4. viðunandi     

          5. lítil      6. á ekki við   

 

3. Hvernig mat og meðhöndlaði starfsfólk verki ættingja þíns?  

          1. einstaklega vel      2. mjög vel       3. vel       4. viðunandi     

          5. illa      6. á ekki við   

 

 

4. Hvernig mat og meðhöndlaði starfsfólk, andþyngsli ættingja þíns? 

          1. einstaklega vel      2. mjög vel       3. vel       4. viðunandi     

          5. illa      6. á ekki við   

 

 

 

5. Hvernig mat og meðhöndlaði starfsfólk óróleika ættingja þíns?    

          1. einstaklega vel      2. mjög vel       3. vel       4. viðunandi     

          5. illa      6. á ekki við   
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6. Hvernig umönnun veittu hjúkrunarfræðingar ættingja þínum? 

          1. einstaklega góða      2. mjög góða       3. góða       4. viðunandi     

          5. lélega      6. á ekki við   

 

 

7. Hvernig umönnun veittu læknar ættingja þínum? 

          1. einstaklega góða      2. mjög góða       3. góða       4. viðunandi     

          5. lélega      6. á ekki við   

 

 

8. Hvernig var samvinna starfsfólks sem annaðist um ættingja þinn? 

          1. einstaklega góð      2. mjög góð       3. góð       4. viðunandi     

          5. léleg      6. á ekki við   

 

 

9. Sumir vilja að öllum ráðum sé beitt til að takast á við heilsuvanda á meðan aðrir 

kjósa að minna sé gert. Hversu ánægð(ur) varstu með umfang þeirrar meðferðar 

sem ættingi þinn fékk?                                                                                                                                                                                                                                                    

          1. mjög óánægð(ur)      2. frekar óánægð(ur)       3. sátt(ur) að mestu leyti  

          4. mjög sátt(ur)       5. algjörlega sátt(ur)      6. á ekki við   

 

 

 

 

 

 

 

HVERNIG ANNAÐIST STARFSFÓLK GJÖRGÆSLU  UM ÞIG? 

 

  

10. Hversu gott tillit tók starfsfólk til þarfa þinna? 

          1. einstaklega gott      2. mjög gott       3. gott       4. viðunandi     

          5. lélegt      6. á ekki við   
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11. Hversu góðan tilfinningalegan stuðning fékkst þú frá starfsfólki? 

          1. einstaklega góðan      2. mjög góðan       3. góðan       4. viðunandi     

          5. lélegan      6. á ekki við   

 

 

12. Hvernig var framkoma starfsfólks gagnvart þér með tilliti til kurteisi og virðingar? 

          1. einstaklega góð      2. mjög góð       3. góð       4. viðunandi     

          5. léleg      6. á ekki við   

 

 

13. Hvernig var framkoma starfsfólks gagnvart þér með tilliti til umhyggju? 

          1. einstaklega góð      2. mjög góð       3. góð       4. viðunandi     

          5. léleg      6. á ekki við   

 

 

14. Hversu vel upplýstu hjúkrunarfræðingar þig um ástand ættingja þíns? 

          1. einstaklega vel      2. mjög vel       3. vel       4. viðunandi     

          5. illa      6. á ekki við   

  

 

15. Viðmót á gjörgæslu var  

          1. einstaklega gott      2. mjög gott       3. gott       4. viðunandi     

          5. lélegt      6. á ekki við   

 

 

16. Aðbúnaður á aðstandendaherbergi var  

          1. einstaklega góður      2. mjög góður      3. góður       4. viðunandi     

          5. lélegur      6. á ekki við   
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2. HLUTI: 

ÁNÆGJA ÞÍN MEÐ ÁKVÖRÐUNARTÖKU  UM MEÐFERÐ ÆTTINGJA ÞÍNS 

 

Hversu ánægð(ur) varstu með: 

 

1. Hversu oft læknar upplýstu þig um ástand ættingja þíns? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við   

 

 

2. Hversu viljugt starfsfólk var að svara spurningum þínum? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við   

 

 

3. Hversu skiljanlegar upplýsingar sem starfsfólk veittu þér voru? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við   

 

 

4. Hversu heiðarlegar þær upplýsingar sem þú fékkst um ástand ættingja þíns 

voru? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við   

 

 

5. Hvernig starfsfólk upplýsti þig um ástand ættingja þíns og ástæður meðferðar? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við  
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6. Hversu gott samræmi var á milli þeirra upplýsinga sem þér voru veittar um 

ástand sjúklingsins (fékkstu svipaðar upplýsingar frá læknum, 

hjúkrunarfræðingum o.fl.)? 

             1. einstaklega ánægð(ur)      2. mjög ánægð(ur)       3. frekar ánægð(ur)  

             4. þokkalega ánægð(ur)       5. alls ekki ánægð(ur)      6. á ekki við   

 

 

 

 

 

 

ÁKVÖRÐUNARTÖKUFERLIÐ:        

                                                                                                                 

Á meðan á dvöl ættingja þíns á gjörgæslu stóð, voru margar mikilvægar ákvarðanir teknar 

varðandi meðferð hans. Veldu einn af svarmöguleikum hverrar spurningar sem lýsir 

skoðunum þínum best.  

 

 

7. Fannst þér þú vera þátttakandi í ákvörðunartöku? 

1.   mér fannst ég útilokuð(aður) frá þátttöku   

2.   mér fannst ég ekki vera þátttakandi   

3.   mér fannst ég hvorki útilokuð(aður) frá þátttöku né boðin þátttaka   

4.   mér fannst ég vera þátttakandi   

5.   mér fannst ég vera þátttakandi að öllu leyti   

 

 

 

8. Fannst þér þú fá stuðning við ákvörðunartöku? 

1.   ég fékk engan stuðning   

2.   ég fékk svolítinn stuðning   

3.   ég fékk hvorki lítinn stuðning né mikinn   

4.   ég fékk góðan stuðning   

5.   ég fékk mjög mikinn stuðning   
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9. Fannst þér þú hafa stjórn á umönnun og meðferð ættingja þíns? 

1.   ég hafði enga stjórn og  fannst að heilbrigðiskerfið tæki yfir og stýrði 

alfarið umönnun og meðferð ættingja míns    

2.   ég hafði frekar litla stjórn og fannst að heilbrigðiskerfið tæki yfir og 

stýrði umönnun og meðferð ættingja míns   

3.   mér fannst ég hvorki hafa né ekki hafa stjórn á umönnun og meðferð 

ættingja míns.   

4.   mér fannst ég hafa einhverja stjórn yfir umönnun og meðferð ættingja 

míns   

5.   mér fannst ég hafa mjög góða stjórn yfir umönnun og meðferð ættingja 

míns 

 

 

10. Þegar ákvarðanir voru teknar, fannst þér þú fá nægjanlegan tíma til að viðra 

áhyggjur og fá svör við spurningum?  

1.   ég hefði getað notað meiri tíma   

2.   ég fékk nægan tíma   

 

11. Hefur þú einhverjar tillögur um hvernig bæta megi þá umönnun sem veitt er á 

gjörgæslu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. Hefur þú einhverjar athugasemdir um það sem vel var gert? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Vinsamlegast komdu með athugasemdir eða tillögur sem þú telur að geti gagnast 

starfsfólkinu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR: 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum um þig og tengsl þín við sjúklinginn.                                                        

 

1. Ég er:        Karl               Kona   

2. Ég er _____ ára  

3. Tengsl mín við sjúkling:  

 

1.   maki     

2.   móðir      

3.   faðir        

4.   systir       

5.   bróðir   

6.   dóttir    

7.  sonur    

8.  annað     (vinsamlegast tilgreindu nánar) :  ___________   

 

4. Hefur þú verið aðstandandi sjúklings á gjörgæsludeild fyrir þessa innlögn? 

1.   já   2.   nei   

 

5. Býrðu með sjúklingnum? 

1.   já     2.   nei   

 

Ef ekki, hversu oft hittir þú sjúklinginn að jafnaði? 

      1.   oftar en vikulega      2.   vikulega     3.   mánaðarlega     

      4.   árlega       5.   sjaldnar en einu sinni á ári   

 

6. Í hvaða póstnúmeri býrðu? _______________ 

 

Við þökkum þér kærlega fyrir þátttöku þína. Vinsamlegast skilaðu útfylltri 

könnuninni í lokaðan kassa sem staðsettur er á aðstandendaherbergi. 
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Fylgiskjal 5. Upprunalegi spurningalistinn 
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