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ÚTDRÁTTUR 

 Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu hjúkrunarfræðinga á verkjasviði 

Reykjalundar, að vinna með sjálfsmatsblöð fyrir sjúklinga í endurhæfingunni. Með þessu var 

verið að skoða hvernig blöðin hafa reynst og einnig hvaða endurbætur mætti gera á þeim til þess 

að þau yrðu betri og skilvirkari. 

 Sett var fram rannsóknarspurningin:  

Hver er reynsla hjúkrunarfræðinga á verkjasviðinu á Reykjalundi af því vinnulagi að 

sjúklingar skrái upplýsingar um og meti eigið heilsufar, styrkleika og væntingar og ræði 

mat sitt við hjúkrunarfræðinga við innlögn og útskrift? 

Aðferðafræði rannsóknarinnar grundvallaðist af Vancouver-skólann í fyrirbærafræði en hann 

byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínu eigin augum og að sýn 

hans mótast af fyrri reynslu hans og eigin túlkunum á þeirri reynslu.  

Rætt var við tvo hjúkrunarfræðinga á verkjasviði Reykjalundar. Viðtölin voru tekin upp á 

segulband, vélrituð orðrétt, lesin og greind niður í þemu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að sjálfsmatsblöð sjúklinga eru gagnleg, bæði fyrir 

sjúklinginn og hjúkrunarfræðinginn. Sjúklingurinn fær aukna ábyrgð sem að felur í sér 

valdeflingu og hefur meira að segja um sína meðferð og forgangsröðun í henni. 

Hjúkrunarfræðingurinn fær meiri og oft á tíðum ítarlegri upplýsingar um sinn sjúkling og einnig 

sparast tími því að minni tími fer m.a. í innskriftarviðtölin. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna 

að frekari þörf á rannsóknum á þessu efni því að um er að ræða tiltölulega nýja nálgun í söfnun 

heilbrigðisupplýsinga hér á landi. 

 

Lykilhugtök: Sjálfsmat, fyrirbærafræði, Valdefling, sameiginleg ákvarðanataka. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore how nurses at the pain-ward at Reykjalundur 

experience the use of self-assessment formats for patients. The researcher  

Explored  how these formats have functioned, and  how they could be improved and developed. 

The research question was: How do nurses the at pain ward in Reykjalundur   

experience when patients assess and document their own health, strenghts and 

preferences and discuss their assessment with  them at admission and discharge? 

The methodology of the study  was based on the Vancouver-school of phenomenology, which 

belives the each individual views the world differently from others and his view is grounded on 

former experience and the interpretation of that experience. 

Two nurses at the pain-ward in Reykjalundur were interviewed. The interviews were transcribed 

verbatim analysed into themes 

The main findings of the study was that the self-assessment formats are useful for  both patients 

and the nurses. Patients have more responsibility and has more to say about his treatment which 

leads to empowerment. The nurse often receives more and better information than before and 

less time is spent on the admission interview.  

The conclusion also indicates that further research needs to be done since this kind of 

patient assessment is novelty in Iceland. 

 

Keyterms: Self-assessment, phenomenology, empowerment, shared decision making. 


