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Ágrip 

Um þessar mundir stendur íslenskt heilbrigðiskerfi frammi fyrir ýmsum áskorunum sem krefjast 

aðhalds og hagræðingar í heilbrigðisþjónustu landsmanna. Meðal þeirra áskoranna eru að þjóðin er 

að eldast, samhliða greinast fleiri með langvinna sjúkdóma og þar af leiðandi eykst þörf fyrir 

heilbrigðisþjónustu. Rannsóknir benda til þess að búseta Íslendinga skiptir máli varðandi mat þeirra á 

heilbrigði og líðan þar sem niðurstöður sýna að fólk á landsbyggðinni býr við lakara heilsufar en þeir 

sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Ljóst er að þarna ríkir ójöfnuður og hefur heilbrigðisstarfsfólk skyldum 

að gegna við að finna leiðir til að minnka þennan ójöfnuð. Upplýsingatæknin er orðin gríðarlega 

mikilvæg og nær nauðsynleg í daglegu starfi heilbrigðisstarfsfólks. Þrátt fyrir þessa nauðsyn bendir 

margt til þess að heilbrigðiskerfið hér á landi geti nýtt betur kosti sem tæknin hefur upp á að bjóða.  

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits er að greina og varpa ljósi á þekkingu um árangur og tækifæri í 

rafrænni heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með langvinna sjúkdóma, búsett í dreifbýli. Markmið er að auka 

þekkingu á sviðinu og að veita hjúkrunarfræðingum, öðru heilbrigðisstarfsfólki og stjórnendum 

heilbrigðismála upplýsingar um notagildi þjónustunnar fyrir þennan skjólstæðingahóp. Rannsókna var 

aflað úr viðurkenndum gagnagrunnum, aðrar heimildir fengust úr skýrslum, fræðigreinum og 

tölvupóstsamskiptum. 

Rafræn heilbrigðisþjónusta nær utan um alla upplýsinga- og fjarskiptatækni sem hefur áhrif á 

heilbrigðisþjónustuna. Markmið slíkrar þjónustu er að auka skilvirkni og stuðla að hagkvæmni innan 

heilbrigðiskerfisins. Rannsóknir sýna að sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk er almennt jákvætt í garð 

slíkrar þjónustu og niðurstöður sýna að rafræn heilbrigðisþjónusta tengist bættu heilsufari fólks í 

dreifbýli með langvinna sjúkdóma. Einnig hafa rannsóknir sýnt að nýta megi rafræna 

heilbrigðisþjónustu til að brúa þjónustubil milli fólks í dreifbýli og heilbrigðisstarfsfólks í þéttbýli. Þá eru 

nokkrar rannsóknir sem benda til þess að draga megi úr spítalainnlögnum sjúklinga og sýna  að 

þjónustan er kostnaðarlega hagkvæm. Hjúkrunarfræðingar hafa mörgum hlutverkum að gegna í 

rafrænni heilbrigðisþjónustu og rannsóknir benda til þess að störf þeirra í þjónustunni geti bætt 

heilsufar skjólstæðinga þeirra. Með þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga eru þeir í lykilstöðu til að 

innleiða og efla rafræna heilbrigðisþjónustu hér á landi.  

 

Lykilorð: Rafræn heilbrigðisþjónusta, fjarlækningar, fjarhjúkrun, langvinnir sjúkdómar, dreifbýli, 

upplifun/reynsla, lífsgæði og kostnaður. 
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Abstract  

Currently the Icelandic healthcare system faces various challenges that demand austerity and 

optimization. With an aging population one of those challenges is increased need of care for people 

with chronic diseases. This trend is directly related to increased life expectancy due to the advances in 

medical sciences and technology. Research indicates a correlation between Icelanders residence and 

their self-evaluation of health. It is also more likely that people in rural and remote areas experience 

poorer health than people living in or close to the capital region. It is the responsibility of health care 

professionals to find ways to limit this inequality. Information technology now plays a critical and near 

essential role in the everyday practice of health care professionals. Despite this essential role a lot 

points to that the Icelandic healthcare system is not making full use of these technologies. Information 

technology has been proven to be a useful tool in bridging the gap between people in rural areas and 

health service providers in urban areas.  

The intention of this literature review is to analyze and highlight the knowledge of successes and 

opportunities associated with eHealth for patients with chronic diseases living in rural areas. With the 

objective of furthering knowledge in the field of eHealth and to provide nurses and health care 

administrators with information on the useful applications of eHealth for this patient group. Research 

and studies were obtained from recognized databases, other references are from reports, scientific 

papers and e-mail communications. 

EHealth is a synonym for all information and communication technology that effects health care 

and the goal of eHealth is to optimize efficiency and effectiveness within the health care system. 

Research shows that patients and health care providers are overall positive towards such services 

and findings indicate  the service linked to better health for people with chronic diseases living in rural 

areas. Research has indicated that eHealth is a useful tool in bridging the gap between people in rural 

areas and health service providers in urban areas. Some research also show that hospital admissions 

can be reduced and thus  these services can be cost effective. Registred nurses have many roles to 

play in telemedicine and research has shown that their part in these services can better the health of 

their patients. With their knowledge and expertise they are in a key position to implement and advance 

telemedicine in Iceland. 

 

Keywords: eHealth/telehealth, telemedicine, telenursing, chronic disease, rural/remote area, 

experience, quality of life, cost effect. 
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1 Inngangur 

Upplýsingatækni er orðin stór hluti af heilbrigðisþjónustu og eru líklega flest allir heilbrigðisstarfsmenn 

sammála um að hún sé nær og ef til vill algjörlega ómissandi á 21. öldinni (Helga Bragadóttir, 2006). 

Fram kom í skýrslu Innanríkisráðuneytisins árið 2013 um stefnumál upplýsingasamfélagsins, að 

Íslendingar eru virkir notendur í upplýsingatækni og hafa tekið vel í netþjónustu sem opinberar 

stofnanir bjóða upp á. Þrátt fyrir það hafa kannanir sýnt að hið opinbera hefur ekki nýtt sér tæknina 

sem skyldi til að auka skilvirkni og bæta þjónustu í landinu (Innanríkisráðuneytið, 2013).  

Í rannsókn þar sem borin var saman heilbrigðisupplýsingahegðun Íslendinga árið 2002 og árið 

2007 mátti sjá að breyting varð á tímabilinu á upplýsingahegðun fólks. Aukning var í hópi þeirra sem 

leituðu sér upplýsinga á netinu og voru fleiri sem leituðu frekar upplýsinga af ásetningi árið 2007 

(Ágústa Pálsdóttir, 2010). Með þessari þróun má áætla að enn fleiri nýti netið til heilbrigðistengdrar 

upplýsingaöflunar nú en áður. Þessi þróun í upplýsingahegðun kemur að gagni í eflingu á rafrænni 

heilbrigðisþjónustu (e. eHealth) þar sem hún hefur opnað dyr til dæmis fyrir fólk sem glímir við 

langvinna sjúkdóma. Rannsóknir sýna að þessi hópur fólks hefur í auknum mæli nýtt sér netið til að 

leita lausna á sjúkdómseinkennum og fylgikvillum (Fox og Purcell, 2010). Wicks, Stamford, 

Grootenhuis, Haverman og Ahmed (2013) benda á að þessi þróun hafi leitt til þess að skjólstæðingar 

eru farnir frá því að vera afskiptalausir þiggjendur að meðferð sinni, yfir í að vera þátttakendur sem 

hafa afskipti af meðferðum sínum. Aukið aðgengi almennings að heilbrigðisupplýsingum og breytt 

upplýsingahegðun, kallar á hið opinbera til að tryggja þróun og nýtingu upplýsingatækninnar í 

heilbrigðisþjónustunni. En síðustu ár hefur hér á landi ríkuleg áhersla verið lögð á eflingu og 

samræmingu á rafrænni sjúkraskrá fyrir allar heilbrigðisstofnanir  (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján 

Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014) og því gæti hafa verið minni áhersla á aðra 

uppbyggingu í upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustunni. Í núgildandi verkefnaáætlun á sviði 

heilbrigðisþjónustunnar sem velferðarráðuneytið lagði fram fyrir árin 2014-2017, er meðal annars 

unnið að sameiginlegri símaráðgjöf og enn frekari eflingu á samræmdri rafrænni sjúkraskrá 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Eru verkefnin unnin á vegum Embætti landlæknis í samstarfi við TM 

Software, en stefnt var að því að rafræn sjúkraskrá yrði samræmd fyrir allar heilbrigðisstofnanir í 

landinu sumarið 2014 (Samræmd rafræn sjúkraskrá..., 2014). Hjúkrunarfræðingar innan Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, hafa margir unnið hörðum höndum að innleiðingu staðlaðrar rafrænnar 

hjúkrunarskráningar eftir viðurkenndum flokkunarkerfum (Gyða Halldórsdóttir og Ásta St. Thoroddsen, 

2008) en rekja má upphaf þeirrar vinnu til ársins 1986 (Landlæknisembættið, 1991).  

Sú þróun sem hefur átt sér stað í heilbrigðisvísindum hefur leitt til þess að heilsu fólks hefur farið 

batnandi og lífaldur hækkað. Hlutfall þeirra sem eldri eru hefur aldrei verið hærra og útlit er fyrir að 

þeim fjölgi umtalsvert á næstu árum (Suzman og Beard, 2011). Þessari þróun fylgir þó aukin 

umönnunarbyrði þar sem samhliða eykst hlutfall þeirra sem búa við langvinna sjúkdóma, en talið er að 

um 40% fullorðinna í Evrópu eigi við langvinnan sjúkdóm að stríða (Busse, Blumel, Scheller-Kreinsen 

og Zentner, 2010). Þar eru stærstu flokkar langvinnra sjúkdóma hjarta- og æðasjúkdómar, 

lungnasjúkdómar, krabbamein og sykursýki (WHO, 2014). Í landskönnun á heilbrigði og líðan 

Íslendinga árið 2012 sem Embætti landlæknis stóð fyrir, kom fram að íbúar dreifbýlis meta andlega og 

líkamlega heilsu sína verr en íbúar höfuðborgarsvæðisins og er ástandið hvað verst á Norðurlandi 
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(Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014). Neikvæð þróun 

hefur átt sér stað í þessum málum frá árinu 2007, en þá voru fleiri sem mátu andlega og líkamlega 

heilsu sína góða og/eða mjög góða og var ekki eins mikill munur á milli íbúa í dreifbýli og þéttbýli  

(Lýðheilsustöð, 2011) líkt og niðurstöður gáfu til kynna árið 2012. Niðurstöður íslenskrar rannsókna á 

áhrifaþáttum áunnar sykursýki leiddu í ljós að búseta fólks væri einn þeirra áhættuþátta að þróa með 

sér sykursýki og voru þeir sem bjuggu í dreifbýli í meiri áhættu heldur en íbúar þéttbýlis (Elín 

Ólafsdóttir o.fl., 2012).  

Ljóst er að alþjóðasamfélagið stendur frammi fyrir mörgum nýjum og krefjandi heilbrigðisvanda-

málum, ber heilbrigðisstarfsfólki því að nýta sér þá þekkingu og tækni sem er til staðar til að koma til 

móts við nýjar þjónustuþarfir skjólstæðinga. Mikið hefur verið unnið í þróun mála í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu á alþjóðavísu og hafa rannsóknir sýnt fram á að auka megi hagnað og skilvirkni í 

heilbrigðisþjónustu með innleiðingu og eflingu á slíkri þjónustu (European Commission, 2012; Canada 

Health Infoway, 213; ICN, 2009). Hjúkrunarfræðingar með sína fjölþættu þekkingu á 

heilbrigðisvandamálum eru í lykilstöðu til að styrkja innviði og þróa rafræna heilbrigðisþjónustu (Grady, 

2014). Hafa nú þegar nokkur samtök hjúkrunarfræðinga í heiminum lagt fram aðgerðaráætlanir sem 

fjalla um leiðir til að hvetja hjúkrunarfræðinga að nýta sér rafræna heilbrigðisþjónustu í kennslu og 

starfi (Bartz og Kouri, 2013; Horizonte, 2011; RCN, 2011)  

Út frá framangreindum heimildum er ljóst að fólk sem glímir við langvinna sjúkdóma og er búsett í 

dreifbýli á Íslandi nýtur ekki eins góðrar heilsu líkt og íbúar höfuðborgarsvæðisins. Íslenskt þjóðfélag 

stendur frammi fyrir nýjum heilbrigðisvandamálum sem þarf að takast á við með nýrri hugsjón, en auk 

þess er nú minna fjármagni veitt í heilbrigðismál í kjölfar efnahagshruns sem reið yfir landið árið 2008 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  Ýmsar heilbrigðisstofnanir á alþjóðavísu, hafa lagt fram aðgerðaráætlanir 

út frá gagnreindri þekkingu sem hefur sýnt fram á að auka megi skilvirkni og hagkvæmni í 

heilbrigðiskerfinu með hjálp tækninýjunga. En miðað við aðgengilegar heimildir virðist sem íslenskar 

heilbrigðisstofnanir hafi hingað til aðallega einbeitt sér á þessu sviði að samræmdri rafrænni 

sjúkraskrá síðast liðin fjögur ár (Velferðarráðuneytið, 2014; Fíh, 2011). Þekking og reynsla 

hjúkrunarfræðinga  getur nýst vel í eflingu og innleiðingu á úrræðum á sviði rafrænnar 

heilbrigðisþjónustu og eru þeir í lykilstöðu til að tryggja framgang mála hér á landi. Fólk í dreifbýli með 

langvinna sjúkdóma býr við lakara heilsufar heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins, en efling á 

rafrænni heilbrigðisþjónustu gæti verið einn liður í að bæta heilsu og líðan þessa skjólstæðingahóps. 

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits er að greina og varpa ljósi á þekkingu um árangur og tækifæri í 

rafrænni heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með langvinna sjúkdóma, búsett í dreifbýli. Markmið er að auka 

þekkingu á sviðinu og að veita hjúkrunarfræðingum, öðru heilbrigðisstarfsfólki og stjórnendum 

heilbrigðismála upplýsingar um notagildi þjónustunnar fyrir þennan skjólstæðingahóp. 
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2 Aðferðir  

Verkefnið er fræðileg samantekt. Heimildaleit fór fram á tímabilinu nóvember 2013 til september 2014. 

Við rannsóknarleit var notast við eftirtalda viðurkennda gagnagrunna: PubMed, Ovid, EbscoHost, 

Google shcoolar, Hirsla (vísinda- og fræðsluefnasafn Landspítalans) og Libertpub.  Aðrar heimildir 

voru fengnar úr skýrslum, fræðigreinum og fréttatengdu efni af netinu. Auk þess var haft samband við 

starfsfólk hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Embætti landlæknis, TM Software og nokkrar 

göngudeildir á Landspítalanum. Takmörkun á leit í gagnagrunnum var miðuð við árin 2005-2014, 

íslenskt/enskt tungumál og að þátttakendur í rannsókn væru eldri en 18 ára. Afmörkun leitar var tengd 

eftirfrandi leitarorðum: Rafræn heilbrigðisþjónusta (e. eHealth/telehealth), fjarlækningar (e. tele-

medicine), fjarhjúkrun (e. telenursing), langvinnir sjúkdómar (e. chronic disease), dreifbýli (e. 

rural/remote area), kostnaður (e.  cost effect), lífsgæði (e. quality of life) og upplifun/reynsla (e. 

experience). Verkefnið er uppbyggt á þann hátt að í þriðja kafla er hugtakið rafræn heilbrigðisþjónusta 

útskýrt og hlutverk hjúkrunarfræðinga í þjónustunni. Í fjórða kafla fer fram rannsóknarrýni og má sjá 

þar yfirlit yfir rannsóknir flokkaðar í þrjár töflur. Í fimmta og síðasta kaflanum verður leidd fram umræða 

út frá rannsóknarrýni, útskýrð gildi rafrænnar heilbrigðisþjónustu fyrir hjúkrun og lagðar fram tillögur til 

úrbóta. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og sett fram  ályktun. 
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3 Rafræn heilbrigðisþjónusta og hlutverk hjúkrunarfræðinga 

Þar sem lítið hefur verið fjallað um rafræna heilbrigðisþjónustu (e. eHealth/telehealth) á Íslandi verður 

hugtakinu gerð skil í þessum kafla og farið nánar í saumana á því hvaða hlutverkum 

hjúkrunarfræðingar gegna í þjónustunni. Einnig verður fjallað um skyldur hjúkrunarfræðinga í starfi, þar 

litið á íslenska löggjöf og kannaðar stefnur erlendra samtaka hjúkrunarfræðinga í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu.  

3.1 Rafræn heilbrigðisþjónusta 

Hugtakið rafræn heilbrigðisþjónusta nær í raun utan um alla upplýsinga- og fjarskiptatækni á öllum 

sviðum sem hefur áhrif á heilbrigðisþjónustu (WHO, e.d.). Í flokki þessarar þjónustu eru: símar, tölvur, 

netið, gagnvirk samskiptaforrit á borð við tölvupóst og viðtalsforrit, vefgáttir með heilbrigðistengdum 

upplýsingum og rafræn heilsufarsskráning. Meðal tækninýjunga sem notast er við í þjónustunni nú eru 

til dæmis spjaldtölvur, snjallsímar, snjallúr og þráðlaus (e. bluetooth) lífsmarkamælitæki. Eftir því sem 

tækninni hefur fleygt fram hefur enska hugtakið yfir rafræna heilbrigðisþjónustu breyst úr telehealth í 

eHealth. Ástæðu þess má rekja til þess að áður en tölvur komu á markað fyrir almenning var rafræn 

heilbrigðisþjónusta aðallega tengd símum og faxtækjum sem þá voru einu raftækin sem gátu miðlað 

upplýsingum gagnvirkt. Með tölvu- og netvæðingu hentaði hugtakið illa fyrir þjónustuna svo tekið var 

upp nýtt forskeyti, e- sem stendur fyrir electronic (WHO, e.d.). Eysenbach er bandarískur læknir sem 

hefur rannsakað og skrifað mikið um rafræna heilbrigðisþjónustu og situr hann einnig í stjórn Center 

for Global eHealth sem er alþjóðleg rannsóknarstofnun á sviði rafrænnar heilbrigðisþjónustu (Centre 

for global eHealth innovation, e.d.). Eysenbach lítur svo á að forskeytið e- í eHealth standi ekki aðeins 

fyrir electronic heldur skilgreinir hann hin tíu „e“ í e-Health („The 10 e‘s in ,,e-Health“), sem eru 

eftirtalin: Efficiency (skilvirkni), empowerment (efling), encouragement (hvatning/hvöt), equite 

(sanngirni), enhancing quality (gæðaumbót), evidence based (gagnreynt), education (nám), enabling 

(auðvelda), ethics (siðfræði) og extending (útfæra/stækka). Með þessari framsetningu leggur 

Eysenbach áherslu á þann víðtæka ávinning sem rafræn heilbrigðisþjónusta hefur upp á að bjóða 

(Eysenbach, 2001). Fleiri ensk orð eru notuð yfir rafræna heilbrigðisþjónustu eftir því við hvaða 

þjónustuflokk er átt við. Má þar nefna fjarhjúkrun (e. telenursing), fjarlækningar (e. telemedicine) og 

fjargeðþjónustu (e. telepsychiatry). Þar sem fyrrgreind orð eru ekki algeng í íslensku rit- og talmáli var 

ákveðið að í þessu fræðilega yfirliti væri notuð einföld framsetning og ákveðið að nota hugtakið rafræn 

heilbrigðisþjónusta yfir alla þjónustuflokka. Í köflunum hér á eftir verður hugtakið rafræn 

heilbrigðisþjónusta notað samkvæmt þessum skilmerkjum og tiltekið hverju sinni um hvers konar 

tækni- og rafeindabúnað er um að ræða í þeim rannsóknum sem til umfjöllunar eru.  

3.2 Skyldur og hlutverk hjúkrunarfræðinga 

Þegar talað er um skyldur hjúkrunarfræðinga er vísað til laga og siðareglna sem varða 

hjúkrunarfræðinga, heilbrigðisstarfsmenn og skjólstæðinga þeirra. Við heimildaleit fannst lítið af 

upplýsingum um störf hjúkrunarfræðinga í rafrænni heilbrigðisþjónustu og vísuðu flestar þeirra 

heimilda til rafrænnar hjúkrunarskráningar. Í 13. grein laga um réttindi og skyldur heilbrigðis-

starfsmanna nr. 34/2012, segir meðal annars að heilbrigðisstarfsfólki ber að tileinka sér nýjungar er 

varða starfið sem og að viðhalda þekkingu sinni og faglegri færni. Auk þess ber íslenskum 
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hjúkrunarfræðingum skylda til að hafa siðareglur að leiðarljósi í starfi sínu og verkefnum, en í þeim er 

meðal annars kveðið á um að hjúkrunarfræðingur er virkur þátttakandi í stefnumótun og eflingu 

heilbrigðisþjónustunnar (Fíh, e.d.). Í ljósi stöðu heilbrigðismála hér á landi má svo deila um hvort 

heilbrigðiskerfið nái um þessar mundir að uppfylla fyrstu grein laga um heilbrigðisþjónustu á Íslandi nr. 

40/2007, þar sem vísað er til þess að allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu 

sem völ er á.  

Nokkur samtök hjúkrunarfræðinga hafa lagt fram aðgerðaráætlanir í rafrænni heilbrigðisþjónustu og 

unnið markvist að því að bæta þekkingu og innleiða tækninýjungar í störf hjúkrunarfræðinga. Samtök 

hjúkrunarfræðinga í Bretlandi (Royal College of Nursing) hafa til að mynda sett upp heimasíðu sem 

aðstoðar hjúkrunarfræðinga við að leita sér upplýsinga á þessu afmarkaða efni (RCN, 2011). 

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (International council of nurses/ICN) hefur sett fram markmið um að efla 

samstarf milli fagfélaga innan heilbrigðissamfélagsins, vera leiðandi fagstétt í rafrænni heilbrigðis-

þjónustu og efla menntun hjúkrunarfræðinga í upplýsingatækni (Bartz og Kouri, 2013). Í fræðigrein frá 

ICN kemur fram að rannsóknir hafa sýnt fram á að fjarhjúkrun skapi kostnaðarlegan ávinning fyrir 

heilbrigðiskerfið, stytti og fækki spítalainnlögnum, auki gæði heimahjúkrunarþjónustu og geti verið 

ódýrt og gott þjónustuúrræði fyrir fátækt fólk (ICN, 2009). Amerísku fjarlækningasamtökin (American 

telemedicine association) taka undir með ICN, en þau telja að efling á fjarhjúkrun sé kostnaðarlega 

hagkvæm fyrir heilbrigðiskerfið, fækki spítalainnlögnum og bæta því við að fjarhjúkrun reynist vel í 

meðferð langveikra og veiti aukið aðgengi að heilbrigðisþjónustu (ATA, 2011). Hjúkrunarfræðingar í 

Brasilíu hafa notast við rafræna heilbrigðisþjónustu með ágætum árangri og hafa samtök brasilískra 

hjúkrunarfræðinga (RedeNUTES) verið leiðandi í þeirri þróun (Horizonte, 2009). Í stefnu Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) sem lögð er til ársins 2020, er lögð áhersla á upplýsingatækni í 

hjúkrun í einum af sex málaflokkum. Þá er ríkuleg áhersla lögð á eflingu á rafrænni hjúkrunarskráningu 

og að hjúkrunarfræðingar tileinki sér nýjungar í starfi og komi þannig til móts við breytta strauma í 

heilbrigðisþjónustunni. Einnig er stefnt á að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga með því að styðja við 

kennslu í upplýsingatækni í námi hjúkrunarfræðinga (Fíh, 2011). En þess má geta að aðeins einn 

fyrirlestur um upplýsingatækni er kenndur í áfanganum: „Greining hjúkrunarviðfangsefna og meðferð“, 

við grunnnám í hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands (Kennsluskrá hjúkrunarfræðideildar, 2014-2015). 

Stofnuð var fagdeild innan Fíh um upplýsingatækni í hjúkrun árið 2012 og er eitt helsta hlutverk 

fagdeildarinnar að vera leiðandi í þróun rafrænnar heilbrigðisþjónustu og í upplýsingatækni innan 

heilbrigðiskerfisins (Ásta St. Thoroddsen, 2012). 

Rafræn heilbrigðisþjónusta hefur verið til staðar innan hjúkrunarfræðinnar í nokkur ár í formi 

símaþjónustu eða fjarhjúkrunar. Orðið fjarhjúkrun hefur þó ekki náð að festa sig í sessi hér á landi 

þrátt fyrir að þjónustan hafi verið notuð um nokkurt skeið bæði í formi ráðgjafa milli hjúkrunarfræðinga 

og milli hjúkrunarfræðings og skjólstæðings, þá aðallega í heilsugæslu- og heimahjúkrunarþjónustu 

(Hrönn Håkansson, 2008; Guðbjörg J. Guðlaugsdóttir munnleg heimild, 30. ágúst 2014). Í 

samanburðarrannsókn Thome og Alder (1999) var stuðst við símaráðgjöf fyrir konur á landsbyggðinni 

eftir barnsburð og leiddu niðurstöður í ljós að þær mæður sem fengu símaráðgjöf sýndu minni 

einkenni streitu heldur en aðrar mæður. Eflaust er þetta með fyrstu rannsóknum sem gerðar hafa verið 

á gagnsemi rafrænnar heilbrigðisþjónustu hér á landi. Rannsóknir sýna fram á að hjúkrunarfræðingar 

eiga fullt erindi inn á svið rafrænnar heilbrigðisþjónustu og þjóna þar margslungnu og mikilvægu 



14 

hlutverki (Grady, 2014). Þeirra helstu hlutverk eru að rannsaka, innleiða, halda utan um rafrænar 

meðferðir og leiðbeina fólki (heilbrigðisstarfsfólki og skjólstæðingum) varðandi tæknibúnað sem fylgir 

þjónustunni (Sanches, Danielle, Alves, Lopes, Magdala og Novaes, 2012; Sevean, Dampier, Spadoni, 

Strickland og Pilatzke, 2008). Auk þess telja hjúkrunarfræðingar að með rafrænni heilbrigðisþjónustu 

megi draga úr landlægri einangrun og stuðla að betri þverfaglegri teymisvinnu í meðferðum 

skjólstæðinga (Gulzar, Khoja og Sajwani, 2013). 
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4 Árangur af rafrænni heilbrigðisþjónustu  

Eins og að framan er getið er tilgangur þessa fræðilega yfirlits að greina árangur og tækifæri í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með langvinna sjúkdóma, búsett í dreifbýli. Eftir greiningu og lestur var 

rannsóknum skipt upp í þrjá efnisþætti og flokkaðar í töflur eftir því. Fyrsti hluti fjallar um rannsóknir á 

viðhorfum skjólstæðinga og annar hluti fjallar um heilsufarslegan árangur af rafrænni heilbrigðis-

þjónustu. Þriðji hluti fjallar um annarskonar árangur svo sem rannsóknir á lífsgæðum, stafrænum 

námskeiðum og kostnaði.  

4.1 Viðhorf og reynsla skjólstæðinga  

Í þessum fyrsta rannsóknarkafla verður fjallað um niðurstöður rannsókna um viðhorf og reynslu 

skjólstæðinga af rafrænni heilbrigðisþjónustu og í töflu 1 má sjá yfirlit yfir þær rannsóknir. Þátttakendur 

í rannsóknum eru sjúklingar í dreifbýli með langvinna sjúkdóma, heilbrigðisstarfsfólk og fjölskyldu-

meðlimir.  

Fjarlækningabúnaður er tæki sem samanstendur af tölvu, vefmyndavél og stafrænum 

lífsmarkamælitækjum s.s. hlustunarpípu, blóðþrýstingsmæli, hitamæli og eyrnasjá. Þrátt fyrir að 

búnaðurinn sé kenndur við lækningar þá er hann þó oftast í umsjá hjúkrunarfræðinga, líkt og lýst er í 

rannsóknum (Hiratsuka, Delafield, Starks, Ambrose og Mau, 2013; Sevean o.fl., 2008). Þá er 

búnaðurinn gjarnan nýttur á þann veg að hjúkrunarfræðingur er á heilsugæslustöð í dreifbýli og læknir 

í næsta bæ getur framkvæmt líkamsmat á sjúklingi með hjálp tækninnar. Þess má geta að fyrsti 

fjarlækningabúnaðurinn í þessari mynd var tekinn í notkun hér á landi á Kirkjubæjarklaustri árið 2013 

(Formleg afhending tækjabúnaðar..., 2014). Tvær af eftirtöldum rannsóknum fjalla um reynslu 

skjólstæðinga af notkun fjarlækningabúnaðar í rafrænni heilbrigðisþjónustu.   

Í rannsókn Hiratsuka og félaga (2013) rannsökuðu þeir reynslu sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks á 

fjarlækingabúnaði, í heilsugæslustöðvum í Alaska og á Hawaii. Rannsakendur tóku hálfstöðluð viðtöl 

við sex rýnihópa og þemagreindu. Meginniðurstöður þemagreiningar leiddu í ljós að fólk frá báðum 

löndum var almennt jákvætt í garð rafrænnar heilbrigðisþjónustu. Sjúklingar töldu sig spara kostnað 

vegna ferða og læknisþjónustu, gátu verið í sínu umhverfi og með fjölskyldu sinni, sem veitti þeim 

öryggistilfinningu. Starfsfólk taldi sig vera í auknum samskiptum við skjólstæðinga sína og vildu meina 

að netviðtalið þjónaði veigamiklum tilgangi í meðferð á langvinnum sjúkdómum. Helstu vandamál sem 

starfsfólk útlistaði voru að samskipti urðu gjarnan erfiðari og ópersónulegri, það taldi sig ekki geta 

greint sjúkdómsvandamál eins nákvæmlega og stundum komu upp tæknilegir örðugleikar. Allir sex 

rýnihóparnir voru sammála um að það næðist að brúa bilið milli skjólstæðinga og sérfræðiþjónustu 

með fjarlækningabúnaðinum. Höfundar rannsóknarinnar ályktuðu að fjarlækningabúnaður væri gott 

viðbótarúrræði í heilbrigðisþjónustu í dreifbýli og styrkti og auðveldaði samskipti milli sjúklings og 

meðferðaraðila. Þjónustan ætti ekki að koma í staðinn fyrir aðra heilbrigðisþjónustu og halda þyrfti 

áfram að þróa tæknina til að lágmarka tæknibilanir (Hiratsuka o.fl. 2013). Í rannsókn sem gerð var í 

Kanada var einnig notast við fjarlækningabúnað. Hálfstöðluð viðtöl voru tekin við sjúklinga og 

fjölskyldur um reynslu þeirra af rafrænni heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður þemagreiningar leiddu í ljós 

að sjúklingar og fjölskyldur sögðu þjónustuna minnka byrði sem fylgdi sjúkdóminum, svo sem 

tímasparnaður og minni kostnaður í kjölfar færri ferðalaga. Annar kostur var að fá að vera í sínu 
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umhverfi og hjá sínum nánustu og einnig veitti fjarlækningabúnaðurinn aukið aðgengi að 

sérfræðiþjónustu.  Þátttakendur tjáðu að það hefði komið sér að óvart hversu nákvæmur búnaðurinn 

var, en einnig tók tíma að venjast slíkum læknisskoðunum. Höfundar ályktuðu að með hjálp 

fjarlækningabúnaðar fengju sjúklingar og fjölskyldur í dreifbýli hágæða heilbrigðisþjónustu án þess að 

þurfa að ferðast langar vegalengdir frá fjölskyldu og heimabæ. Auk þess að þjónustan væri hagkvæm 

fyrir heilbrigðiskerfið og -starfsfólk (Sevean o.fl., 2008). 

Í tveimur rannsóknum var könnuð reynsla skjólstæðinga af rafrænni heilbrigðisþjónustu, þar sem 

notast var við netviðtöl í meðferðum sjúklinga ásamt stafrænum lífsmarkamælitækjum. Netviðtölin voru 

framkvæmd með fjarkskiptaforriti í tölvu og með vefmyndavél. Guilcher og félagar (2013) könnuðu 

reynslu langveikra sjúklinga í dreifbýli, af stafrænu sjálfstyrkingarnámskeiði (Tele-CDSMP). En slíku 

námskeiði er ætlað að styrkja til dæmis meðferðarheldni fólks með langvinna sjúkdóma og þannig 

koma í veg fyrir frekari versnun á sjúkdómi. Hafa margar rannsóknir sýnt fram á að 

sjálfstyrkingarnámskeið bæti heilsufar og líðan langveikra (Lorig, Ritter, Laurent og Plant, 2006). Ólíkt 

hefðbundnum sjálfstyrkingarnámskeiðum þar sem fólk mætir í viðtöl, þá er stuðst við netviðtöl í þeim 

stafrænu. Þannig geta einstaklingar í raun tekið þátt í námskeiðum hvar sem þeir búa, svo lengi sem 

þeir eru með nettengingu og réttan tölvubúnað. Rannsakendur tóku viðtöl við 44 þátttakendur í 

rýnihópum. Fjögur þemu voru greind út frá viðtölunum: 1) Að brúa bilið milli skjólstæðinga og 

sérfræðinga, 2) jafningjastuðningur, 3) mikilvægi góðra hópstjóra og 4) ábót á persónulegri þjónustu 

og einstaklingsviðtölum. Höfundar ályktuðu að stafræn sjálfsstjórnarnámskeið væru góður kostur fyrir 

fólk sem er með langvinna sjúkdóma í dreifbýli. Með hjálp tækninnar næðist að veita sambærilega 

heilbrigðisþjónustu líkt og aðrir íbúar í þéttbýlum og borgum hafa kost á (Guilcher, Bereket, Voth, 

Haroun, Susan og Jaglal, 2013). 

Í rannsókn Toledo o.fl. (2012) könnuðu rannsakendur  viðhorf og heilsufarslegan árangur 25 

sjúklinga með sykursýki og búsettir í dreifbýli. Meðalfjarlægð frá heimabyggð sjúklinga í næstu 

heilbrigðisstofnun þar sem innkirtlasérfræðingar voru starfandi, voru 153 kílómetrar. Hver sjúklingur tók 

þátt í einum 45 mínútna netviðtalstíma með innkirtlasérfræðingi, en sérfræðingur í hjúkrun sykursjúkra 

var á staðnum með sjúklingi, sem svo lagði fram meðferðarplan í sameiningu við innkirtlasérfræðing. 

Staðlaður spurningalisti var sendur á  sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk heilsugæslunnar. 

Spurningalistanum var ætlað að kanna viðhorf þátttakenda gagnvart þessu formi af rafrænni 

heilbrigðisþjónustu. Afdráttarlaus jákvæð viðhorf voru gagnvart þjónustunni, bæði af hálfu sjúklinga og 

heilbrigðis-starfsfólks heilsugæslunnar. Gáfu allir sjúklingar þjónustúrræðinu fullt hús stiga í 

spurningarkönnuninni. Auk þess lækkaði meðal blóðsykursgildi sjúklinga, úr 9,6 mmól/L við 

upphafsmælingar í 8,5 mmól/L, 18 vikum eftir netviðtalið við innkirtlasérfræðinginn og sérfræðing í 

hjúkrun. Höfundar ályktuðu að þessi þjónusta gagnaðist vel fólki í dreifbýli með sykursýki og að slík 

þjónusta geti auðveldað aðgengi fólks í dreifbýli að sérfræðiþjónustu (Toledo, Triola, Ruppert og 

Siminerio, 2012). 

Í fjórum af eftirtöldum rannsóknum voru framkvæmdar kannanir á viðhorfum fólks til rafrænnar 

heilbrigðisþjónustu af ýmsu tagi. En niðurstöður leiddu í ljós að meirihluti þátttakenda í rannsóknunum 

sýndu fram á jákvætt viðhorf til rafrænnar heilbrigðisþjónustu.  

Gerð var eigindleg rannsókn með þátttöku 18 einstaklinga með langvinna hjartasjúkdóma og fimm 

heilbrigðisstarfsmönnum sem notuðust við rafrænt fjareftirlit í Lothian í Skotlandi. Slíku eftirliti er ætlað 



17 

að draga úr endurinnlögnum á sjúkrahús, bæta lífsgæði og efla meðferðarheldni sjúklinga. Eftirlitinu 

fylgir vefforrit þar sem sjúklingar svara daglega spurningalista um sjúkdómsástand, ásamt þráðlausum 

blóðþrýstingsmæli sem sendir mælingar sjálfkrafa í vefforrit. Heilbrigðisstarfsfólk getur síðan skráð sig 

inn á vefforritið þar sem það getur fylgst með sjúkdómsframgangi skjólstæðinga sinna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna reynslu þátttakenda af þjónustunni. Voru helstu niðurstöður þær að 

ánægja ríkti meðal beggja hópa á notagildi þjónustunnar. Sjúklingar töluðu um aukna 

öryggistilfinningu, fannst líkt og að stóri bróðir fylgdist með þeim sem veitti þeim hughreystingu. 

Starfsfólk talaði um að þjónustunni fylgdi aukið vinnuálag, velja þyrfti rétta sjúklingahópa, þjónustan 

væri góð sem skammtímaúrræði og sérstaklega sem eftirfylgni eftir útskrift af heilbrigðisstofnun. Allir 

þátttakendur töluðu um að eftirlitið virkjaði betur sjúklinga til að hafa auga með sínum lífeðlisfræðilegu 

breytingum. Höfundar ályktuðu að rafrænt fjareftirlit eykur meðferðarheldni þessa sjúklingahóps og 

veitir heilbrigðisstarfsfólki betri sýn á sjúkdómsframgang. Aukin vinna fylgir auknu eftirliti en möguleiki 

er á að útfæra betur tæknibúnað og meðferðarform til að auka ávinning (Fairbrother, Ure, Hanley, 

McCloughan, Denvir o.fl., 2013).  

Í megindlegri rannsókn Price og félaga (2013) er sagt frá því að farandverkamenn í Bandaríkjunum 

er hópur fólks sem býr við ein lökustu heilbrigðisúrræði miðað við hlutfalllslegan fjölda þeirra sem 

glímir við langvinna sjúkdóma á borð við háþrýsting og sykursýki. Ein ástæða er rakin til þess að þetta 

fólk býr aðeins í nokkra mánuði í senn á sama stað og á því erfiðara með að fá greiningu á 

vandamálum þar sem það þarf að flakka á milli sérfræðinga þegar það flyst á nýtt svæði. Ein lausn á 

þessu vandamáli sem talin er geta bætt heilbrigðisúrræði fyrir þennan hóp eru snjallsímar. Price og 

félagar vildu rannsaka viðhorf og notagildi þess konar úrræða, buðu því 80 spænskum 

farandverkamönnum að taka þátt í rannsókn. Voru 21% greindir með háþrýsting og af þeim voru 41% 

á háþrýstingslækkandi lyfjum. En aðeins 29% (af 41%) voru meðferðarheldnir á lyfin. Staðlaður 

spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur þar sem þeir voru spurðir út í viðhorf gagnvart aukinni 

notkun snjallsíma í heilbrigðisþjónustunni. Niðurstöður voru þær að 94% voru viljug til að notast við 

tæknina ef þau fengju kennslu á búnaðinn. 84% höfðu litlar sem engar áhyggjur af öryggisatriðum og 

treystu tækninni vel. Af þeim sem tóku þátt var símaeign 81% og af þeim voru 39% sem áttu 

snjallsíma. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar ályktuðu höfundar að farandverkamenn væru 

móttækilegir fyrir tækninýjungum og settu það ekki fyrir sig að styðjast við tæknina til að tryggja og 

auðvelda aðgengi sitt að heilbrigðisþjónustu (Price o.fl., 2013).  

Lagðar voru fyrir viðhorfskannanir fyrir íbúa á dreifbýlum svæðum í Þýskalandi og Danmörku til 

rafrænnar heilbrigðisþjónustu (Terschuren, Mensing, og Mekel, 2012; Sørensen, 2008). Í Þýskalandi 

var byrjað að notast við rafræna heilbrigðisþjónustu í formi fjarlækninga í kringum árin 2008-2009. Í 

símtalskönnun sem fór fram frá nóvember til desember 2009, kom í ljós að aðeins um 2% fólks nýtti 

sér þessa þjónustu og 36,6% vissu hvað þjónustuúrræðin gengu út á. Samt sem áður var viðhorf 

gagnvart þjónustunni almennt jákvætt þar sem 72,2% sögðust vera tilbúin að nýta sér þjónustuna ef til 

þess kæmi, fleiri yngri heldur en eldri. Ekki var marktækur munur milli íbúa í dreif- og þéttbýli. Af þeim 

sem bjuggu í dreifbýli voru tæplega 80% sem vildu notast við fjarlækningar. Voru þau einnig viss um 

að rafræn heilbrigðisþjónusta gæti dregið úr læknisheimsóknum. Um 30% þeirra sem voru með 

langvinna sjúkdóma voru tilbúin að reyna á rafrænt fjareftirlit en voru þau hrædd um að fá ekki svör 

eins fljótt og venjulega. Það voru þó vissar efasemdir, til dæmis hvað varðar úrlausnir 
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heilbrigðisvandamála og hræðslan við að þurfa að bíða eftir svörum á sjúkdómsvandamálum 

(Terschuren o.fl., 2012). Í Danmörku á eynni Ærø voru íbúar spurðir í símtalskönnun út í viðhorf þeirra 

gagnvart rafrænni heilbrigðisþjónustu. Þar svörðu tæplega 60% íbúa að þeim litist ekki vel á þess 

háttar heilbrigðisþjónustu. 74% myndu samþykkja að læknir fyrir utan Danmörku læsi úr 

röntgenmyndum (Sørensen, 2008). Í báðum rannsóknum kom fram að fólk með hærra menntunarstig 

þekkir almennt betur til rafrænnar heilbrigðisþjónustu og einnig er fólk sem er yngra en 70 ára almennt 

jákvæðara í garð þess háttar þjónustu. 

4.2 Samantekt rannsókna um viðhorf og reynslu skjólstæðinga 

Rannsóknir sýndu fram á að skjólstæðingar eru almennt ánægðir með notkun fjarlækningabúnaðar í 

rafrænni heilbrigðisþjónustu. Slíkur búnaður gerir sjúklingum í dreifbýli kleift að sækja sérfræðiþjónustu 

án þess að þurfa að halda í löng ferðalög í læknisskoðun en honum geta þó fylgt vissir örðugleikar við 

sjúkdómsgreiningar (Hiratsuka o.fl., 2013; Sevean o.fl., 2008). Í tveimur rannsóknum leiddu 

niðurstöður í ljós að skjólstæðingar eru almennt ánægðir með notkun vefforrita og vefmyndavéla í 

svokölluðum netviðtölum við heilbrigðisstarfsfólk. En slík þjónusta styrkti samband þeirra við 

sérfræðilækna og auðveldaði við að greiða úr ýmsum sjúkdómsvandamálum (Guilcher o.fl., 2013; 

Toledo o.fl., 2012). Ein rannsókn sýndi fram á viðhorf sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks á rafrænu 

fjareftirliti. Niðurstöður voru þær að sjúklingar fundu fyrir auknu öryggi (Sevean o.fl., 2008), 

heilbrigðisstarfsfólki fannst þjónusta auka vinnuálag þeirra, en báðir hópar voru sammála um að 

samband sjúklings og fagaðila styrktist og þar af leiðandi styrktist þekking fagaðila á sjúkdómsferli 

sjúklings (Fairbrother o.fl., 2013). Þrjár rannsóknir fjölluðu um framsýn viðhorf skjólstæðinga varðandi 

enn frekari notkun á rafrænni heilbrigðisþjónustu. Tvær þeirra sýndu fram á að meirihluti almennings 

er jákvæður gagnvart aukinni notkun á tækni til að efla heilbrigðisþjónustuna og voru jákvæðari viðhorf 

meðal þeirra sem voru yngri en 70 ára (Terschuren o.fl., 2012; Price o.fl., 2013). Rannsókn Sørensen 

(2008) sýndi ekki fram á afgerandi jákvæð viðhorf til aukinnar notkunnar á rafrænni 

heilbrigðisþjónustu, en líkt og í rannsókn Terschuren (2012) voru jákvæðari viðhorf til þjónustunnar 

eftir því sem fólk var yngra. Í meirihluta rannsókna var greint frá því að með rafrænni 

heilbrigðisþjónustu næðist að brúa þjónustubilið sem vill gjarnan skapast milli skjólstæðinga með 

langvinna sjúkdóma, búsett í dreifbýli og sérfræðinga á þeirra sjúkdómssviði (Hiratsuka o.fl., 2013; 

Sevean o.fl., 2008; Guilcher o.fl., 2013; Toledo o.fl., 2012; Fairbrother o.fl., 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Tafla 1 Rannsóknir um reynslu og viðhorf skjólstæðinga rafrænnar heilbrigðisþjónustu. 

Heimild Tilgangur Aðferð Niðurstöður 

Fairbrother 
o.fl. (2012).  
Skotland. 

Kanna viðhorf fólks með 
langvinna hjarta- og 
æðasjúkdóma og 
heilbrigðisstarfsfólks, á 
rafrænu fjareftirliti (Rf). 

Lýsandi eigindleg rannsókn. 
N=23 
Hálfstöðluð viðtöl 

Sjúklingar: Rf veitti aukna 
öryggistilfinningu, hughreystingu og 
stuðning. 
Heilbrigðisstarfsfólk: Rf betra í 
skammtímaeftirliti, eykur vinnu,  
styrkir sjúklingasambandið.  

Guilcher o.fl. 
(2013).  
Kanada. 

Kanna reynslu  fólks í dreifbýli 
með langvinna sjúkdóma, af 
stafrænu 
sjálfstjórnarnámskeiði (Tele-
CDMSP) 

Eigindleg íhlutunar rannsókn. 
N=44 
Rýnihópar: 4 
Hálfstöðluð viðtöl. 

Þemagreining: brúar þjónustubilið 
milli sjúklinga og 
heilbrigðisstarfsfólks, mikilvægi góðra 
leiðbeinenda, of fá einstaklingsviðtöl, 
aukinn jafningjastuðningur.  

Hiratsuka o.fl. 
(2013).  
Hawaii og 
Alaska. 

Kanna viðhorf fólks í dreifbýli 
með langvinna sjúkdóma og 
heilbrigðisstarfsfólks, til 
rafrænnar heilbrigðisþjónustu 
(Rh). 

Lýsandi eigindleg rannsókn. 
N=40 
Rýnihópar: 3 Alaska og 3 
Hawaii. 
Hálfstöðluð viðtöl og 
spurningalisti um 
heilsufarsástand sjúklinga. 

Ómarktækur munur milli landa á 
heilsufarsástandi sjúklinga.  
Allir þátttakendur töldu Rh brúa 
þjónustubilið milli sjúklinga og 
heilbrigðisstarfsfólks. 
Sjúklingar:  Rh minnkar 
ferðakostnað. 
Heilbrigðisstarfsfólk: 
Rh fylgja tæknilegir örðugleikar, 
styrkir samband við sjúkling  

Price o.fl. 
(2013). 
BNA. 

Kanna  símaeign, notkun og 
viðhorf spænskra 
farandverkamanna til 
rafrænnar heilbrigðisþjónustu 
með símum (e. mHealth). 

Eigindleg rannsókn. 
N=80. 
Staðlaður spurningalisti. 
Snjallsími, smáforrit, þráðlaus 
blóðþrýstingsmælir. 

Meirihluti viljugur til að nýta sér 
tæknina og treystu því að 
persónuupplýsinga væri gætt. 
 

Sevean o.fl. 
(2008).  
Norður-
Kanda. 

Kanna reynslu sjúklinga í 
dreifbýli með langvinna 
sjúkdóma og fjölskyldna þeirra 
á rafrænni  heilbrigðisþjónustu.  

Lýsandi eigindleg rannsókn. 
N=14 
Hálfstöðluð viðtöl. 

Rh minnkar ferðakostnað og er 
tímasparandi.  
Rh gerir sjúklingum kleift að vera 
heima hjá sér og hjá sínum nánustu 
sem veitir sjúklingum öryggi.  
Rh fylgir flókin tækni sem þarf að 
kenna fólki á og getur verið erfitt að 
venjast við heilsufarsmat. 

Sørensen, 
(2008).  
Danmörk. 

Viðhorfskönnun á rafrænni 
heilbrigðisþjónustu. 

Megindleg rannsókn. 
N=1000 
Símtalskönnun, staðlaðir 
spurningalistar.   

Rúmlega helmingi þátttakenda leist 
ekki vel á að taka upp rafræna 
heilbrigðisþjónustu, fleiri eldri heldur 
en yngri. 

Terschuren 
o.fl. (2012).  
Norður-Rhine, 
Þýskaland. 

Kanna mun á viðhorfum og 
þekkingu íbúa í dreif- og 
þéttbýli á rafrænni 
heilbrigðisþjónustu.  

Lýsandi megindleg rannsókn. 
N=2.006 
Símtalskönnun, staðlaðir 
spurningalistar. 

Ómarktækur munur á viðhorfum íbúa 
í dreif- og þéttbýli. 
36,6% vissu hvað Rh væri og hvað 
það gengi út á. 1,8% nýttu sér Rh 
þjónustu sem er til staðar. 72,2% 
voru jákvæðir í garð Rh. 
80% íbúa í dreifbýli vildu nýta sér Rh. 
30% fólks með langvinna sjúkdóma 
vildi nýta sér Rh. Eldra fólk óttaðist 
að missa samskipti við lækni og 
skildu illa hvernig tæknibúnaður gæti 
fækkað læknisheimsóknum. 

Toledo o.fl. 
(2012). 
Pennsylvania, 
BNA. 

Kanna reynslu sjúklinga í 
dreifbýli með sykursýki og 
heilbrigðisstarfsfólks af 
rafrænni heilbrigðisþjónustu.  

Megindleg íhlutunar rannsókn.  
N=32 
Staðlaður spurningalisti. 

 

Afgerandi meirihluti sjúklinga var 
ánægður og gaf Rh fullt hús stiga. 
Heilbrigðisstarfsfólk var alment 
ánægt með Rh og gaf stig upp á 5-6 
(af 6 mögulegum) fyrir þjónustuna.  
Meðalblóðsykursgildi sjúklinga 
lækkaði úr 9,6 í 8,5 á tímabilinu. 
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4.3 Heilsufarslegur árangur  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknum þar sem heilsufarslegur árangur var metinn út frá 

ýmsum tegundum rafrænnar heilbrigðisþjónustu. Efni þessa kafla var afmarkað við þrjá af fjórum 

algengustu langvinnu sjúkdómum í heiminum í dag, sem eru hjarta- og æðasjúkdómar, 

lungnasjúkdómar og áunnin sykursýki (tegund tvö) (WHO, 2014). Krabbamein er sá fjórði á lista, en 

var það undanskilið við afmörkun á efni, þar sem sá sjúkdómsflokkur er gríðarlega víðtækur og 

meðferð oft sértæk og flókin (WHO, 2014 febrúar). Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir rannsóknir, í hvaða landi 

rannsóknin er framkvæmd, mælitæki sem notast var við fyrir meðferðarhóp og helstu niðurstöður  

4.3.1 Rannsóknir sem tengjast meðferð á sykursýki  

Sjúklingar í þeim fjórum rannsóknum um rafræna heilbrigðisþjónustu sem hér verður fjallað um áttu 

það sammerkt að glíma við áunna sykursýki, tegund tvö. En þess má geta að áunnin sykursýki er ört 

vaxandi vandamál hér á landi og hefur verið sýnt fram á að þeir sem búa í dreifbýli á Íslandi eru líklegri 

til að þróa með sér áunna sykursýki (Elín Ólafsdóttir o.fl., 2012). Meirihluti rannsókna voru 

megindlegar klínískar samanburðarrannsóknir, ein var lýsandi megindleg rannsókn og ein meta-

analýsa. 

Framkvæmd var rannsókn á 1665 íbúum í dreifbýli með sykursýki sem var tilviljunarkennt skipt í 

samanburðar- og meðferðarhóp. Meðferðarhópurinn hlaut rafræna heilbrigðisþjónustu (The 

Informatics for Diabetes Education and Telemedicine, IDEATel) á vegum innkirtlafræðaseturs hjá 

Columbia University og SUNY Upstate Medical University. Einstaklingar í samanburðarhóp voru í 

hefðbundnu eftirliti á sykursýkismóttöku hjá sinni heilsugæslustöð. Meðferðarhópurinn fékk tölvu sem 

hægt var að tengja við blóðsykurs- og blóðþrýstingsmæli og innbyggð vefmyndavél var í tölvunni til að 

stunda netviðtöl við sérfræðing í hjúkrun í sykursýki. Þar að auki fengu þau aðgang að vefforriti til 

upplýsinga um rannsóknina. Tekin voru meðalgildi á hverju ári á lífeðlisfræðilegum mælingum: 

blóðsykur, blóðþrýstingur og LDL kólesteról (Seah, Weinstock, Teresi, Palmas, Starren, Cimino o.fl, 

2009). Þess má geta að LDL kólesteról er algengur mælikvarði á blóðfitum í líkamanum, en eftir því 

sem magn kólesterólsins er hærra eru meiri líkur á að fólk þrói með sér hjarta- og æðasjúkdóma síðar 

á lífsleiðinni (Bolli Þórsson, Aspelund, Harris, Launer, og Vilmundur Guðnason, 2009). Niðurstöður 

voru þær að yfir 5 ára tímabil lækkuðu öll gildi hjá báðum hópum. Hjá meðferðarhóp lækkaði 

blóðþrýstingur um 4,51/4,22 mmHg, sykurstuðull um 0,34% og LDL kólesteról um 15,51 mg/dl. Hjá 

samanburðarhóp mátti ekki greina eins mikla lækkun. Blóðþrýstingur lækkaði um 1,70/2,06 mmHg, 

sykurstuðull um 0,07% og LDL kólesteról um 13,14 mg/dl. Ekki var marktækur munur á lækkun á 

dánartíðni hjá hópunum eða milli kynja.  Höfundar ályktuðu svo að tæknibúnaðurinn sem stuðst var við 

hjá meðferðarhóp skilaði góðum árangri miðað við lækkun á þeim lífeðlisfræðilegu gildum sem mæld 

voru. Auk þess var betur komið til móts við þjónustuúrræði við sjúklingahópinn sem áður hafði búið við 

lakara eftirlit á sjúkdómi sínum vegna búsetu (Seah o.fl., 2009).  

Í lýsandi megindlegri rannsókn West og félaga (2010) var stuðst við sama form af rafrænni 

heilbrigðisþjónustu, IDEATel líkt og í rannsókn Seah o.fl. (2009), en tilgangur var að kanna 

markmiðasetningu og meðferðarheldni íbúa í dreifbýli með sykursýki. Hjúkrunar- og næringarfræðingur 

tóku netviðtöl við þátttakendur á 4-6 vikna fresti með það markmið að efla fólk til að ná betur tökum á 

sykursýki og vandamálum sem sjúkdómnum fylgja. Markmið voru sett í samráði við þátttakendur á 
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sviði hreyfingar (skrefamælir), mataræðis, mælinga á blóðsykri, blóðþrýstingi og bættri fótaumhirðu 

(West, Lagua, Trief, Izquierdo, og Weinstock, 2010). Þess má geta að fótsár er algengur fylgikvilli þess 

að vera með sykursýki (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010). Í seinni viðtölum West og félaga (2010) mátu 

hjúkrunar- og næringarfræðingur hvort viðkomandi hafði náð markmiðum sínum, að hluta til, ekki, eða 

að fullu. 68% þátttakenda náðu markmiðum að fullu eða að hluta til. 65% voru með fullnægjandi 

mælingar á blóðþrýstingi og blóðsykri eftir meðferðarplani. 72% bættu insúlíngjöf í samræmi við 

blóðsykursmælingar. Mest bæting var á sviði fótaumhirðu þar sem 90% uppfylltu þau markmið. Ekki 

var marktækur munur á uppfyllingu markmiða milli kynja. En eldra fólk (+74 ára), átti í meiri erfiðleikum 

með að ná markmiðum sínum og var það helst tengt við tæknilega vankunnáttu. Höfundar ályktuðu 

svo að IDEA-tel meðferð væri ákjósanlegt úrræði til að bæta lífsstíl fólks með áunna sykursýki og 

sérstaklega þeirra sem búa í dreifbýlum svæðum þar sem langt er að sækja sérfræðiþjónustu (West 

o.fl., 2010). 

Davis og félagar (2010) framkvæmdu rannsókn þar sem þátttakendur voru sjúklingar með áunna 

sykursýki, búsettir í dreifbýli í Suður-Karólínu. Markmið þeirra var að kanna ávinninginn af meðferðar-

netsamtölum sem hjúkrunar- og næringarsérfræðingar í sykursýki áttu við skjólstæðinga sína. 

Lífeðlisfræðilegir þættir voru mældir þrisvar sinnum, með sex mánaða millibili: Blóðsykur, LDL-

kólesteról, blóðþrýstingur, líkamsþyngdarstuðull (LKÞ), mittisummál, albúmín-kreatín gildi. 

Þátttakendum var tilviljanakennt skipt í tvo hópa. Meðferðarhópur tók þátt í 13 viðtölum þar sem 

hjúkrunar- og næringarfræðingur leiðbeindu fólki hverju það þyrfti að breyta í hegðun sinni til að halda 

sjúkdómseinkennum betur í skefjum. Þrjú einstaklingsnetviðtöl, sjö hópnetviðtöl og þrjú viðtöl þar sem 

þau hittu fagfólk (e. face-to-face). Samanburðarhópur fékk eitt 20 mínútna viðtal við hjúkrunar- og 

næringarfræðing en auk þess höfðu þau aðgang að sykursýkismóttöku á heilsugæslustöð sinni líkt og 

áður. Meirihluti hópsins voru konur af afrískum-amerískum uppruna. Meðalgildi fastandi blóðsykurs 

mældist 9,2 mmól/L hjá meðferðarhóp en var komið niður í 7,4 mmól/L í loka mælingum. Hjá 

samanburðarhóp mældist blóðsykur 8,7 mmól/L við upphaf en 8,1 mmól/L í lokin. LDL kólesteról 

lækkaði úr 103 mg/dl í 89,7 mg/dl hjá meðferðarhóp, en fór úr 102,5 mg/dl í 103,1 mg/dl hjá 

samanburðarhóp. Marktækt meiri lækkun var á blóðsykurstuðli og LDL kólesteról stuðli við loka 

mælingu hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp. Ekki var marktækur munur milli hópa í 

blóðþrýstingi, líkamsþyngdarstuðli, mittisummáli eða kreatín-albúmín gildum. Niðurstöður benda til 

þess að netviðtölin skiluðu bættum árangri í sykursýkismeðferð einstaklinga í meðferðarhóp (Davis, 

Hitch, Salaam, Herman, Galler og Davis, 2010). Ber þó að taka tillit til þess að talsvert meira inngrip 

var framkvæmt hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp.  

Í Montana fylki í Bandaríkjunum var tekin upp rafræn heilbrigðisþjónusta fyrir fólk með langvinna 

sykursýki (tegund tvö). Verkefni kallaðist „Promoting realistic individual self-management program” 

(PRISM) eða einstaklingsmiðað námskeið sem hvetur fólk til að ná betur tökum á sjúkdómsástandi 

sínu. Framkvæmd var klínísk samanburðarrannsókn á þriggja ára tímabili á meðan á verkefninu stóð. 

Hópnum var skipt í tvennt þar sem meðferðarhópur notaðist við rafrænt fjareftirlit og 

samanburðarhópur var í hefðbundu sykursýkiseftirliti á sinni heilsugæslustöð. Hjúkrunarfræðingar 

kenndu fólki í meðferðarhóp á spjallforrit í tölvum með vefmyndavél, tóku reglulegar blóðprufur af 

báðum hópum og voru til taks þegar á aðstoð þurfti á að halda. Þverfaglegu teymin samanstóðu af 

innkirtlasérfræðingi, sérfræðingi í hjúkrun sykursjúkra, næringarfræðingi, sjúkra- og íþróttaþjálfara. 
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Voru þau staðsett á heilbrigðisstofnunum í næsta þéttbýli og sáu um að þjónusta um 5 heilsugæslur í 

nærliggjandi dreifbýlum. Helstu matsþættir í rannsókninni voru hætta á æðasjúkdómum og 

meðferðarheldni sjúklinga. Niðurstöður voru almennt jákvæðar í báðum hópum. Aukning var á þeim 

sem náðu tökum á fleiri en tveimur áhættuþáttum sem fylgdu sykursýkinni, 69% meðferðarhóps og 

37% samanburðarhóps. Fylgni við ráðlagt mataræði jókst til muna hjá báðum hópum, 244% hjá 

meðferðarhóp og 159% hjá samanburðarhóp. Meðferðarheldni varð betri hjá báðum hópum sem mátti 

sjá út frá niðurstöðum af bættum blóðsykursmælingum og reglubundnum skoðunum hjá augnlækni. 

Þverfagleg samvinna kom vel út og voru 97% heilbrigðisstarfsfólks ánægt með rafrænt fjareftirlit. 

Höfundar rannsóknarinnar ályktuðu að með rafrænu fjareftirliti mætti draga úr hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum og einnig væri hægt að bæta og auðvelda aðgengi að sérfræðiþjónustu fyrir fólk í 

dreifbýli með áunna sykursýki (Ciemins, Coon, Peck, Holloway og Min, 2011).  

4.3.2 Rannsóknir sem tengjast meðferð á langvinnum lungnasjúkdómum  

Í þremur rannsóknum þar sem metinn var heilsufarslegur árangur af rafrænni heilbrigðisþjónustu, átti 

sjúklingahópurinn það sameiginlegt að vera með langvinna lungnateppu (e. COPD). Rannsóknirnar 

voru allar megindlegar samanburðarrannsóknir, en ólíkt rannsóknum á sykursýki og hjarta- og 

æðasjúkdómum, þá voru lífeðlisfræðilegar mælingar ekki mælieining á árangur heldur var heilsufars-

ástand sjúklinga metið með tilliti til útkomu af viðurkenndum spurningalistum, fjölda spítalainnlagna og 

komum á bráðamóttöku.  

Í samanburðarrannsókn Stickland og félaga (2011) könnuðu rannsakendur ávinninginn af átta 

vikna lungnaendurhæfingarnámskeiði. Námskeiðið stóð yfir í átta vikur og var í umsjá sérfræðinga 

(hjúkrunarfræðinga og lækna) í lungnasjúkdómum. Námskeiðið samanstóð af æfingatímum og 

fræðslufyrirlestrum tvisvar sinnum í viku. Þátttakendur í meðferðarhóp voru búsettir í dreifbýli og sóttu 

námskeiðið með stafrænum hætti sem nefndist þá fjarendurhæfing (sbr. fjarþjálfun hér á landi). 

Samanburðarhópur tók þátt í hefðbundinni endurhæfingu. Meðferðarhópur sótti æfingar á næstu 

heilsugæslustöð ásamt því að taka þátt og hlusta á fyrirlestra í gegnum tölvur með vefmyndavél. 

Staðlaður spurningarlisti (St. George’s respiratory questionnaire, SGRQ) var lagður fyrir þátttakendur í 

upphaf, eftir 6 mánuði og í lok námskeiðs. En hægt er að reikna út stig á sjúkdómseinkennum, 

hreyfifærni sem felst í 12 mínútna göngu og lífsgæðum skjólstæðinga með St. George 

spurningalistanum (SGRQ), en jákvæðari niðurstöður fást eftir því sem tölugildi er lægra. Samhliða 

spurningalistanum var notast við öndunarmælitæki (e. spirometry). Niðurstöður voru almennt 

jákvæðar. Að átta vikum liðnum höfðu báðir hópar bætt gönguvegalengd sína um 60-100 metra á 12 

mínútum. Ekki var marktækur munur milli hópa þegar reiknað var SGRQ stig eftir 6 mánuði, en báðir 

hópar lækkuðu um 6 stig. Höfundar ályktuðu svo að fjarendurhæfing fyrir fólk með langvinna 

lungnateppu væri góður kostur fyrir þá sem búa á dreifbýlum svæðum og gefur samskonar árangur og 

fyrir þá sem sækja hefðbundna endurhæfingu (Stickland, Jourdain, Wong, Rodgers, Jendzjowsky og 

MacDonald, 2011). 

Framkvæmd var rannsókn á tæplega 100 einstaklingum eldri en 65 ára, sem allir voru greindir með 

langvinna lungnateppu. Gekk rannsóknin út á að kanna notagildi rafræns fjareftirlits (e. telemonitoring) 

og var markmið hennar fyrst og fremst að auka þekkingu á tæknilegum meðferðarúrræðum til að koma 

í veg fyrir ótímabærar spítalainnlagnir þessa sjúklingahóps. 49 manns voru í samanburðarhóp sem 
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voru í hefðbundnu eftirliti á göngudeildum lungnasjúklinga. 50 manns voru valdir í meðferðarhóp sem 

hlutu rafrænt fjareftirlit á sínum sjúkdómi. Fengu þau öll snjallúr sem gat meðal annars metið hreyfingu 

og skynjað hjartslátt einstaklings og þráðlausan súrefnismettunarmæli sem tengdist hugbúnaði úrsins. 

Voru þessi tæki tengd inn á smáforrit í snjallsíma sem þaðan sendi upplýsingar í vefforrit sem 

rannsakendur komust inn á og gátu þannig fylgst með lífeðlisfræðilegum breytingum fólks í 

meðferðarhóp. Snjallsímar þátttakenda píptu á þriggja klukkustunda fresti yfir daginn og áttu þeir þá 

að mæla súrefnismettun sína í eina mínútu í senn. Sjúklingarnir gátu sjálfir skoðað yfirlit yfir mælingar í 

snjallsímunum. Lungnasérfræðingur fylgdist með mælingum á hverjum degi og hafði samband við 

sjúklinga ef mælingar voru utan eðlilegra marka og athugaði hvort viðkomandi væri að fylgja 

meðferðarplani, svo sem að nota súrefni eða lyf í réttum skammti og voru öll þessi atvik skráð. Ef 

aukin versnun á ástandi greindist var fólki leiðbeint að leita til sinna sérfræðinga í frekara mat. 

Rannsóknin stóð yfir í níu mánuði og voru 11 sjúklingar sem hættu á tímabilinu sem tjáðu að þeim 

hafði fundist tækin vera sér til ama og truflunar á daglegu lífi. Niðurstöður voru almennt jákvæðar. 

Skráðar spítalainnlagnir hjá meðferðarhóp voru 13 á hverja 100 einstaklinga á ári, en nokkuð fleiri hjá 

samanburðarhóp eða 20 á hverja 100 einstaklinga á ári. Skráð atvik um versnun á sjúkdómsástandi 

voru 28 á hverja 100 einstaklinga á ári í meðferðarhóp, en 42 á hverja 100 einstaklinga á ári í 

samanburðarhóp. Þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður á rannsókninni, þá var úrtakið fámennt, en höfundar 

ályktuðu svo að rafrænt fjareftirlit fyrir fólk með langvinna lungnateppu væri góður kostur til að koma í 

veg fyrir margar ótímabærar komur á bráðamóttökur (Pedone, Chiurco, Scarlata og Incalzi, 2013).  

Í annarri rannsókn þar sem sjúklingar voru með langvinna lungnateppu var einnig notast við SGRQ 

spurningalistann, líkt og í rannsókn Stickland o.fl. (2011), við mat á árangri rafræns fjareftirlits. 256 

sjúklingum var tilviljanakent skipt í meðferðarhóp sem hlaut rafræn fjareftirlit og samanburðarhóp sem 

hlaut hefðbundið eftirlit. Stóð rannsóknin yfir í eitt ár og voru mældir þrír þættir: Komur á bráðamóttöku, 

innlagnardagar á spítala og mat sjúklinga á lífsgæðum. Einstaklingar í meðferðarhóp fengu spjaldtölvu 

sem í var forrit sem tengdist þráðlausum súrefnismettunarmæli. Daglega átti fólk að skrá 

sjúkdómseinkenni og ef mælingar voru utan marka gaf forritið frá sér viðvörun. Lungnasérfræðingur 

gat skoðað skráningu í vefforriti. Samanburðarhópur hlaut hefðbundið eftirlit á göngudeild en átti auk 

þess að skrá daglega súrefnismettun og ef versnandi einkenni voru á sjúkdómsástandi. Niðurstöður 

voru þær að rafrænt fjareftirlit skilaði ekki marktækt betri árangri heldur en hefðbundið eftirlit. Ekki var 

marktækur munur á milli hópanna  á komum á bráðamóttöku og legudögum. Ekki var heldur munur 

milli hópa á mati á lífsgæðum, en fólk svaraði stöðluðum spurningalista (SGRQ) við upphaf og við lok 

tímabilsins. Mikil aukning var á viðtalssímtölum meðal þeirra sem voru í rafrænu fjareftirliti. Höfundar 

ályktuðu svo út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að rafrænt fjareftirlit væri ekki betri kostur heldur en 

hefðbundið göngudeildareftirlit fyrir sjúklinga með langvinna lungnaþembu (Pinnock o.fl., 2013). 

Stangast þessar niðurstöður á við niðurstöður rannsóknar Pedone og félaga (2013).  En þó héldu 

höfundar því fram að rafrænt fjareftirlit gæti fækkað ótímabærum komum á bráðamóttöku og 

legudögum ef það kæmi sem viðbót við hefðbundna göngudeildarþjónustu (Pinnock o.fl., 2013). 

Þessar niðurstöður mætti þó túlka svo að rafrænt fjareftirlit er ekki síðra meðferðarúrræði heldur en 

hefðbundið eftirlit þar sem niðurstöður gefa til kynna ómarktækan mun milli hópa.  

Meta-analýsa var framkvæmd á árangri rafrænnar heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með langvinna 

lungnateppu. Af 48 rannsóknum voru 10 sem stóðust kröfur um gæði og efnisafmörkun. Fjögur atriði 
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voru sérstaklega til skoðunar: áhrif á lífsgæði, komur á bráðamóttöku, spítalainnlagnir og dánartíðni. 

Niðurstöður rannsóknargreiningar gáfu til kynna að verulega dró úr komum á bráðamóttöku og 

spítalainnlögnum hjá þeim sjúklingum sem voru í rafrænu fjareftirliti. Þrjár rannsóknir sýndu fram á 

færri komur á bráðamóttöku hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp. Þá voru fjórar rannsóknir 

sem sýndu fram á færri spítalainnlagnir hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp, en ein 

rannsókn sýndi ómarktækan mun milli hópa. Ekki var afgerandi munur á lífsgæðum sjúklinga í 

samanburðarhópum sem hlutu rafrænt fjareftirlit, en tvær rannsóknir sýndu fram á jákvæðan árangur 

út frá SGRQ spurningalista og sú þriðja sýndi ómarktækan mun milli samanburðarhópa. Hvað varðar 

dánartíðni, þá voru aðeins tvær rannsóknir sem komu til greina, en voru þær þó ekki nógu sterkar til 

að hægt væri að segja til um marktækni. Út frá þessum niðurstöðum greindu höfundar analýsunnar, 

að draga mætti úr komum á bráðamóttöku og spítalainnlögnum með tilstuðlan rafræns fjareftirlits hjá 

sjúklingum með langvinna lungnaþembu (McLean, Nurmatov, Liu, Pagliari, Car og Sheikh, 2012).    

4.3.3 Rannsóknir á meðferð á hjarta- og æðasjúkdómum 

Hér verður greint frá þremur rannsóknum þar sem þátttakendur eiga það sameiginlegt að vera greindir 

með of háan blóðþrýsting eða háþrýsting. Rannsóknirnar eru allar megindlegar klínískar 

samanburðarrannsóknir þar sem heilsufarslegur árangur var metinn í lækkuðum blóðþrýstingsgildum.  

Í rannsókn Bove og félaga (2013) voru könnuð áhrif rafrænnar heilbrigðisþjónustu á íbúa í dreifbýli 

sem áttu það sameiginlegt að vera með háþrýsting eða slagbilsþrýsting yfir 140 mmHg. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna árangur af nýjum meðferðarúrræðum, með það að leiðarljósi að lækka 

blóðþrýstingsgildi. Þátttakendum var skipt í meðferðarhóp (99) og samanburðarhóp (107) og stóð 

rannsóknin yfir í sex mánuði. Fólk í meðferðarhóp fékk blóðþrýstingsmæli, skrefamæli og aðgang að 

vefforiti þar sem þau skráðu upplýsingar. Upplýsingarnar sem meðferðarhópur skráði inn í vefforritið 

gat læknir skoðað og gefið endurgjöf um hvort einstaklingar þyrftu að fara í nánari skoðun á 

sjúkdómsástandi sínu. Samanburðarhópur var í hefðbundnu eftirliti hjá sínum heimilislækni. Nokkrar 

mælingar voru gerðar á báðum hópum við upphaf rannsóknar, svo sem fastandi blóðprufur, 

kólesterólgildi í blóði, mittisummál, þyngd og hæð, lyfjaskráning og almenn heilsufarssaga. Allir 

svöruðu stöðluðum spurningalista um heilsulæsi og meðferðarheldni á lyf. Sérstaklega var skráð hvort 

einstaklingur væri með áunna sykursýki, tegund tvö. Niðurstöður leiddu í ljós að rúmlega helmingur í 

báðum hópum náði tilsettum markmiðum í blóðþrýstingsgildum við lok mælinga, en hlutfallslega var 

svipuð lækkun hjá meðferðarhóp (54,5%)  og samanburðarhóp (52,3%). Af þeim þátttakendum sem 

voru ekki með áunna sykursýki, mældist marktækt meiri blóðþrýstingslækkun hjá meðferðarhóp 

(lækkun um 19 mmHg) heldur en samanburðarhóp (lækkun um 12 mmHg). En ómarktækur munur var 

á blóðþrýstingslækkun hjá þátttakendum með sykursýki. Einnig sýndu niðurstöður fram á að mikilvægt 

var fyrir sérfræðinga að fylgjast með lyfjanotkun sjúklinga og blóðþrýstingsmælingum þar samhliða því 

reglulega þurfti að breyta skömmtum eða lyfjum hjá sjúklingum á tímabilinu. Var þá rafrænt fjareftirlit 

góður kostur fyrir þess háttar breytingar þar sem læknar höfðu samband símleiðis og bentu sjúklingum 

sínum á að þeir þyrftu að breyta lyfjaskömmtum. Höfundar ályktuðu að rafræn heilbrigðisþjónusta væri 

árangursríkt meðferðarúrræði fyrir fólk í dreifbýli sem glímir við háþrýsting en er ekki með áunna 

sykursýki.  
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Í dreifbýlum svæðum Sahara í Afríku var sett á fót rafræn heilbrigðisþjónusta (TELEMED-CAM) 

sem hafði það markmið að þjónusta fólk með hjarta- og æðasjúkdóma. Rannsókn var gerð á 

gagnsemi verkefnisins þar sem árangur var mældur út frá blóðþrýstingsgildum þátttakenda (Kingue 

o.fl., 2013). 103 voru í samanburðarhóp og 165 í meðferðarhóp og stóð rannsóknin yfir árið 2008. Mikil 

þörf er fyrir annarskonar form af heilbrigðisþjónustu í Afríku þar sem áætlað er að 60% þjóðarinnar lifi 

á dreifbýlum svæðum og getur verið mjög langt í næstu heilbrigðisstofnun þar sem meirihluti 

sérfræðinga t.d. hjartalæknar, eru aðeins starfandi á stærstu sjúkrahúsunum. Bækistöðvar 

heilbrigðisþjónustunnar voru á spítala í Cameroon borg í Sahara. Þjónustuðu þau 30 heilsugæslur 50-

250 kílómetra radíus í kringum sig. Sex heilsugæslustöðvar voru tilviljanakennt valdar í 

samanburðarhóp og tíu valdar í meðferðarhóp. Hjúkrunarfræðingum á heilsugæslustöðvum í 

meðferðarhóp var kennt á tölvubúnað þar sem þeir gátu verið í samskiptum við sérfræðilækna á 

spítalanum Yaounde í Cameroon. Heilsugæsluhjúkrunarfræðingar í samanburðarhóp voru ekki með 

tölvubúnað og reiddu sig því á ráðgjöf frá heilsugæslulæknum varðandi lyfjabreytingar hjá sjúklingum 

miðað við blóðþrýstingsmælingar þeirra. Þátttakendur í rannsókninni komu í mælingar á tveggja vikna 

fresti í eitt ár eða 12 heimsóknir. Starfsfólk heilsugæslustöðva í meðferðarhóp fékk farsíma og gat haft 

samband símleiðis við sérfræðinga ef þörf var á endurskoðun á meðferðarplani hjá sjúklingum. Við 

upphaf voru sjúklingar í meðferðarhópnum með hærri slagbilsþrýsting (169 mmHg) miðað við 

samanburðarhóp (161 mmHg). En færri í meðferðarhóp voru greindir með áunna sykursýki. Að öðru 

leyti komu svipaðar niðurstöður við upphafsmælingar hjá hópunum. Niðurstöður voru almennt 

jákvæðar. Allt frá annarri heimsókn sjúklinga á heilsugæslustöð mældist slagbilsþrýstingur hjá 

meðferðarhóp mun lægri á meðan blóðþrýstingur hélst stöðugur hjá samanburðarhóp. Fleiri náðu 

settum markmiðum í meðferðarhóp en í samanburðarhóp. 33,3% af meðferðarhóp náðu að lækka 

blóðþrýstinginn sinn að einhverju leyti á tímabilinu, á meðan hlutfallið var 16,7% í samanburðarhóp. Á 

tímabilinu var 1187 ráðgjafarsímtölum svarað af sérfræðingum á Yaounde spítala. Höfundar ályktuðu 

að rafræn heilbrigðisþjónusta á þessu formi væri fýsilegur kostur fyrir heilsugæslu á dreifbýlum 

svæðum þar sem langt er í næstu sérfræðiþjónustu. Meðferðarúrræði sem veitt eru undir handleiðslu 

sérfræðinga veitir sjúklingum sértækari meðferð sem skilar sér síðar í betri útkomu á 

sjúkdómsframgangi.   

Framkvæmd var klínísk samanburðarrannsókn (Rifkin o.fl., 2013) á fyrrverandi hermönnum í San 

Diego, Bandaríkjunum sem áttu það sameiginlegt að vera greindir með króníska nýrnabilun og 

háþrýsting. Var markmið rannsóknarinnar að kanna hvort gagnsemi væri af rafrænu fjareftirliti með 

hjálp þráðlausra blóðþrýstingsmæla. Þátttakendum var skipt í tvennt þar sem meðferðarhópur fékk 

þráðlausa blóðþrýstingsmæla þannig að mælingar sendust sjálfkrafa í vefforrit, sem rannsakendur 

höfðu aðgang að og gátu haft samband við sjúkling símleiðis ef mælingar voru utan marka og ef 

breyta þurfti lyfjum í samræmi við mælingar. Samanburðarhópur var með hefðbundna 

blóðþrýstingsmæla sem þeim var ráðlagt að mæla sig reglulega með og skrá tölur hjá sér. Allir 

þátttakendur svöruðu stöðluðum spurningalistum um sjúkdómsástand við upphaf rannsóknar. 

Rannsóknin stóð yfir í 6 mánuði þar sem við lok var farið yfir mælingar sjúklinga. Meðalfjöldi 

blóðþrýstingsmælinga yfir hvern mánuð hjá íhlutunarhóp var 29 en mjög takmarkað var skráð af 

mælingum hjá samanburðarhóp. Haft var samband tæplega þrisvar sinnum við hvern sjúkling í 

meðferðarhóp á tímabilinu og tæplega tvisvar sinnum sem þurfti að gera lyfjabreytingar. 78% í 
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meðferðarhóp framkvæmdu reglubundnar blóðþrýstingsmælingar en aðeins 20% í samanburðarhóp. 

Á tímabilinu féll blóðþrýstingur að meðaltali um 13 mmHg hjá meðferðarhóp en 8,5 mmHg hjá 

samanburðarhóp. Reglulegar mælingar stuðluðu að lækkuðum blóðþrýstingi þar sem sérfræðingar 

gátu haft betra eftirlit með sjúkdómsástandi skjólstæðinga sinna og gátu gripið inn í fyrr með 

lyfjabreytingum ef mælingar voru utan marka. 96% voru ánægð eða mjög ánægð með þráðlausu 

blóðþrýstingsmælana og 57% töluðu um minniháttar tæknileg vandamál. Höfundar ályktuðu að 

þráðlausar blóðþrýstingsmælingar væru góður og ódýr kostur fyrir rafrænt fjareftirlit á háþrýsting. 

Slíkar stafrænar mælingar styrktu meðferðasamband og veittu fagaðila betri sýn á sjúkdómsframgang 

sjúklings. 

4.4 Samantekt rannsókna um heilsufarslegan árangur  

Meirihluti rannsókna sem mátu heilsufarslegan árangur í kjölfar rafrænnar heilbrigðisþjónustu var 

klínískar samanburðarrannsóknir. Niðurstöður meirihluta rannsókna (7 af 11) sýndu fram á betri 

heilsufarslegan ávinning hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp (Seah o.fl., 2009; West o.fl., 

2010; Davis o.fl., 2010; Ciemins o.fl., 2011; Kingue o.fl., 2013; Rifkin o.fl., 2013; Pedone o.fl., 2013). Í 

þremur rannsóknum var ekki marktækur munur á meðferðum milli samanburðarhópa, þ.e. hvort 

hóparnir hlutu hefðbundna heilbrigðisþjónustu eða rafræna heilbrigðisþjónustu (Stickland o.fl., 2011; 

Pinnock o.fl., 2013; Bove o.fl.,2013). Af rannsóknunum var ein meta-analýsa, þar sem niðurstöður 

gáfu til kynna að rafræn heilbrigðisþjónusta dregur úr komum á bráðamóttöku og spítalainnlögnum 

(McLean o.fl., 2012). Engin rannsókn leiddi ljós betri niðurstöður fyrir samanburðarhóp heldur en 

meðferðarhóp.  
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Tafla 2 Rannsóknir um heilsufarslegan árangur í rafrænni heilbrigðisþjónustu. 

Heimild Tilgangur Aðferð og mælitæki Niðurstöður 

Bove o.fl. 
(2013).  
BNA. 

Kanna árangur rafræns 
fjareftirlits á íbúa í dreifbýli 
með háþrýsting.   

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 120 
Samanburðarhópur: 121 
Blóðþrýstingsmælir, tölva, 
skrefamælir. 

Hlutfallslega lækkaði slagbilsþrýstingur 
svipað hjá báðum hópum. 
Blóðþrýstingsmarkmið náðust í 
rúmlega helmingi tilfella hjá báðum 
hópum. En þeir sem voru ekki með 
sykursýki náðu frekar BÞ markmiðum. 

Ciemins o.fl. 
(2011). 
Montana, 
BNA. 
 

Kanna hagkvæmni 
þverfaglegrar teymisvinnu í 
rafrænni heilbrigðisþjónustu 
og hvort hún væri 
sambærileg hefðbundinni 
heilbrigðisþjónustu (e. face-
to-face). 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 118 
Samanburðarhópur: 88 
Netviðtöl: tölva með 
vefmyndavél.  
 

 

Betri stjórnun á áhættuþáttum hjá 
meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp. 
Betri meðferðarheldni gagnvart 
blóðsykursmælingum hjá 
meðferðarhóp. 
Rafrænt fjareftirlit álitið minnka hættu á 
hjarta- og æðasjúkdómum.  

Davis o.fl. 
(2010). 
Suður-
Karólína, 
BNA.  

Kannað hvort gagnvirk 
viðtalsmeðferð myndi styrkja 
sjálfsstjórn og 
meðferðarheldni íbúa í 
dreifbýli með sykursýki.  

 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 85 
Samanburðarhópur: 80 
Netviðtöl: Tölva með 
vefmyndavél. 

Blóðsykur og LDL kólesteról lækkaði 
meira hjá meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp á tímabilinu. 

 

Kingue o.fl. 
(2013).  
Sahara, 
Afríka. 

Kanna árangur rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu fyrir 
sjúklinga og starfsfólk á 
heilsugæslum í dreifbýlum.  

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 165 
Samanburðarhópur: 103 
Blóðþrýstingsmælingar, 
tölvubúnaður, farsímar. 

Meiri blóðþrýstingslækkun hjá 
íhlutunarhóp, allt frá annarri heimsókn. 
Fleiri í meðferðhóp heldur en 
samanburðarhóp náðu settum BÞ 
markmiðum. 
 

Pedone o.fl. 
(2013).  
Róm, Ítalía. 

Kanna árangur af rafrænu 
fjareftirliti fyrir fólk með 
langvinna lungnateppu. 
Markmið að fækka 
ótímabærum 
spítalainnlögnum 
sjúklinganna. 

Megindleg 
samanburðarrannsókn 
Meðferðarhópur: 50 
Samanburðarhópur: 49 
Snjallarmband 
Þráðlaus súrefnismettunarmælir. 

Færri ótímabærar spítalainnlagnir í 
íhlutunarhóp heldur en 
samanburðarhóp.  
Færri atvik um versnun á ástandi hjá 
íhlutunarhóp heldur en 
samanburðarhóp.  

Pinnock o.fl. 
(2013).  
Skotland. 

Kannað hvort rafrænt 
fjareftirlit skilaði betri árangri 
heldur en hefðbundið eftirlit 
fyrir fólk í dreifbýli með 
langvinna lungnateppu. 
 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 128 
Samanburðarhópur: 128 
Staðlaður spurningalisti. 
Súrefnismettunarmælir. 

Rafrænt fjareftirlit skilaði ekki marktækt 
betri árangri heldur en hefðbundið 
eftirlit. 
Ekki var marktækur munur á mati á 
lífsgæðum milli hópa.  
Komur á bráðamóttöku og legudagar á 
spítölum var nær jafnt milli hópa. 
 

Rifkin o.fl. 
(2013).  
San Diego, 
BNA. 

Kanna gagnsemi rafræns 
fjareftirlits með þráðlausum 
blóðþrýstingsmælum, fyrir 
fólk með króníska 
nýrnabilum og háþrýsting.  
 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 30 
Samanburðarhópur: 17 
Staðlaðir spurningalistar 
Þráðlaus blóðþrýstingsmælir  
 

Meðalblóðþrýstingsgildi lækkaði meira 
hjá meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp. 
Fleiri reglulegar BÞ mælingar hjá 
meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp. 
 

Seah o.fl. 
(2009).  
BNA. 

Kanna ávinning og muninn á 
rafrænni heilbrigðisþjónustu 
miðað við hefðbundna 
þjónustu, sem 
stuðningsúrræði fyrir íbúa í 
dreifbýli með sykursýki.  

 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 844 
Samanburðarhópur: 821 
Netviðtöl: Tölva með 
vefmyndavél.  
Þráðlaus blóðþrýstings- og 
blóðsykursmælir.  
 

 

Allar rannsóknarmælingar lækkuðu 
meira hjá meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp á tímabilinu. 
Ekki marktækur munur á dánartíðni. 

 

Stickland o.fl. 
(2011).  
Kanada. 

Kanna notagildi rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu sem 
endurhæfingar-úrræði 
(fjarendurhæfing) fyrir fólk í 
dreifbýli með langvinna 
lungnaþembu.  
 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 147 
Samanburðarhópur: 262 
St. George respiratory 
questionnaire (SGRQ) 
Öndunar- og göngumæling. 
 

Bætt gönguvegalengd hjá báðum 
hópum.  
Ekki marktækur munur milli hópa í 
SGRQ stigum. 
Rafræn fjarendurhæfing sambærileg 
hefðbundinni endurhæfingu. 
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West o.fl. 
(2010).  
BNA. 

Kanna hvort rafræn 
heilbrigðisþjónusta væri 
gagnleg við að styrkja 
sjálfsstjórn fólks í dreifbýli 
með sykursýki. 

Lýsandi megindleg rannsókn. 
N=610 
Netviðtöl: Tölva og vefmyndavél. 

Meirihluti náði settum markmiðum.  
Enn fleiri bættu insúlíngjöf og 
fótaumhirðu. 

 

McLean o.fl. 
(2012) 

Kanna gæði rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu fyrir 
sjúklinga með langvinna 
lungnateppu. 

Meta-analýsa 
Rannsóknir: 10 
 

7 rannsóknir sýndu fram á að Rh 
fækkaði komum á bráðamóttöku og 
spítalainnlögnum. 
Veikur stuðningur við aukin lífsgæði.  
Ómarktækar niðurstöður á dánartíðni. 
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4.5 Fjölþættur árangur 

Í eftirfarandi kafla verður rýnt í sjö rannsóknir sem taka fyrir fjölþættan árangur af rafrænni 

heilbrigðisþjónustu og má sjá yfirlit yfir þær rannsóknir í töflu 3. Flestar rannsóknirnar eiga það 

sameiginlegt að lýsa einhverskonar sálfélags- og heilsufarslegum árangri. Tvær rannsóknir eru 

kerfisbundnar fræðilegar samantektir þar sem rýnt er í kostnaðarlegan ávinning.  

Afturvirk megindleg rannsókn var framkvæmd á rafrænni heilbrigðisþjónustu sem starfrækt hefur 

verið undanfarin ár út frá heilbrigðisstofnuninni The Milwaukee Veteran Affairs Medical Center (VAMC) 

í Bandaríkjunum (Raza, Joshi, Schapira og Agha, 2009). Þar fór hjúkrunarfræðingur og/eða 

lungnaþerapisti með fjarlækningabúnað á milli skjólstæðinga svo að lungnasérfræðingur á VAMC 

stofnuninni gat skoðað sjúkling í gegnum búnaðinn sem var með vefmyndavél og gagnvirka 

hlustunarpípu. Þeir sem voru í úrtaki fyrir rannsóknina áttu það sameiginlegt að vera með 

lungnasjúkdóm og búa í Iron fjöllunum þar sem íbúar eru staðsettir að meðaltali 331 kílómetra frá 

VAMC heilbrigðisstofnuninni. Rýnt var í sjúkraskrár 314 skjólstæðinga þar sem kom fram að 684 viðtöl 

voru framkvæmd frá janúar 1998 til desember 2004. Metin var ástæða ráðgjafar, niðurstöður, 

læknisskoðunar, fjöldi sem þurfti frekari skoðun og fjarlægð frá VAMC. Algengasta sjúkdómsgreining 

meðal fólksins var langvinn lungnateppa (29%). Flestir sjúklinganna þurftu tvö viðtöl við sérfræðing en 

aðeins 8% sjúklinganna þurftu að ferðast til VAMC heilbrigðisstofnunarinnar til frekari skoðunar hjá 

lækni. Ekki voru margir læknar sem nýttu sér allan búnaðinn sem fjarlækningatækið bauð upp á en 

aðeins 10% notuðust við hlustunarpípuna. Reiknað var út úr rannsókninni að þetta form af 

heilbrigðisþjónustu hafði sparað sjúklingum í heildina 473.340 kílómetra í akstri og 748 vinnudaga á 

sex árum. Höfundar ályktuðu svo að þetta form rafrænnar heilbrigðisþjónusta væri gagnlegt úrræði 

fyrir sjúklinga á dreifbýlum svæðum. Sjúklingar á þeim svæðum ættu auðveldara með að fá 

sérfræðiálit á sjúkdómsvandamálum með aðstoð hjúkrunarfræðings og/eða lungnaþerapista og 

kæmust þannig nær því að búa við sambærileg þjónustuúrræði líkt og aðrir í borgum og bæjum. 

Badjoz er dreifbýlt hérað á Spáni þar sem búa um 246.000 manns og 49% þeirra búa í dreifbýli. 

53% einstaklinga í dreifbýli nýta sér rafræna heilbrigðisþjónustu sem boðið er upp á hjá fimm 

heilsugæslustöðvum og eru hjúkrunarfræðingar ábyrgir fyrir þjónustunni á öllum stöðvunum.  Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er að kenna fólki á tæknibúnað sem fylgir þjónustunni og halda utan um 

meðferðina. Sjúklingar geta einnig sótt netviðtöl hjá hjúkrunarfræðingum í gegnum sérstakt spjallforrit.  

(Ferrer-Roca, Garcia Nogales og Pelaez, 2010). Samanburðarrannsókn var framkvæmd til að greina 

gagnsemi þjónustunnar. Staðlaður spurningalisti var lagður fyrir 800 manns við upphaf og eftir 6 

mánuði, þar sem sjö þættir mátu líkamlegt ástand og sjö þættir mátu lífsgæði (e. quality of life). 420 

manns í samanburðarhóp hlutu hefðbundna heilbrigðisþjónustu, svo sem aðstoð frá heilsugæslu. 

Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að 33% í samanburðarhóp hlutu greiningu á innan við mánuði frá 

því að sjúkdómsvandamál kom upp en 72% í meðferðarhóp. Í 69% tilvika var meðferð hafin á innan 

við mánuð frá uppkomu vandamáls en hlutfallið var 36% í samanburðarhóp. 97% þeirra sem studdust 

við rafræna heilbrigðisþjónustu þurftu sjaldnar en fimm sinnum að halda í ferðalag til að fá viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu. En hlutfallið var 50% hjá þeim sem studdust við hefðbundna heilbrigðisþjónustu. 

Báðir hópar juku reglubundna hreyfingu á tímabilinu. Höfundar rannsóknarinar ályktuðu að rafræn 

heilbrigðisþjónusta, á því formi sem hún er notuð á heilsugæslustöðvum í Badjoz, sé sambærileg 

hefðbundinni heilbrigðisþjónustu. Netviðtöl skjólstæðinga og hjúkrunarfræðinga höfðu jákvæð áhrif á 
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lífsgæðamat skjólstæðinganna af því leyti að fólk þurfti ekki að ferðast langar vegalengdir til að sækja 

sér hjálpar og þar af leiðandi hófst meðferð fyrr en hjá þeim sem hlutu hefðbundna heilsugæslu-

þjónustu (Ferrer-Roca o.fl., 2010).  

Jaglal og félagar (2013) rannsökuðu gæði stafræns sjálfstyrkingarnarnámskeiðs (e. Tele-CDSMP), 

því sama og Guilcher o.fl. (2013) rýndu í. Námkseiðið var metið með tilliti til líkamlegra og andlegra 

þátta. Staðlaðir spurningalistar voru lagðir fyrir 213 þátttakendur sem höfðu nýtt sér námskeiðið og 

áttu það sameiginlegt að búa í dreifbýli og glíma við langvinna lungnasjúkdóma. Niðurstöður leiddu í 

ljós að námskeiðið hafði borið jákvæðan árangur. Sjálfstraust þátttakenda var metið á skalanum 0-10 

og í byrjun námskeiðs var meðaltal 6,6 og fór það upp í 7,0 í lok námskeiðs eða eftir 4 mánuði. 

Líkamlegar æfingar voru metnar í mínútum á viku og var meðaltalsbæting upp á tæplega 40 mínútur á 

viku í hreyfingu. Höfundar rannsóknarinnar ályktuðu að með stafrænum sjálfstyrkingarnámskeiðum sé 

hægt að bæta sálfélagslega- og heilsufarslega líðan fólks með langvinna sjúkdóma í dreifbýli. Slík 

stafræn sjálfstyrkingarnámskeið ættu þó ekki að leysa af hólmi hefðbundin sjálfstyrkingingarnámskeið, 

heldur að vera nýtt til þess að ná til skjólstæðinga í dreifbýli þar sem slík þjónusta er ekki til staðar 

(Jaglal o.fl., 2013).  

Í annarri rannsókn er aftur fjallað um gæði stafræns sjálfstyrkingarnámskeið (e. Internet-based 

CDMSP) fyrir fólk með lungna-, hjarta-, æðasjúkdóm og áunna sykursýki. Ólíkt rannsókn Jaglal o.fl. 

(2013), var hér um að ræða samanburðarrannsókn og ekki var tekið fram hvort þátttakendur byggju í 

dreifbýli. Alls 958 sjúklingum var tilviljanakennt skipt í meðferðarhóp sem hlaut stafrænt námskeið og 

samanburðarhóp. En í samanburðarhóp réð fólk því hvort það sótti hefðbundin sjálfstyrkingar-

námskeið eða ekki. Þátttakendur svöruðu spurningalistum á netinu við upphaf, eftir sex mánuði og í 

lokin. Spurningalistunum var ætlað að rannsaka sjö heilsufarstengdar breytur. Niðurstöður frá 

meðferðarhóp voru síðan bornar saman við aðra samsvarandi rannsókn með minna úrtaki. Að ári liðnu 

höfðu einstaklingar í meðferðarhóp sýnt fram á minni einkenni kvíða, þreytu, verkja, mæði og aukna 

hreyfingu. Auk þess voru færri komur á bráðamóttöku og spítalainnlagnir hjá meðferðarhóp. Yfir allt 

var marktækt betri útkoma hjá meðferðarhóp heldur en samanburðarhóp. Þegar meðferðarhópur var 

borinn saman við aðra rannsókn bentu niðurstöður til þess að yfir eins árs tímabil gæti stafrænt 

sjálfstyrkingarnámskeið dregið úr neikvæðum þáttum sem höfðu áhrif á langvinna sjúkdóma og hægðu 

þannig á sjúkdómsframgangi (Lorig, Ritter, Laurent og Plant, 2006).  

Á eynni Aeroe í Danmörku er stór hluti íbúa eldri borgarar sem margir hverjir eru með einhver 

heilsufarsvandamál. Rafræn heilbrigðisþjónusta á formi fjarlækningabúnaðar var tekin í notkun á 

Aeroe árið 2005, en þar sá hjúkrunarfræðingur um utanumhald og leiðsögn. Áður en 

fjarlækningabúnaður hafði verið tekinn í notkunn þurftu íbúar að taka ferju í eina og hálfa klukkstund til 

að komast í land til að sækja sértækari heilbrigðisþjónustu. Levin og félagar (2013) framkvæmdu 

rannsókn á notagildi þjónustunnar fyrir fólk með sykursýki tegund 1 og 2. Rýnt var í sjúkraskýrslur hjá 

81 sjúklingi sem hafði nýtt sér þjónustuna í sjö ár. Út frá þeim var greindur  kostnaðarlegur og 

heilsufarslegur ávinningur og borinn saman við úttektarskýrslu DVDD (Danish National Diabetes 

Registry) frá árinu 2011. En DVDD eru samtök sem halda utan um utanspítalaþjónustu fyrir fólk með 

sykursýki í Danmörku og sjá um gæðaeftirlit á þeim meðferðum. Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós 

að á tímabilinu lækkaði meðalblóðsykursgildi um 7,4% hjá sjúklingum, en sú lækkun var  0,2% lægri 

miðað við skýrslu DVDD. Ekki var gerð nákvæm úttekt á sjúklingaánægju þar sem enginn 
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samanburðarhópur var til staðar, en greina mátti í sjúkraskýrslum að sjúklingar lýstu yfir mikilli ánægju 

með nýju þjónustuna frá því sem var áður og auk þess var 90% mæting í netviðtalstíma. 

Kostnaðarlegan ávinning mátti greina í tvo flokka. Annars vegar mátti sjá beinan sparnað af 

ferðalögum sjúklinga og var talið að hver sjúklingur sparaði sér 60-70 bandaríska dali við hvert viðtal, 

en áður höfðu tryggingafélög greitt kostnað sem til féll vegna sjúkdómstengdra ferðalaga. Miðað við 

200 netviðtöl á ári var reiknað út að heildarsparnaður vegna ferðalaga væri 12.175-13.900 bandarískir 

dalir eða rúmlega ein og hálf milljón íslenskra króna árið 2011. Höfundar drógu þá ályktun út frá 

rannsóknarniðurstöðum, að með fjarlækningabúnaði væri hægt að veita fólki á afskekktum stöðum  

sértækari heilbrigðisþjónustu og meðferðarheldni og þekking sjúklinga á sjúkdómsmeðferð styrktist. 

Greina mátti kostnaðarlegan ávinning út frá þeim útreikningum sem voru gerðir, en fara þyrfti út í 

víðtækari kostnaðargreiningu til að greina raunverulegan heildar hagnað (Levin, Madsen, Petersen, 

Wansher og Hangaard, 2013).   

Rojas og Gagnon (2008) tóku saman 23 rannsóknir og greindu þær í kerfisbundinni fræðilegri 

samantekt. Tilgangur rannsóknarinnar var að greina kostnaðarlegan ávinning í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að geta þróað þjónustuna á hagkvæmari og skilvirkari hátt. 

Notast var við mismunandi tæki í þjónustunni, en þá aðallega fjarlækningabúnað. Greining leiddi í ljós 

að 70% rannsókna komu frá Bandaríkjunum og var þjónustan oftast sniðin að eldra fólki. 

Heilbrigðisstarfsfólk notaðist oftast við síma (73%) eða internetið (32%) til að ná á skjólstæðinga sína 

varðandi heilsufarsvandamál. Kostnaðarlegur ávinningur var greindur í 91% rannsóknanna. 

Ávinningurinn var þá helst greindur út frá færri spítalainnlögnum og betri meðferðarheldni meðal 

sjúklinga. Ókostir sem fylgdu rafrænni heilbrigðisþjónustu voru meðal annars tæknilegir örðugleikar og 

tregða hjá heilbrigðisstarfsfólki og sjúklingum að fullnýta tækni sem var til staðar. Höfundar 

samantektarinnar töldu rafræna heilbrigðisþjónustu almennt nýtast vel og gæti skilað kostnaðarlegum 

hagnaði í kjölfar færri innlagna sjúklinga á spítala (Rojas og Gagnon, 2008).   

Í annarri kerfisbundinni fræðilegri samantekt var metinn efnahagslegur ávinningur í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu. Auk þess var kannað hvort bæta mætti skilvirkni í heilbrigðisþjónustunni og 

auðvelda aðgengi fólks í dreifbýli með tilkomu þjónustunnar. Teknar voru saman 36 rannsóknir þar 

sem stuðst var við netviðtöl í meðferð skjólstæðinga og voru allar rannsóknirnar frá Bandaríkjunum. Í 

flestum rannsóknunum gáfu upplýsingar til kynna að um var að ræða langveika sjúklinga, þó var það 

ekki nógu skýrt tekið fram alls staðar. Í meirihluta rannsókna var stuðst við netviðtöl í heimahjúkru-

unarþjónustu. Í 23 rannsóknum var rýnt í hagnað út frá sjónarhorni heilbrigðisþjónustunnar, 12 

rannsóknir tóku mið af félagslegum þáttum og ein rannsókn sýndi sjónarhorn sjúklinga. Helstu 

niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar leiddu í ljós að 22 rannsóknir sýndu fram á meiri sparnað 

í rafrænni heilbrigðisþjónustu miðað við hefðbundna, en 11 sýndu gagnkvæma niðurstöður og þrjár 

voru hlutlausar. Í þremur rannsóknum gáfu niðurstöður til kynna að rafræn heilbrigðisþjónusta var 

dýrari heldur en hefðbundin þjónusta í dreifbýli. En út frá sparnaði sem hlaust af færri ferðalögum 

sjúklinga var litið svo á að heilbrigðisþjónusturnar væru álíka kostnaðarsamar. Af samanburðar-

rannsóknum sýndu 58% ómarktækan mun á heilsufarslegum árangri, en í 33% tilfella var sýnt fram á 

bætta heilsu með notkun netviðtala í meðferð. Út frá þessum niðurstöðum ályktuðu höfundar að 

rafræn heilbrigðisþjónusta í formi netviðtala getur verið kostnaðarlega hagkvæm í heimahjúkrunar- og 

í sérfræðilækningaþjónustu. Veikar niðurstöður liggja fyrir því hvort þjónustan geti verið kostnaðarlega 
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hagkvæm í dreifbýli, en það fer þó eftir því út frá hverju hagnaður reiknast. Rannsóknir bentu til þess 

að netviðtölin skiluðu annað hvort betri eða sambærilegum heilsufarslegum árangri líkt og hefðbundin 

þjónusta (Wade, Karnon, Elshaug og Hiller, 2010). 

4.6 Samantekt rannsókna sem lýsa fjölþættum árangri 

Niðurstöður þriggja rannsókna gáfu til kynna að hin ýmsu form rafrænnar heilbrigðisþjónustu gátu leitt 

til heilsufarslegs bata og aukið meðferðarheldni sjúklinga (Jaglal o.fl., 2013; Levin o.fl., 2013; Lorig 

o.fl., 2006). Niðurstöður rannsókna Ferre-Roca (2010) og Raza (2009) sýndu fram á bætt heilbrigðis-

þjónustuúrræði fyrir sjúklinga í dreifbýli með langvinna sjúkdóma en auk þess sýndi rannsókn Ferre-

Roca fram á bætt lífsgæði sjúklinga í meðferðarhóp. Báðar kerfisbundnu fræðilegu samantektirnar 

sýndu fram á kostnaðarlega hagkvæmni með notkun mismunandi tæknibúnaðar í rafrænni 

heilbrigðisþjónustu. Einnig sýndu rannsóknir fram á tímasparnað og kostnaðarlegan sparnað vegna 

færri ferðalaga sjúklinga í kjölfar tilkomu þjónustunnar í dreifbýli (Levin o.fl., 2013; Raza o.fl., 2009).  
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Tafla 3 Rannsóknir sem lýsa fjölþættum árangri í rafrænni heilbrigðisþjónustu. 

Heimild Tilgangur Aðferð Niðurstöður 

Ferrer-Roca 
o.fl. (2010).  
Badjoz, 
Spánn. 

Kanna lífsgæði íbúa í 
dreifbýlum svæðum á Spáni 
sem fengu rafræna 
heilbrigðisþjónustu.  
 

Megindleg 
samanburðarrannsókn 
Meðferðarhópur: 380. 
Samanburðarhópur: 420. 
Staðlaður spurningalisti. 

Meðferðarhópur hlaut mun fyrr 
greiningu og meðferð á 
sjúkdómsvandamálum. 
Rh hafði jákvæð áhrif á lífsgæði 
skjólstæðinga. 

Jaglal o.fl. 
(2013). 
Norður 
Ontario, 
Kanada. 

Kanna árangur af stafrænu 
sjálfstyrkingarnámskeiði (Tele-
CDMSP)  fyrir fólk í dreifbýli 
með langvinna sjúkdóma.  

Megindleg íhlutunar rannsókn. 
N=213 
Staðlaður spurningalisti. 

Tele-CDMSP styrkti sálfélagslega 
líðan, heilsufarsástand batnaði og 
líkamleg hreyfing jókst. 

Levin o.fl. 
(2013). 
Aeroe, 
Danmörk. 

Áhrif rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu á 
sjúkdómsframgang fólks með 
sykursýki tegund 1 og 2. 
Einnig metin sjúklingaánægja 
og kostanaðarlegur 
ávinningur. 

Afturvirk megindleg rannsókn. 
N=81 
Rýnt í sjúkraskýrslur. 

Meðalblóðsykursgildi lækkaði um 7,4% 
á 7 ára tímabili. 
Greindur jákvæður kostnaðarlegur 
ávinningur út frá ferðasparnaði. 

Lorig o.fl. 
(2006). 
 

Kanna heilsufarstengd og 
sálfélagsleg áhrif stafræns 
sjálfstyrkingarnámskeiðs 
(Internet-based CDMSP).  
 

Megindleg 
samanburðarrannsókn. 
Meðferðarhópur: 457 
Samanburðarhópur: 501 
Staðlaðir spurningalistar. 

Marktækt betri heilsufarsleg útkoma 
hjá meðferðarhóp heldur en 
samanburðarhóp. Ib-CDMSP getur 
dregið úr sjúkdómsframgangi 
langvinnra sjúkdóma yfir árstímabil. 

Raza o.fl. 
(2009). 
Iron Mountain, 
BNA. 

Kanna árangur rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu með 
fjarlækningabúnaði fyrir fólk í 
dreifbýli með langvinna lungna 
sjúkdóma.  

Afturvirk megindleg rannsókn.  
N=314 
Rýnt í 684 viðtöl. 

Meirihluti hlaut tvö viðtöl og 8% þurftu 
að leita í sértæk úrræði á tímabilinu.  
Samanlagt sparaði Rh sjúklingum 
473.340 km í akstri og 784 vinnudaga 
á tímabilinu. 

Rojas og 
Gagnon 
(2008) 
 

Metinn kostnaðarlegur 
ávinningur í rafrænu fjareftirliti 
m.t.t. frekari þróunar og meiri 
hagkvæmni.  

Kerfisbundin fræðileg 
samantekt. 
Rannsóknir: 23 
USA 70%, önnur lönd 30% 
Samanburðarrannsóknir: 65%, 
aðrar aðferðir 35% 

 

Kostnaðarlegur ávinningur í 91% 
tilfella. 
Færri sjúkrahús innlagnir. 
Bætt meðferðarheldni. 
Ókostir: Tæknileg vandamál, tregða 
hjá sjúklingum o.fl. 
USA: 70%, önnur lönd 
30%.Samanburðarrannsóknir: 65%, 
aðrar aðferðir 35% 

Wade o.fl. 
(2010) 
BNA 

Kanna efnahagslegan hagnað 
rafrænnar heilbrigðisþjónustu 
á formi netviðtala.  

Kerfisbundin fræðileg 
samantekt. 
Rannsóknir: 36 
 

Rh var kostnaðarlega hagkvæm í 61% 
tilfella. 
Fleiri samanburðarrannsóknir sýndu 
fram á ómarktækan heilsufarslegan 
árangur í Rh.  
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5 Umræða  

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að greina árangur og tækifæri í rafrænni heilbrigðisþjónustu fyrir 

sjúklinga í dreifbýli með langvinna sjúkdóma. Í þessum kafla verður leidd fram umræða út frá 

niðurstöðum þeirra rannsókna sem greint hefur verið frá. Ásamt því verða rannsóknaniðurstöður 

bornar saman við annað fræðilegt efni sem liggur fyrir, endurspeglað í hlutverkum hjúkrunarfræðinga í 

rafrænni heilbrigðisþjónustu og lagðar fram tillögur til úrbóta fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og fyrir störf, 

menntun og rannsóknir hjúkrunarfræðinga.  

5.1 Tækifæri og árangur í rafrænni heilbrigðisþjónustu  

Ef byrjað er að skoða rannsóknir sem kanna viðhorf og reynslu skjólstæðinga gagnvart rafrænni 

heilbrigðisþjónustu sýna niðurstöður að sjúklingar með langvinna sjúkdóma og heilbrigðisstarfsfólk eru 

almennt ánægð með þjónustuúrræðin (Hiratsuka o.fl., 2013; Fairbrother o.fl., 2012; Terschuresn o.fl., 

2012; Raza o.fl., 2009; Price o.fl., 2013; Sevean o.fl., 2008; Toledo o.fl., 2012; Guilcher o.fl., 2013). 

Ánægja byggist þá einna helst á því hvernig fjarskiptatækni og rafeindatækjum tekst að brúa bilið sem 

áður var til staðar, þá sérstaklega á milli sjúklinga í dreifbýli og sérfræðilækna á heilbrigðisstofnunum í 

þéttbýli (Seah o.fl., 2009;  West o.fl., 2010; Stickland ofl., 2011; Kingue o.fl., 2013; Hiratsuka o.fl., 

2013, Guilcher o.fl., 2013; Sevean o.fl., 2008; Raza o.fl., 2009). En þar sem fólk með langvinna 

sjúkdóma þarf gjarnan sértæka þjónustu frá sérfræðingum á þeirra sjúkdómssviði þá getur 

fjarskiptatækni með aðstoð vefforrita, síma og gagnvirkra lífsmarkamælitækja verið kærkomin bót fyrir 

fólk í dreifbýli með flókin heilsufarsvandamál. Í ljósi þessara niðurstaðna væri áhugavert að rannsaka 

viðhorf fólks sem nýtir sér fjarlækningabúnaðinn sem nýverið var tekinn í notkun á vegum 

heilsugæslunnar á Kirkjubæjarklaustri.  

Öryggisleysi er ein af þeim tilfinningum sem fólk með langvinna sjúkdóma býr gjarnan yfir. 

Hræðslan við að fara í ferðalag, reyna of mikið á sig líkamlega eða biðin eftir læknisviðtölum getur haft 

neikvæð sálfélagsleg áhrif á fólk og valdið félagslegri einangrun (Brundisini, Giacomini, DeJean, 

Vanstone, Winsor og Smith, 2013). Í nokkrum rannsóknum lýstu sjúklingar því hvernig öryggistilfinning 

efldist og þeir fundu fyrir auknum stuðningi við það að geta verið hjá sínum nánustu og í sínu umhverfi 

í kjölfar innleiðingar á rafrænni heilbrigðisþjónustu í þeirra heilbrigðisumdæmi (Fairbrother o.fl., 2012; 

Sevean o.fl., 2008; Hiratsuka o.fl., 2013). Niðurstöður tveggja rannsókna gáfu einnig til kynna að 

sjúklingar fundu fyrir auknum jafningjastuðningi þegar stuðst var við hópnetsamtöl milli sjúklinga 

(Fairbrother o.fl., 2012; Guilcher ofl., 2013). Þá hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á sambærilegan 

árangur af starfrænum sjálfstyrkingarnámskeiðum og hefðbundnum námskeiðum. En þess háttar 

námskeið styrkja meðferðarheldni, geta hægt á sjúkdómsframgangi og sýna fram á heilsufarslegan 

bata hjá sjúklingum í dreifbýli með langvinna sjúkdóma (Jaglal o.fl., 2013; Lorig o.fl., 2006; Guilcher 

o.fl., 2013). Í ljósi dapurlegra niðurstaðna úr nýlegri könnun Embætti landlæknis á andlegri og 

líkamlegri líðan Íslendinga eftir búsetu (Jón Óskar Guðlaugsson o.fl., 2014), er hugsanlegt að bæta 

megi andlega og líkamlega heilsu fólks í dreifbýli með frekari nýtingu tækninnar í 

heilbrigðisþjónustunni á landsbyggðinni.  Með frekari innleiðingu á rafrænni heilbrigðisþjónustu væri 

einnig hægt að veita sjúklingum í dreifbýli sambærileg úrræði og sjúklingar á höfuðborgarsvæðinu 
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hafa völ á og þannig komast nær því að veita fullkomna heilbrigðisþjónustu fyrir alla íbúa landsins, líkt 

og íslensk lög kveða á um (nr. 40/2007).  

Greint hefur verið frá nokkrum vanköntum sem fylgja rafrænni heilbrigðisþjónustu. 

Heilbrigðisstarfsfólk á stundum erfitt með að vinna með tæknibúnaðinn, segir hann ekki virka sem 

skyldi og bilanir koma upp öðru hvoru (Hiratsuka, 2013; Guilcher o.fl., 2013). Einnig var 

heilbrigðisstarfsfólk ekki vant því að greina sjúkdómsvandamál í gegnum vefmyndavél og með 

stafrænum lífsmarkamælitækjum, þótti sumum þátttakenda rannsóknanna sú greining vera ónákvæm 

og varð það til þess að heilbrigðisstarfsfólk fullnýtti ekki þann búnað sem var til staðar (Raza o.fl., 

2009; Sevean o.fl., 2008). Í einni rannsókn lýsti starfsfólk því að aukin vinna færi í að sinna rafrænni 

heilbrigðisþjónustu (Fairbrother o.fl., 2012). Tæknileg vankunnátta sjúklinga getur einnig haft áhrif á 

hvort meðferðin gagnist eða ekki. Rannsóknir sýna að fólk eldra en 70 ára þekkir illa til rafrænna 

heilbrigðisþjónustu, er hrætt við að nota slík úrræði og getur ekki nýtt tæknina sem skyldi (Price o.fl., 

2013; Terchures o.fl, 2012; Sørensen, 2008), en getur þar af leiðandi skapast minni árangur af 

meðferðinni fyrir eldra fólk (West o.fl., 2010).  

Rannsóknir benda til þess að hægt er að bæta heilsufar fólks með langvinna sjúkdóma, með 

innleiðingu rafrænnar heilbrigðisþjónustu í dreifbýli. Hjá sjúklingum í dreifbýli með sykursýki getur 

meðalsykurstuðull lækkað meira hjá fólki sem hefur kost á rafrænu fjareftirliti, heldur en þeim sem 

sækja eftirlit á heilsugæslustöðvar (Ciemins o.fl., 2011; Davis o.fl., 2010; Shea o.fl., 2009; Toledo o.fl., 

2012). Davis og félagar (2010) sýndu meðal annars fram á að meðalblóðsykursgildi meðferðarhóps 

lækkaði úr 9,2 mmól/L niður í 7,4 mmól/L á sex mánuðum, í kjölfar meðferðarnetsamtala við 

sérfræðing í hjúkrun sykursjúkra og næringarfræðing. Þegar fólk með sykursýki nær betri árangri með 

blóðsykursmælingar, insúlíngjafir og rétt mataræði, nær það einnig betri stjórn á öðrum áhættuþáttum 

(Davis o.fl., 2010; Shea o.fl., 2009; West o.fl., 2010) og minnkar því hættan á hjarta- og 

æðasjúkdómum (Ciemins o.fl., 2011).  Ýmis stafrænn tækjabúnaður sem nýttur er í rafrænu fjareftirliti 

getur dregið úr spítalainnlögnum (McLean o.fl., 2012; Pedone o.fl., 2013) og styrkt meðferðarheldni 

(Stickland o.fl., 2011) hjá fólki með langvinna lungnateppu og lækkað meðalblóðþrýsting hjá fólki með 

hjarta- og æðasjúkdóma (Bove o.fl., 2013; Kingue o.fl., 2013; Rifkin o.fl., 2013). En slík tækni gerir 

fólki í dreifbýli kleift að vera í auknu sambandi við sérfræðinga á sínu sjúkdómssviði (Seah o.fl., 2009; 

West o.fl., 2010; Kingue o.fl., 2013). Að sama skapi geta hjúkrunarfræðingar og læknar fylgst betur 

með sjúkdómsframgangi og gripið fyrr inn í ef útlit er fyrir versnun og þannig komið í veg fyrir 

ótímabærar spítalainnlagnir (Rifkin o.fl., 2013; McLean o.fl., 2012; Pedone o.fl., 2013). Út frá þessum 

rannsóknarniðurstöðum væri hægt að ráðleggja til dæmis göngudeildum Landspítalans að nýta fleiri 

leiðir í samskiptum við langveika sjúklinga á landsbyggðinni, svo sem meðferðarnetsamtöl samhliða 

stafrænum lífsmarkamælitækjum. Með auknu eftirliti væri mögulega hægt að draga úr ótímabærum 

spítalainnlögnum og bæta heilsu fólks með langvinna sjúkdóma á landsbyggðinni. 

Nokkrar samanburðarrannsóknir sýndu ekki fram á marktækan mun milli meðferðarhóps og 

samanburðarhóps (Stickland o.fl., 2011; Pinnock o.fl., 2013; Bove o.fl., 2013; Ferre-Roca o.fl., 2010; 

Henderson, 2013; Wade o.fl., 2010). Þar sem meðferðarhópur hlaut íhlutun á borð við 

fjarendurhæfingarnámskeið, stafrænan mælingabúnað eða netviðtöl. En þrátt fyrir að í þessum 

rannsóknum hafi ekki verið betri ávinningur af rafrænni heilbrigðisþjónustu þá var hún metin 

sambærileg þeirri hefðbundnu sem gefur að skilja að hvort úrræðið sem notast er við þá sé gagnsemin 
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sú sama. Nauðsynlegt er að taka til greina og útlista þá galla sem geta fylgt rafrænni 

heilbrigðisþjónustu. Því er mikilvægt fyrir íslenskt heilbrigðisstarfsfólk að rannsaka nánar slíka þjónustu 

til að innleiðing og efling á rafrænni heilbrigðisþjónustu skili sem mestum ávinning fyrir alla sem að 

henni koma.   

Eitt af markmiðum þessa fræðilega yfirlits var að draga fram þekkingu sem gæti nýst stjórnendum í 

heilbrigðisþjónustunni um notagildi rafrænnar heilbrigðisþjónustu. Í þessum tilgangi var rýnt í 

rannsóknir sem fjölluðu um kostnaðarlega þætti, þar sem slíkar niðurstöður geta skipt sköpum 

varðandi innleiðingu og rannsóknir á rafrænni heilbrigðisþjónustu. Mismunandi kostnaðarlegan 

ávinning mátti greina eftir sjónarhorni á þjónustunar. Flestar rannsóknanna lýstu því út frá sjónarhorni 

sjúklingsins þar sem þrjár rannsóknir sýndu fram á töluverðan sparnað vegna færri ferðalaga og færri 

frídaga frá vinnu í kjölfar rafrænnar heilbrigðisþjónustu (Levin o.fl., 2013; Raza o.fl., 2009; Rojas og 

Gagnon, 2008). Í nokkrum viðtölum við sjúklinga kom fram huglægt mat sem sýndi sig að sjúklingar 

trúðu að þeir væru að spara sér töluverðar fjárhæðir (Sevean o.fl., 2008; Hiratsuka o.fl., 2013; Ferrer-

Roca o.fl., 2010). Niðurstöður tveggja fræðilegra samantekta gáfu til kynna að rafræn 

heilbrigðisþjónusta væri oftar en ekki kostnaðarlega hagkvæm (Rojas og Gagnon, 2008; Wade o.fl., 

2010) og þá sérstaklega í ljósi þess að þjónustan leiddi til færri koma sjúklinga á bráðamóttöku og 

innlagna á spítala (Rojas og Gagnon 2008; Pedone o.fl., 2013; McLean o.fl., 2012).  Út frá þessum 

rannsóknum er ljóst að kostnaðarlegur hagnaður er nokkur í tengslum við rafræna heilbrigðisþjónustu 

en erfitt er að leggja mat á beinan hagnað af þjónustunni. Áhugavert væri að rannsaka þessa þætti 

betur til dæmis út frá sjónarhorni sjúklingsins, heilbrigðiskerfisins og efnahagskerfisins í heild sinni.  

5.2 Gildi fyrir hjúkrun 

Ljóst er að hjúkrunarfræðingar á Íslandi standa frammi fyrir stóru verkefni við að koma til móts við nýjar 

þjónustuþarfir í kjölfar hækkandi aldurs þjóðar og nýrra heilsufarsvandamála. Ásamt því hallar enn á 

fjárúthlutun til heilbrigðiskerfisins og er því enn meiri krafa um að velja hagkvæmar meðferðir í 

heilbrigðisþjónustunni. Íslenskir hjúkrunarfræðingar hafa nýtt sér rafræna heilbrigðisþjónustu í mörg ár 

á formi símaráðgjafar og tölvupóstsamskipta (Thome og Alder, 1999). En þegar kallað var eftir 

heimildum um stöðu mála hjá göngudeildum Landspítalans, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og frá 

Landlæknisembættinu (Ásta St. Thoroddsen munnleg heimild, 5. september 2014; Guðbjörg J. 

Guðlaugsdóttir munnleg heimild, 30. ágúst 2014; Guðrún Auður Harðardóttir munnleg heimild, 16. 

apríl 2014), er ljóst að enn þann dag í dag er notast við samskonar fjarskiptamáta og  verið hefur 

undanfarna áratugi og ekki er vitað til þess að netviðtöl hafi verið innleidd í hjúkrunarþjónustu fyrir utan 

á heilsugæslunni á Kirkjubæjarklaustri þar sem notast hefur verið við fjarlækningabúnað frá árinu 2013 

(Formleg afhending tækjabúnaðar..., 2014). Þrátt fyrir þessa stöðnun í þróun mála innan hjúkrunar, 

hafa hjúkrunarfræðingar unnið ötulega að samræmdri rafrænni hjúkrunarskrá eftir viðurkenndum 

flokkunarkerfum (Jón Óskar Guðlaugsson o.fl., 2014; Samræmd rafræn sjúkraskrá..., 2014; Ásta St. 

Thoroddsen og Gyða Halldórsdóttir, 2008). Í stefnu Fíh frá árinu 2011 er fjallað um upplýsingatækni í 

hjúkrun og ríkuleg áhersla lögð á enn frekari eflingu á rafrænni hjúkrunarskráningu. Einnig er stefnt að 

þróun annarra mála sem heyra undir upplýsingatækni, svo sem aukinnar kennslu og rannsókna á því 

sviði (Fíh, 2011; Ásta St. Thoroddsen, 2012). Þrátt fyrir þessi stefnumál félagsins er staðan sú að til 

dæmis er aðeins einn fyrirlestur kenndur um upplýsingatækni hjá hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

(Kennsluskrá hjúkrunarfræðideildar, 2014-2015).   
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Þrátt fyrir að íslenskir hjúkrunarfræðingar hafi ekki tileinkað sér  hinar ýmsu leiðir sem rafræn 

heilbrigðisþjónusta hefur upp á að bjóða hafa erlendar rannsóknir sýnt að hjúkrunarfræðingar eiga fullt 

erindi inn á svið rafrænnar heilbrigðisþjónustu (RCN, 2011; Sanches o.fl., 2012). Hjúkrunarfræðingar 

búa yfir þekkingu og færni til þess að þróa tækni og meðferðir í rafrænni heilbrigðisþjónustu (Grady, J., 

2014) og rannsóknir sýna að hjúkrunarfræðingar eru almennt jákvæðir í garð þjónustunnar (Gulzar 

o.fl., 2013; Hiratsuka o.fl., 2013; Toledo o.fl., 2012).  Gjarnan er vísað til þess að hjúkrunarfræðingar 

eru líkt og fjöltengi í heilbrigðiskerfinu. Það á einmitt vel við í rafrænni heilbrigðisþjónustu þar sem 

hlutverk þeirra er meðal annars að tryggja að þverfagleg teymisvinna gangi upp, þeir sinna  

utanumhaldi á meðferð og eru oftast í mestum samskiptum við sjúklinga (Sevean o.fl., 2008; Ferre-

Roca o.fl., 2010). Þar eru þeir meðal annars að sinna fræðslu og kennslu á rafbúnaði sem tiheyrir 

þjónustunni (Grady, 2014; Gulzar o.fl., 2013; Sanches o.fl., 2012). Miðað við þær rannsóknir sem 

liggja fyrir um fjölbreytt störf hjúkrunarfræðinga í rafrænni heilbrigðisþjónustu væri ánægjulegt að sjá 

aukna kennslu og víðari þekkingu á upplýsingatækni í hjúkrun.   

5.3 Tillögur til úrbóta 

Hjúkrunarfræðingar búa yfir víðtækri þekkingu sem mætti nýta betur til að auka skilvirkni, aðgengi og 

hagkvæmni í heilbrigðiskerfinu með hjálp tækninnar og þannig koma til móts við nýjar þjónustuþarfir í 

heilbrigðismálum. 

Rafræn heilbrigðisþjónusta hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð hér á landi, hvorki þær 

meðferðir sem notast er við eða kannað hvort þjóðin sé tilbúin að taka á móti slíkri þjónustu. 

Áhugavert væri að kanna betur ávinning og kostnað sem myndi fylgja slíkri þjónustu og hvort 

mögulega væri hægt að spara í heilbrigðiskerfinu með því að nýta þessa möguleika betur. Einnig væri 

áhugavert að leggja fyrir viðhorfskannanir til almennings um slík úrræði. Rannsaka þarf betur rafræna 

heilbrigðisþjónustu sem hjúkrunarfræðingar eru að nýta sér nú, til dæmis símaráðgjöf og kanna hvort 

mögulegt er að nýta úrræðið á víðtækara formi heldur en nú er gert. 

Ljóst er að efla þarf kennslu í upplýsingatækni í hjúkrun og jafnvel styðja hjúkrunarfræðinga í 

nám á sviði tæknimála. Slík samþætting gæti komið að góðu gagni í þróun hjúkrunar. Ýmis samtök 

hjúkrunarfræðinga í nágrannalöndunum hafa lagt góðan grunn að því að efla rafræna 

heilbrigðisþjónustu og veitt hjúkrunarfræðingum menntun og upplýsingar til að auðvelda 

hjúkrunarfræðingum að tileinka sér upplýsingatækni í starfi.   

Mikið er til af rafeindabúnaði sem nýttur er í rafrænni heilbrigðisþjónustu erlendis. Slíkur 

búnaður er talinn skapa heilsufarslegan ávinning í meðferð á langvinnum sjúkdómum. Nytsamlegt 

væri fyrir heilbrigðisstofnanir hér á landi að taka í notkun slíkan búnað fyrir fólk í dreifbýli með 

langvinna sjúkóma. Auk þess mætti efla símaráðgjöf og tölvupóstsamskipti við skjólstæðinga og milli 

heilbrigðisstarfsfólks. Ásamt því að tileinka sér netviðtöl sem er ódýr og persónulegur samskiptamáti.  
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Ályktanir 

Miðað við rannsóknir sem fjalla um rafræna heilbrigðisþjónustu fyrir fólk í dreifbýli með langvinna 

sjúkdóma má ætla að slíkt úrræði sé góður kostur fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi. Þjóðin er að eldast en 

að sama skapi er hún að tæknivæðast og því ber heilbrigðiskerfinu að mæta þessum breytingum. 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að standa vörð um réttindi skjólstæðinga sinna og bera faglega ábyrgð 

á hjúkrunarþjónustu sem veitt er í landinu.  Hjúkrunarfræðingar eru fjölmennasta heilbrigðisstéttin í 

landinu og ber þeim því að sína mátt í krafti fjöldans og standa framarlega í innleiðingu og eflingu á 

rafrænni heilbrigðisþjónustu. Miðað við aðgengilegar heimildir má ætla að íslenskir hjúkrunarfræðingar 

séu ekki að nýta sem best þá tækni sem nú þegar er til staðar í heilbrigðiskerfinu. Höfundur þessa 

fræðilega yfirlits bindur vonir við að ný kynslóð hjúkrunarfræðinga nýti sér nýjungar í meðferðum sem 

byggðar eru á gagnreyndri þekkingu og haldi áfram að standa vörð um velferð og mannhelgi 

skjólstæðingsins.  
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