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Útdráttur 
Tilgangur þessarar lýsandi samanburðar rannsóknar er að meta tvö mælitæki, 
Nursing Activities Score (NAS) og aðlagað RAFAELA (sem samanstendur af 
aðlöguðu Oulu hjúkrunarþyngdarmælitæki og PAONCIL vinnuálagsmælitæki) og 
meta hvort þeirra hentar betur til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum. 

Úrtak rannsóknarinnar var: 1) sjúklingar og 2) hjúkrunarfræðingar á tveimur 
gjörgæsludeildum Landspítala og fór gagnasöfnun rannsóknarinnar fram í janúar til 
febrúar 2009.  Mælingar fólust í:  1) forprófun og áreiðanleikamati á þýddum NAS 
og aðlöguðu Oulu mælitækjum, 2) hjúkrunarþyngdar-mælingum á sjúklingum á 
gjörgæsludeildum Landspítala með NAS og aðlöguðu Oulu mælitækjum,   3) 
vinnuálagsmælingum með PAONCIL mælitækinu og 4) mati hjúkrunarfræðinga á 
NAS, aðlagaða Oulu, og PAONCIL mælitækjunum.  

Áreiðanleiki mælitækjanna var metinn í forprófun með samræmi svarenda og 
var samræmið 92% fyrir NAS og 78% fyrir aðlagaða Oulu mælitækið.  
Framkvæmdar voru 341 hjúkrunarþyngdarmælingar á 98 sjúklingum.  Tölfræðilega 
marktæk meðalsterk jákvæð fylgni reyndist vera milli niðurstaðna úr NAS og 
aðlagaða Oulu mælitækinu, r(341)=0,72, p=0.000.  Meðaltals niðurstaða mælinga 
með NAS mælitækinu var 73,6% (SD=24,2, miðgildi = 69%, möguleg niðurstaða 0-
177%) og 13,9 stig með Oulu mælitækinu (SD=3,4, miðgildi 14, möguleg 
niðurstaða 6-24 stig).  Hærra hlutfall eða stig gefur aukna hjúkrunarþyngd til kynna. 
Í mælingum með PAONCIL mælitækinu fengust 556 svör og var meðaltals stigun 
hjúkrunarfræðinga +0,50 (SD = 1,06, möguleg stigun -3 til +3 þar sem 0 þýðir 
ásættanlegt vinnuálag).  Í 48,1% mælinga mátu hjúkrunarfræðingar vinnuálag sitt 
ásættanlegt og 42,4% frekar hátt til mjög hátt.  Í mati hjúkrunarfræðinga á 
mælitækjunum sem notuð voru í rannsókninni kom fram að flestir eða 72% vilja að 
NAS mælitækið verði notað til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áreiðanleiki NAS mælitækisins 
sé meiri en aðlagaða Oulu mælitækisins. Samleitniréttmæti Oulu mælitækisins í 
samanburði við NAS er meðal sterkt og hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum 
kjósa frekar að NAS mælitækið verði notað til hjúkrunarþyngdar- og 
vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum Landspítalans.  Því er talið heppilegra að 
nota NAS mælitækið til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum í framtíðinni. 

 

Lykilorð: gjörgæsluhjúkrun, gjörgæsludeild, hjúkrunarþyngd, 
hjúkrunarþyngdarmælingar, vinnuálag hjúkrunarfræðinga, vinnuálagsmælingar 
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Abstract 
The purpose of this descriptive comparative research is to evaluate two measurement 
instruments, the Nursing Activities Score (NAS) and the modified RAFAELA 
(which is composed of modified Oulu nursing care intensity measuring instrument 
and PAONCIL nursing workload measuring instrument) and to evaluate which of 
them best suits measuring nursing care intensity and nursing workload in intensive 
care units. 

The study sample consisted of: 1) patients and 2) registered nurses (RNs) in 
two intensive care units of the Landspítali-University Hospital.  The data was 
gathered in January and February 2009.  Measurements included: 1) pretest and 
reliability evaluation of the translated NAS and modified Oulu instruments,  2) 
measurements of patients intensity with the NAS and modified Oulu  3) workload 
measurements with the PAONCIL instrument and 4) evaluations of RNs of the 
NAS, the modified Oulu and the PAONCIL measurement instruments. 

The reliability of the measurement instruments was evaluated in a pretest with 
interrater reliability. The interrater reliability was 92% for the NAS and 78% for the 
modified Oulu.  The nursing care intensity analysis included 341 measurements of  
98 patients.  Statistically significant medium strong correlation was found between 
the results of the NAS and the modified Oulu, r(341)=0.72, p = 0.000.  The mean for 
the NAS measurements was 73.6% (SD = 24.2, median= 69%, out of a possible (0-
177%) and 13.9 points with the Oulu method (SD = 3.4, median = 14, possible result 
6-24 points).  The higher percentage or points indicate increased nursing care 
intensity. A total of 556 responses were obtained vith the PAONCIL measuring 
instrument with mean points of +0.50 (SD = 1.06, possible points -3 to +3 where 0 
indicates acceptable workload).  In 48.1% of the responses the RNs indicated that 
their workload was acceptable and in 42.4% fairly high to very high.  The 
measurement instrument evaluation of the RNs indicated that the majority, or 72% 
preferred to use the NAS measurement instrument for assessing nursing care 
intensity and nursing workload within the intensive care units. 

The results of this study indicate that the reliability of the NAS is higher than 
that of the modified Oulu.  The convergence validity of the modified Oulu in 
comparison with the NAS is medium strong and the RNs in the intensive care units 
prefer that the NAS be used to measure nursing care intensity and nursing workload 
in the intensive care units of Landspitali.  Therefore it is recommended that the NAS 
measurement instrument be used for nursing care intensity and workload 
measurements in the intensive care units in the future. 

 
Keywords:  intensive care nursing, intensive care unit, nursing care intensity, 
nursing care intensity measurements, nursing workload, workload measurements 
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Þakkir 
Mig langar til þess að þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við að láta þessa 
rannsókn verða að veruleika. Fyrst og fremst langar mig til þess að þakka 
hjúkrunarfræðingum og hjúkrunardeildar-stjórum á gjörgæsludeildum Landspítala 
fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að aðstoða mig við gagnasöfnun rannsóknarinnar, 
að fylla út mælitækin sem notuð voru í rannsókninni og þolinmæði og skilning í 
minn garð. Ykkur á ég mikið að þakka.  Leiðbeinanda mínum Dr. Helgu Bragadóttur 
þakka ég fyrir góða leiðsögn og ánægjulegt samstarf og Guðrúnu Björgu 
Sigurbjörnsdóttur og Helgu Jónsdóttur sem sátu í meistaranefnd minni þakka ég fyrir 
samstarfið og góða leiðsögn.  Ásdísi Guðmundsdóttur langar mig til þess færa kærar 
þakkir fyrir hjálp við yfirlestur og góðar ábendingar. Einnig Dr. Sigríði 
Gunnarsdóttur, hjúkrunarfræðingi fyrir að veita mér aðgang að spurningalista sínum 
um mat á mælitækjaþýðingum, Ingibjörgu Richter fyrir aðstoð við uppsetningu á 
mælitækjunum á tölvutækt form og Hrefnu Guðmundsdóttur fyrir aðstoð við 
tölfræðivinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar.  Yfirmönnum mínum á gjörgæslu-
deildinni við Hringbraut þakka ég kærlega fyrir sveigjanleika, jákvæðni og 
þolinmæði í minn garð meðan á þessari rannsókn stóð og meðan á meistaranámi 
mínu hefur staðið.  Að lokum og ekki síst langar mig til þess að þakka fjölskyldu 
minni, konunni minni Þórgunni og sonum mínum tveimur fyrir ómetanlegan 
stuðning, skilning og hvatningu meðan á rannsókninni stóð.  
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1. Inngangur 
Heilbrigðiskerfið og þar á meðal hjúkrun er undir þrýstingi um að sýna fram á 
skilvirkni og árangur þannig að sýnt sé fram á að þeir fjármunir sem veittir eru í 
heilbrigðiskerfið séu nýttir á góðan og árangursríkan hátt (Lundgrén–Lane og 
Suominen, 2007).  Kostnaður við heilbrigðiskerfið er mikill og hefur farið vaxandi 
undanfarin ár. Útgjöld til sjúkrahúsa er stór hluti af þessum kostnaði.  Á árinu 2008 
námu útgjöld Landspítala rúmlega 36,2 miljörðum króna. Til sjúkrahússins leituðu 
um 107.000 einstaklingar og lágu 33.323 sjúklingar í 238.110 legudaga á 
sjúkrahúsinu. Stöðugildi við sjúkrahúsið voru 3.871, þar af um 1.000 stöðugildi 
hjúkrunarfræðinga og nam launakostnaður um 70% af heildarrekstarkostnaði 
Landspítala (Starfsemisupplýsingar Landspítala, 2009).  

Talið er að lega sjúklinga á gjörgæsludeildum taki í kringum 13-15% af 
heildarkostnaði sjúkrahúsa og allt að 50-75% af þeim kostnaði sé vegna launa 
hjúkrunarstarfsfólks (Carayon og Güres, 2005; Harrison og Nixon, 2002; Kwok, 
Chau, Low og Thompson, 2005; Miranda, Nap, de Rijk, Schaufeli, Iapichino o.fl., 
2003; Rothschild, Bates, Franz, Soukup og Kaushal, 2008).  Kostnaður 
gjörgæsludeilda Landspítalans var á síðasta ári rúmlega 903 milljónir eða um 2,4% 
af heildar rekstrarkostnaði Landspítala árið 2008 (Helga Kristín Einarsdóttir, 
munnleg heimild, 24. apríl 2009).  Þessi kostnaður stafar af því að flestir sjúklingar á 
gjörgæsludeildum eru mjög veikir, þurfa mikla hjúkrun, umönnun og eftirlit og oft 
þarf einn eða fleiri hjúkrunarfræðing eða annað hjúkrunarstarfsfólk til að hjúkra 
þeim. Gjörgæsludeildir hafa breyst mikið á síðustu 20-30 árum. Meðalaldur 
sjúklinga hefur hækkað, alvarleiki veikinda sjúklinga sem leggjast inn á 
gjörgæsludeildir hefur aukist, margbreytileiki og fjöldi meðferða er meiri.  Auk þess 
hafa stjórnunarleg verkefni sem hjúkrunarfræðingum eru falin aukist (Jakob og 
Rothen 1997; Miranda o.fl., 2003). 

Til að sá mannafli og fjármunir sem til staðar eru í heilbrigðiskerfinu og á 
gjörgæsludeildum sé nýttur á sem bestan og árangursríkastan hátt er mikilvægt að til 
séu góðir og áreiðanlegir mælikvarðar til að meta þörf fyrir þjónustuna. 
Sjúklingaflokkun eða hjúkrunarþyngdarmælingar er einn mælikvarði sem hægt er að 
nota til þess að mæla þessi atriði, það er þörf fyrir hjúkrun (Adomat og Hewerson, 
2004; Carayon og Güres, 2005; Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström Engberg 
og Erikson, 1999; Lundgrén –Lane og Suominen, 2007; Padilha, de Sousa, Queijo, 
Mendes, Miranda, 2008).  Vinnuálag hjúkrunar-fræðinga og öryggi sjúklinga snerta 
hjúkrunarþyngdarmælingar einnig, því að of mikið vinnuálag hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum hefur neikvæðar afleiðingar fyrir öryggi sjúklinga og 
hjúkrunarfræðinga (Carayon og Güres, 2005; Tarnow-Mordi, Hau, Warden og 
Shearer, 2000).  Tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga er meðal annars að hjálpa 
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hjúkrunarstjórnendum að nýta þau úrræði í mönnun sem þeir hafa á sem bestan og 
hagkvæmastan hátt, áætla hversu marga sjúklinga hjúkrunarfræðingur getur hjúkrað 
eða borið ábyrgð á (hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling), meta vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga og tryggja öryggi sjúklinga (Carayon og Güres, 2005; DeGroot, 
1994; Moreno og Miranda, 1998; Pyykkö o.fl., 2001, Riscbeth, 2006). Þó hefur 
verið lögð áhersla á að notkun á kerfum til þess að meta hjúkrunarþyngd og 
vinnuálag geti einungis verið hluti af mönnunarákvörðunum á gjörgæslu.  Þau geta 
veitt mikilvægar upplýsingar og eiga að þjóna sem grunnur fyrir upplýsta ákvörðun 
en hins vegar er einnig nauðsynlegt að taka faglegar ákvarðanir og byggja á 
staðbundinni þekkingu (Adomat og Hewison, 2004).  

1.1 Rannsóknarviðfangsefni 
Á Landspítala hefur undanfarin ár verið notað sjúklingaflokkunarkerfi frá 
Quadramed til þess að mæla og meta hjúkrunarþyngd sjúklinga og mönnunarþörf 
legudeilda fram í tímann.  Gjörgæsludeildir Landspítala hafa notast við sama kerfi 
og aðrar legudeildir (Ágústa Benný Herbertsdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2004).  
Starfsemi gjörgæsludeilda er talsvert ólík starfsemi legudeilda.  Sjúklingar sem 
liggja á gjörgæsludeildum eru alvarlega veikir, þurfa mikla og flókna meðferð sem 
krefst mikillar umönnunar og eftirlits hjúkrunarfræðinga og annars sérhæfðs 
hjúkrunarstarfsfólks (Jakob og Rothen 1997). Gjörgæsludeildir eru ólíkar öðrum 
legudeildum að því leyti að hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum hafa stöðuga 24 
klukkustunda viðveru við rúm sjúklings og bera ábyrgð á ýmsum meðferðum sem 
sjúklingurinn þarf á að halda og krefjast flókinnar klínískrar ákvarðanatöku 
(Rischbeth, 2006). Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum eru stöðugt til staðar við 
rúm sjúklings  á meðan aðrir meðferðaraðilar eru einungis til staðar öðru hverju og 
eftir þörfum (Ball og McElligott, 2003). Því getur verið erfitt að nota sömu 
mælikvarða til þess að meta hjúkrunarþyngd og hjúkrunarþörf sjúklinga á 
gjörgæsludeild og legudeildum. Erfitt getur verið að spá fyrir um hjúkrunarþörf 
alvarlega veikra gjörgæslusjúklinga fram í tímann eins og Quadramed mælitækið 
gerir ráð fyrir þar sem ástand alvarlega veikra sjúklinga getur verið síbreytilegt.  
Fjöldi sjúklinga á gjörgæsludeildum er sveiflukenndur og getur verið munur á milli 
daga hver fjöldi sjúklinga og hversu mikil mönnunarþörfin er.   

Gæðadeild Landspítala gerði árið 2006 úttekt á gjörgæsludeild Landspítala við 
Hringbraut (Gæðadeild Landspítala, 2006).  Í þeirri úttekt kom fram gagnrýni á að 
þeir mælikvarðar sem væru notaðir væru ekki nægilega góðir til þess að mæla 
vinnuálag, mannaflaþörf og breytingu á henni á gjörgæsludeildum Landspítala.  Þá 
var rannsakandi í byrjun árs 2008 með tvo rýnihópa með hjúkrunarfræðingum á 
gjörgæsludeildum Landspítala sem hluta af verkefni í eigindlegri aðferðafræði til 
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þess að fjalla um hjúkrunarþyngd og hjúkrunarþyngdarmælingar.  Í niðurstöðum 
þess verkefnis kom fram mikil gagnrýni hjúkrunarfræðinga á Quadramed 
sjúklingaflokkunarkerfið, uppbyggingu þess, notkun og að ekki væri samræmi í 
upplifun hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarþyngd og þeirri hjúkrunarþyngd sem kerfið 
sýnir.  Auk þess kvörtuðu hjúkrunarfræðingarnir yfir því að þeir fengju lítið að vita 
um niðurstöður hjúkrunarþyngdarmælinganna og að þær virtust litlu breyta varðandi 
vinnuálag þeirra og starfsumhverfi (Gunnar Helgason, 2008).  Formlegum samningi 
milli Landspítala og Quadramed var sagt upp árið 2002 þar sem Quadramed hafði 
þróað sjúklingaflokkunarkerfið í Windows umhverfi sem kallaði á aukinn 
tæknibúnað og netþjón sem ekki var aðgengilegur fyrir netþjónustu Landspítala.  
Landspítali keypti þá rétt til þess að nota kerfið áfram og er sjúklingaflokkunarkerfið 
notað enn í dag og er nú hluti af legubókhaldskerfinu Legu (Ágústa Benný 
Herbertsdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2004).   

Á síðustu 30 árum hafa komið fram ýmis mælitæki á gjörgæsludeildum til þess 
að mæla alvarleika veikinda hjá sjúklingum, hjúkrunarþyngd og vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum og byggja mælitækin á mismunandi 
hugmyndafræði.  Mörg þessara mælitækja sem mæla hjúkrunarþyngd hafa þann 
tilgang og hugmyndafræði að ákvarða hvert hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling á 
að vera og að mæla vinnuálag á sjúklingastigi (Carayon og Güres, 2005, Miranda 
o.fl., 2003).  Sum mælitækin ganga út á að flokka sjúklingana út frá alvarleika 
veikinda (SAPS  II og APACHE II), önnur að ákvarða megi vinnuálag hjúkrunar-
fræðinga út frá þeim sjúkdómi og gjörgæslumeðferð sem sjúklingurinn þarf (TISS, 
TISS-28 og NEMS).  Þá hafa komið fram mælitæki þar sem teknir eru inn í 
mælitækin sérstök verk sem einkenna hjúkrun á gjörgæsludeildum (NAS, NCR-11, 
TOSS) og að lokum mælitæki sem skoða vinnuálagið og hjúkrunarþyngdina út frá 
heilsufarsvandamálum sjúklings og aðstandenda (INCSS) (Cullen, Civetta, Briggs, 
og Ferrara, 1974; Iapichino o.fl., 1991; Keene og Cullen, 1983; Miranda o.fl., 
1996;1997;2003; Pyykkö o.fl., 2004; Walther o.fl., 2004).   

Nursing Activities Score hjúkrunarþyngdarmælitækið (NAS) hefur reynst 
gagnlegt mælitæki til hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum og er talið eftir 
klíníska réttmætisprófun geta skýrt 81% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum (Miranda o.fl., 2003).  Mælitækið hefur samkvæmt einum af 
höfundum þess sem rannsakandi hefur verið í tölvupóstsamskiptum við, Denis Reis 
Miranda talsverða útbreiðslu og hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á því (Miranda, 
munnleg heimild 20. janúar 2008).  Rannsakandi fékk leyfi Miranda til þess að nota 
mælitækið í þessari rannsókn.  

Framkvæmdastjórn Landspítala hafði ákveðið haustið 2008 að hefja vinnu við 
forprófun á nýju mælitæki til hjúkrunarþyngdarmælinga sem átti að koma í stað 
Quadramed mælitækisins sem notast hefur verið við til sjúklingaflokkunar og 
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hjúkrunarþyngdarmælinga á sjúkrahúsinu.  Rannsakanda var boðið sæti í vinnuhópi 
sem átti að sjá um að forprófa og innleiða nýja mælitækið.  Hins vegar var þessum 
áætlunum slegið á frest um óákveðinn tíma vegna fjárskorts vorið 2009.  Um er að 
ræða finnskt mælitæki sem kallast RAFAELA og samanstendur það af þremur 
þáttum; 1) Oulu hjúkrunarþyngdarmælitækinu, 2) upplýsingum um mönnun á 
deildum og 3) Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level 
(PAONCIL) mælitækinu sem skoðar mat hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarþyngd  
(Rahaula og Fagerström, 2004).  Oulu mælitækið hefur aðallega verið notað á 
almennum legudeildum og hefur verið áreiðanleika- og réttmætisprófað fyrir notkun 
á legudeildum, en ekki fyrir notkun á gjörgæsludeildum (Fagerström, munnleg 
heimild 25. nóvember 2009).  Eina rannsóknin sem gerð hefur verið á mælitækinu í 
tengslum við gjörgæsludeildir er rannsókn Lundgrén-Lane og Suominen (2007) þar 
sem skoðuð var út frá gögnum úr rafrænni sjúkraskrá fylgni á milli 
hjúkrunarþyngdar, þeirra úrræða sem til staðar væru og hvernig sjúklinga var um að 
ræða (lyflæknis- og skurðsjúklingar).  Í tölvupóstsamskiptum sem rannsakandi átti í 
við Lisbeth Fagerström sem er einn af höfundum RAFAELA mælitækisins hefur 
komið fram að aðlöguð útgáfa af Oulu mælitækinu hefur verið notuð á 
gjörgæsludeildum í Finnlandi, sem rannsakandi hefur fengið aðgang að til notkunar í 
þessari rannsókn (Fagerström, munnleg heimild 12. nóvember 2008). Mælitækið 
byggir á sömu grunn hugmyndafræði og upprunalega Oulu mælitækið og verður 
nefnt sem aðlagað Oulu mælitæki í þessari rannsókn. Þegar fjallað verður um 
aðlagaða Oulu og PAONCIL mælitækin saman í þessari rannsókn verður það nefnt 
aðlagað RAFAELA mælitæki.  

Mælitækin tvö NAS og aðlagað RAFAELA hafa mismunandi uppruna og 
ganga út frá mismunandi hugmyndafræði hvað varðar mælingu á hjúkrunarþyngd og 
vinnuálagi.  NAS er mælitæki sem samanstendur af 23 atriðum sem flokkuð eru í sjö 
flokka.  Hvert atriði hefur ákveðið prósentustig á bak við sig sem fundin hafa verið 
út með vinnutímakönnun og merkja hversu stóran hluta af tíma hjúkrunarfræðings 
ákveðin verk taka yfir 24 klukkustunda tímabil. NAS er byggt á eldri mælitækjum 
TISS, TISS 28 og NEMS sem öll hafa átt uppruna sinn í þeirri hugmyndafræði að 
ákvarða megi hjúkrunarþyngd sjúklinga og vinnuálag hjúkrunarfræðinga út frá því 
hvaða sjúkdóm sjúklingur hefur og þeirrar gjörgæslumeðferðar sem hann þarf.  Í 
NAS er  hins vegar litið sem svo á að ekki séu tengsl á milli sjúkdóms sjúklings og 
hjúkrunarþyngdar.  Tekin eru inn í mælitækin sérstök verk sem einkenna hjúkrun á 
gjörgæsludeildum (Cullen o.fl., 1974; Miranda o.fl., 1996; 1997; 2003).  Þróun fyrri 
mælitækja eins og TISS og TISS 28 var að stórum hluta í höndum lækna en við 
þróun NAS  komu hjúkrunarfræðingar meira að þróun þess. Aðlagaða RAFAELA 
mælitækið byggir á sömu hugmyndafræði og upprunalega RAFAELA mælitækið. 
Hugmyndafræði mælitækisins gengur út á að meta hjúkrunarþarfir sjúklingsins sem 
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heild og láta síðan faglegt mat hjúkrunarfræðinga setja ákveðið viðmið um hvernig 
þessum þörfum er mætt (Fagerström og Rauhala, 2007). Oulu mælitækið 
samanstendur af sex flokkum. Undir hverjum flokki eru mismunandi skilgreiningar 
merktar A, B, C og D og tákna stigvaxandi hjúkrun. Merkt er við viðkomandi 
bókstaf í hverjum þætti út frá því hvaða hjúkrun hefur verið veitt, en ekki hvaða 
hjúkrun hefði verið æskilegt að veita. Niðurstaðan er síðan reiknuð saman í lokin og 
út frá henni er sjúklingum raðað í fimm flokka eftir stigafjölda. PAONCIL miðar að 
því að fá fram mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi og hjúkrunarþyngd á þeirri vakt 
sem er að ljúka og hvenær hjúkrunarfræðingar meta vinnuálag sitt þannig að hægt sé 
að veita nægjanlega góða hjúkrun. Útkoman úr PAONCIL mælingunni er síðan 
borin saman við niðurstöðu Oulu mælingarinnar og ákjósanlegt hjúkrunarstig er 
fundið út með því að bera saman hver hjúkrunarþyngdin er þegar flestir 
hjúkrunarfræðingar telja hjúkrunarþyngdina ásættanlega. Þróun RAFAELA hefur að 
mestu leyti verið í höndum hjúkrunarfræðinga (Fagerström og Rauhala, 2007; 
Rainio og Ohinmaa, 2005; Rauhala og Fagerström, 2007; Rauhala o.fl., 2007).  

1.2 Tilgangur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknar er að meta tvö mælitæki, Nursing Activities Score (NAS) og 
aðlagað RAFAELA (aðlagað Oulu hjúkrunarþyngdarmælitæki og PAONCIL 
vinnuálagsmælitæki) og meta hvort þeirra hentar betur til hjúkrunarþyngdarmælinga 
á gjörgæsludeildum. Rannsóknin er fyrsta skrefið í að finna hentugt mælitæki til 
hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum Landspítala. 

1.3 Rannsóknarspurningar 
Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
1. Hver er áreiðanleiki íslenskrar þýðingar a) NAS mælitækisins og b) aðlagaða 

Oulu mælitækisins?  
2. Hvert er samleitni (convergence) réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins? 
3. Hvert er mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á því að fylla út 

og nota NAS, aðlagað Oulu og PAONCIL mælitækin? 
4. Hverjar eru niðurstöður hjúkrunarþyngdarmælinga úr NAS mælitækinu og 

aðlagaða Oulu mælitækinu hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum Landspítala? 
5. Hvernig meta hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala vinnuálag sitt 

með PAONCIL mælitækinu? 
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1.4 Skilgreiningar á helstu hugtökum 
Í þessari rannsókn er stuðst við eftirfarandi skilgreiningar 

1.4.1 Hjúkrunarþyngd (e. Nursing care intensity). 

Hjúkrunarþyngd er mæling á einstaklingsbundnum umönnunarþörfum sjúklings, 
athöfnum og ráðstöfunum hjúkrunarstarfsfólks á ákveðnu tímabili til þess að koma 
til móts við þessar þarfir.  Tímabilið getur verið ein vakt eða 24 klukkustundir (einn 
sólarhringur) og hjúkrunarþyngdin er táknuð sem ákveðið gildi og gefur grófa mynd 
af hversu mikla hjúkrun sjúklingurinn þarf (Fagerström og Engberg, 1998). 

1.4.2 Vinnuálag (e. Workload). 

Vinnuálag hefur verið skilgreint á margan hátt en engin ein skilgreining hefur hlotið 
mikla útbreiðslu (Morris, MacNeela, Scott, Treacy og Hyde, 2007).   Sú skilgreining 
sem talin er ná best utan um hugtakið er að vinnuálag sé magn og stig hjúkrunar sem 
þarf að veita (Arthur og James, 1994). Fagerström og Rainio (1999) hafa í þróun á 
PAONCIL mælitækinu fléttað saman hugtakinu vinnuálag og hjúkrunarþyngd. Í 
þessari rannsókn verður fjallað hugtakið hjúkrunarþyngdarstig (e. nursing care 
intensity level) sem Fagerström og Rainio, (1999) kalla í umfjöllun sinni um 
mælitækið sem vinnuálag.  Í PAONCIL mælitækinu meta hjúkrunarfræðingar 
vinnuálag sitt með því að leggja mat á hjúkrunarþyngd. Þegar 
hjúkrunarþyngd/vinnuálag er ásættanlegt geta hjúkrunarfræðingar veitt þá hjúkrun 
sem þörf er á. Þegar hjúkrunarþyngd/vinnuálag er lítið er mönnun meiri en 
hjúkrunarþörf sjúklinganna segir til um, það er hjúkrunarfræðingar geta veitt meiri 
hjúkrun en þörf var á.  Þegar hjúkrunarþyngd/vinnuálag er mikið er hjúkrunarþörf 
meiri heldur en mönnun sem til staðar er getur veitt og hjúkrunarfræðingar geta ekki 
uppfyllt hjúkrunarþarfir sjúklinga.   

1.4.3 Hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling (e. Nurse/patient ratio). 

Með hlutfalli hjúkrunarfræðings á sjúkling er átt við hversu marga 
hjúkrunarfræðinga þarf til þess að hjúkra einum sjúklingi.  Þetta hlutfall er 
mismunandi, allt eftir hjúkrunarþörfum sjúklings og er það oftast á bilinu 1:2 -2:1.  
Hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling 1:2 þýðir að sjúklingur þarfnast ekki stöðugrar 
hjúkrunar og viðveru eins hjúkrunarfræðings og hjúkrunarfræðingur getur hugsað 
um tvo sjúklinga sem ekki þarfnast stöðugrar hjúkrunar og viðveru. Hlutfall 
hjúkrunarfræðings á sjúkling 1:1 þýðir að sjúklingur þarfnast stöðugrar hjúkrunar og 
viðveru eins hjúkrunarfræðings.  Hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling 2:1 þýðir að 
sjúklingur þarfnast stöðugrar hjúkrunar og viðveru tveggja hjúkrunarfræðinga 
(Adomat og Hicks 2003; Reis- Miranda, 1997). 
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1.4.4 Gjörgæsludeild (e. Intensive care unit). 

Gjörgæsludeild er sérhæfður hluti sjúkrahúss sem hefur tækni til vöktunar, 
tækjabúnað og lækna og hjúkrunarstarfsfólk til þess að veita gjörgæslumeðferð. 
Hugtakið gjörgæsla er víðtækt og nær yfir margs konar þjónustu (European 
Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa), 2007).  
Gjörgæslumeðferð er flókin og umfangsmikil meðferð sem veitt er alvarlega veikum 
sjúklingum og gengur meðferðin gjarnan út á inngrip sem þarfnast ífarandi vöktunar 
(e. invasive monitoring) (Odell, o.fl., 2002). Veiting gjörgæslumeðferðar miðast við 
mikið veika sjúklinga sem hagnast gætu af þjónustu mikið þjálfaðra og reyndra 
starfsmanna sem beita nútíma tækni og meðferðum á réttan, skynsamlegan og 
samúðarfullan hátt (EfCCNa, 2007). 

1.5 Gildi rannsóknar  
Evrópusamtök gjörgæsluhjúkrunarfræðinga (EfCCNa) gaf út yfirlýsingu árið 2007 
um mönnun á gjörgæsludeildum. Ráðleggingar í þeirri yfirlýsingu fjölluðu um að 
hjúkrun sjúklinga á gjörgæsludeildum ætti að miðast við hversu mikla umönnun og 
meðferð þeir þörfnuðust, fjöldi starfsmanna ætti að ákvarðast af vinnuálagi og á 
öllum gjörgæsludeildum væru til staðar viðurkenndir mælikvarðar til þess að mæla 
og meta þessa þætti (EfCCNa, 2007). 

Quadramed hjúkrunarþyngdarmælitækið sem notast hefur verið við á 
Landspítala hefur verið gagnrýnt af hjúkrunarfræðingum og stjórnendum 
gjörgæsludeilda.  Það er talið henta illa fyrir gjörgæsludeildir þar sem sjúklingar á 
gjörgæsludeildum eru ólíkir sjúklingum annarra deilda, vinnuumhverfi hjúkrunar-
fræðinga á gjörgæsludeildum er ólíkt vinnuumhverfi á öðrum sjúkradeildum og erfitt 
er að áætla hjúkrunarþarfir fram í tímann eins og mælitækið gerir ráð fyrir.  
Samningi um frekari vinnu við Quadramed mælitækið var auk þess sagt upp árið 
2002 og áætlaði framkvæmdastjórn Landspítala að hefja vinnu haustið 2008 við 
forprófun á nýju mælitæki, RAFAELA til hjúkrunarþyngdarmælinga sem átti að 
koma í stað Quadramed mælitækisins sem notast hefur verið við til sjúklinga-
flokkunar og hjúkrunarþyngdarmælinga á sjúkrahúsinu. Rannsakandi hefur fengið 
aðgang að aðlagaðri útgáfu af Oulu hluta RAFAELA til notkunar í þessari rannsókn.  
Þessi aðlagða útgáfa af Oulu mælitækinu hefur hins vegar ekki verið réttmætis né 
áreiðanleikaprófuð fyrir gjörgæsludeildir (Lisbeth Fagerström, munnleg heimild, 
25.nóvember 2008).  Annað mælitæki, NAS hefur reynst réttmætt og getað gert 
grein fyrir um 81% af vinnu hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum (Miranda o.fl., 
2003). Til þess að skera úr um notagildi þessara mælitækja á gjörgæsludeildum á 
Íslandi er nauðsynlegt að bera þau saman. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 
verður skoðað hvort mælitækið sé fýsilegra að nota til hjúkrunarþyngdar- og 
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vinnuálagsmælingar á gjörgæsludeildum m.t.t. áreiðanleika og réttmætis aðlagaða 
Oulu mælitækisins samanborið við NAS hjúkrunarþyngdarmælitækið og út frá mati 
hjúkrunarfræðinga á mælitækjunum.  

Enginn viðurkenndur mælikvarði er notaður á gjörgæsludeildum Landspítala 
til þess að mæla og meta hjúkrunarþyngd og vinnuálag hjúkrunarfræðinga og hefur 
rannsóknin því klínískt gildi. Ekki hafa áður verið gerðar rannsóknir á 
hjúkrunarþyngd eða vinnuálagi á gjörgæsludeildum á Íslandi og er þessi rannsókn 
því frumrannsókn á hjúkrunarþyngd og vinnuálagsmælingum. Þekkingarfræðilegt 
gildi rannsóknarinnar felst í því að með henni er veitt innsýn inn í störf 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala, hvert vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum er og hversu mikillar hjúkrunar sjúklingar 
þarfnast sem liggja á gjörgæsludeildum.  Rannsóknin hefur alþjóðlegt gildi þar sem 
hún varpar ljósi á notkun á NAS mælitækinu á gjörgæsludeildum og fýsileika þess 
að nota aðlagað RAFAELA mælitæki á gjörgæsludeildum.  Rannsóknin mun auk 
þess opna leiðir fyrir frekari rannsóknir á hjúkrunarþyngdar- og vinnuálags-
mælingum á Íslandi. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar byggir á hugmyndafræði hjúkrunarþyngdar-
mælitækja og fyrri rannsóknum á viðfangsefninu.  Í þessum kafla verður fjallað um 
gjörgæsludeildir, gjörgæsluhjúkrun, hjúkrunarþyngd, tilgang og hugmyndafræði 
hjúkrunarþyngdarmælinga og hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælingar á 
gjörgæsludeildum. Jafnframt verður fjallað um fyrri rannsóknir á hjúkrunarþyngd og 
vinnuálagi á gjörgæsludeildum, um þróun og rannsóknir á NAS og RAFAELA 
(Oulu og PAONCIL) mælitækjanna sem notuð verða í þessari rannsókn.  

Við heimildaleit fyrir rannsóknina var notast við eftirfarandi leitarorð: Nursing 
workload, workload, nursing care intensity, nursing activities, patient classification 
systems, intensive care, critical care, intensive care units.  Leitað var í gagna-
grunnunum PubMed, Scopus, Chinahl og Medline, leitin takmörkuð við enska tungu 
og 15 ára gamlar rannsóknir.  Hins vegar var leitað að eldri rannsóknum ef 
rannsakandi taldi að um væri að ræða frumheimild eða lykilgrein um það efni sem 
verið var að fjalla um.  Einnig voru heimildaskrár heimilda skoðaðar og notast við 
heimildir sem skiptu máli fyrir fræðilega umfjöllun um efnið. 

2.1 Gjörgæsludeildir og gjörgæsluhjúkrun 
Gjörgæsludeild er skilgreind sem sérhæfður hluti sjúkrahúss sem hefur tækni til 
vöktunar og tækjabúnað, lækna og hjúkrunarstarfsfólk til þess að veita 
gjörgæslumeðferð. Gjörgæsla er víðtækt hugtak sem nær yfir margs konar þjónustu. 
Veiting gjörgæslumeðferðar miðast við mikið veika sjúklinga sem hagnast gætu af 
þjónustu mikið þjálfaðra og reyndra starfsmanna sem beita nútíma tækni og 
meðferðum á réttan, skynsamlegan og samúðarfullan hátt (EfCCNa, 2007).  
Gjörgæslumeðferð hefur einnig verið skilgreind sem kostnaðarsamt og 
mannaflsfrekt úrræði sem veitir vöktun og meðferð til sjúklinga í bráðu, 
lífshættulegu ástandi ásamt stuðningi til fjölskyldu og vina sjúklingsins (Intensive 
Care Society, 2003). Veiting gjörgæslumeðferðar krefst flókinnar starfsemi sem 
felur í sér samskipti og samvinnu margra ólíkra sérgreina heilbrigðisstarfsmanna á 
sjúkrahúsum (Carayon og Güres, 2005). 

Uppruna gjörgæsludeilda má rekja til mænusóttarfaraldurs í Kaupmannahöfn 
árið 1952 þegar farið var að beita nýrri tækni við meðferð á öndunarbilun og leiddi 
það til þess að dánartíðni vegna mænusóttar lækkaði úr 87% í 26% (Intensive Care 
Society, 2003).  Hjúkrunarfræðin tileinkaði sér hugmyndina um gjörgæslu og 
gjörgæsludeildir fyrr en læknisfræðin og má að einhverju leyti rekja það til þeirrar 
hugmyndafræði hjúkrunar að horfa á sjúklinginn frekar en sjúkdóminn. Farið var að 
hópa saman alvarlega veikum sjúklingum á ákveðna staði á sjúkrahúsunum og voru 
þessir staðir nefndir gjörgæsludeildir.  Þróun gjörgæslu var frekar hæg næstu árin, en 
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á árabilinu 1970-1980 þróuðust rannsóknir og meðferðir við ýmsum sjúkdómum 
eins og sýklasótt, fjöllíffærabilun og þeim afleiðingum sem alvarleg veikindi hafa á 
lífeðlisfræðilegt ástand líkamans.  Þetta leiddi til þess að hægt var að bjarga fleiri 
veikum sjúklingum en áður. Þróun sérstakra gjörgæsludeilda leiddi til þess að þörf 
varð á sérþjálfuðu starfsfólki og sérstökum tækjabúnaði til þess að veita þessum 
alvarlega veiku sjúklingum þjónustu (Intensive Care society, 2003). 

Gjörgæsludeildir hafa breyst mikið á síðustu 20-30 árum. Meðalaldur 
sjúklinga hefur hækkað, alvarleiki veikinda sjúklinga sem leggjast inn á 
gjörgæsludeildir hefur aukist, margbreytileiki og fjöldi meðferða er meiri, auk þess 
sem aukin vísindaleg þekking og tækniframfarir hafa komið til. Auk þess hafa 
stjórnunarleg verkefni aukist sem hjúkrunarfræðingum eru falin (Harrison og Nixon, 
2002; Jakob og Rothen 1997; Miranda o.fl., 2003).  Talið er að allt að 50-75% af 
kostnaði við gjörgæsludeildir sé vegna  launa hjúkrunarstarfsfólks.  Þetta stafar af 
því að flestir sjúklingar á gjörgæsludeildum eru mjög veikir, þurfa mikla hjúkrun, 
umönnun og eftirlit og oft þarf einn eða fleiri hjúkrunarfræðing eða annað 
hjúkrunarstarfsfólk til að hjúkra hverjum sjúklingi (Carayon og Güres, 2005; 
Harrison og Nixon, 2002; Kwok o.fl., 2005; Miranda o.fl., 2003).  

Gjörgæsludeildir eru ólíkar öðrum legudeildum að því leyti að 
hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum hafa stöðuga 24 klukkustunda viðveru við 
rúm sjúklings og bera ábyrgð á ýmsum meðferðum sem sjúklingurinn þarf á að 
halda og krefjast flókinnar klínískrar ákvarðanatöku (Rischbeth, 2006). 
Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum eru stöðugt til staðar við rúm sjúklings  á 
meðan aðrir meðferðaraðilar eru einungis til staðar öðru hverju og eftir þörfum.  
Þetta gerir framlag hjúkrunar á gjörgæsludeildum til meðferðar sjúklingsins einstakt 
(Ball, Walker, Harper, Sanders og McElligott, 2004).  Segja má að hægt sé að lýsa 
hlutverki hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum sem samtengingar á milli tækni og 
manngæsku (McDonnell, 1990; vitnað til í Harrison og Nixon, 2002).  Hlutverk 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum hefur á undanförnum árum tekið sífeldum 
breytingum samfara breytingum og framförum í meðferð og hjúkrun gjörgæslu-
sjúklinga (Harrison og Nixon, 2002; Miranda o.fl., 2003).  Hjúkrunarfræðingar á 
gjörgæsludeild eru stöðugt að bregðast við þörfum sjúklinga og fjölskyldna og öðru 
hverju að fást við mjög náin tilfinningaleg málefni (Carayon og Güres, 2005).  
Rannsókn á fylgikvillum á gjörgæslu sem skoðaði gögn úr tveimur rannsóknum sem 
gerðar höfðu verið á öryggi sjúklinga á tveimur gjörgæsludeildum sýndi fram á að 
þáttur hjúkrunarfræðinga í að koma í veg fyrir fylgikvilla er mikill.  Þótt að 
kostnaðurinn við mönnun hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu sé mikill þá eru fjár-
hæðirnar sem sparast með þessari fyrirbygginu mun meiri (Rothschild, 2008). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað felst í störfum hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæslu og hvaða atriði taka mestan tíma í vinnu hjúkrunarfræðinga.  
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Rannsóknaraðferðir  í rannsóknunum hafa falist í vinnutímakönnunum, athugunum 
og því að láta hjúkrunarfræðinga meta og merkja við hvaða atriði og störf þeir eru að 
sinna í vinnu sinni á gjörgæsludeildum. Samanburð á niðurstöðum rannsóknanna má 
sjá í töflu 1.  Bradshaw o.fl. (1989) gerðu rannsókn á hjartaskurðgjörgæsludeild þar 
sem markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif tölvuskráning hefur á hversu 
löngum tíma hjúkrunarfræðingar vörðu í umsýsluverkefni (e. clerical duties). Notast 
var við vinnutímakönnun þar sem fylgst var með hjúkrunarfræðingum á 15 mínútna 
fresti á morgun- og kvöldvöktum í sjö daga.  Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 
ljós að hjúkrunarfræðingar vörðu mestum tíma í að hjúkra sjúklingum (49,1%) og í 
umsýsluverkefni (18,2%).  Norrie (1997) framkvæmdi einnig rannsókn á hjarta-
skurðgjörgæsludeild þar sem markmið rannsóknarinnar var að skoða í hvað 
hjúkrunarfræðingar verja tíma sínum.  Við gagnasöfnun var notast við staðlað 
mælitæki byggt á fimm virkni þáttum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 
hjúkrunarfræðingar verja 82% af tímanum í þrjá flokka athafna eða beina hjúkrun 
(41%), mat á sjúklingum (22%) og umsýsluverkefni (19%).  Þá gerðu Harrison og 
Nixon (2002) rannsókn á almennri gjörgæsludeild þar sem markmið rannsóknarinnar 
var að skoða, flokka og tímamæla verk hjúkrunarfræðinga og hversu löngum tíma 
þeir vörðu í athafnir sem ekki teljast til hjúkrunar.  Notast var við 44 atriða mælitæki 
sem Norrie (1997) hafði notað í sinni rannsókn, fyrir utan að bætt hafði verið við 
einum flokki athafna eða hlé, athafnir sem tengjast sjúklingi.  Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að hjúkrunarfræðingar vörðu 85% af tíma sínum í fjóra 
flokka athafna eða, beina hjúkrun (24%), umsýsluverkefni (17%), mat á sjúklingi 
(38%) og athafnir tengdar sjúklingi (6%).  

Í heild má segja að þessar rannsóknir sýni að stór hluti af vinnu 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum eða kringum 80-85% felst í því að veita 
beina hjúkrun, meta sjúklinga og í ýmis umsýsluverkefni og 4-6% af vinnutímanum 
fara í atriði sem ekki teljast tengjast hjúkrun á beinan hátt (Bradshaw, 1989; 
Harrison og Nixon, 2002; Norrie, 1997). 
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Tafla 1. Rannsóknir sem skoðað hafa störf hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum 

Heimild Þættir/flokkar athafna % vinnu 
Bradshaw o.fl.,  (1989) Umönnun sjúklinga 

Skráning 
Samskipti 
Öflun birgða 
Gerð hjúkrunaráætlunar 
Rapports gjöf 
Flutningur sjúklinga 
Skoðun á upplýsingum 
Athugun á lyfjatímum 
Athafnir ótengdar hjúkrun 

49,1% 
18,2% 
8,1% 
8,0% 
0,6% 
3,1% 
0,6% 
1,6% 
1,4% 
9,3% 

Norrie (1997) Bein hjúkrun 
Umsýsluverkefni 
Mat á sjúklingi 
Athafnir ótengdar hjúkrun 
Hlé 

41% 
19% 
22% 
7% 
11% 

Harrison og Nixon 
(2002) 

Bein hjúkrun 
Umsýsluverkefni 
Mat á sjúklingi 
Athafnir ótengdar hjúkrun 
Hlé, persónulegar athafnir 
Hlé, athafnir tengdar sjúklingi 
Annað 

24% 
17% 
38% 
4% 
10% 
6% 
1% 

2.2 Hjúkrunarþyngd, skilgreiningar og uppruni  
Sú skilgreining á hjúkrunarþyngd sem notast er við í þessari rannsókn er að 
hjúkrunarþyngd sé mæling á einstaklingsbundnum umönnunarþörfum sjúklings og 
athöfnum og ráðstöfunum hjúkrunarstarfsfólks á ákveðnu tímabili til þess að koma 
til móts við þessar þarfir.  Tímabilið getur verið ein vakt eða 24 klukkustundir (einn 
sólarhringur) og hjúkrunarþyngdin er táknuð sem ákveðið gildi og gefur grófa 
hugmynd um hversu mikla hjúkrun sjúklingurinn þarf (Fagerström og Engberg 
1998). Aðrar skilgreiningar hafa einnig komið fram á hjúkrunarþyngd. Ein þeirra 
segir að hjúkrunarþyngd sé mat á hjúkrunarþörfum sjúklinga yfir ákveðið tímabil.  
Sjúklingunum er síðan skipt í hópa eftir því hverjar hjúkrunarþarfir þeirra eru og 
meðfylgjandi hjúkrunarstörf og flokkun þeirra er látin í ljós sem númer eða 
tímaeiningar (Giovanetti, 1979). Önnur skilgreining segir að hjúkrunarþyngd sé 
magn beinnar og óbeinnar umönnunar sem veita þarf sjúklingum við 
hjúkrunarathafnir og þá þætti sem ákvarða hversu mikla vinnu þarf til þess að 
framkvæma þessar hjúkrunarathafnir. Undir þetta falli hugtök eins og hversu háður 
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sjúklingur er hjúkrun, alvarleiki veikinda, margbreytileiki hjúkrunar og tími sem fer 
í hjúkrun sjúklings (Morris o.fl., 2007).  Þá hefur komið fram sú skilgreining á 
hjúkrunarþyngd sem segir að hjúkrunarþyngd sé mæling á hversu mikla og flókna 
hjúkrun sjúklingur þarfnast (Adomat og Hewison, 2004). 

Annað hugtak sem fram hefur komið þegar fjallað eru um hjúkrunarþyngd er 
hugtakið sjúklingaflokkun, en það hefur innan hjúkrunar verið skilgreint sem 
flokkun sjúklinga samkvæmt mati á þörf fyrir hjúkrun á tiltekinni tímaeiningu 
(Ágústa Benný Herbertsdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2004).  Rainio og Ohinmaa 
(2005) segja í grein sinni frá skilgreiningu De Groot (1988) á sjúklingaflokkun, en 
þeir segja að sjúklingaflokkun sé mat og flokkun á sjúklingum út frá 
umönnunarþörfum þeirra og þeirra aðferða sem grípa þarf til þannig að þessum 
umönnunarþörfum sé fullnægt yfir ákveðið tímabil.  Með þessum aðferðum er síðan 
hægt að veita upplýsingar til þess að ákvarða mönnun og fjárveitingar.  Adomat og 
Hewison, (2004) skilgreina sjúklingaflokkun sem kerfi þar sem sjúklingar eru 
flokkaðir eftir þeirri hjúkrun sem þeir þarfnast og síðan í hópa eftir sambærilegum 
hjúkrunarþörfum. Sjúklingum í hverjum hópi er síðan gefin númeruð stig til þess að 
ákvarða hversu mikla hjúkrun þeir þarfnast. 

Lítill munur virðist vera á hugtökunum hjúkrunarþyngd og sjúklingaflokkun 
og fræðimenn virðast oft leggja þessi hugtök að jöfnu þegar verið er að fjalla um 
mælingar á hjúkrunarþörf sjúklinga. Hugtakið sjúklingaflokkun virðist helst vera 
hjúkrunarstjórnunarlegt hugtak og vera notað sem stjórnunartæki. Hjúkrunarþyngd 
sé hins vegar hugtak sem er notað til þess að leggja mat á þörf sjúklinga fyrir 
hjúkrun (Fagerström og Engberg, 1998).  Í umfjöllun um hjúkrunarþyngdarmælingar 
á gjörgæsludeildum hafa þessi hugtök verið aðgreind á þann hátt að um sé að ræða 
mismunandi nálganir á því hvernig komist sé að því hvert hlutfall hjúkrunarfræðings 
á sjúkling á að vera á gjörgæsludeildum (Adomat og Hewison, 2004).  

Uppruna hjúkrunarþyngdarmælinga má rekja til ,,hinnar eilífu spurningar“ um 
ákjósanlega mönnun í hjúkrun í Bandaríkjunum í kringum árið 1950 (Fagerström og 
Engberg, 1998). Þá var þróað kerfi á Walter Reed hersjúkrahúsinu í Washington sem 
flokkaði sjúklingana niður í fjóra flokka hjúkrunarþyngdar, það er mikla, meðal, 
minniháttar og stuðnings umönnun.  Í byrjun sjöunda áratugarins var þróað kerfi til 
sjúklingaflokkunar í John Hopkins Háskólanum sem er í dag talið vera fyrsta kerfið 
sem þróað var til sjúklingaflokkunar (Fagerström og Engberg, 1998; Giovanetti, 
1979).  Eftir þetta var þróun og útfærsla sjúklingaflokkunarkerfa nokkuð hröð  í 
Bandaríkjunum, en talið er að þróunin hafi ekki byrjað í Bretlandi fyrr en í kringum 
árið 1970 og á Norðurlöndum í kringum 1980 (Fagerström og Engberg, 1998). 
Mæling á hjúkrunarþyngd og vinnuálagi hjúkrunar á gjörgæsludeildum byrjaði fyrst 
í kringum 1970 þegar fram kom þörf á því að ákvarða alvarleika veikinda og 
fjárhagslega hagkvæmni gjörgæsludeilda (Guccione, Morena, Pezzi og Iapichino, 
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2004).  Talið er að í heiminum séu til mörg þúsund hjúkrunarþyngdarmælitæki bæði 
fyrir almenna hjúkrun og sérhæfða hjúkrun eins og gjörgæsluhjúkrun, en einungis 
nokkur þeirra virðast hafa yfirburði og vera mest notuð (Carayon og Güres, 2005; 
Fagerström, Rainio, Rauhala og Nojonen, 2000).  Sjúklingaflokkun í hjúkrun hófst á 
Landspítala árið 1987 og Borgarspítala 1989.  Í dag er notast við sex flokka 
sjúklingaflokkunarkerfi frá Medicus (Quadramed) á öllum legudeildum 
sjúkrahússins. Sjúklingaflokkunarkerfið hefur verið skrifað inn í Legu sem er 
legubókhaldskerfi Landspítala og fer flokkun fram þar rafrænt á öllum legudeildum 
(Ágústa Benný Herbertsdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2004). 

2.3 Tilgangur og hugmyndafræði hjúkrunarþyngdarmælinga 
Umfjöllun um tilgang og hugmyndafræði hjúkrunarþyngdarmælinga skiptist í 
nokkur mismunandi sjónarmið. Eitt sjónarmiðið fjallar um mikilvægi þess að í 
hjúkrunarþyngdarmælingum sé sjúklingurinn skoðaður í heild, þarfir hans og 
umhyggjuhugtakið sé tekið inn í hjúkrunarþyngdarmælingar (Fagerström og Rainio, 
1999; Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström, Engberg og Eriksson, 1998).  
Annað sjónarmið kveður á um að megin tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sé að 
vera tæki hjúkrunarstjórnenda til þess að meta hjúkrunarþarfir og athafnir 
hjúkrunarfræðinga og þannig að ákvarða hvert hlutfall hjúkrunarfræðinga á sjúkling 
á að vera. Út frá þessu sé síðan hægt að áætla kostnað við hjúkrun (DeGroot, 1994; 
Miranda o.fl., 2003; Moreno og Miranda, 1998; Pyykkö o.fl., 2001). Þriðja 
sjónarmiðið fjallar um að megin tilgangurinn með hjúkrunarþyngdarmælingum sé að 
vera tæki til þess að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga og sé síðan notað til þess að 
ákvarða mönnunarþörf fyrir ákveðinn sjúklingahóp (Carayon og Güres, 2005). Á 
síðustu árum hefur síðan komið fram fjórða sjónarmiðið varðandi tilgang 
hjúkrunarþyngdar-mælinga, sem segja má að sé gagnrýni á önnur sjónarmið, það er 
að tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sé að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling og vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Í því sjónarmiði segir að taka eigi fleiri 
þætti inn í hjúkrunarþyngdarmælingar eins og færni og reynslu hjúkrunarfræðinga 
og aðstæður (Ball, 2001; Ball o.fl., 2004; Rischbeth, 2006). 

Fjallað hefur verið mismikið um þessi ólíku sjónarmið á tilgang og 
hugmyndafræði hjúkrunarþyngdarmælinga og einnig tengjast þau sviðum hjúkrunar 
á mismunandi hátt.  Mælitæki sem komið hafa fram til þess að meta hjúkrunarþyngd 
og vinnuálag hjúkrunarfræðinga hafa einnig verið flokkuð á mismunandi hátt undir 
þessi mismunandi sjónarmið á tilgang og hugmyndafræði hjúkrunarþyngdar-
mælinga.  Eitt sjónarmiðið hefur verið mest áberandi innan gjörgæsluhjúkrunar en 
þar er megin tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sagður vera að skoða athafnir 
hjúkrunarfræðinga og ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling.  Einnig hafa 
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komið fram mörg mælitæki til þess að skoða þessa þætti.  Hins vegar er ekki mikil 
umfjöllun til um mikilvægi þess að skoða sjúklinginn í heild í tengslum við 
hjúkrunarþyngdarmælingar en sú umræða virðist snerta meira hjúkrun á 
legudeildum. Það sjónarmið að taka inn færni og reynslu hjúkrunarfræðinga í 
hjúkrunarþyngdarmælingar og skoða vinnuálag virðist aðallega vera innan 
gjörgæsluhjúkrunar.  Í þessum kafla verður fjallað um þessi mismunandi sjónarmið.  

2.3.1 Hjúkrunarþyngdarmælingar og tengsl við umhyggju. 

Komið hefur fram það sjónarmið að hugmyndafræði og tilgangur 
hjúkrunarþyngdarmælinga eigi að byggjast á því að skoða sjúklinginn í heild og að 
hjúkrunarþyngd megi tengja við umhyggju og umhyggjuhugtakið (Fagerström o.fl., 
2000; Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström og Rainio, 1999). Mörg 
hjúkrunarþyngdarmælitæki sem hafa komið fram virðast líta á manneskjuna sem 
líffræðilega veru, en taka ekki inn í andlega þætti hennar (Fagerström og Rainio, 
1999).  Andlegir þættir hafa ekki fengið nægjanlegt pláss eða svigrúm í mörgum 
þeirra þar sem fjárhagsleg og stjórnunarleg sjónarmið hafa ráðið ferðinni 
(Giovanetti, 1979).  Hjúkrun virðist samkvæmt því vera samansafn mismunandi 
hjúkrunarverka og verkefna.  Einnig er eins og umhyggjuhugtakið hafi að ákveðnu 
leyti verið iðnvætt í sjúklingaflokkunarkerfum, það er umhyggja sé ákveðinn fjöldi 
hjúkrunarverka sem taki ákveðinn tíma (Fagerström og Engberg, 1998).  Út frá 
sjónarhóli umhyggju þar sem maðurinn er órjúfanleg heild líkama og sálar þá geta 
hjúkrunarþyngdarmælingar verið vandamál og þetta virðist vera raunin í hjúkrunar-
þyngdarmælitækjum sem algengust eru í rannsóknum og er þetta ákveðin veikleiki í 
sjúklingaflokkuninni (Fagerström o.fl. 2000; Fagerström og Engberg, 1998;). 
Hjúkrunarfræðingar og stjórnendur verða að vera meðvitaðir um þetta og láta ekki 
einungis sjúklingaflokkun ráða ferðinni og láta hana koma í staðinn fyrir að horfa á 
einstaklinginn og gera ákveðnar hjúkrunaráætlanir fyrir hann. 

2.3.2 Hjúkrunarþyngdarmælingar og hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling. 

Annað sjónarmiðið um tilgang hjúkrunarþyngdarmælinga og sjúklingaflokkunar, er 
að með hjúkrunarþyngdarmælingum sé hægt að fá fram á hlutlægan hátt hverjar 
hjúkrunarþarfir sjúklinga eru. Þetta er gert með því að skoða athafnir 
hjúkrunarfræðinga í þeim tilgangi að hjúkrunarstjórnendur hafi aðgang að 
gagnlegum upplýsingum um mönnunarþörf og að ákvarða hvert hlutfall 
hjúkrunarfræðinga á sjúkling á að vera (Miranda o.fl., 2003).  Meginútkoma getur 
verið bráðleiki sjúklingahópsins eða veikindastuðull, sem auðveldar stjórnendum í 
hjúkrun að gera sér grein fyrir mismunandi veikindum sjúklinga og mannaflaþörf í 
samræmi við hann (Ágústa Benný Herbertsdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2004; 
Miranda o.fl. 2003).  Ýmsir rannsakendur viðast í megindráttum taka undir þessa 
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lýsingu á megintilgangi og rökstuðningi fyrir hjúkrunarþyngdarmælingum og 
sjúklingaflokkun.  Til að mynda segja Fagerström og Rainio (1999) að með 
hjúkrunarþyngdarmælingum sé hægt að áætla þá mönnun sem þarf að vera til staðar 
í lengri og/eða skemmri tíma.  Aðrir rannsakendur orða þennan tilgang 
hjúkrunarþyngdarmælinga á annan hátt og þá aðallega í umfjöllun um 
hjúkrunarþyngdarmælingar innan gjörgæslu.  Þeir segja að tilgangurinn með 
hjúkrunarþyngdarmælingum sé að hjálpa hjúkrunarstjórnandanum að nýta þau 
úrræði í mönnun sem þeir hafa á sem bestan og hagkvæmastan hátt, áætla hversu 
marga sjúklinga hjúkrunarfræðingur getur hugsað um (hjúkrunarfræðings/sjúklings 
hlutfall) og að sýna fram á árangur (DeGroot, 1994; Moreno og Miranda, 1998; 
Pyykkö o.fl. 2001).  

Segja má að umfjöllun um tilgang hjúkrunarþyngdarmælinga á 
gjörgæsludeildum endurspegli þennan tilgang hjúkrunarþyngdarmælinga nokkuð 
vel. Á gjörgæsludeildum er viðmiðið oftast að hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling 
sé 1:1 (einn hjúkrunarfræðingur á hvern sjúkling) eða 1:2 (einn hjúkrunarfræðingur á 
hverja tvo sjúklinga) eða 2:1 (tveir hjúkrunarfræðingar á einn sjúkling) (Adomat og 
Hewison, 2004).  Mikilvægt er að hlutfall hjúkrunarfræðinga á sjúkling sé 
viðeigandi, til þess að tryggja öryggi sjúklinga koma í veg fyrir fylgikvilla og að sjá 
til þess að sjúklingur fái þá hjúkrun sem hann þarf á að halda (Amaravadi, Dimick, 
Pronovost og Lipsett, 2000; Hugonet o.fl., 2007; Pronovorst o.fl., 2001). 

2.3.3 Hjúkrunarþyngd = Vinnuálag hjúkrunarfræðinga. 

Fram hefur komið í rannsóknum það sjónarmið að tilgangur og hugmyndafræði 
hjúkrunarþyngdarmælinga sé að meta vinnuálag (e. workload) hjúkrunarfræðinga og 
með því að gæta að því að hlutfall hjúkrunarfræðinga og sjúklinga sé ekki of hátt sé 
hægt að hafa áhrif á vinnuálag hjúkrunarfræðinga.  Þessi umfjöllun er aðallega í 
rannsóknum á vinnuálagi á gjörgæsludeildum þar sem rannsakendur segja að 
vinnuálag hjúkrunarfræðinga sé mun meira þar en í öðrum greinum hjúkrunar 
(Carayon og Alvarado, 2007; Carayon og Güres, 2005). 

Vinnuálag hefur verið skilgreint á margan hátt en engin ein skilgreining hefur 
hlotið mikla útbreiðslu (Morris o.fl., 2007).  Vinnuálag hefur meðal annars verið 
skilgreint sem magn og stig (level) hjúkrunarverka (Arthur og James, 1994). Önnur 
skilgreining á vinnuálagi hjúkrunarfræðinga  segir að vinnuálag sé heildarþörf fyrir 
hjúkrunartíma vegna allra þeirra verkefna sem framkvæma þarf yfir ákveðið tímabil 
(Needham, 1997, vitnað til í Morris o.fl. 2007).  Þessi skilgreining er talin taka til 
allrar þeirrar vinnu sem hjúkrunarfræðingar þurfa að framkvæma (Morris o.fl., 
2007). 

Vinnuálag er stór hluti af vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum (Carayon og Alvardo, 2007).  Vinnukerfi  hjúkrunarfræðinga sem 
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sjá má á mynd 1,  það er hvernig vinnuumhverfi, verk, skipulagning vinnu, tæki og 
tækni spila saman í vinnu hjúkrunarfræðings er margslungið og hafa þættir innan 
þessa kerfis áhrif hver á annan.  Uppsprettu vinuálags er að finna í þessum þáttum 
og getur það verið margskonar.  

 

 

Mynd 1. Líkan um vinnuálag hjúkrunarfræðinga (Carayon og Alvarado, 2007) 

Vinnuálagi hefur verið skipt upp í ýmsar víddir eins og líkamlegt (e. physical) 
vinnuálag, hugrænt (e. cognitive) vinnuálag, tímapressu (e. time pressure), 
tilfinningalegt (e. emotional) vinnuálag, hlutlægt (e. quantitative) vinnuálag, huglægt 
(e. qualitative) vinnuálag og breytileika vinnuálags (Carayon og Alvarado, 2007).  
Þessar mismunandi víddir eru ekki óháðar hver annarri heldur eru þær oft nátengdar.  
Skilningur á því, að það hvernig vinnan er skipulögð hefur áhrif á vinnuálag og er 
mikilvægur til þess að þróa aðferðir til að minnka vinnuálag.  Þessir þættir geta síðan 
haft mismunandi afleiðingar fyrir heilsu hjúkrunarfræðinga, gæði í vinnu 
hjúkrunarfræðinga og öryggi sjúklinga. 

Vinnuálag getur einnig verið afleiðing ýmissa letjandi og hvetjandi þátta 
(Carayon og Güres, 2005).  Þessa þætti er hægt að meta með því að mæla vinnuálag 
eða hjúkrunarþyngd á mismunandi stigum og má segja að í því felist tenging 
hjúkrunarþyngdar og vinnuálags.  Þessir þættir hafa síðan ákveðnar afleiðingar og 
leiða til mismunandi útkomu fyrir sjúklinginn, fjölskylduna, hjúkrunarfræðinginn, 
auk þess að hafa fjárhagslegar afleiðingar.  Tengsl þessara þátta má sjá á mynd 2.  
Hægt er því að mæla vinnuálag á fjórum mismunandi stigum: 1) Mæling á 
vinnuálagi á deildar (gjörgæslu) stigi (level), 2) mæling á vinnuálagi á starfsstigi, 3) 
mæling á vinnuálagi á sjúklingastigi og 4) mæling á vinnuálagi á aðstæðustigi. 
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Mynd 2. Tengsl vinnuálags og hjúkrunarþyngdarmælinga (Carayon og Güres, 2005) 

Mæling á vinnuálagi á deildarstigi gengur út á að mæla hlutfall 
hjúkrunarfræðinga og sjúklinga, það er hversu marga sjúklinga hjúkrunarfræðingur 
getur hugsað um. Áhrif þessa hlutfalls á ýmsa þætti eins og sýkingatíðni og útkomu 
sjúklinga er síðan skoðað og heildar vinnuálag á gjörgæslu.  Galli þessarar aðferðar 
er að ekkert kemur fram hvaða störf hjúkrunarfræðingar eru að vinna og einungis er 
hægt að fá út þá niðurstöðu að annað hvort þurfi að fjölga hjúkrunarfræðingum eða 
fækka sjúklingum.  Þegar skoðaðar eru mælingar á vinnuálagi á starfsstigi eru metin 
áhrif starfsins á hjúkrunarfræðinga eins og streitu, kulnun og ánægju í starfi.  Þetta er 
hins vegar ekki gagnleg aðferð til þess að mæla vinnuálag ef lítil breyting verður á 
vinnuaðstæðunum en má nota til að bera saman störf innan hjúkrunar.  Í mælingu 
vinnuálags á sjúklingastigi er verið að skoða vinnuálagið út frá ástandi sjúklingsins.  
Flest mælitæki sem fram hafa komið ganga út frá þessari nálgun á mælingu á 
vinnuálagi.  Þessi aðferð er hins vegar ekki talin vera gagnleg til þess að skilja hvað 
ákveðnar aðstæður eða atburðarásir sem geta komið upp á gjörgæslu hafa á 
vinnuálag.  Aðstæðubundin mæling á vinnuálagi skýrir hvað er að gerast í klínísku 
vinnuumhverfi og hvernig það hefur áhrif á  vinnuálagið og eru einkenni þess 
bundin við ákveðnar aðstæður sem geta komið upp í starfi hjúkrunarfræðinga. 
Mælingin er byggð á mati hjúkrunarfræðings á vinnuálaginu og þáttum sem hafa 
áhrif á það (Carayon og Güres, 2005). 

2.3.4 Hjúkrunarþyngdarmælingar, reynsla og færni hjúkrunarfræðings og öryggi 
sjúklinga. 

Á síðustu árum hefur komið fram fjórða sjónarmiðið varðandi tilgang 
hjúkrunarþyngdarmælinga sem segja má að sé gagnrýni á önnur sjónarhorn, það er 
að tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sé að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúklings og vinnuálag hjúkrunarfæðinga.  Spurningar hafa verið settar fram 
varðandi réttmæti þeirra mælitækja sem notuð eru til að mæla hjúkrunarþyngd og 
vinnuálag og þá hugmyndafræði sem þau byggja á (Ball, 2001; Ball og McElligott, 
2003; Ball o.fl., 2004; Rischbeth, 2006). Coombs og Lattimer (2007) segja meðal 
annars að notkun á flokkunarkerfum á gjörgæsludeildum sé almennt ekki 
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viðurkennd þar sem ekkert eitt mælitæki nær algerlega yfir allt sem viðkemur 
hjúkrunarþyngd og vinnuálagi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. 

Mælitæki sem mæla hjúkrunarþyngd og þörf fyrir hjúkrunarstarfsfólk byggja 
oft einungis á því að meta hlutfall hjúkrunarfræðinga á sjúkling og talningu á 
hjúkrunarklukkustundum er oft safnað í þeim tilgangi að gefa ákveðnar fjárhagslegar 
upplýsingar.  Innbyggður galli í þeim er hins vegar sá að þau geri ekki greinarmun á 
hjúkrunarfræðingum. Mælitækin gera ráð fyrir að hjúkrunarfræðingur sé 
hjúkrunarfræðingur, það er ekki er gerður greinarmunur á hæfileikum, reynslu og 
færni hjúkrunarfræðinga.  Hjúkrunarfræðingar leggja til mismunandi hæfileika, 
reynslu og færni við hjúkrun sjúklinga.  Hættan við þetta er að einungis sé litið á 
fjárhagslega þáttinn við hjúkrunarþyngdar og vinnuálagsmælingar og þá getur það 
leitt til verri útkomu fyrir sjúklinga til lengri tíma litið (Rischbeth, 2006).  Önnur 
takmörkun á því að notuð séu hjúkrunarþyngdar- eða vinnuálagsmælitæki til að 
ákvarða mönnun á gjörgæsludeildum sem sett hefur verið fram er sú að erfitt hefur 
verið að sýna fram á orsakatengsl milli mönnunar, samsetningu mannaflans (e. skill 
mix) og afleiðinga fyrir sjúkling þótt að sýnt hafi verið fram á að tengslin séu til 
staðar (Beckmann o.fl. 1998; Ball og McElligott, 2003).  Einnig hefur það verið 
gagnrýnt að í notkun séu mælitæki sem séu ekki réttmæt þar sem þau nái ekki utan 
um hluti eins og leiðbeiningu óreyndra starfsmanna, vinnuumhverfi þátta ótengdum 
hjúkrun sjúklings og áhættu sem ákveðnir sjúklingar og sjúklingahópar standa 
frammi fyrir þegar þeir liggja á gjörgæsludeildum.  Það að mæla einungis vinnuálag 
eða hjúkrunarþyngd nær ekki utan um þá áhættu sem tengist hjúkrun og meðhöndlun 
gjörgæslusjúklinga af hjúkrunarfræðingum (Ball, 2001; Ball o.fl., 2004; Rischbeth, 
2006). Það er því mikilvægt að hjúkrunarstjórnendur hafi þetta í huga þegar verið er 
að nota mælitæki til þess að segja til um hjúkrunarþyngd eða vinnuálag og 
hjúkrunarfræðingar eru paraðir við sjúklinga (Rischbeth, 2006).   

Morris o.fl. (2007) hafa sett fram gagnrýni á það sjónarhorn að tengja saman 
hjúkrunarþyngd og vinnuálag hjúkrunarfræðinga.  Þær vilja meina að hugtaka 
ruglingur sé víða til staðar í rannsóknum á vinnuálagi og 
hjúkrunarþyngdarmælingum hvað varðar vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Verið sé að 
nota hugtök eins og hjúkrunarþyngd og hversu háður sjúklingur er hjúkrun (e. 
patient dependency) til þess að lýsa vinnuálagi hjúkrunar, en það sé ekki rétt ferð þar 
sem þessi hugtök nái ekki yfir alla þá þætti sem hafa áhrif á vinnuálag hjúkrunar.  
Þær segja þó að sums staðar þar sem fjallað er um vinnuálag hjúkrunar og 
hjúkrunarþyngd sem sama hugtakið sé það réttmætt þar sem teknir eru inn beinir og 
óbeinir þættir sem viðkoma hjúkrun sjúklinga og þættir ótengdir hjúkrun sjúklinga.  
Þær gagnrýna meðal annars skilgreiningu Fagerström o.fl., (2000) og Fagerström og 
Rauhala, (2007) sem þær segja að skilgreini hjúkrunarþyngd sem sambandið á milli 
hjúkrunarþarfa sjúklings og þeirrar mönnunar sem til staðar er.  Þar sé 
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hjúkrunarþyngd byggð á möguleikum hjúkrunarfræðinga á að mæta hjúkrunar-
þörfum sjúklings og hjúkrunarþyngd lýst sem vinnuálagi hjúkrunarfræðinga þótt 
einungis séu teknir inn þættir sem viðkoma hjúkrun sjúklings, en ekki 
margbreytileiki starfsins og hjúkrunarferlið. Morris o.fl. (2007) settu fram líkan sem 
sjá má á mynd 3 um vinnuálag og hjúkrunarþyngd þar sem teknir eru inn þeir þættir 
sem snerta vinnuálag hjúkrunarfræðinga.  Þær hvetja jafnframt til þess að þegar 
notuð séu mælitæki til þess að meta hjúkrunarþyngd sjúklinga og vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga sé tekið tillit til þátta sem ekki snerta beint hjúkrun sjúklings eins 
og vinnuumhverfi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3. Líkan um vinnuálag hjúkrunarfræðinga (Morris o.fl., 2007) 

Þrátt fyrir skiptar skoðanir á þeirri hugmyndafræði og mælitækjum sem notuð 
eru til þess að meta hjúkrunarþyngd og vinnuálag hafa ekki komið fram nýjar 
áreiðanlegar og réttmætar aðferðir eða mælitæki sem byggja á þessari 
hugmyndafræði, það er að hjúkrunarþyngdarmælingar eigi að taka inn reynslu og 
færni hjúkrunarfræðings og öryggi sjúklinga.  Gerðar hafa verið tilraunir til þess að 
setja fram annars konar nálganir á hvernig para á sjúklinga og hjúkrunarfræðinga 
saman, þannig að hjúkrunarþyngd og vinnuálag hjúkrunarfræðinga sé innan marka 
að öryggi sjúklinga sé tryggt og að áhætta sjúklinga sé í lágmarki. Ball o.fl. (2004) 
útbjuggu nýtt hugtak og mælitæki og var hugtakið: Áhættustjórnun við hjúkrun 
gjörgæslusjúklinga. Mælitækið átti að mæla áhættu og aðstoða stjórnendur við að 
úthluta verkefnum eða para saman samsetningu (e. skill mix) hjúkrunarfræðinga 
hópsins við sjúklinga sem liggja á deildinni út frá ástandi þeirra. Með því að nota 
mælitækið átti að tryggja að sjúklingurinn fengi hjúkrun frá hjúkrunarfræðingi sem 
hefur nægjanlega þekkingu til að hjúkra honum. Við prófanir reyndist mælitækið 
vera marktækt en hins vegar var áreiðanleiki þess metinn með samræmi svarenda 
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einungis 52%. Því var ákveðið að fara út í frekari rannsóknir á mælitækinu, en ekki 
hafa verið birtar frekari rannsóknir á því.  

Einnig hefur komið fram önnur nálgun sem kölluð hefur verið kunnáttu 
samsvörun (e. skill matching) (Rischbeth, 2006). Að para saman hjúkrunarfræðing 
með ákveðna þekkingu og viðeigandi sjúkling krefst margskonar nálgunar.  Frekar 
en að nota einn þátt eins og hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling, þá er kunnáttu 
samsvörun (e. skill matching) meira viðeigandi.  Kunnáttu samsvörun er mat á 
sérfræðiþekkingu starfsmannsins og nýting á þessari sérfræðingskunnáttu út frá 
bráðleika sjúklings.  Þætti sem ætti að skoða í þessu sambandi má sjá á mynd 4, en 
þetta er ekki tæmandi upptalning á þáttum sem taka ætti með kunnáttu samsvörun. 
Formlegt kerfi sem metur þetta, það er kunnáttu starfsfólks og parar það síðan við 
sjúklinga á gjörgæsludeildum hefur hins vegar ekki ennþá komið fram (Rischbeth, 
2006).   

• Hæfni á sviði gjörgæsluhjúkrunar (t.d. menntun) 
• Starfsreynsla hjúkrunarfræðings (bæði á gjörgæslu og öðru sviði) 
• Þekkingarstig hjúkrunarfræðings út frá sérstöku mati 
• Uppsetning gjörgæsludeildar 
• Fjöldi og tegund aðstoðarfólks, annara stuðningsaðila 
• Hæfileiki hjúkrunarfræðings til að sinna ákveðinni meðferð með lítilli leiðsögn 
• Þekking  hjúkrunarfræðings á tækni viðkomandi deildar og virkni tækja sem 

notuð eru  
• Þekking á bráðleika sjúklinga 
• Þekking á nauðsynlegum meðferðum og íhlutunum  

Mynd 4. Þættir sem huga ætti að við kunnáttu samsvörun (skill matching) 
(Rischbeth, 2006) 

Fram hafa komið þær skoðanir um að ekki sé líklegt að nokkurn tímann verði 
hægt að búa til fullkomið kerfi sem metur hjúkrunarþyngd og vinnuálag á 
gjörgæsludeildum (Arthur og James, 1994).  Þá hefur verið lögð áhersla á að notkun 
á kerfum til þess að meta hjúkrunarþyngd og vinnuálag geti einungis verið hluti af 
mönnunarákvörðunum á gjörgæslu.  Þau geta veitt mikilvægar upplýsingar og eiga 
að þjóna sem grunnur fyrir upplýsta ákvörðun en hins vegar er einnig nauðsynlegt að 
taka faglegar ákvarðanir og byggja á staðbundinni þekkingu (Adomat og Hewison, 
2004).  

2.4 Rannsóknir á tengslum mönnunar og vinnuálags við fylgikvilla og útkomu 
sjúklinga 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum mönnunar í hjúkrun á 
gjörgæsludeildum við fylgikvilla sem sjúklingar verða fyrir meðan þeir liggja á 
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gjörgæsludeildum og dánartíðni sjúklinga. Niðurstöður rannsóknanna sýna að minni 
mönnun, það er þegar hjúkrunarfræðingar þurfa að hugsa um fleiri sjúklinga eykur 
tíðni fylgikvilla eins og vandamála eftir aðgerðir, tíðni lungnabólgu, 
öndunarvélatengdrar lungnabólgu, sýkinga og þá er legutími sjúklinga einnig lengri 
(Amaravadi o.fl., 2000; Hugonet o.fl., 2007; Pronovorst o.fl., 2001). Einnig kom 
fram í rannsókn Beckmann o.fl., (1998) að skortur á hjúkrunarstarfsfólki sem síðan 
leiðir til aukins vinnuálags hafði skýr tengsl við minnkuð gæði hjúkrunar, mistök, 
skráningarvandamál, vitlausa uppsetningu á tækjabúnaði og ónóga vöktun á 
sjúklingum (Carayon og Güres, 2005).  Þá hefur verið gerð meta-analysa til þess að 
skoða hvort að tengsl séu á milli mönnunar í hjúkrun á gjörgæsludeildum og 
dánartíðni (Numata o.fl., 2006).  Teknar voru 9 rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
tengslum mönnunar og dánartíðni.  Ein af þessum rannsóknum sýndi fram á að 
tengsl væru á milli minnkaðrar dánartíðni og aukinnar mönnunar.  Ályktun 
rannsakanda var sú að ekki væri hægt út frá meta-analysunni að sýna fram á tengsl 
mönnunar og dánartíðni, en þó var fyrirvari við niðurstöðurnar að um fáar 
rannsóknir væri að ræða og ekki væri samræmi milli rannsóknanna í hvernig hlutfall 
hjúkrunarfræðinga á sjúkling var skýrt og ekki var samræmi í útkomubreytunni, það 
er hvenær dánartíðni var skráð. Nýleg rannsókn á tengslum dánartíðni við mönnun á 
gjörgæsludeildum í Kóreu þar sem skoðaðir voru yfir 27.000 gjörgæslusjúklingar 
sýndi fram á að minni mönnun og eftir því sem sjúklingum sem hjúkrunarfræðingar 
hugsuðu um fjölgaði voru dánarlíkurnar meiri og dánartíðni hærri (Cho, Hwang og 
Kim, 2008).  Yfirlit yfir rannsóknir sem skoðað hafa tengsl mönnunar, fylgikvilla 
sjúklinga og dánartíðni má sjá í töflu 2.  

Aukið vinnuálag hjúkrunarfræðinga getur haft áhrif á gæði og öryggi 
umönnunar sem hjúkrunarfræðingar veita gjörgæslusjúklingum (Carayon og Güres, 
2005). Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort að tengsl séu á milli aukins 
vinnuálags hjúkrunarfræðinga og fylgikvilla eða útkomu sjúklinga, það er 
dánartíðni.  Rannsóknirnar hafa sýnt fram á að aukið vinnuálag hjúkrunarfræðinga  
er tengt auknum vandamálum eftir aðgerðir (Cohen o.fl.,1999) og aukinni tíðni 
sýkinga á gjörgæsludeildum (Hugonnet, Chverolet og Pittet, 2007).  Gerð var 
rannsókn yfir fjögurra ára tímabil á 1.050 innlögnum sjúklinga á gjörgæslu til þess 
að skoða tengsl dánartíðni og vinnuálags. Skoðuð var nýting á gjörgæsludeildum, 
hjúkrunarþörf á hvert rúm á gjörgæslu á vakt og hlutfall milli nýttra gjörgæslurúma 
og nægjanlega mannaðra rúma.  Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna tengsl 
milli aukins vinnuálags hjúkrunarfræðinga og dánartíðni.  Skýring á tengslum 
vinnuálags og dánartíðni var talin sú að við aukið vinnuálag væri minni tími til að 
framkvæma verk á fullnægjandi hátt, þjálfun starfsfólks væri ófullnægjandi,  mistök 
væru fleiri, aðgangur að tækjum væri takmarkaður og sjúklingar væru útskrifaðir of 
snemma af gjörgæsludeildum (Tarnow-Mordi o.fl., 2000).   
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Tafla 2. Tengsl mönnunar á gjörgæslu við fylgikvilla og útkomu sjúklinga 

Heimild Tilgangur 
rannsóknar  

Hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling 

Fjöldi 
sjúklinga 

Helstu niðurstöður 

Amaravadi 
o.fl. (2000). 

Skoða tengsl milli 
mönnunar eftir 
vélindaaðgerð og 
fylgikvilla. 

<1:2 (1 hjfr. með 3 eða fleiri 
sjúklinga). 
>1:2 (hjfr. með 1-2 sjúklinga). 

336 Enginn munur á dánartíðni. 
Sjúklingar með hlutfall <1:2 með marktækt 
fleiri legudaga, meiri kostnað við meðferð, 
hærri tíðni sýkinga og þurftu oftar að fara 
aftur í öndunarvél. 

Pronovorst 
o.fl. (2001). 

Meta tengsl milli 
mönnunar og tíðni 
fylgikvilla eftir 
kviðarhols aortu 
aðgerð. 

1:1 eða 1:2 = meiri hjúkrun. 
1:3 eða 1:4 = minni hjúkrun. 

2606 Sjúklingar á sjúkrahúsi með minni hjúkrun 
voru með marktækt fleiri fylgikvilla, 
lungnatengda eða þurftu að fara aftur í 
öndunarvél. 

Hugonet o.fl. 
(2007). 

Skoða hvort 
minni mönnun í 
hjúkrun væri 
tengd aukinni 
tíðni öndunarvéla-
tengdrar 
lungnabólgu. 

<1:2 (1 hjfr. með 3 eða fleiri 
sjúklinga). 
>1:2 (hjfr. með 1-2 sjúklinga). 

2470 Minni hætta á að fá öndunarvélatengda 
lungnabólgu eftir að hafa legið lengi í 
öndunarvél þegar hlutfall hjúkrunarfræðings 
á sjúkling var hátt.   
Enginn munur á hættu þegar verið stutt í 
öndunarvél. 

Numata o.fl. 
(2006). 

Meta analysa til 
þess að skoða 
tengsl mönnunar 
og dánartíðni. 

1:1-1:4, mismunandi eftir 
rannsóknum. 

353-
118.940 

Teknar voru til skoðunar 9 rannsóknir sem 
uppfylltu viðmið meta analysunnar.  Tengsl 
fundust milli dánartíðni og mönnunar í einni 
rannsókn. 

Cho o.fl. 
(2008). 

Skoða tengsl milli 
mönnunar og 
dánartíðni á 
gjörgæslu. 

1:1-1:6  
(1 hjúkrunarfræðingur með 1-6 
sjúklinga). 

27.372 Auknar líkur á dauða við hvern auka sjúkling 
sem hjúkrunarfræðingur hugsar um. 
Aukin dánartíðni samfara minni mönnun 

 



 

24 

 

2.5 Flokkun hjúkrunarþyngdarmælitækja  
Talið er að í heiminum séu til mörg þúsund hjúkrunarþyngdarmælitæki bæði fyrir 
almenna hjúkrun og sérhæfða hjúkrun eins og gjörgæsluhjúkrun, en einungis nokkur 
þeirra virðast hafa yfirburði og vera mest notuð (Carayon og Güres, 2005; 
Fagerström o.fl., 2000).  Þessi kerfi hafa verið flokkuð á mismunandi hátt og þá oft 
út frá þeim tilgangi sem þau eru notuð.  Hvers vegna og hvernig þau eru notuð er 
hins vegar ekki alltaf skýrt, en mikilvægt er að kerfunum sé beitt á þann hátt sem 
þau eru ætluð og hönnuð til (Adomat og Hewison, 2004).  

Ýmsar aðferðir eru til um hvernig byggja má upp og flokka 
hjúkrunarþyngdarmælitæki. Samkvæmt Kelleher, (1992) og Lenvenstam og 
Engberg, (1993) eru til tvær aðferðir til flokkunar þegar verið er að meta 
hjúkrunarþyngd sjúkinga (vitnað til í Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström og 
Rainio, 1999): 1) Frumgerðin (e. prototype) gengur út frá tiltölulega grófri lýsingu á 
helstu einkennum svokallaðs dæmigerðs sjúklings (frumgerðar) í hverjum flokki.  
Mat á hjúkrunarþörf sjúklings er byggt á ítarlegu mati á umönnunarþörf sjúklingsins 
sem borin er saman við umönnunarþörf frumgerðarinnar.  2) Þáttamatskerfið (e. 
factor evaluation system) gengur út frá ákveðnum þáttum eða vísum sem lýsa þörf 
sjúklingsins fyrir hjúkrun eða tíma sem þarf fyrir hjúkrun.  Hver þáttur hefur 
ákveðinn fjölda stiga á bak við sig sem tengist þeim tíma sem til þarf.  Samanlagður 
fjöldi stiga  leiðir til mismunandi flokka sjúklinga. Þessi tegund kerfa er talin vera 
mun hlutlausari og nákvæmari til þess að mæla hjúkrunarþyngd.  

Önnur aðferð til þess að meta þörfina fyrir hjúkrunarstarfsfólk byggist á þrenns 
konar nálgunum. 1) Samráðs aðferð sem felur í sér að starfsfólk og stjórnendur komi 
sér saman um hversu marga sjúklinga hjúkrunarfræðingar geti hugsað um, 2) 
upp niður aðferð sem gengur út á það að sérfræðingshópur ákveði ákveðin viðmið 
eða 3) niður upp aðferð sem gengur út á að tíma og virkni rannsóknir ráði 
viðmiðunum.  Hægt er að nota niður upp og upp niður aðferðina samhliða 
(Arthur og James, 1994). 

Kerfi sem notuð hafa verið til þess að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðinga og 
sjúklinga á gjörgæsludeildum hafa verið flokkuð í þrjá flokka: 1) Kerfi sem meta 
hversu háður sjúklingur er hjúkrun, 2) kerfi sem meta alvarleika veikinda sjúklings 
og 3) kerfi sem byggja á hjúkrunarþyngd sjúklinga (Adomat og Hewison, 2004).  
Mælitæki sem meta hversu háður sjúklingur er hjúkrun eða mælitæki sem meta 
alvarleika veikinda sjúklings hafa verið notuð til þess að ákvarða hlutfall 
hjúkrunarfræðings á sjúkling án þess að tilgangur með þróun þeirra eða hönnun hafi 
verið sá.  Takmarkanir kerfa sem meta hversu háður sjúklingur er hjúkrun eins og til 
dæmis EURICU-1 (Miranda o.fl. 1996) eru að þau veita ekki upplýsingar um 
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raunverulegan hjúkrunartíma, skoða ekki vinnuálag hjúkrunarfræðinga eða gefa ekki 
til kynna hvernig samsetning hjúkrunarfræðingahópsins sem þarf til á að vera.  Kerfi 
sem meta sjúklinga út frá alvarleika veikinda eða sjúkdómsgreiningu  eins og til 
dæmis APACHE II, SAPS II og DRG eru heldur ekki gagnleg til þess að ákvarða 
hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling (Adomat og Hewison, 2004).  Sjúklingar geta 
skorað mjög hátt á skalanum, en samt sem áður þurft tiltölulega litla hjúkrun þar sem 
stigun með þeim byggir á lífeðlisfræðilegum gildum.  Kerfi sem byggja á 
hjúkrunarþörfum sjúklinga eins og TISS og NEMS (Keene og Cullen, 1983, 
Miranda o.fl., 1996; 1997) eða NIC (Bulechek og McCloskey, 2002, vitnað til í 
Adomat og Hewison, 2004) hafa samkvæmt Adomat og Hewison, (2004) einnig 
ákveðnar takmarkanir og byggjast þær á því að mælitækin hafi lítinn áreiðanleika, 
geri einungis grein fyrir litlum hluta af stöfum hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum (TISS og NEMS) eða hafa ekki verið gagnleg í að meta þörf fyrir 
hjúkrun (NIC). 

Mælitæki sem hafa verið notuð til þess að meta vinnuálag og þannig segja til 
um hjúkrunarþyngd hafa verið flokkuð af Carayon og Güres (2005) eftir stigum 
vinnuálags (e. level of workload) og má sjá flokkunina og dæmi um kerfi í hverjum 
flokki í töflu 3. 

Tafla 3. Flokkun Carayon og Güres (2005) á mælitækjum sem meta vinnuálag á 
gjörgæsludeildum   

Stig vinnuálags   Dæmi um kerfi til þess að meta vinnuálag 

Á deildarstigi -Hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling 
-Hjúkrunarklukkustundir/hlutfall sjúklinga á dag 
-Nýting á rúmum á deild  
-Hjúkrunarfræðingar í vinnu/Nýting á rúmum á deild  

Á starfsstigi -Isjúklingar/Osjúklingar hlutfall fjármagns(I) og útkomu(O) metið 
af hjúkrun  
-Upplifað vinnuálag af hjúkrunarfræðingum  

Á sjúklingastigi -OMEGA    -PRN 80  
-NAS          -NEMS 
-TISS 28     -TOSS  

Á aðstæðustigi -Huglægir vinnuálagsskalar eins og NASA-TLX  

2.6 Helstu hjúkrunarþyngdarmælitæki á gjörgæsludeildum 
Mælingar á hjúkrunarþyngd og vinnuálagi hjúkrunar á gjörgæsludeildum byrjuðu 
fyrst í kringum 1970 þegar fram kom þörf á því að ákvarða alvarleika veikinda og 
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fjárhagslega hagkvæmni gjörgæsludeilda (Guccione o.fl., 2004). Til að byrja með 
miðuðu þessar aðferðir við að mæla alvarleika veikinda sjúklings, en síðan hafa 
mælingar aðferðirnar þróast yfir í að taka meira inn í mælitækin vinnuálag hjúkrunar 
og hjúkrunarverk.  Þau mælitæki sem mest er fjallað um og virðast mest hafa verið 
notuð,  teljast vera þáttamatskerfi, byggja á þeirri hugmyndafræði að tilgangur 
hjúkrunarþyngdarmælinga sé að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling og að 
mæla vinnuálag út frá ástandi sjúklingsins (Adomat og Hewison, 2004; Carayon og 
Grüres, 2005; Fagerström og Engberg, 1999; Fagerström og Rainio, 1999).  Yfirlit 
yfir helstu mælitæki sem komið hafa fram til þess að mæla og meta hjúkrunarþyngd 
á gjörgæsludeildum má sjá í töflu 4. Yfirlit yfir rannsóknir á þessum mælitækjum 
má sjá í töflu 5.  Sagt verður frá mælitækjunum og notkun þeirra eftir tímaröð. 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) mælitækið var upphaflega 
hannað af Cullen o.fl. (1974).  TISS mælitækið samanstóð af 57 meðferðar-
íhlutunum og var hannað til þess að meta alvarleika veikinda (sjá töflu 4). 
Mælitækið reyndist hins vegar ekki vera nægjanlega réttmætt, auk þess komu fram 
mælitæki sem mátu betur alvarleika veikinda eins og SAPS og APACHE og var 
notkun TISS að mestu leyti hætt (Keene og Cullen, 1983; Miranda o.fl., 1997).  
Mælitækið var notað talsvert af hjúkrunarfræðingum til að byrja með en var síðan 
hætt þar sem það skoðar verstu aðstæður síðastliðnar 24 klukkustundir og mælir 
læknisfræðilegar íhlutanir (Adomat og Hewison, 2004).  TISS mælitækinu var síðan 
breytt árið 1983 og var meðferðaríhlutunum fjölgað í 76. Notkun þess var talsvert 
útbreidd þrátt fyrir að mælitækið væri aldrei réttmætisprófað (Keene og Cullen, 
1983;  Miranda o.fl., 1996).  Mælitækið var hins vegar gagnrýnt fyrir að útfylling á 
því væri tímafrek, það væri fyrirferðamikið, kæmi lítið inn á sérstök hjúkrunarverk 
og að samræmi svarenda væri lítið (Miranda, 1996; 1997).  

Project Research of Nursing (PRN) mælitækið var hannað á árunum 1980-
1987 og byggðist það á því að gefa ákveðin stig fyrir hvert hjúkrunarverk eftir tíðni, 
lengd og þörf fyrir fleiri en einn hjúkrunarfræðing (sjá töflu 4).  Það mæliætki var 
hins vegar talið of tímafrekt og náði lítilli útbreiðslu, en hefur þó verið notað í 
rannsóknum á tengslum vinnuálags og sýkinga á gjörgæslu og vinnuálagi á 
uppvöknunar deildum (e. post anaesthesia units) (Kiekkas, o.fl., 2007; Saulinder 
o.fl., 2001).   

OMEGA mælitækið kom fram árið 1986 og mælir það 86 meðferðaríhlutanir í 
3 flokkum og heildar vinnuálag tengt dvöl sjúklingsins í lok gjörgæsludvalar (sjá 
töflu 4).  Notkun þess þótti of tímafrek og var það endurnýjað árið 1990 þar sem 
atriðum mælitækisins var fækkað niður í 45.  Mælitækið hefur verið notað í 
rannsóknum til þess að skoða tengsl á milli kostnaðar og nýtingu mannafla á 
gjörgæsludeildum (Sznajder o.fl., 1998). 
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Tafla 4. Helstu mælitæki til hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum 

Heiti, land og 
útgáfuár 

Atriði, breytur Stigagjöf/úrlestur Heimild 

TISS- Therapeutic 
Intervention Scoring 
System (Bandaríkin), 
1974,1983. 

Í TISS útgáfunni frá 1974 voru 56 
hjúkrunarathafnir og í útgáfunni frá 1983 voru 76 
hjúkrunarathafnir tengdar meðferðaríhlutunum.  
Gefin eru 0-4 stig við hverja hjúkrunarathöfn. 

Flestir gjörgæslu-sjúklingar: 10-60 stig. 
Bráðleiki: Flokkur IV (>  40 stig); III (20-
39 stig); II (10-19 stig) og I (<10 stig). 

Cullen o.fl., 
(1974); 
Keene og 
Cullen, (1983); 
Miranda o.fl., 
(1996). 

PRN - Project of 
research of  
nursing (Kanada),  
1981,1987, 1995. 

8 flokkar hjúkrunarathafna sem innihalda 35 
athafnir og 87 form sem ná yfir öll tækni-, 
samskipta- og grunn verkefni.  Merkt er við 
daglega eða í hvert skipti sem verk er 
framkvæmt.   
Fast gildi er tengt hverju verki (1 stig samsvarar 5 
mínútum). Tími fyrir rútínu sýkingarvarnir hjá 
hverjum og einum sjúklingi eru innifalin í hverju 
verki (t.d. handþvottur).  Verkefni eru skráð 
daglega eða í hvert skipti sem þau eru 
framkvæmd. 

Sérstakur hugbúnaður er notaður til þess 
að reikna út tímatengt vinnuálag.  
Samanlagt vinnuálag fyrir deild er summa 
allra PRN stiga. 
 

Kiekkas, o.fl., 
(2007); 
Saulnier o.fl., 
(2001). 

OMEGA - Omega 
scoring system  
(Frakkland), 1986, 
1990. 

45 atriði sem gefin eru 1-10 stig og skipt í þrjá 
hópa. Hópur 1: 28 atriði sem einungis eru skráð 
einu sinni meðan á dvöl á gjörgæslu stendur; 
Hópur 2: 11 atriði  sem skráð eru í hvert skipti 
sem þau eru framkvæmd; Hópur 3: verkefni skráð 
á hverjum degi sem það er framkvæmt. 

Stigagjöf flokkuð í fjóra flokka eftir tíðni. 
Heildar stigafjöldi reiknaður með því að 
leggja saman stig við útskrift 
 
 
 

Sznajder, 
(1998). 
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TOSS - Time 
Oriented Scoring 
System (Ítalía), 1991. 

14 mismunandi flokkar sem hver um sig 
inniheldur 2-22 mismunandi atriði, í heildina 117 
atriði.  Sumir flokkarnir fela í sér atriði tengda 
almennri hjúkrun sem flestir sjúklingar á 
gjörgæslu fá, aðrir innihalda atriði fyrir ákveðna 
bilun í  líffærakerfum sem er einkennandi fyrir 
hópinn og einn flokkur inniheldur bráðaatriði eða 
tilfallandi atriði sem koma ekki fyrir hjá öllum 
sjúklingum.  

Samanlagður tími sem fer í verk reiknaður 
fyrir sólarhring og ákvarðar hlutfall 
hjúkrunarfræðing á sjúkling. Skipt í: 
A) <360 mín=1:4 (1 hjúkrunarfr : 4 sjúklingar) 
B) 361-480 mín = 1:3 (1 hjúkrunarfr : 3 sjúklingar) 
C) 481- 720 mín = 1:2 (1 hjúkrunarfr : 2 sjúklingar) 
D) 721-1170 mín = 1:1 (1 hjúkrunarfr.:1 sjúklingur) 
+ 1 sjúkl með <480 mín 
E) >1171 mín = 1:1 (1 hjúkrunarfr : 1 sjúklingur) 

Iapichino o.fl., 
(1991). 

TISS 28 - 
Therapeutic 
Intervention Scoring 
System 28 (Evrópa), 
1996. 

28 atriði í 7 flokkum, mismunandi stig (0-8) við 
hvert atriði. 

46 stig = gjörgæslusjúklingur (1:1 hlutfall  
hjúkrunarfræðings/sjúklings). 
23 stig = hágæslusjúklingur (1:2 hlutfall 
hjúkrunarfræðings/ sjúklings). 
 

Miranda o.fl., 
(1996). 

NWL - Nurse 
Workload Patient 
Category scoring 
system (Bretland), 
1996. 
 

Sjúklingum raðað í fjóra flokka, eftir þörf fyrir 
hlutfall hjúkrunarfræðings/sjúklings. 

Flokkur 1: Sjúklingur sem þarfnast nákvæmrar 
vöktunar, hágæslumeðferðar, en ekki endilega 
stöðugrar viðveru hjúkrunarfræðings.  
Flokkur 2: Sjúklingar sem þarfnast vöktunar 
hjúkrunarfræðings í 24 klst. á sólarhring, 
gjörgæslumeðferðar. 
Flokkur 3: Sjúklingar sem eru mjög veikir.  Eru 
oft í fjöllíffærabilun og þarfnast stuðnings við 
mörg líffærakerfi.   
Flokkur 4: Sjúklingar sem eru mest veikir.  Geta 
komist fljótt í stöðugt ástand og fallið niður í flokk 
2 eða 4 eða dáið. 

Sjúklingum er raðað í flokka út frá 
hjúkrunarþörfum og er hlutfall 
hjúkrunarfræðings á sjúkling ákvarðað út 
frá hvaða flokki sjúklingur lendir.  
Flokkur 1: hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling er 1:2. 
Flokkur 2: hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling er 1:1. 
Flokkur 3: hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling er að lágmarki 1,5:1 stórann hluta 
af vaktinni.  
Flokkur 4: hlutfall hjúkrunarfræðings á 
sjúkling er 2:1 meirihlutann af vaktinni. 
 

Reis- Miranda 
(1997); 
Adomat og 
Hicks (2003). 
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NEMS – Nine 
Equivalents of 
Nursing Manpower 
Score (Evrópa) 
1997. 

9 flokkar með mismunandi stig við hvert atriði 
(3-12) 1) Grunn vöktun, 2) lyfjagjöf í æð, 3) 
öndunarvélameðferð, 4) viðbótar öndunaraðstoð, 
5) eitt æðavirkt lyf, 6) mörg æðavirk lyf, 7) 
blóðskilunartækni, 8) sérstakar íhlutanir innan 
gjörgæslu, 9) sérstakar íhlutanir utan við 
gjörgæslu.  Ekki er hægt að velja 3 og 4 eða 5 og 
6 á sama tíma. 

Samsvarandi stigagjöf og TISS 28.  Miranda o.fl. 
(1997). 

INCSS – Intensive 
Care Nursing 
Scoring System 
(Finnland), 2000, 
2001. 

16 atriði.   
Atriði 1-9 lýsa hjúkrunarþyngd  tengda  
grunnþáttum.  Atriði 10-15 lýsa hjúkrunarþyngd 
tengda heilsufars-vandamálum sjúklings vegna 
upplifunar og takmarkana sem veikindin og 
meðferð við þeim valda.  Atriði 16 lýsir 
hjúkrunarþyngd tengda hjúkrun aðstandenda 

Hverju atriði er gefið 1-4 stig eftir því 
hversu mikla hjúkrun sjúklingur þarf í 
tengslum við viðkomandi heilsufars-
vandamál. Heildar  hjúkrunarþyngd er 
samanlögð stig úr hverjum flokki. Getur 
verið frá 16-64 stig. 

Pyykkö o.fl. 
(2000; 2001). 

NAS - Nursing 
Activities Score 
(Evrópa/fjölþjóðlegt), 
2003. 

23 atriði í 7 flokkum:  
1) grunnathafnir = 8 atriði, 2) öndunarstuðningur 
= 3 atriði, 3) hjarta og æðakerfisstuðningur = 4 
atriði, 4) nýrnastuðningur = 2 atriði, 5) 
taugakerfisstuðningur = 1 atriði, 6) 
efnaskiptastuðningur = 3 atriði og 7) sérstakar 
athafnir = 2 atriði.  Mismunandi prósentur (1,3-
32,0%)  við hvert atriði.  Einungis hægt að 
merkja við einu sinni í 5 atriðum sem hafa 
undirflokka. 
 

Mælir útreiknaða prósentu af 
hjúkrunartíma (á 24 klst.) fyrir hvern 
sjúkling 100% = 1 hjúkrunarfræðingur á 
vakt).   
Mest hægt að fá 177% úr mælitæki. 

Miranda o.fl. 
(2003). 
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NCR 11 - Modified  
Nursing Care 
Recording system 
(Svíþjóð), 2004. 

11 flokkar algengra gjörgæsluverka og mælinga. 
Þessir flokkar eru tengdir: 1. Vöktun og meðferð 
mismunandi líffærakerfa (4 flokkar); 2. Tíðni 
algengra (4 flokkar) og sjaldgæfra verka (1 
flokkur); 3. Tími sem fer í athafnir tengdum 
sárum og drenum (1 flokkur) og að sinna 
aðstandendum (1 flokkur). 
Hver flokkur fær 1-3 stig eftir því hver áætlaður 
tími er í hvert verk og 0 ef verk í flokknum er 
ekki framkvæmt. 

Mælt einu sinni á vakt og sýna samanlögð 
stig hjúkrunarþyngd á vakt. 
Hjúkrunarþyngd sólarhrings eru 
samanlögð stig 3 vakta. 

Walther o.fl. 
(2004). 
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Time Oriented Score System (TOSS) kom fram árið 1991 og lagði það 
tímamat á vinnuálag hjúkrunar og var stigagjöfin í mínútum (sjá töflu 4) (Iapichino 
o.fl., 1991).  Mælitækið er hins vegar flókið og fyrirferðamikið og samanstendur af 
117 atriðum í 14 flokkum.  

Nurse Workload Patient Category scoring system (NWL), einnig verið kallað 
EURICU-1 er kerfi til þess að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling og var 
sett fram af Reis-Miranda (1997).  Þetta kerfi hafa mörg bresk sjúkrahús notað síðan 
til þess að ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling.  Kerfið byggir á því að 
sjúklingum er raðað í ákveðna flokka eftir því hvernig þörf  hans er fyrir hlutfall 
hjúkrunarfæðings á sjúkling (sjá töflu 4).  Kerfið er hins vegar umdeilt. Rannsókn 
þar sem notast var við myndbandsupptöku til þess að meta notkun á þessu kerfi 
sýndi að hjúkrunarfræðingar verja minni tíma í að hjúkra gjörgæslusjúklingum en 
hágæslusjúklingum. Það er, meiri tími fer í að hjúkra sjúklingum sem samkvæmt 
kerfinu eiga að hafa lægra hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling  en sjúklingum sem 
hafa hærra hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling (Adomat og Hicks 2003).  

Árið 1996 kom fram einfölduð útgáfa af TISS mælitækinu með 28 atriðum (sjá 
töflu 4) og útskýrði mælitækið 86% af breytileikanum í TISS 76 (Miranda o.fl., 
1996).  Mælitækið var talið áreiðanlegt, en sýndi hins vegar einungis hluta af 
vinnuframlagi hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu (Castello-Lorente, Rivera-Fernandez, 
Rodriguez-Elvira og Vazgues-Mata, 2000; Graf, Graf, og Janssens, 2002; Kwok 
o.fl., 2005; Miranda o.fl., 1996; 2003; Padilha o.fl., 2007; Pyykkö o.fl., 2004).  

Evrópska gjörgæslurannsóknarstofnunin (FRICE) setti árið 1994 í gang 
rannsókn á gjörgæsludeildum í Evrópu.  Í þeirri rannsókn þótti TISS 28 mælitækið 
of langt og tímafrekt í útfyllingu og því var búið til og áreiðanleikaprófað nýtt 
mælitæki sem kallaðist Nine Equivalents of Nursing Manpower Score (NEMS).  
NEMS var byggt á TISS 28 og innihélt 9 atriði (sjá töflu 4).  Það var borið saman 
við TISS 28 í nokkrum rannsóknum og voru góð tengsl á milli mælitækjanna.  Hins 
vegar sýndi sig að NEMS hafði lítil aðgreiningaráhrif hvað varðar vinnuálag við 
einstaka sjúklinga og því ekki talið henta til mælinga á hjúkrunarþyngd og 
vinnuálagi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum.  Einnig var NEMS mælitækið 
ekki talið nægjanlega áreiðanlegt (Junger o.fl., 2007; Miranda o.fl., 1997).  

Intensive Care Nursing Scoring System (INCSS) mælitækið kom fram árið 
2000 og byggði það á að vinnuálag hjúkrunar var tengt við 15 heilsufarsvandamál 
sjúklings og eins aðstandanda hans, ásamt samsvarandi hjúkrunargreiningu            
(sjá töflu 4). Með því fást daglegar upplýsingar um hjúkrunarþarfir sjúklinga og 
hjúkrunarálag tengt einstaklingnum (Pyykkö o.fl. 2000; 2001).  Réttmætispróf á 
INCSS mælitækinu sýndi hins vegar lágt réttmæti fyrir sumar breyturnar og að hægt 
væri að nota mælitækið til þess að mæla hjúkrunarálag með TISS mælitækinu 
(Pyykkö o.fl., 2004).  
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NAS mælitækið kom fram árið 2003 og samanstendur af 23 atriðum í 7 
flokkum (sjá töflu 4 og fylgiskjal 1).  Það var byggt á TISS mælitækinu og var 
markmiðið með þróun þess að gera betur grein fyrir hjúkrunarathöfnum sem höfðu 
ekki endilega fylgni við alvarleika veikinda og sýndi réttmætismæling sem fór fram 
með vinnukönnun fram á 81% af hjúkrunartímanum á meðan TISS 28 sýndi 
einungis fram á 43% (Miranda o.fl., 2003).  NAS er eitt af mælitækjunum sem notað 
er í þessari rannsókn.  Fjallað er um uppbyggingu mælitækisins í aðferðafræðikafla 
rannsóknarinnar og um þróun og rannsóknir á mælitækinu í kafla 2.7. Sjá má 
mælitækið í fylgiskjali 1. 

Modified Nursing Care Recording System (NCR 11) kom fram árið 1992 og 
var síðan endurnýjað og réttmætisprófað árið 2004. Mælitækið metur 
hjúkrunarþyngd út frá 11 flokkum algengra gjörgæsluathafna og meðferða            
(sjá töflu 4).  Réttmætispróf á mælitækinu var talið ófullkomið þar sem ekki er til 
eitt viðurkennt mælitæki sem setur ákveðinn staðal fyrir mælingu á vinnuálagi 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum  og því erfitt að segja nákvæmlega hvað er 
rétt og rangt í mælingum á vinnuálagi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum.  
Mælitækið var hins vegar með góða samsvörun milli svarenda (interrater reliability) 
og talið sýna betur fram á verk hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu, en TISS og NEMS 
(Walther o.fl., 2004). 

Talsverð þróun hefur orðið á mælitækjum til þess að mæla hjúkrunarþyngd og 
vinnuálag á gjörgæsludeildum.  Þróunin hefur verið frá því að meta vinnuálag og 
hjúkrunarþyngd út frá alvarleika veikinda og meðferðaríhlutana yfir í að meta þessi 
atriði út frá þeim verkum sem hjúkrunarfræðingar framkvæma.  NAS virðist vera 
eina mælitækið sem sýnir fram á gott réttmæti og virðist sýna fram á meirihlutann af 
þeirri vinnu sem hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum sinna og þannig geta sagt 
fyrir um hvernig hlutfall hjúkrunarfræðinga og sjúklings ætti að vera. (Miranda o.fl., 
2003). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á hjúkrunarþyngd og vinnuálagi á 
gjörgæsludeildum byggjast mest á prófunum á mismunandi mælitækjum. Fáar 
rannsóknir virðast hafa verið gerðar þar sem verið er að nota mælitækin til mælinga 
þannig að hægt sé að bera saman hjúkrunarþyngd á milli landa og mismunandi 
stofnana. Flestar rannsóknir hafa verið gerðar á TISS 28 mælitækinu og mælitækjum 
byggðum á því eins og NEMS og NAS.  Nýjustu rannsóknirnar byggjast einnig á 
rannsóknum á þessum mælitækjunum (Junger o.fl., 2007; Padilha o.fl., 2007; 
Padilha, de Sousa, Queijo, Mendes og Miranda, 2008).  
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Tafla 5. Rannsóknir á hjúkrunarþyngd og hjúkrunarþyngdarmælitækjum á gjörgæsludeildum  

Heimild Tilgangur Fjöldi deilda og 
sjúklinga 

Mælitæki Helstu niðurstöður Ályktun höfunda 

Iapichino 
o.fl. 
(1991). 

Að meta réttmæti 
TOSS mælitækisins. 

2710 sjúklingar  
14 gjörgæsludeildir 
 
Niðurstöður mælinga úr 
TOSS bornar saman við 
niðurstöður TISS, SAPS 
og sjúkdóms-greiningu. 

TOSS Meðalgildi mælitækja: 
TOSS = 712 +/- 3 mín, TISS = 29,9 +/- 0,2 
stig, SAPS = 12 +/- 0,1 stig 
Línuleg fylgni milli niðurstaðna TISS og 
TOSS.  Mismunur milli gilda TOSS eftir 
sjúkdómsgreiningu.  TISS sýni þörf fyrir 
hærra hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling 
en TOSS, en TOSS sýndi meiri breytileika 
í hlutfalli hjúkrunarfræðings á sjúkling. 

TOSS er einföld og 
fljótleg leið til að meta 
hjúkrunarþyngd og 
vinnuálag á gjörgæslu.  
 
Gefur góða mynd af hvert 
hlutfall hjúkrunarfræðings 
á sjúkling ætti að vera. 

Miranda 
o.fl. 
(1996). 

Réttmætisprófa TISS-
28 mælitækið og 
tengsl gilda TISS 28 
við gildi TISS 76. 

903 sjúklingar 
22 gjörgæsludeildir  
 
TISS 28 einfaldað og 
síðan borið saman við 
10.000 mælingar með 
TISS 76 .  
Réttmætisprófun þar sem 
bæði mælitækin voru 
notuð til mælinga í 1 viku. 
 

TISS 76 
TISS 28 

Fylgni milli niðurstaðna TISS 76 og TISS 
28 sterk (r=.96) þegar mælingar voru 
bornar saman.  Í réttmætisprófun var gildi 
TISS 76 = 24,2 og TISS 28 = 28,8. Sterk 
fylgni milli niðurstaðna (r=0,93). 
Hjúkrunarfræðingur getur skilað vinnu sem 
samsvarar 46 TISS stigum að meðaltali. (1 
stig jafngildir 10,6 mínútum). 
Hjúkrunarfræðingar verja 43% af tíma 
sínum í atriði mælitækisins og 34,3% í 
atriði sem ekki eru í mælitækinu 

TISS 28 útskýrir 86% af 
dreifingu TISS 76 og því  
getur það komið í stað 
TISS 76.  
 
 

Miranda 
o.fl. 
(1997). 

Bera saman stigun 
með TISS 28 og 
NEMS við þróun á 
NEMS mælitækinu. 

2996 mælingar úr 
EURICU-1 gagnagrunni  
 
Gerður tvíþættur 
samanburður til að meta 
réttmæti NEMS. 

TISS 28 
NEMS  

Í fyrri prófun (2000 mælingar) var 
niðurstaða TISS-28 = 26,23+/-10,38 og 
NEMS = 26,19 +/- 9,38. 
Í seinni prófun, réttmætisprófun (996 
mælingar) var niðurstaða TISS 28 = 
27,56+/- 11,03 og NEMS = 27,02 +/- 8,98. 
Ekki marktækur munur á niðurstöðu.  
 

Lítill munur á útkomu 
NEMS og TISS 28 
NEMS ætti því að vera 
hægt að nota til þess að 
mæla vinnuálag á 
gjörgæsludeildum. 
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Sznajder 
o.fl. 
(1998). 

Meta hvort Omega 
mælitæki getur sagt til 
um kostnað við 
gjörgæsludvöl. 

121 sjúklingur  
 
Kostnaður við læknis- og 
hjúkrunarmeðferð 
skoðaður og fylgni milli 
stiga úr Omega mælitæki 
metinn. 

Omega  Sterk tengsl milli niðurstaðna úr Omega og 
kostnaðar. 

Omega kerfi einfalt og 
viðeigandi kerfi til að 
greina kostnað og síðan til 
þess að skipuleggja 
hjúkrunarmönnun.  

Castello-
Lorente 
o.fl. 
(2000). 

Skoða tengsl milli 
gilda TISS 76 og TISS 
28. 

8838 sjúklingar 
86 gjörgæsludeildum 
 
Borin saman gögn TISS 
76 og TISS 28 í 
gagnagrunni. 

TISS 28 
TISS 76 

Gildi TISS 76= 21 og TISS 28 = 23,3.  
Góð fylgni milli niðurstaðna (r=0,85). 
 
 

Góð fylgni milli 
niðurstaðna TISS 76 og 
TISS 28 staðfestir 
notagildi TISS 28. 

Saulinder 
o.fl. 
(2001). 

Bera saman þrjár 
aðferðir til þess að 
meta aukið vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga 
vegna spítalasýkinga. 

177 sjúklingar 
1 gjörgæsludeild 
 
Safnað upplýsingum og 
borin saman dvalarlengd 
og niðurstöður úr þremur 
mælitækjum sem mæla 
vinnuálag hjá sjúklingum 
með og án spítalasýkingar. 

Omega 
PRN 
Sérhannað 
mælitæki 
 
 
 

Lengri dvalartími og niðurstaða úr Omega 
og PRN hjá þeim sem voru með 
spítalasýkingu. Dvalarlengd 23 vs. 12 
dagar, PRN 3,61 vs. 1,85, Omega 164 vs. 
123.  
 
Ákveðin verk tengd spítalasýkingu tóku 
lengri tíma samkvæmt sérhönnuðu 
mælitæki en PRN gaf til kynna. 

Spítalasýkingar valda 
auknu vinnuálagi.   
Þetta vinnuálag er 
vanmetið af PRN 
mælitæki.  

Adomat og 
Hicks 
(2003). 

Nota myndbands-
upptöku til að skoða 
vinnu hjúkrunar-
fræðinga á gjörgæslu 
og skoða hversu 
miklum tíma 
hjúkrunarfræðingar 
verja í ákveðnar 
athafnir hjá 
mismunandi flokkum 
sjúklinga skv. NWL 
kerfinu. 

21 sjúklingur 
2 gjörgæsludeildir 
 
10 hjúkrunarfræðingar 
skoðuðu upptökur af 48 
vöktum á gjörgæslu og 
flokkuðu athafnir 
hjúkrunarfræðinga við 
hjúkrun sjúklinga út frá 10 
flokka lista 
hjúkrunarathafna. 

NWL Þrátt fyrir flóknar hjúkrunarþarfir þá eru 
flest verk einföld.  
Hjúkrunarfræðingar vörðu minni tíma á 
báðum deildum í hjúkrun sjúklinga sem 
flokkast þannig að þeir þurfi á 
gjörgæsludvöl að halda en sjúklingum sem 
þurfa á hágæsludvöl að halda.   

Flokkunarkerfið er ekki 
alltaf viðeigandi þar sem 
gjörgæslusjúklingar 
virðast þurfa minni tíma 
hjúkrunar en 
hágæslusjúklingar.   
Huga mætti að 
sveigjanlegra 
flokkunarkerfi. 
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Miranda 
o.fl. 
(2003). 

Bæta TISS 28 
mælitækið, skoða 
hvaða breytur lýsa best 
vinnu á 
gjörgæsludeildum og 
ákvarða hver þyngd 
hvers atriðis á að vera 
þannig að þau lýsi vel 
vinnu 
hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæslu. 

2041 sjúklingur 
99 gjörgæsludeildir 
 
Rannsókn tvíþætt 
1. Hönnun mælitækis. 
2. Klínísk 
réttmætisprófun. 

NAS 
TISS 28 
 

Ný atriði sem bætt var við TISS 28 skýrði 
60% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga 
Nýtt mælitæki, NAS skýrir 81% af 
vinnutíma hjúkrunarfræðinga á meðan 
TISS skýrir einungis 43%. 

NAS réttmætt mælitæki til 
þess að mæla 
hjúkrunartíma á 
gjörgæslu. 
TISS 28 lýsir illa vinnu 
hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum. 
 
 
 

Pyykkö 
o.fl. 
(2004). 

Réttmætisprófa 
Intensive care nursing 
scoring system INCSS 
mælitæki. 

1538 sjúklingar  
1 gjörgæsludeild 
 
Bornar saman niðurstöður 
og reiknuð fylgni og 
marktækur munur  milli 
mismunandi mælitækja. 

INCSS 
TISS 28 
APACHE 
II  
SAPS II 

Lyflæknissjúklingar með hærra gildi 
INCSS en skurðsjúklingar og 
skurðsjúklingar með hærra gildi TISS en 
lyflæknissjúklingar. 
TISS skýrir betur dreifingu á SAPS II og 
APACHE II gildum hjá 
lyflæknissjúklingum en skurðsjúklingum.   
INCSS hefur 87,7% samræmi svarenda og 
Cronbachs alpha 0,91. 

Mismunandi vinnuálag 
eftir sérgreinum. INCSS 
réttmætt til að greina 
mismunandi vinnuálag 
eftir innlagnarástæðum. 
Hentar vel til 
hjúkrunarþyngdar- og 
vinnuálagsmælinga og 
með TISS mælitækinu. 

Pyykkö 
o.fl. 
(2004). 

Bera saman breytileika 
í vinnuálagi og 
mönnun á tveimur 
gjörgæsludeildum. 

832 sjúklingar 
 
Mönnun og hlutfall 
hjúkrunarfræðings á 
sjúkling borin saman með 
TISS og INCSS 
mælitækjunum. 

INCSS 
TISS 28 
 

Deild 1 (vöknunargjörgæsludeild) 
57,1% sjúklinga þurfti hlutfall hjúkrunar-
fræðings á sjúkling 1:1 skv. TISS 28 en 
67,1% þurft hlutfall 1:1,5 eða 1:2  skv. 
INCSS. 
Deild 2 (blönduð gjörgæsludeild) 
50,4% sjúklinga þurfti hlutfall hjúkrunar-
fræðings á sjúkling 1:1 skv. TISS 28 en 
47,5 % hefði hlutfall 1:1,5 eða 1:2 skv 
INCSS. 
 
 
 
 

INCSS gefur meiri 
upplýsingar um 
mönnunarþörf  og segir til 
um aukna mönnunarþörf 
þegar TISS segir mönnun 
ásættanlega. 
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Walther 
o.fl. 
(2004). 

Tvíþættur 
1. Bera saman 
NCR11 við önnur 
mælitæki sem meta 
vinnuálag. 
2. Meta samræmi 
svarenda (e. interrater 
reliability). 

1) 6126 sjúklingar í hluta 
1 þar sem borin voru 
saman gildi NCR11 við 
NEMS og TISS- 28 
2) 200 hjúkrunarfræðingar 
sem notuðu mælitækin á 
tvö tilbúin dæmi. 
 

NCR11 
NEMS  
TISS-28 

Fylgni milli niðurstaðna til staðar. Mun 
lakari fylgni (r2 = 0.44-0.67) þegar borin 
saman dagleg gildi en þegar borin saman 
gildi fyrir heildar gjörgæsludvöl  
(r2= 0,98-0,99).   
 
Samræmi svarenda 88-95%. 

NCR11 metur þætti  
hjúkrunar sem TISS metur 
ekki.  Staðfestir lítið 
réttmæti TISS. NCR11 
mælitæki sem hentar til 
vinnuálags-mælinga á 
gjörgæslu-deildum. 

Kwok o.fl. 
(2005). 

Meta staðbundinn 
áreiðanleika og 
réttmæti TISS 28. 

89 sjúklingar 
1 gjörgæsludeild 
 
Gildi TISS 76, TISS 28 og 
SAPS II borin saman hjá 
gjörgæslusjúklingum og 
endurhæfingarsjúklingum. 

TISS 76 
TISS 28 
SAPS II 

Gildi TISS 76 = 32,7 +/- 9,4 
Gildi TISS 28 = 28,4 +/- 6,9 
Stuðull til að meta innihaldsréttmæti 0,86 
(gildi 0-1). Marktæk fylgni milli TISS 28 
og TISS 76 (r=0,78) og TISS 28 og SAPS 
II (r= 0,68). Gildi gjörgæslusjúklinga 
marktækt hærri en endurhæfingasjúklinga 
Samræmi svarenda 100%. 

TISS 28 mælitækið 
réttmætt og áreiðanlegt en 
takmarkanir til staðar 
varðandi að meta 
vinnuálag á gjörgæslu. 

Kiekkas 
o.fl. 
(2005). 

Skoða einkenni 
sjúklinga sem leggjast 
inn á vöknunardeild 
vegna yfirflæðis á 
gjörgæsludeild og 
hvernig þetta yfirflæði  
hefur áhrif á vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga. 

103 gjörgæslusjúklingar 
1 vöknunardeild 
 
Safnað upplýsingum um 
sjúklinga  og þeir metnir 
með PRN hjúkrunar-
þyngdarmælitækinu í 18 
mánuði.  

PRN Sjúklingar sem lögðust inn á vöknun vegna 
yfirflæðis á gjörgæslu lágu í 2812 
klukkustundir. Hjúkrunarþyngd 
gjörgæslusjúklinga 71,13 stig vs. 29,7 hjá 
vöknunarsjúklingum.  
Vinnuálag á  hjúkrunarfræðinga meira 
þegar gjörgæslusjúklingar á vöknun. 

Aukin fjölda 
hjúkrunarfræðinga þarf 
við að gjörgæslu-
sjúklingar leggist inn á 
vöknun því annars eru 
þarfir vöknunar-sjúklinga 
vanræktar.  Skýrar 
leiðbeiningar þarf um 
hjúkrun 
vöknunarsjúklinga. 

Padilha 
o.fl. 
(2007). 

Skoða einkenni 
alvarlegra veikinda og 
vinnuálags með TISS 
28 mælitækinu. 

271 sjúklingur  
11 gjörgæsludeildir 
 
Gögnum safnað í 1 mánuð 
og bornar saman 
niðurstöður mælinga með 
TISS 28 mælitækinu milli 
sjúklinga. 

TISS 28 Meðalgildi TISS 28 = 23 (+/- 7,2).  Gildi 
hæst á lifrarígræðslu gjörgæslu.  Gildi 
TISS 28 lækkandi eftir því sem leið á 
gjörgæsludvöl.  Sjúklingar sem dóu höfðu 
hærra gildi við andlát en aðrir sjúklingar 
þegar þeir útskrifuðust. Hjfr. getur skilað 
vinnu sem samsvarar 34 TISS stigum að 
meðaltali (1 stig jafngildir 10,6 mín). 

Meðal gildi TISS-28 lægra 
en í öðrum rannsóknum 
TISS -28 hefur 
takmarkanir en er útbreitt 
þannig að rannsóknir á því 
gefur möguleika á 
samanburði milli 
mismunandi landa. 
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Junger o.fl. 
(2007). 

Bera saman útkomu 
NEMS þegar notaðar 
eru tvær mismunandi 
gagnasöfnunaraðgerðir
. 

687 sjúklingar  
1 gjörgæsludeild 
 
NEMS metið einu sinni á 
sólarhring  á tvennan hátt 
NEMSinterval (24 klst fresti 
frá innlögn) og NEMS8am 
á (24 klst fresti frá kl 08). 

NEMS NEMS8am var marktækt lægra (25 stig) 
samanborið við NEMSinterval (26 stig) 
(p<0,01). 

Mismunandi 
gagnasöfnunaraðferðir 
leiða til mismunandi 
útkomu úr NEMS og þarf 
að hafa það í huga þegar 
mælitæki er notað.  

Padilha, 
o.fl. 
(2008). 

Skoða tengsl milli 
NAS og 
sjúklingabreyta t.d. 
aldurs, kyns og 
legutíma, 
útskriftartíma, 
meðferðar á gjörgæslu, 
SAPS II og TISS 28. 

200 sjúklingar  
 4 gjörgæsludeildir 
 
Bornar saman niðurstöður 
NAS, TISS-28 og SAPS II 
við sjúklingabreyturnar 
aldur, kyn og dvalarlengd.  
 

NAS 
TISS 28 
SAPS II 

Meðal lengd dvalar 4,6 dagar, dánartíðni 
17,5%. Meðal gildi NAS = 67,2% 
(miðgildi 66,4) og TISS 28 = 24,2. Hátt 
gildi NAS (>66,%) tengt dauða (p<0,006) 
og legutíma  (p>0,0015). 

Hæstu gildi NAS eru 
tengd aukinni dánartíðni, 
lengri dvöl á gjörgæslu og 
lifun SAPS II og TISS 28. 
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2.7 Þróun og rannsóknir á NAS og RAFAELA (Oulu og 
PAONCIL) mælitækjunum. 

Í þessari rannsókn er notast við tvö mælitæki, NAS hjúkrunarþyngdarmælitækið og 
aðlagað RAFAELA mælitæki sem samanstendur af aðlöguðu Oulu og PAONCIL 
mælitækjum.  Fjallað er um uppbyggingu mælitækjanna í aðferðafræðikafla 
rannsóknarinnar (kafla 3.3).  Sjá má NAS mælitækið í fylgiskjali 1, aðlagaða Oulu 
mælitækið í fylgiskjali 2 og PAONCIL mælitækið í fylgiskjali 3.  Ekki hafa verið 
gerðar rannsóknir, áreiðanleika eða réttmætispróf á aðlagaða Oulu mælitækinu en 
hugmyndafræði þess er sú sama og upprunalega Oulu mælitækisins.  Munurinn á 
aðlagaða Oulu mælitækinu og upprunalega Oulu mælitækinu er sá að í aðlagaða 
Oulu mælitækinu er búið að aðlaga skilgreiningar í mælitækinu að 
gjörgæsludeildum.  Því verður í þessum kafla einungis fjallað um þróun og 
rannsóknir á upprunalega Oulu mælitækinu, PAONCIL mælitækinu og RAFAELA 
mælitækinu.  Ýmsar rannsóknir á mælitækjunum hafa einungis verið gefnar út í 
Finnlandi og þar af leiðandi á finnsku og því verður ekki fjallað um þær rannsóknir.   

2.7.1 Nursing Activities Score (NAS). 

Þróun á NAS mælitækinu hófst þar sem komið hafði fram gagnrýni á að TISS 28 
mælitækið tæki ekki á öllum þeim þáttum sem snertu hjúkrun á gjörgæslu.  Auk þess 
sýndi réttmætispróf á TISS 28 að hjúkrunarfræðingar vörðu einungis 43,3% af tíma 
sínum í þætti sem koma fram í TISS 28 mælitækinu og 34,3% af tíma sínu í þætti 
sem ekki komu fram í TISS 28 mælitækinu (Miranda o.fl. 1996; 2003). 

Þróun mælitækisins fór fram í þremur hlutum.  Fyrsti hluti og annar hluti 
rannsóknarinnar var til þess að tryggja innihaldsréttmæti mælitækisins, þar sem 
hópur sérfræðinga útbjó lista með fimm atriðum eða hjúkrunarathöfnum: 1) vöktun 
og mælingar, 2) hreinlætisathafnir, 3) hreyfing og legubreytingar, 4) stuðningur og 
umönnun aðstandenda, 5) stjórnunar og umsýsluverkefni.  Þessi fimm atriði voru 
síðan sett saman við atriði úr TISS 28 og varð þá til 30 atriða listi.  Þriðji hluti 
þróunar mælitækisins var klínísk réttmætisprófun á 99 gjörgæsludeildum í 15 
löndum.  Safnað var gögnum um hjúkrunarverk sem komu fyrir á lista yfir TISS 28 
og hin fimm nýju hjúkrunarverk einu sinni á dag.  Á sama tíma var gerð 
vinnukönnun þar sem hjúkrunarfræðingar skráðu athafnir sínar 30 sinnum á 24 
klukkustundum (vinnukönnunar augnablik) á a) lista yfir hjúkrunaratriði sem var 
svipaður þeim lista sem verið var að réttmætisprófa, b) atriði sem ekki eru tengd 
umönnun sjúklings, c) persónuleg atriði eins og salernisferðir, kaffihlé eða d) atriði 
sem ekki voru í flokkunum hér að ofan.  Ferlið tók tvær vikur þar sem fræðsla fór 
fram fyrri vikuna og vinnukönnunin þá seinni. Grunnhugsunin á bak við 



 

39 

réttmætisprófunina var að með því að gera samtíma könnun á athöfnum væri hægt 
að áætla tíma sem fer í verkið (Miranda o.fl., 2003).  Gögn um 2.041 sjúklinga með 
6.451 skráningu voru notuð sem samsvarar 127.951 vinnukönnunar augnablikum.  
Gildi hvers atriðis var síðan fundið út með því að bera saman listann með 
hjúkrunarverkum og listana úr vinnukönnuninni.  Þegar gildi allra atriða voru 
skoðuð voru felld burtu þrjú atriði sem höfðu minna en 1% vægi og voru atriðin sett 
saman við gildi annarra atriða og atriði sem höfðu svipaða merkingu felld saman.  
Þannig var atriðunum því fækkað úr 30 í 23 og varð niðurstaðan 23 atriða listi sem 
kallaðist Nursing Activities Score. Hjúkrunarathafnirnar fimm sem bætt hafði verið 
við listann tóku að meðaltali 60% af þeim tíma sem fór í hjúkrun.  Atriði sem fram 
komu á listanum skýrðu 81% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar 
notuðu 6% af vinnutíma sínum í atriði sem voru ekki tengd umönnun sjúklinga og 
11% í persónulega þætti.  Þættir sem ekki var hægt að staðsetja innan hinna 
flokkanna skýrðu 2% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga.  Könnunin leiddi líka í ljós að 
TISS 28 gerði grein fyrir 43,3% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga. 

Samkvæmt Miranda o.fl. (2003) er hægt að nota NAS til þess að mæla 
hjúkrunarþyngd einstakra sjúklinga og líka hjúkrunarþyngd deildar mun betur en 
önnur mælitæki.  Einnig er  hægt að nota NAS til þess að: 1) áætla hjúkrunarþörf 
sjúklings fram í tímann, 2) gera mun nákvæmari mælingar á vinnunýtingu, 3) mæla 
breytingar í hjúkrunarþyngd vegna stjórnunarákvarðanna á deild og 4) meta fjármuni 
sem notaðir eru við umönnun sjúklinga. Styrkur rannsóknarinnar þar sem mælitækið 
var þróað, var að:  1) gögnum var safnað í mörgum löndum og tekur það því tillit til 
mismunandi sjúklinga og mismunandi vinnuaðferða og  2) vinnukönnunin sem gerð 
var í rannsókninni og var grunnurinn að vægi hvers þáttar í mælitækinu gaf mikið 
magn af gögnum. Út frá þessu má álykta að vægi hvers þátta byggi á réttmætum 
gögnum. Takmarkanir rannsóknarinnar eru hins vegar þær að þátttaka 
gjörgæsludeilda var sjálfviljug, en ekki tilviljunarkennd, ekki var fylgst sérstaklega 
með vinnutímamælingunni og ekki er samræmi í fjölda gjörgæsludeilda milli landa.  
Ekki hafa farið fram frekari réttmætisprófanir á mælitækinu síðan árið 2003. 

Samkvæmt einum af höfundum mælitækisins, (Miranda, munnleg heimild 20. 
janúar 2008) hefur mælitækið náð útbreiðslu víðs vegar um heiminn.  Ekki hafa birst 
margar rannsóknir á mælitækinu þar sem það er notað, en miðað við birtar 
rannsóknir og greinar um mælitækið þá virðist það hafa náð mestri útbreiðslu í 
Brasilíu og suður Evrópu.  Padilha o.fl., (2008) gerðu rannsókn á NAS á 
gjörgæsludeild í São Paulo í Brasilíu þar sem hún lýsti hjúkrunarþyngd 200 
sjúklinga með mælitækinu til þess að skoða tengsl NAS og ýmissa breyta eins og 
aldurs og kyns sjúklings, lengd innlagnar, útskriftar og meðferðar á gjörgæslu og 
niðurstöðum úr mælingum með TISS 28 og SAPS II. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að miðgildi NAS var 66,4% og meðaltal 67,2%, sem sýndi að sjúklingarnir 
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þurftu að meðaltali um einn hjúkrunarfræðing til þess að hjúkra sér.  Hátt gildi NAS 
(>66,%) var tengt andláti (p<0.006) og legutíma (p<0.0015).  Aðrar birtar 
rannsóknir á NAS mælitækinu hafa farið fram í Brasilíu, Ítalíu og Spáni. Einungis 
eru aðgengilegir útdrættir á ensku um þessar rannsóknir og má sjá yfirlit yfir 
rannsóknirnar í töflu 6.  Í þessum rannsóknum sem fram hafa komið virðast 
rannsakendur vera sammála um að NAS sé gagnlegt tæki til 
hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum og til þess að ákvarða þörf fyrir 
hjúkrunarstarfsfólk.  
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Tafla 6. Rannsóknir á Nursing Activities Score (NAS) mælitækinu 

Heimild og 
land 

Tilgangur Fjöldi 
sjúklinga 

(N) 

Niðurstöður Ályktanir 

Bernat o.fl. 
(2005)  
Spánn. 

Innleiða NAS og 
meta niðurstöður 
þess. 

300 NAS gildi fyrsta legudag  á gjörgæslu var 
að meðaltali 40,8% +/-14,1. 
NAS gildi við útskrift af gjörgæsludeild var 
að meðaltali 39,3% +/- 12,7. Lítil tengsl 
milli niðutstaða mælinga með NAS fundust 
þegar NAS fyrsta dag hjá sjúklingum var 
borið saman.  Hlutfall hjúkrunarfræðinga 
og sjúklinga ætti að geta verið 1:2.5 á 
deildinni sem mælitækið var prófað á. 

Mælitæki aðlagast vel og miðast 
við hjúkrunarverk án tillits til 
sjúkdómsgreiningar. Gagnlegt til 
þess að meta þörf fyrir 
hjúkrunarstarfsfólk. 

Nogueira 
o.fl. (2005) 
Brasilía. 

Finna út gildi 
NAS, fylgni við 
APACHE II og 
skoða fylgni milli 
dánartíðni og 
gilda NAS. 

148 Meðal NAS gildi 51,5%. Jákvæð fylgni á 
milli NAS og APACHE II (r = 0,82). Af 
sjúklingum með NAS >51% dóu 41 af 83, 
en sjúklingar með NAS <51%, dóu 3 af 65 
(p<0,005). 

Góð fylgni milli NAS og 
APACHE II og aukin dánartíðni 
er hjá sjúklingum með hátt NAS 
gildi. 

Bernat o.fl. 
(2006)  
Spánn. 

Skoða fylgni á 
milli mælinga 
með NAS og 
NEMS yfir 
sólarhring og á 
hverri vakt. 

150 NEMS með þrengra gildisbil en NAS, bæði 
yfir sólarhring (18-45 vs. 29,7%-84,5%) og 
vakt (18-45 vs. 22,4%-84,5%). Lítil fylgni á 
milli gilda úr NAS og NEMS bæði yfir 
sólarhring (r2=0,1634) og vakt (r2=0,2012). 
 
 

NAS sýnir mun betur fram á 
vinnuálag en NEMS og lítil 
fylgni er á milli gilda úr 
mælitækjunum. 
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Conishi o.fl. 
(2007)  
Brasilía. 

Meta niðurstöður 
úr mælingum með 
NAS, gagnsemi 
NAS til 
hjúkrunarþyngdar
mælinga og til 
þess að mæla 
hjúkrunarþyngd á 
einstökum 
vöktum. 

33 396 NAS mælingar/vaktir voru 
framkvæmdar (134 morgun-, 132 kvöld-, 
130 næturvaktir). Miðgildi NAS var 55,4%  
og meðaltal 69,6% á vakt og 147% yfir 24 
klukkustundir. 

NAS sýndi áreiðanlegri 
niðurstöður og kom betur út við  
mælingar fyrir sólarhring, en á 
hverri vakt. Er gagnlegt 
mælitæki til hjúkrunar-
þyngdarmælinga á 
gjörgæsludeildum. 

Lucchini o.fl. 
(2008) 
Ítalía 

Að meta 
hjúkrunarþyngd,  
og fjölda 
hjúkrunarfræðing
a sem þarf á 
gjörgæsludeild 
NAS og NEMS 
mælitækjunum. 

1002 Meðalgildi NAS var 76,2% +/-14,66 og 
NEMS 32,05+/- 2,11).  Sjúklingar sem 
tilheyrðu lyflækningum höfðu hærra NAS 
gildi en sjúklingar sem tilheyrðu 
skurðlækningum (84,2% vs. 79,0%, p = 
0,0047).  

Reglulegt mat á hjúkrunarþyngd 
mælir muninn á hjúkrunarþörf 
og þeirri hjúkrun sem veitt er. 
Nær inn í mælingu sjúklinga 
sem þurfa mikla hjúkrun. 
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2.7.2 RAFAELA. 

RAFAELA mælitækið samanstendur af þremur þáttum, 1) Oulu 
hjúkrunarþyngdarmælitækinu, 2) upplýsingum um daglega mönnun deilda og 3) 
PAONCIL mælitækinu (Rauhala og Fagerström, 2004). Markmið RAFAELA er að 
fylgjast með hvert vinnuálag hjúkrunarfræðinga er miðað við ákjósanlegar aðstæður. 
Þetta er gert með því að bera saman mælda  hjúkrunarþyngd við ákjósanlegt 
vinnuálag á deildinni og gefa þannig heildstæða nýja mynd af hjúkrun sem er ólík 
þeirri mynd sem önnur mælitæki á hjúkrunarþyngd koma með (Rainio og Ohinmaa 
2005; Rauhala og Fagerström, 2004).  Með Oulu hjúkrunarþyngdarmælitækinu og 
upplýsingum um mönnun deilda fer fram mæling á vinnuálagi þar sem 
hjúkrunarþyngdarstig á hjúkrunarfræðing eru skoðuð. PAONCIL mælingin er síðan 
notuð í stað hefðbundinnar tímamælingar til þess að komast að ákjósanlegu 
vinnuálagi.  Stærsti munurinn á RAFAELA og öðrum kerfum sem mæla 
hjúkrunarþyngd er notkun á PAONCIL í stað hefðbundinna tímamælinga. Með 
PAONCIL mælitækinu meta hjúkrunarfræðingar daglega á töluskala hversu vel 
þeim tókst að uppfylla hjúkrunarþarfir sjúklinga á þeirri vakt sem þeir eru að vinna 
á.  Með línulegri aðhvarfsgreiningu er fundið út hversu mikil hjúkrunarþyngdin er 
þegar flestir hjúkrunarfræðingar telja vinnuálagið ásættanlegt.  Út frá því er síðan 
hægt að setja ákveðinn staðal um hversu marga og hvernig sjúklinga 
hjúkrunarfræðingurinn getur hugsað um (Fagerström og Rainio, 1999; Rauhala og 
Fagerström, 2004).   

RAFAELA mælitækið í heild hefur verið rannsakað á ýmsan hátt.  Gagnsemi 
mælitækisins fyrir hjúkrunarstjórnendur hefur verið skoðað, hvort að hægt sé að 
finna út hvort að aukin hjúkrunarþyngd sé tengd auknum veikindum, hvort þættir 
ótengdir sjúklingi skipti máli fyrir hjúkrunarþyngd, hver hjúkrunarþyngd er og hvort 
að hægt sé að nota mælingar úr RAFAELA mælitækinu til þess að setja upp ákveðna 
staðla í hjúkrun (Fagerström og Rahaula, 2007; Rainio og Ohinmaa, 2005; Rauhala 
o.fl., 2007; Rauhala og Fagerström, 2007).  Í töflu 7 má sjá nánari lýsingu á helstu 
rannsóknum á RAFAELA mælitækinu. 

2.7.2.1 Oulu mælitækið 

Þróun upprunalega Oulu hjúkrunarþyngdarmælitækisins hófst á Oulu 
háskólasjúkrahúsinu í Finnlandi árið 1991-1993 og hélt síðan áfram á Vasa Central 
sjúkrahúsinu á árunum 1995-2000.  Kerfið var byggt á eldra sjúklingaflokkunarkerfi 
sem kallaðist HSSG og er hugmyndafræði þess byggð á meginatriðum hjúkrunar 
sem fram koma í gæðamælikvörðum klínískrar taugadeildar og í verkhæfðu 
hjúkrunarmódeli Roper, Logan og Tierney´s (Fagerström og Rainio, 1999).  
Sjúklingaflokkun byggðist aðallega samkvæmt þeirri hugmyndafræði á líkamlegum 
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þörfum og þeirri hjúkrun sem þær kröfðust.  Hins vegar vantaði inn í aðferðina 
undirbúning og samhæfingu hjúkrunar, endurhæfingu og upplýsingar og fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda þeirra (Fagerström o.fl., 2000).  Litið var á einstaklinginn 
sem eina heild við þróun mælitækisins og lögð var áhersla á þau viðmið sem uppi 
voru og töldust til góðrar hjúkrunar í Finnlandi á þeim tíma sem mælitækið var 
þróað.  Þróun mælitækisins á Oulu sjúkrahúsinu snérist aðallega um 
innihaldsréttmæti og sá hópur sérfræðinga í hjúkrun, deildarstjóra og 
hjúkrunarfræðinga um það og reyndist innihaldsréttmæti vera hátt við mælingar 
(Fagerström, 1999). Rannsóknir á Oulu mælitækinu hafa fjallað um réttmæti, bæði 
út frá innihaldsréttmæli og viðmiðsbundnuréttmæti og einnig hefur réttmæti þess 
gagnvart sjúklingum verið skoðað (Fagerström o.fl., 1998; 2000).   

Ein rannsókn hefur verið gerð þar sem Oulu mælitækið er notað á 
gjörgæsludeildum.  Lundgrén-Lane og Suomiminen (2007) notuðu Oulu mælitækið í 
rannsókn á gjörgæsludeild þar sem skoðuð voru fylgni eða tölfræðileg tengsl á milli 
hjúkrunarþyngdarinnar og þeirra úrræða sem til staðar voru (fjölda rúma og fjölda 
hjúkrunarfræðinga), einkennum sjúklinga (aldur, kyn, innlagnarástæðu) og 
gjörgæsluferilsins (legutíma og TISS flokkunar).  Notast var úr gögn úr rafrænni 
sjúkraskrá.  Flestir sjúklingarnir voru í flokki II (45,2%) og III (37,8%) en mikill 
minnihluti sjúklinganna lenti í flokki V (0,7%). Hjúkrunarþyngd á  hjúkrunarfræðing 
var á bilinu 1,1-2,8 (aðlöguð stig) sem er mun minna en á almennum legudeildum og 
var hjúkrunarþyngdin mest á nóttunni. Enginn munur var á fjölda hjúkrunarfræðinga 
eða samsetningu hjúkrunarfræðingahópsins eftir fjölda sjúklinga eða 
hjúkrunarþyngd. Hjúkrunarþyngdin var einnig óháð fjölda sjúklinga. Höfundar 
rannsóknarinnar settu ýmsa fyrirvara við rannsóknina, meðal annars að einungis var 
skoðuð mönnun yfir tvo mánuði, en rannsóknin stóð í ár auk þess sem erfitt var að 
ná gögnum úr upplýsingakerfunum. Í töflu 7 má sjá nánari lýsingu á rannsóknum á 
Oulu mælitækinu. 

2.7.2.2 PAONCIL. 

Þar sem Oulu sjúklingaflokkunarkerfið leiðir ekki af sér spá um mönnunarþörf, það 
er hversu marga hjúkrunarfræðinga þarf til þess að hjúkra sjúklingi eða hversu 
mörgum sjúklingum hjúkrunarfræðingur getur hjúkrað var þróuð ný aðferð sem 
kallast PAONCIL.  Með PAONCIL mælitækinu geta stjórnendur komist að því 
hversu raunhæft er að hjúkrunarfræðingur geti hugsað um marga sjúklinga án þess 
að það komi niður á gæðum hjúkrunar.  Markmiðið með þróun PAONCIL 
mælitækisins var að búa til einfaldan kvarða sem hjúkrunarfræðingar gátu merkt við 
mat sitt á hjúkrunarþyngd og vinnuálagi, hvenær hjúkrunarþyngd  er ásættanleg, of 
lítil eða of mikil (Fagerström og Rainio, 1999; Rauhala og Fagerström, 2004). 
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Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á réttmæti PAONCIL mælitækisins og 
minnsta skýringarstyrk, svarhlutfalls og tíma sem þarf til þess að mæling með 
mælitækinu sé áreiðanleg (Fagerström og Rainio, 1999; Rauhala og Fagerström, 
2004).  Talið er að minnsti skýringarstyrkur sé 25%, æskilegur tími sem mælitækið 
er notað sé 2-3 vikur og lágmarks svarhlutfall sé 70% (Rauhala og Fagerström, 
2004).  Í rannsóknum þar sem mælitækið hefur verið notað er einungis getið 
niðurstöðu mælinga í einni rannsókn, þar sem meðal vinnuálagið var metið +0,29 af 
hjúkrunarfræðingum (Rauhala og Fagerström, 2007). Í töflu 7 má sjá nánari lýsingu 
á helstu rannsóknum á PAONCIL mælitækinu. 
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Tafla 7. Rannsóknir á RAFAELA (Oulu og PAONCIL mælitækjunum) 

Heimild Tilgangur Mæling/Úrtak   Helstu niðurstöður Ályktanir rannsakenda 
Fagerström, 
o.fl., (1998). 

Að meta 
trúverðugleika og 
réttmæti Oulu út frá 
sjónarhorni sjúklings. 

Mæling með Oulu 
mælitækinu á 73 
sjúklingum. 

-Sjúklingar mátu 
hjúkrunarþyngd sína lægri en 
hjúkrunarfræðingar.  
-Sjúklingar sögðu 
umönnunarþörfum vel mætt.   

-Úrtak lítið.  
-Flestir fá þarfir uppfylltar.  
-Veikleikar í mælitækinu 
þegar sjúklingar nota það. 

Fagerström og 
Rainio, 
(1999). 

Gera prófun á 
PAONCIL mælitækinu  
og notkun þess. 

Mæling 209 
hjúkrunarfræðinga á 
vinnuálagi á 2 
legudeildum með 
PAONCIL mælitækinu. 

-Vinnuálag á deild 1 svipað á 
milli vakta.  Marktæk fylgni á 
milli faglegs mat og 
hjúkrunarþyngdar R2 = 0,59. 
-Lágt svarhlutfall á deild 2 
vegna mótstöðu hjfr. , R2 = 
0,34.  

-Aðferðin þarfnast frekari 
rannsóknar.  Skali sem 
notaður var virkar vel. 

Fagerström, 
o.fl. (2000). 

Að skoða réttmæti 
Oulu mælitækisins  
með því að bera 
niðurstöður saman við 
niðurstöður PAONCIL 
mælitækisins. 

Mælingum safnað í 3 
mánuði á 8 deildum  
með  Oulu og 
PAONCIL 
mælitækjunum. 

-Merkt í 22,7% svara við 
ásættanlegt ástand.   
-Línulegt samband á milli 
Oulu stiga og PAONCIL.  
PAONCIL skýrir 36,6% af 
dreifingu Oulu stiganna. 

-Of oft merkt við 
ásættanlegt ástand  
sem skekkir dreifingu, 
mikilvægt að nota allan 
skalann.  
-Mælitæki hefur ágætt 
viðmiðsbundið réttmæti. 
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Rauhala og 
Fagerstöm, 
(2004). 

Að ákvarða minnsta 
skýringarstyrk, 
gagnasöfnunartíma og 
svarhlutfall sem 
tryggir réttmæti 
PAONCIL mælitækis. 

Mælingum safnað á 61 
deild á 8 sjúkrahúsum 
með Oulu og PAONCIL 
mælitækjunum. 

-Minnsti skýringarstyrkur 
0,25.  
-Um 50% deilda með 
ákjósanleg mörk 
hjúkrunarþyngdarstiga  2,94-
3,71 á hjúkrunarfræðing, en 
enginn gull staðall var til 
staðar.    
-Ekki breyting á PAONCIL 
mælingum eftir 2,5-3 vikur og 
enginn eftir 4 vikur. 
-Lágmarks svarhlutfall er 70%. 

-Hægt að nota RAFAELA 
til þess að ákvarða 
ásættanlega 
hjúkrunarþyngd. 
-Áreiðanleiki og notkunar 
möguleikar RAFAELA 
staðfestir.   
 

Rainio og 
Ohinmaa, 
(2005). 

Skoða notkun á 
RAFAELA. 

Gögn úr RAFAELA 
voru skoðuð fyrir 12 
deildir í 2 ár.  

-Fjöldi hjúkrunarþyngdarstiga 
á hjúkrunarfræðing innan 
marka á 10 af 12 deildum fyrra 
árið og 8 af 12 seinna árið.  
-Kostnaður við að uppfylla 
hvert stig minni seinna árið. 
-Hægt að nýta starfsfólk betur, 
en sum staðar skortur á 
hjúkrunarfræðingum. 

-RAFAELA gagnlegt fyrir 
hjúkrunarstjórnun, notkun 
gæti sparað peninga.   
 

Rauhala o.fl., 
(2007). 

Skoða hvort há 
hjúkrunarþyngd sé 
tengd auknum 
veikindum. 

Gögn úr RAFAELA 
skoðuð yfir 6 mánaða 
tímabil. 

-Hjúkrunarþyngd 9% tímans 
yfir ásættanlegum mörkum, 
línuleg tengsl á milli of 
mikillar hjúkrunar-þyngdar og 
aukningar á veikindum 
(p<0,006). 

-Mikilvægt að meta 
hjúkrunarþyngd til að draga 
úr veikindum.   
-Ef vinnuálag yfir 15% 
ásættanlegt stig, þá er 
aukning á veikindum og 
miklir fjármunir tapast. 
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Lundgrén-
Lane og 
Suomiminen 
(2007) 

Skoða fylgni eða 
tölfræðileg tengsl á 
milli 
hjúkrunarþyngdarinnar 
og þeirra úrræða sem 
til staðar væru, gerð 
sjúklinga (aldur, kyn, 
innlagnarástæðu) og 
gjörgæsluferilsins 
(legutíma og TISS 
flokkunar).  

Gögn úr rafrænu 
sjúkraskráningarkerfi 
voru notuð til þess að 
reikna út 
hjúkrunarþyngd 1737 
sjúklinga. 

-Flestir sjúklingarnir í flokki II 
(45,2%) og III (37,8%), en 
fæstir í flokki V (0,7%).  
-Hjúkrunarþyngd á 
hjúkrunarfræðing var á bilinu 
1,1-2,8, mest á nóttunni.  
-Veik fylgni milli aldurs, kyns 
og hjúkrunarþyngdar (r=0.12) 
og milli hjúkrunarþyngdar og 
legutíma (r=0,15).   
-Sterk fylgni milli 
hjúkrunarþyngdar og TISS 
flokkunar (r=0.57), en TISS 
gat einungis skýrt 32% af 
meðal hjúkrunarþyngdinni. 

-Hjúkrunarþyngd á  
hjúkrunar-fræðing mun 
minna en á almennum 
legudeildum  
-Einungis var skoðuð 
mönnun yfir tvo mánuði, en 
rannsóknin stóð í ár auk 
þess sem erfitt var að ná 
gögnum úr 
upplýsingakerfunum. 
 

Rauhala og 
Fagerström, 
(2007). 

Greina tengsl milli 
hjúkrunarþyngdar og 
PAONCIL samanborið 
við tengslin á milli 
þátta ótengdum 
sjúklingi og 
PAONCIL. 

Mælingum með 
PAONCIL safnað frá 
877 hjúkrunar-
fræðingum á 31 deild á 
5 sjúkrahúsum.  

-Svarhlutfall 89,5%. Á 26% 
svara var merkt við að 
meðaltali 1,8 atriði.   
-Atriði juku við vinnuálag í 
62% tilfella.  
-Meðaltals PAONCIL var 
+0,29  og voru 29% gilda fyrir 
neðan 0 og 59% fyrir ofan 0.  
-Fleiri svör hjá þeim sem mátu 
vinnuálag mikið (p<0,001) og 
færri sem mátu vinnuálag of 
lítið (p<0,001). 

-Fáir merktu við þætti sem 
ekki tengjast hjúkrun 
sjúklings á 
spurningalistanum.  Ríkari 
tilhneiging að merkja við 
hluti sem auka vinnuálag.   
-Auka þættir sem ekki 
tengjast sjúklingi bæta litlu 
við PAONCIL gildin.   
-Þættir sem auka vinnuálag 
tengjast stjórnun, samvinnu 
við lækna og samstarfsfólk. 
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Fagerström og 
Rauhala, 
(2007) 

Skoða möguleika á því 
að setja upp ákveðna 
staðla fyrir hjúkrun 
með RAFAELA. 

576883 flokkunum með 
RAFAELA safnað á 86 
deildum á 14 
sjúkrahúsum. 

-Meðal kostnaður við 
hjúkrunarþyngdarstig 7,8 
evrur, meðal vinnuálag 25,2 
stig.  
-Kjör hjúkrunarþyngd til staðar 
að meðaltali 49,5% af 
tímanum, 48% tímans fyrir 
ofan kjör stig og á sumum 
deildum 65-89% af tímanum.   

-Stöðlun með RAFAELA  
er möguleg að ákveðnu 
leyti.  
-Samanburður á milli deilda 
og sjúkrahúsa erfiður.   
-Mikill munur á kjör 
hjúkrunarþyngdarstigi og 
því sem raunverulega er.  
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2.8 Samantekt  
Gjörgæsludeildir eru ólíkar öðrum legudeildum að því leyti að hjúkrunarfræðingar á 
gjörgæsludeildum hafa stöðuga 24 klukkustunda viðveru við rúm sjúklings og bera 
ábyrgð á ýmsum meðferðum sem sjúklingurinn þarf á að halda og krefjast flókinnar 
klínsíkrar ákvarðanatöku. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á því í hvað 
hjúkrunarfræðingar verja vinnutíma sínum á gjörgæsludeildum sýna að 
hjúkrunarfræðingar verja allt að 80-85% af vinnutíma sínum í beina hjúkrun.   

Ýmsar skilgreiningar hafa komið fram á hjúkrunarþyngd og má rekja uppruna 
hjúkrunarþyngdarmælinga til ,,hinnar eilífu spurningar“ um ákjósanlega mönnun í 
hjúkrun í Bandaríkjunum kringum árið 1950 og á gjörgæsludeildum kringum 1970.  
Talið er að í heiminum séu til nokkur þúsund mælitæki fyrir almenna og sérhæfða 
hjúkrun eins og gjörgæsluhjúkrun en einungis nokkur þeirra virðast hafa yfirburði og 
vera mest notuð.  

Fjögur ólík sjónarmið virðast vera uppi um tilgang og hugmyndafræði 
hjúkrunarþyngdarmælinga.  Fjallað hefur verið mismikið um þessi sjónarmið og 
einnig tengjast þau sviðum hjúkrunar á mismunandi hátt.  Sjónarmiðið sem hefur 
verið mest áberandi innan gjörgæsludeilda og gjörgæsluhjúkrunar fjallar um að 
megin tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sé að skoða athafnir hjúkrunarfræðinga 
og ákvarða hlutfall hjúkrunarfræðings á sjúkling. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum mönnunar og vinnuálags í 
hjúkrun á gjörgæsludeildum við fylgikvilla sem sjúklingar verða fyrir meðan þeir 
liggja á gjörgæsludeildum og dánartíðni sjúklinga. Niðurstöður rannsóknanna sýna 
að minni mönnun eykur tíðni fylgikvilla og þá er legutími sjúklinga lengri. Með 
meta-analysu var ekki hægt að sýna fram á tengsl mönnunar og dánartíðni.  Aukið 
vinnuálag hjúkrunarfræðinga hefur einnig verið tengt auknum fylgikvillum og þá 
hefur rannsókn gefið til kynna tengsl milli aukins vinnuálags hjúkrunarfræðinga og 
dánartíðni.  

Ýmsar aðferðir eru til um hvernig byggja má upp og flokka 
hjúkrunarþyngdarmælitæki eins og til dæmis: frumgerðin og þáttamatskerfið og út 
frá því hvernig mælitækin meta vinnuálag.   Mælitæki eru til sem mæla 
hjúkrunarþyngd og vinnuálag hjúkrunar á gjörgæsludeildum eru margskonar.  Til að 
byrja með miðuðu þessar aðferðir við að mæla alvarleika veikinda sjúklings, en 
síðan hafa mælingar aðferðirnar þróast yfir í að taka meira inn í mælitækin 
vinnuálag hjúkrunar og hjúkrunarverk.  Þau mælitæki sem mest er fjallað um og 
virðast mest hafa verið notuð,  teljast vera þáttamatskerfi, byggja á þeirri 
hugmyndafræði að tilgangur hjúkrunarþyngdarmælinga sé að ákvarða hlutfall 
hjúkrunarfræðings á sjúkling og að mæla vinnuálag út frá ástandi sjúklingsins.  Hins 
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vegar er lítið fjallað um þessa flokkun á mælitækjunum í rannsóknum á 
mælitækjunum, en flestar rannsóknirnar byggjast á því að meta þau mælitæki sem 
fram hafa komið.  Flestar rannsóknirnar eru á TISS 28 mælitækinu og mælitækjum 
eins og NEMS og NAS sem byggð eru á TISS 28 mælitækinu.  NAS mælitækið 
virðist vera eina mælitækið sem er réttmætt og sýnir fram á 81% af vinnutíma 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum á meðan t.d. TISS 28 sýnir einungis fram á 
um 43%.  Þrátt fyrir þetta vekur athygli að TISS 28 sé enn notað til þess að ákvarða 
mönnun eða vinnuálag hjúkrunar á gjörgæsludeildum (Padilha, 2007; Walther o.fl., 
2004).   

RAFAELA mælitækið (Oulu og PAONCIL mælitækin) hefur verið einungis 
rannsakað á legudeildum, fyrir utan rannsókn Lundgrén-Lane og Suominen, (2007) 
sem rannsakaði upprunalega Oulu mælitækið út frá gögnum úr rafrænni sjúkraskrá.  
Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á gjörgæsludeildum á aðlagaða Oulu mælitækinu 
sem notast er við í þessari rannsókn né PAONCIL mælitækinu.  Auk þess virðast 
fáar rannsóknir vera konar fram á NAS mælitækinu og notkun þess á 
gjörgæsludeildum.  Einungis hefur verið birt eins rannsókn á ensku, rannsókn 
Padilha o.fl. (2008) þar sem NAS mælitækið er notað.  Aðrar rannsóknir sem fram 
hafa farið á mælitækinu eru á ítölsku, spnsku og portúgölsku.  Því er til staðar gat í 
fræðilegu efni hvað varðar rannsóknir á þessum mælitækjum og notkun þeirra á 
gjörgæsludeildum.  Þessi rannsókn á mælitækjunum er því mikilvægt innlegg í 
fræðilega umfjöllun um mælitækin og hjúkrunarþyngd og vinnuálag á 
gjörgæsludeildum.  
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3. Aðferðafræði 

3.1 Tilgangur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknar er að meta tvö mælitæki, Nursing Activities Score (NAS) og 
aðlagað RAFAELA (aðlagað Oulu hjúkrunarþyngdarmælitæki og PAONCIL 
vinnuálagsmælitæki) og meta hvort þeirra hentar betur til hjúkrunarþyngdarmælinga 
á gjörgæsludeildum. Rannsóknin er fyrsta skrefið í að finna hentugt mælitæki til 
hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum Landspítala. 

3.2 Rannsóknarsnið 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við megindlegt rannsóknarsnið, það er 
lýsandi samanburðarsnið (e. comparative design). Lýsandi rannsóknarsnið er einn af 
fjórum flokkum megindlegra rannsóknarsniða og er hannað til þess að afla 
upplýsinga um einkenni innan ákveðins rannsóknarvettvangs þannig að hægt sé að 
birta heildarmynd af raunveruleikanum eins og hann kemur fyrir í raunverulegum 
aðstæðum (Burns og Grove, 2005; Polit og Beck, 2008). Tilgangur lýsandi 
samanburðarsniðs er að skoða tengsl breyta í ákveðnum aðstæðum, sem jafnvel hafa 
átt sér stað til þess að fá heildarmynd af því sem verið er að rannsaka en ekki 
endilega til þess að skýra gerð eða styrk tengslanna (Burns og Grove, 2005; Polit og 
Hungler, 1997).  Ekki er gert neitt til þess að hafa stjórn eða áhrif á breyturnar sem 
verið er að mæla eða reynt að finna út orsakatengsl á milli breyta.  Rökin fyrir því að 
velja lýsandi samanburðarsnið er að slíkt snið hentar vel þegar verið er að þýða, 
forprófa og bera saman niðurstöður úr mælitækjum (Burns og Grove, 2005).   
Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er áreiðanleiki íslenskrar þýðingar a) NAS mælitækisins og b) aðlagaða 
Oulu mælitækisins?  

2. Hvert er samleitni (convergence) réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins? 
3. Hvert er mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á því að fylla út 

og nota NAS, aðlagað Oulu og PAONCIL mælitækin? 
4. Hverjar eru niðurstöður hjúkrunarþyngdarmælinga úr NAS mælitækinu og 

aðlagaða Oulu mælitækinu hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum Landspítala? 
5. Hvernig meta hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala vinnuálag sitt 

með PAONCIL mælitækinu? 
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3.3 Mælitæki 
Notast var við 2 mælitæki og 1 spurningalista í rannsókninni.  
1. Nursing Activities Score (NAS) sem þróað var af Miranda o.fl., (2003).   
2. Aðlagað RAFAELA mælitæki (sem samanstendur af aðlagaðri útgáfu Oulu 

hjúkrunarþyngdar-mælitækinu og PAONCIL vinnuálagsmælitækinu). Oulu 
hjúkrunarþyngdarmælitækið sem aðlagaða útgáfa mælitækisins byggir á var 
þróað á VASA sjúkrahúsinu í Finnlandi (Fagerström o.fl. 1999; 2000; 2007).  
PAONCIL mælitækið var þróað af Fagerström og Rainio (1999); Rauhala og 
Fagerström, (2004; 2007) til þess að mæla mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi.   

3. Spurningalisti sem hannaður var af rannsakanda um mat þátttakenda á því að 
fylla út NAS, Oulu og PAONCIL mælitækin og byggði á spurningalista frá Dr. 
Sigríði Gunnarsdóttur, hjúkrunarfræðingi og lektor um mat á 
mælitækjaþýðingum.   

3.3.1 Nursing Activities Score. 

Nursing Activities Score er hjúkrunarþyngdarmælitæki sem samanstendur af 23 
atriðum.  Þessi atriði eru flokkuð í 7 flokka: 1) grunnathafnir sem inniheldur 8 atriði, 
2) öndunarstuðning sem inniheldur 3 atriði, 3) hjarta og æðakerfisstuðning sem 
inniheldur 4 atriði, 4) nýrnastuðning sem inniheldur 2 atriði, 5) taugakerfisstuðning 
sem inniheldur 1 atriði, 6) efnaskiptastuðning sem inniheldur 3 atriði og 7) sérstakar 
athafnir sem inniheldur 2 atriði.  Hvert atriði hefur ákveðin prósentustig á bak við 
sig. Prósenturnar hafa verið fundnar út með vinnutímakönnun og merkja hversu 
stóran hluta af tíma hjúkrunarfræðings ákveðin verk taka yfir 24 klukkustunda 
tímabil. Hjúkrunarfræðingur merkir já eða nei við hvert atriði mælitækisins miðað 
við þá hjúkrun sem sjúklingurinn hefur fengið síðastliðnar 24 klukkustundir.  Í 6 
atriðum í flokki 1 eru undirflokkar þar sem einungis er hægt að merkja já við a, b 
eða c lið eftir því hversu langan tíma viðkomandi atriði tekur eða hversu marga 
hefur þurft til að sinna viðkomandi verki.  Niðurstaða úr mælingu er síðan reiknuð 
saman í lokin.  Ef niðurstaðan sýnir 100%, þýðir það að sjúklingur hafi þurft hjúkrun 
eins hjúkrunarfræðings yfir sólarhringinn (24 klukkustundir).  Samanlögð tala úr 
NAS getur verið frá 0-177%, þannig að sjúklingur getur mest þurft hjúkrun tveggja 
hjúkrunarfræðinga yfir sólarhringinn (Miranda o.fl., 2003).  Mælitækið má sjá á í 
fylgiskjali 1.  

3.3.2 RAFAELA. 

RAFAELA mælitækið er dæmi um mælitæki sem gengur út frá þeirri 
hugmyndafræði um tilgang hjúkrunarþyngdarmælinga, að meta sjúklinginn í heild 
og tengir saman hjúkrunarþyngdarmælingar og umhyggjuhugtakið.  RAFAELA 
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mælitækið samanstendur af þremur þáttum, 1) Oulu hjúkrunar-þyngdarmælitækinu, 
2) upplýsingum um daglega mönnun deilda og 3) PAONCIL mælitækinu (Rauhala 
og Fagerström, 2004).  

3.3.2.1 Oulu hjúkrunarþyngdarmælitækið (upprunaleg og aðlöguð útgáfa). 

Í þessari rannsókn verður notast við aðlagaða útgáfu af Oulu 
hjúkrunarþyngdarmælitækinu. Þessi aðlagaða útgáfa af Oulu 
hjúkrunarþyngdarmælitækinu hefur sömu grunnuppbyggingu og hugmyndafræði og 
upprunalega Oulu hjúkrunarþyngdarmælitækið.  Munurinn á aðlagaða Oulu 
mælitækinu og upprunalega Oulu mælitækinu felst fyrst og fremst í því að í 
aðlagaða mælitækinu er búið að breyta skilgreiningum miðað við gjörgæsludeildir, 
en í upprunalega mælitækinu miðast skilgreiningarnar við legudeildir (sjá má 
mælitækið í fylgiskjali 2).  Mælitækið skiptist í 6 þætti: 1) undirbúningur og 
samhæfing hjúkrunar, 2) öndun, blóðrás og einkenni sjúkdóms, 3) næring og 
lyfjagjöf, 4) persónulegt hreinlæti og útskilnaður,  5) hreyfing, virkni, svefn og hvíld 
og 6) kennsla, leiðsögn í umönnun, eftirfylgd og andlegur stuðningur.  Undir 
hverjum flokki eru síðan mismunandi skilgreiningar á þörf fyrir hjúkrun merktar A, 
B, C og D.  Í aðlagaða mælitækinu eru þessar skilgreiningar ólíkar því sem er í 
upprunalega mælitækinu en grunn hugmyndafræðin á bak við skilgreiningarnar er sú 
sama, það er A táknar litla þörf fyrir hjúkrun, B táknar öðru hverju þörf fyrir 
hjúkrun, C táknar mikla þörf fyrir hjúkrun og D táknar mjög mikla þörf fyrir 
hjúkrun.  

Mæling með mælitækinu fer þannig fram að hjúkrunarfræðingur velur 
viðkomandi bókstaf í hverjum þætti út frá því hvaða hjúkrun hefur verið veitt en 
ekki hvaða hjúkrun hefði verið æskilegt að veita.  Markmiðið er ekki að tilgreina öll 
störfin sem framkvæmd hafa verið heldur hvernig þeir hafa svarað þörfum sjúklinga 
með mismunandi athöfnum. Hver bókstafur hefur á bak við sig ákveðin stig. 
Sjúklingi er síðan raðað í 5 flokka á grundvelli stigagjafarinnar sem getur verið á 
bilinu 6-24 stig.  Flokkana og stigin má sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Oulu flokkar, stig og þyngdarstuðlar 
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Hver flokkur hefur síðan verið staðlaður með því að nota ákveðna 
þyngdarstuðla sem sjá má í töflu 7.  Meðaltal hvers flokks er reiknað út og síðan 
deilt í meðaltalið með meðaltali fyrsta flokksins, sem er 7.  Fyrsta flokknum er 
gefinn þyngdarstuðullinn 1 og með því að setja þetta sem grundvöll fyrir samanburð 
er búið að setja stuðulinn fyrir hina flokkana. Með stuðlunum er hægt að fá eitt gildi 
sem gefur til kynna hjúkrunarþyngd sjúklingsins og vinnuálagið. Þyngdarstuðulinn 
er margfaldaður með fjölda sjúklinga og þá fæst út heildar stigafjöldi 
hjúkrunarþyngdar.  Heildar stigafjöldanum er síðan deilt í fjölda hjúkrunarfræðinga 
og þá fæst heildarstigafjöldi á hvern hjúkrunarfræðing. Þetta er notað til þess að gefa 
til kynna hjúkrunarþyngd á viðkomandi deild.   Með því að nota gildið, þá er hægt 
að fylgjast með heildar hjúkruninni á deildinni í miðlægum gagnagrunni. Flokkun 
með Oulu er framkvæmd einu sinni á sólarhring og er notast við sérstakar 
leiðbeiningar við flokkunina sem innihalda lýsingu á 6 þáttum hjúkrunar.  
Heildarfjöldi hjúkrunarþyngdarstiga er síðan deilt niður á fjölda hjúkrunarfræðinga 
sem eru að sinna viðkomandi sjúklingum og þá fæst út hjúkrunarþyngdarstig á hvern 
hjúkrunarfræðing (Fagerström o.fl. 1998; 1999; 2000, Lundgrén – Lane og 
Suominen 2007; Rainio og Ohinmaa, 2005).   

3.3.2.2 PAONCIL. 

Þar sem Oulu sjúklingaflokkunarkerfið leiðir ekki af sér spá um mönnunarþörf, það 
er hversu marga hjúkrunarfræðinga þarf til þess að hjúkra sjúklingi eða hversu 
mörgum sjúklingum hjúkrunarfræðingur getur hjúkrað var þróuð ný aðferð sem 
kallast PAONCIL.  Með PAONCIL mælitækinu geta stjórnendur komist að því 
hversu raunhæft er að hjúkrunarfræðingur geti hugsað um marga sjúklinga án þess 
að það komi niður á gæðum hjúkrunar. PAONCIL mælitækið miðar að því að finna 
út hvenær hjúkrunarfræðingar meta vinnuálag sitt þannig að hægt sé að veita 
nægjanlega góða hjúkrun (Fagerström og Rainio, 1999). 

PAONCIL mælitækið er skali sem hefur mögulega stigun á bilinu -3 til +3.  
Sjá má mælitækið í fylgiskjali 3.  Í þessari rannsókn verður fjallað hugtakið sem 
Fagerström og Rainio, (1999) kalla í umfjöllun sinni um mælitækið 
hjúkrunarþyngdarstig (e. nursing care intensity level) sem vinnuálag.  Stigun á bilinu 
-1 til -3 táknar lágt vinnuálag, stigun á bilinu +1 til +3 táknar hátt vinnuálag og 0 
þýðir ásættanlegt vinnuálag.  Með kvarðanum geta hjúkrunarfræðingar því merkt við 
mat sitt á vinnuálagi, hvenær vinnuálag er ásættanlegt, of lítil eða of mikil.  Þegar 
vinnuálag er ásættanlegt geta hjúkrunarfræðingar veitt þá hjúkrun sem þörf er á. 
Þegar vinnuálag er lítið er mönnun meiri en hjúkrunarþörf sjúklinganna segir til um, 
það er hjúkrunarfræðingar geta veitt meiri hjúkrun en þörf var á.  Þegar vinnuálag er 
mikið er hjúkrunarþörf meiri heldur en mönnun sem til staðar getur veitt og 
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hjúkrunarfræðingar geta ekki uppfyllt hjúkrunarþarfir sjúklinga  (Fagerström og 
Rainio, 1999; Rauhala og Fagerström, 2007). 

Framkvæmd mælinga með PAONCIL mælitækinu fer þannig fram að 
hjúkrunarfræðingar merkja í lok hverrar vaktar  við á töluskala sem sjá má í 
PAONCIL mælitækinu í fylgiskjali 10, hversu vel þeim tókst að uppfylla 
hjúkrunarþarfir sjúklinga á þeirri vakt sem er ljúka. Línuleg aðhvarfsgreining er 
síðan notuð til þess að skoða hversu mikið Oulu hjúkrunarþyngdarstig á 
hjúkrunarfræðing útskýrir faglegt mat á vinnuálagi með PAONCIL mælitækinu á 
viðkomandi vakt.  Talið er að faglegt mat hjúkrunarfræðinga veiti upplýsingar um 
það hvenær ástandið á deild er þannig að þeir geti veitt sjúklingunum heildstæða 
hjúkrun. Notaður er staðfestingarstuðull (R2) á bilinu 0-100% til þess að skýra 
hversu vel breytileikinn í háðu breytunni er útskýrður af óháðu breytunni það er 
hvernig útkoman úr Oulu hjúkrunarþyngdarmælingunni (óháða breytan) er þegar 
flestir hjúkrunarfræðingar segja að ástandið á deildinni sé ásættanlegt með 
PAONCIL mælitækinu (háða  breytan) (Fagerström og Rainio, 1999; Rauhala og 
Fagerström, 2007). 

Samkvæmt rannsókn Rauhala og Fagerström (2007) hafa verið settar auka 
spurningar við PAONCIL mælitækið til þess að skoða hvort að aðrir þættir en þeir 
sem koma hjúkrun sjúklings beint við geta aukið eða dregið úr hjúkrunarþyngd. 
Þessar auka spurningar má sjá á mynd 6.  Þetta eru þættir eins og forysta og 
stjórnun, samvinna á milli mismunandi hópa, eigin hæfileikar og andleg streita. 
Hægt er að merkja við hvert atriði hvort það hafi aukið við eða dregið úr vinnuálagi 
og auk þess er hægt að merkja við ekki neitt og getur það talist sem ekki svarað eða 
engin áhrif. Þessar auka spurningar má sjá á mynd 5 og í mælitæki í fylgiskjali 3.   

• Hjúkrunarstjórnun og skipulagning vinnu 
• Skipulagning á verkefnum 
• Afleysingar 
• Fundir, þjálfun 
• Nemendur 
• Samstarf við lækna  
• Samstarf og samhæfing við aðrar stéttir  
• Samstarf við aðrar deildir 
• Samstarf við samstarfshóp 
• Eigin líðan (þreyta, streita, vanlíðan, áhyggjur)          
• Andlegt álag (endurlífgun, hjúkrun við andlát)           
• Aðrir þættir, þá hverjir

Mynd 5. Viðbót við PAONCIL mælitækið 
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3.3.3 Spurningalisti 

Spurningalistinn sem notaður var til þess að fá mat hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala á því að fylla út NAS, aðlagaða Oulu og PAONCIL 
mælitækin samanstóð af átta spurningum sem hannaðar voru af rannsakanda.  
Fyrirmyndin að spurningalistanum er fengin frá Dr. Sigríði Gunnarsdóttur, 
hjúkrunarfræðingi og lektor.  Hún hefur notað sambærilegan spurningalista við mat 
á mælitækjum og mælitækjaþýðingum.  Spurningalistann má sjá í fylgiskjali 4. 

3.4 Þýðing og staðfæring mælitækja 
Mælitækin sem notuð voru í rannsókninni voru þýdd yfir á íslensku. Þetta voru 
mælitækin NAS og aðlagaða RAFAELA mælitækið (sem samanstendur af aðlöguðu 
Oulu hjúkrunarþyngdarmælitæki og PAONCIL mælitækinu).  NAS og PAONCIL 
mælitækin voru þýdd úr ensku yfir á íslensku og aðlagaða Oulu mælitækið úr 
sænsku yfir á íslensku.  Við þýðingu á mælitækjunum var stuðst við aðferð Brislin, 
(1971; 1986).  Rannsakandi frumþýddi mælitækin og fékk síðan tvo 
hjúkrunarfræðinga til þess að lesa mælitækin yfir til þess að staðfesta orðalag. 
Mælitækin voru síðan lesin yfir og bakþýdd yfir á ensku aftur af Skjal 
þýðingarstofu.  Bakþýðingarnar og upprunalegu mælitækin voru síðan borin saman 
af fjórum hjúkrunarfræðingum.  Þar var skoðað hvort orðalag og innihald frumtexta 
og bakþýðingar væri samsvarandi.  Við skoðun á orðalagi og innihaldi frumtexta og 
frumþýðingar var  notast við matsskala þar sem metið var hvort að: 1) orðalag væri 
það sama, 2) orðalag ólíkt, en innihald og merking texta sú sama eða 3) orðalag ólíkt 
og innihald og merking texta ólíkt.  Niðurstaðan úr þessari athugun varð sú að 
merking allra setninganna hafði haldist í þýðingu og bakþýðingu en að orðalag væri 
í sumum tilfellum ólíkt. Ekki var því farið í frekari breytingar á orðalagi 
mælitækjanna. NAS mælitækið og aðlagaða Oulu mælitækið voru síðan sett á 
tölvutækt form í tölvuforritinu Microsoft Access af Ingibjörgu Richter kerfisfræðingi 
á Landspítala, en PAONCIL mælitækið var haft á pappírsformi sem 
hjúkrunarfræðingar fylltu út mælitækið á.  

3.5 Þýði og úrtak  
Þýði þess hluta rannsóknarinnar þar sem sjúklingar voru metnir með mælitækjunum 
tveimur NAS og aðlagaða OULU mælitækinu voru allir gjörgæslusjúklingar á 
Íslandi.  Úrtakið var allir gjörgæslusjúklingar sem lágu á tveimur gjörgæsludeildum 
Landspítala 1. febrúar – 28. febrúar 2009.  Ekki voru settar neinar takmarkanir við 
aldur, kyn eða innlagnarástæðu við val á sjúklingum í úrtakið.  Hins vegar var haft 
sem skilyrði að sjúklingur hafi legið á gjörgæsludeildinni í að minnsta kosti 12 
klukkustundir á undangengnum sólarhring þegar mæling með mælitækjunum var 
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gerð. Miðað var við að sólarhringurinn næði frá kl. 08 um morgun til 08 morguninn 
eftir.  Hver sjúklingur var skoðaður sem nýr þátttakandi á hverjum degi, það er, 
sjúklingarnir voru metnir með mælitækjunum einu sinni á sólarhring meðan á legu 
þeirra á gjörgæsludeild stóð.  Hver sjúklingur gat því verið metinn oftar en einu 
sinni.  Þar sem verið er að skoða fylgni eða mismun á milli niðurstaðna úr 
mælitækjum, var hver og ein mæling sjálfstæð og óháð fyrri mælingum. Með þessari 
aðferð fékkst stórt úrtak og margar mælingar sem notaðar voru við í tölfræðilega 
úrvinnslu rannsóknarinnar.  

Í þeim hluta rannsóknarinnar þar sem hjúkrunarfræðingar mátu vinnuálag sitt 
með PAONCIL mælitækinu var úrtakið allir hjúkrunarfræðingar sem unnu á 
gjörgæsludeildum Landspítala við Hringbraut og í Fossvogi meðan á rannsókninni 
stóð.  Fjöldi hjúkrunarfræðinga starfandi á gjörgæsludeildunum var samkvæmt 
upplýsingum frá deildarstjórum, 38 á gjörgæsludeild við Hringbraut og 35 á 
gjörgæsludeildinni í Fossvogi.   

3.6 Staðsetning rannsóknar 
Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram á gjörgæsludeildum Landspítala, 
gjörgæsludeild 12B við Hringbraut og gjörgæsludeild E6 í Fossvogi.  
Gjörgæsludeild 12B er 10 rúma deild sem staðsett er á Landspítala við Hringbraut.  
Á deildinni er annast um sjúklinga sem þarfnast gjörgæslumeðferðar í lengri eða 
skemmri tíma eftir til dæmis hjartastopp, alvarlegrar sýkingar, hjartaaðgerðir og 
stórar kviðarholsaðgerðir.  Gjörgæsludeild E6 er 11 rúma deild sem staðsett er á 
Landspítala í Fossvogi.  Á deildinni er annast um sjúklinga sem  þarfnast 
gjörgæslumeðferðar í lengri eða skemmri tíma eftir t.d. slys, alvarlegar sýkingar og 
aðgerðir á heila og taugakerfi.  Í framsetningu á niðurstöðum og umræðum 
rannsóknarinnar verður vísað til gjörgæsludeildarinnar í Fossvogi sem deild 1 og 
gjörgæslu-deildarinnar við Hringbraut sem deild 2. 

3.7 Tímabil rannsóknar  
 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknarinnar fór fram á tímabilinu september 
2008 - maí 2009. Tímaáætlun rannsóknarinnar er sýnd á mynd 6.  
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Mynd 6. Tímarammi rannsóknar 

3.8 Leyfi  
Leyfi fengust fyrir rannsókninni frá Siðanefnd Landspítala (erindi nr. 87/2008), 
framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga á Landspítala,  sviðstjóra hjúkrunar á 
svæfinga- gjörgæslu- og skuðstofusviði og deildarstjórum hjúkrunar á 
gjörgæsludeild við Hringbraut (12B) og gjörgæsludeild í Fossvogi (E6).  Auk þess 
var send tilkynning um rannsóknina til Persónuverndar (nr. S4128/2009) og 
kynningarbréf til yfirlækna og forstöðulæknis gjörgæsludeildanna. Leyfi fyrir 
rannsókninni má sjá í fylgiskjölum 5-9. 

3.9 Kynning rannsóknar og leiðbeiningar fyrir útfyllingu á 
mælitækjum 

Rannsóknin og mælitækin sem notuð voru í rannsókninni voru kynnt fyrir 
hjúkrunarfræðingum á báðum gjörgæsludeildunum í janúar 2009.  Sent var 
kynningarbréf til allra hjúkrunarfræðinga um rannsóknina sem sjá má í fylgiskali 10.  
Þá voru haldnir stuttir fundir þar sem hjúkrunarfræðingum var kynnt rannsóknin og 
mælitækin. Jafnframt var þeim sýnt hvernig þeir ættu að bera sig að við 
mælingarnar, auk þess sem rannsóknin var kynnt á fræðsludegi fyrir 
hjúkrunarfræðinga af báðum gjörgæsludeildum Landspítala. 

Útbúinn var leiðbeiningabæklingur af rannsakanda um útfyllingu á 
mælitækjunum fyrir hjúkrunarfræðinga til þess að nota meðan á rannsókninni stóð 
sem sjá má í fylgiskjali 12.  Leiðbeiningarnar fyrir NAS mælitækið voru byggðar á 
leiðbeiningum Miranda o.fl. (2004) og Gonçalves, Padilha o.fl. (2007).  
Leiðbeiningarnar fyrir aðlagaða Oulu mælitækið voru byggðar á leiðbeiningum á 
sænsku sem rannsakandi fékk frá Lisbeth Fagerström sem er einn af höfundum 
mælitækisins.  
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3.10 Forprófun 
Gerð var forprófun á þýddum mælitækjunum með sjö hjúkrunarfræðingum af báðum 
gjörgæsludeildum Landspítala í byrjun janúar 2009, þremur frá gjörgæsludeild í 
Fossvogi og fjórum frá gjörgæsludeild við Hringbraut.  Tilgangur forprófunarinnar 
var að kanna hvort að mælitækin virkuðu á tölvutæku formi og til að skoða 
áreiðanleika mælitækjanna út frá samræmi svarenda.  Sent var kynningarbréf til 
þátttakanda eftir að deildarstjórar á gjörgæsludeildunum höfðu bent rannsakanda á 
mögulega þátttakendur og má sjá kynningarbréfið í fylgiskjali 11. 

Forprófunin fór þannig fram að gerð var skrifleg lýsing á gjörgæslusjúklingi.  
Hver hjúkrunarfræðingur var beðinn um að nota mælitækin til þess að meta 
sjúklinginn sem þeir fengu upplýsingar um. Miðað var við að samræmi svarenda 
væri að lágmarki 80%. 

3.11 Framkvæmd gagnasöfnunar 
Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram á tímabilinu 1.–28. febrúar 2009, á 
gjörgæsludeildum Landspítala í Fossvogi og við Hringbraut. Gögnum í rannsókninni 
var safnað á eftirfarandi hátt: 
1. Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á morgunvöktum á báðum gjörgæsludeildum 

voru beðnir um að safna gögnum með NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu 
mælitækinu með því að meta sjúklinginn/sjúklingana sem þeir hugsuðu um með 
mælitækjunum út frá þeirri hjúkrun sem þeir höfðu fengið síðastliðinn 
sólarhring.  Þetta var gert með Microsoft Access tölvuforritinu sem mælitækin 
höfðu verið sett upp í eftir kennitölu sjúklings. Þetta var gert allt 
gagnasöfnunartímabilið.  Úr Microsoft Access tölvuforritinu var síðan hægt að 
fá út niðurstöður úr mælingum og einnig  sundurgreiningu á því við hvaða atriði 
hafði verið merkt við  hjá hverjum sjúklingi.  

2. Gagnasöfnun með PAONCIL mælitækinu fór þannig fram að 
hjúkrunarfræðingar voru beðnir um að meta vinnuálag sitt á vaktinni sem var að 
ljúka með PAONCIL mælitækinu með því að merkja við mælitækið á pappír í 
lok hverrar vaktar á tímabilinu 8.-28. febrúar.  Ekki voru persónugreinanleg 
gögn á mælitækinu. Niðurstöður mælinganna voru síðan skráðar inn í 
tölvuforritið Microsoft Excel.  

3. Farið var í legubókhaldskerfið Legu einu sinni á sólarhring til að fá upplýsingar 
um þá sjúklinga sem lágu á gjörgæsludeildunum síðastliðinn sólarhring og 
uppfylltu skilyrði um að vera metnir með hjúkrunarþyngdarmælitækjunum. 
Einnig var skráður aldur, kyn og hvort sjúklingur tilheyrði skuðlækningum eða 
lyflækningum. 
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4. Fengnar voru upplýsingar um fjölda hjúkrunarfræðinga frá deildarstjórum 
gjörgæsludeildanna sem unnu á hverri vakt meðan á gagnasöfnun stóð með 
PAONCIL mælitækinu. 

5. Lagður var stuttur spurningalisti fyrir hjúkrunarfræðinga um mælitækin eftir að 
gagnasöfnun lauk til þess að fá fram mat þeirra á að nota og fylla út mælitækin. 

Rannsakandi var til staðar á báðum gjörgæsludeildunum daglega til þess að styðja 
við og aðstoða við gagnasöfnunina og svara spurningum varðandi hana. Til þess að 
ganga úr skugga um að gögnum hefði verið safnað fyrir alla sjúklinga með báðum 
mælitækjunum yfirfór rannsakandi daglega hvort að allir sjúklingar sem uppfylltu 
skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni hefðu verið metnir með mælitækjunum. Þetta 
var gert með því að bera saman kennitölur þeirra sjúklinga sem flokkaðir höfðu 
verið við upplýsingar úr legubókhaldskerfinu Legu um sjúklinga sem lágu á 
gjörgæsludeildunum.  Ef í ljós kom að svo var ekki hvatti rannsakandi 
hjúkrunarfræðinga til þess að taka þátt í rannsókninni. Ef hjúkrunarfræðingar töldu 
sig ekki hafa þekkingu til eða ekki hafa tíma til þess að meta sjúklingana með 
mælitækjunum aðstoðaði rannsakandi viðkomandi hjúkrunarfræðing við það.  Tekið 
var afrit af niðurstöðum úr mælingum með mælitækjunum daglega yfir í Microsoft 
Excel þar sem gögnin voru flokkuð eftir mælitækjum og deildum.  

3.12 Hreinsun og innsláttur  gagna 
Eftir að gagnasöfnun var lokið yfirfór rannsakandi gögnin og bar saman mælingar í 
Microsoft Access tölvuforritinu saman við lista yfir þá sjúklinga sem legið höfðu á 
gjörgæsludeildum Landspítala.  Eftir hreinsun gagnanna voru gögnin aðlöguð, þar 
sem mælingar með báðum mælitækjunum af báðum deildum, upplýsingar um aldur, 
kyn og hvaða sérgrein sjúklingurinn tilheyrði var sett saman í einn gagnagrunn. 

Svör við PAONCIL mælitækinu voru slegin inn í tölvuforritið Microsoft Excel 
jafnóðum.  Eftir að gagnasöfnun lauk voru gögnin flokkuð eftir dögum og vöktum 
jafnframt því sem þau voru yfirfarin af rannsakanda og borin saman við svarblöðin 
við innslátt.  Gögn frá báðum deildum voru síðan sameinuð í einn gagnagrunn.   

3.13 Úrvinnsla gagna 
Notast var við lýsandi og ályktunartölfræði við úrvinnslu gagna í rannsókninni.  
Notast var við tölvuforritið Microsoft Office Excel 2007® til þess að slá inn gögn og 
til þess að geyma og sameina gögn meðan og eftir að gagnasöfnun var lokið.  
Gögnin voru síðan flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS® 15.0 sem notast var við, við 
úrvinnslu gagna. Í töflu 9 má sjá yfirlit yfir mælitæki, tegund breyta, helstu breytur 
og tölfræðipróf sem notuð voru við úrvinnslu gagna.  
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Tafla 9. Úrvinnsla gagna eftir rannsóknarspurningum 

 

3.14 Siðfræði rannsóknar 
Í dag eru sjúklingar sem liggja á gjörgæsludeildum Landspítala flokkaðir með 
Quadramed sjúklingaflokkunarkerfinu.  Í þessari rannsókn var mælingum með 
tveimur mælitækjum sem mæla hjúkrunarþyngd bætt við.  Rannsakandi telur að með 
þessari rannsókn hafi ekki verið gert neitt sem hafði áhrif á þá meðferð eða hjúkrun 
sem sjúklingarnir fengu. Rannsókninni fylgdu engar meðferðaríhlutanir eða áhætta 
fyrir sjúklinginn.  Því var ekki óskað eftir upplýstu samþykki frá sjúklingum. 
Rannsakandi notaði ekki sjúkraskrá sjúklinga, en hjúkrunarfræðingar sem notuðu 
mælitækin fóru í sjúkraskrá sjúklings, það er sólarhringsblað sjúklings til að fá 
upplýsingar um þá hjúkrun sem sjúklingurinn hafði fengið síðastliðinn sólarhring 
auk þess sem þeir notuðu upplýsingar sem þeir fengu við vaktaskipti frá öðrum 
hjúkrunarfræðingum sem hjúkrað höfðu sjúklingi.  

Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildunum fylltu út PAONCIL mælitækið þar 
sem þeir merktu við á töluskala hvernig þeir mátu vinnuálag sitt á þeirri vakt sem 
var að ljúka. Einnig voru hjúkrunarfræðingar beðnir um að merkja við á sama 
mælitæki við þætti ótengda sjúklingnum og hvort þeir hefðu aukið, minnkað eða 
haft engin áhrif á vinnuálag.  Hjúkrunarfræðingar voru beðnir um að gefa upp 
starfsaldur, en ekki voru persónugreinanleg gögn á spurningalistanum þannig að 
ekki var hægt að rekja svör til einstakra hjúkrunarfræðinga.  Því var ekki óskað eftir 
upplýstu samþykki hjúkrunarfræðinga, en hjúkrunarfræðingar fengu sent 
kynningarbréf um rannsóknina áður en gagnasöfnun hófst sem sjá má í fylgiskjali 6 
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þar sem tekið var fram að útfylling mælitækjanna sem notuð voru í rannsókninni 
jafngilti upplýstu samþykki.  Þátttaka hjúkrunarfræðinga í rannsókninni fól ekki í sér 
neina áhættu fyrir þá.  Ávinningur hjúkrunarfræðinga af því að taka þátt í 
rannsókninni fólst í því að niðurstöður hennar munu væntanlega verða notaðar í 
vinnu við að finna nýtt mælitæki sem metur hjúkrunarþyngd og vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum.  Þetta getur í framtíðinni tryggt að vinnuálag 
hjúkrunarfræðinganna verði metið út frá viðurkenndum mælikvörðum.   

Gögnum með NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu var safnað eftir 
kennitölum til þess að tryggja að gögn hefðu safnast úr báðum mælitækjunum fyrir 
þá sjúklinga sem lágu á gjörgæsludeildunum á þeim tíma sem gagnasöfnun stóð yfir 
og til að hægt væri að bera saman niðurstöður úr báðum kerfum um sjúklingana.  
Meðan á rannsókninni stóð voru öll rannsóknargögn sem innihéldu kennitölur 
sjúklinga geymd á heimasvæði rannsakanda á Landspítala sem einungis rannsakandi 
hafði aðgang að.  Við tölfræðilega úrvinnslu var búið að afmá persónugreinanleg 
ummerki eins og kennitölur og þátttakendur höfðu þátttökunúmer ótengd kennitölu 
þeirra.  Lykillisti með kennitölum og þátttökunúmerum var varðveittur á læstu 
heimasvæði rannsakanda á Landspítala.  Listanum verður eytt að rannsókn lokinni.  
Eingöngu var unnið með ópersónugreinanleg gögn við vinnslu á niðurstöðum 
rannsóknarinnar.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar.  Fyrst er 
þátttakendum lýst og síðan er hverri rannsóknarspurningu svarað fyrir sig og 
niðurstöður kynntar í texta, töflum og myndum. 

4.1 Lýsing á þátttakendum  
Á gagnasöfnunartímabilinu 1.-28. febrúar lágu alls 114 sjúklingar á báðum 
gjörgæsludeildum Landspítala. Af þeim uppfylltu 98 sjúklingar skilyrði fyrir að vera 
metnir með mælitækjum í rannsókninni. Skilyrðið var að sjúklingur hafi legið á 
gjörgæsludeildinni að minnsta kosti 12 klukkustundir á undangengnum sólarhring 
þegar mæling með mælitækjunum var gerð.  Framkvæmdar voru á bilinu 1-23 
mælingar á hverjum sjúklingi og var meðalfjöldi mælinga á sjúkling 3,51 
(SD=4,89).  Meðalaldur þátttakenda var 56,9 ár (SD=20,9).  Kynjaskipting sjúklinga 
var sú að 67,3% (n=66) voru karlar og 32,7% (n=32) konur.  Skipting sjúklinga á 
milli sérgreina lækninga var sú að 43,9% (n=43) tilheyrðu lyflækningum og 56,1% 
(n=55) tilheyrðu skurðlækningum.  Nánari lýsing á einkennum sjúklinga eftir 
deildum má sjá í töflu 10.   

Tafla 10. Einkenni sjúklinga sem metnir voru með mælitækjum 

  Deild 1 Deild 2 
Fjöldi inniliggjandi einstaklinga á rannsóknartímabili 55 59 
Fjöldi sem var metinn með mælitækjum  50 55 
Fjöldi sem uppfyllti skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn 46 52 
Bil fjölda mælinga  1-23 1-22 
Meðaltals fjöldi mælinga á sjúkling 3,54 (SD = 5,11) 3,47 (SD = 4,73) 
Meðalaldur  52,5 ár (SD=21,3)* 60,9 ár (SD=20)* 
Kynjaskipting   

-Karlar 65,2% (n=30) 69,4% (n =34) 
-Konur 34,8% (n =16) 40,6% (n =15) 

Skipting sjúklinga eftir sérgreinum lækninga   
-Lyflækningar 65,2% (n =30) 25,0% (n =13) 
-Skurðlækningar 34,8% (n =16) 75,0% (n =39) 

* Marktækur munur, t(96) = -2,01, p = 0,047. 
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Alls fylltu 73 hjúkrunarfræðingar út PAONCIL mælitækið.  Af þeim voru 33 á 
deild 1 og 40 á deild 2. Starfsaldur hjúkrunarfræðinga sem svöruðu PAONCIL 
mælitækinu var að meðaltali 13,7 ár (SD = 9,4).  Meðal starfsaldur á deild 1 var 15,2 
ár (SD = 9,7) og á deild 2 12,6 ár (SD =  9,0) og var tölfræðilega marktækur munur á 
starfsaldri eftir deildum, t(542) = 3,2, p=0,002.  

4.2 Rannsóknarspurning 1:  Hver er áreiðanleiki íslenskrar 
þýðingar a) NAS mælitækisins og b) aðlagaða Oulu 
mælitækisins?  

Áreiðanleiki NAS mælitækisins og aðlagaða Oulu mælitækisins var metinn með því 
að leggja mat á samræmi svarenda (interrater reliability) og var miðað við 80% 
samræmi í svörum.  Áreiðanleikaprófið var framkvæmt þegar gerð var forprófun á 
þýddum og staðfærðum NAS mælitæki og aðlaga Oulu mælitækinu og fór 
forprófunin fram 19. janúar 2009.  Þátttakendur í forprófuninni voru sjö 
hjúkrunarfræðingar, þrír hjúkrunarfræðingar af gjörgæsludeild í Fossvogi og fjórir af 
gjörgæsludeild við Hringbraut. Forprófunin fór þannig fram að gerð var skrifleg 
lýsing á gjörgæslusjúklingi.  Hver hjúkrunarfræðingur var beðinn um að nota 
mælitækin til þess að meta sjúklinginn sem þeir fengu upplýsingar um. 

Samræmi svarenda eða áreiðanleiki fyrir NAS mælitækið var 89%, 
heildarfjöldi mögulegra svara var 181 og var samræmi hjá svarendum í 163 svörum 
og ósamræmi í 18 svörum.  Í svörum eins þátttakanda voru sex svör sem voru í 
ósamræmi við svör annarra þátttakenda, aðrir voru með eitt-þrjú svör sem voru í 
ósamræmi við svör annara þátttakenda og átti þessi eini þátttakandi því 30% af þeim 
svörum sem var ósamræmi í. Þegar svör hans við mælitækjunum voru tekin út úr 
útreikningum á samræmi svarenda varð samræmið í svörum 92%, heildarfjöldi 
mögulegra svara var 158 og var samræmi í svörum hjá þátttakendum í 146 svörum 
og ósamræmi í 12 svörum. 

Samræmi svarenda eða áreiðanleiki fyrir aðlagaða Oulu mælitækið var 69%, 
heildarfjöldi mögulegra svara var 42 og var samræmi hjá svarendum í 29 svörum og 
ósamræmi í 13 svörum. Í svörun eins þátttakanda voru fimm svör sem voru í 
ósamræmi við svör annarra þátttakenda og átti þessi eini þátttakandi því 38% af 
þeim svörum sem var ósamræmi í. Ekki var um sama aðila að ræða og var með 
ósamræmi í svörum í NAS mælitækinu.  Þegar svörun hans við mælitækjunum voru 
tekinn út úr útreikningnum á samræmi svarenda varð samræmið 78%, heildarfjöldi 
mögulegra svara var 36 og var samræmi í svörum hjá þátttakendum í 28 svörum og 
ósamræmi í átta svörum. 
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4.3 Rannsóknarspurning 2: Hvert er samleitni (convergence) 
réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins? 

Samleitni réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins var metið með því að skoða fylgni 
niðurstaðna úr mælingum þess við niðurstöður úr mælingum með NAS mælitækinu. 
Notast var við Spearman´s rho fylgnistuðulinn þegar skoðuð var fylgni á milli 
niðurstaðna mælinganna og þegar niðurstöður mælinganna úr mælitækjunum höfðu 
verið flokkaðar í 5 flokka.  Samantekt á fylgniútreikningunum má sjá í töflu 11. 

Þegar skoðaðar voru allar 364 mælingarnar sem framkvæmdar voru með 
mælitækjunum í rannsókninni var tölfræðilega marktæk meðalsterk jákvæð fylgni 
milli niðurstöðu úr NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu, r(364)=+0,72 
p=0,000. Dreifing niðurstaðna úr NAS mælitækinu skýrði því 52% af dreifingu 
niðurstaðna aðlagaða Oulu mælitækisins og öfugt, r2=0,52.  Þegar einungis voru 
skoðaðar mælingar á sjúklingum sem lágu inni í 12 – 24 klukkustundir var 
niðurstaðan sú sama, tölfræðilega marktækt jákvæð meðalsterk fylgni var milli 
heildarútkomu úr NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu, r(341)=+0,72, 
p=0,000, r2=0,52.  Þegar niðurstöður fylgnimælinganna voru skoðaðar eftir deildum 
var tölfræðilega marktæk sterk jákvæð fylgni milli niðurstaðna úr NAS mælitækinu 
og aðlagaða Oulu mælitækinu á deild 1, r(164)=+0,75, p=0,000, r2=0,56 þegar 
skoðaðar voru mælingar sem gerðar voru á sjúklingum sem lágu 12-24 
klukkustundir.  Á deild 2 var tölfræðilega marktæk meðalsterk jákvæð fylgni á milli 
niðurstaðna mælinga úr NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu sem gerðar 
voru á sjúklingum sem lágu 12-24 klukkustundir á deildinni, r(177)=0,68, p=0,000, 
r2=0,46 (sjá töflu 11).  

Fylgni milli niðurstaðna mælinga með NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu 
mælitækinu var einnig skoðuð eftir að niðurstöður mælinganna með mælitækjunum 
höfðu verið flokkaðar í 5 flokka. Niðurstöður mælinga úr NAS voru flokkaður eftir 
útkomu.  Tekið var bilið sem niðurstaðan gat verið á, það er 0-177% og skipt í 5 
flokka. Niðurstöður mælinga úr aðlagaða Oulu mælitækinu voru flokkaður niður í 
flokka eins og gert hefur verið í fyrri rannsóknum á Oulu mælitækinu (Fagerström 
og Rauhala, 2004).  Fylgni milli flokka var tölfræðilega marktækt meðalsterk 
jákvæð milli niðurstaðna úr NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu, hvort 
sem skoðaðar voru allar mælingar eða mælingar fyrir einstakar deildir en var talsvert 
lægri heldur en þegar heildarniðurstöður mælinga með mælitækjunum voru 
skoðaðar.  Einnig var fylgnistuðullinn talsvert lægri (sjá töflu 11). 
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Tafla 11. Samantekt fylgniútreikninga á niðurstöðum NAS og aðlagaða Oulu 
mælitækisins 

    

Fjöldi  
(n) 

 

Fylgni 
(r)* 

Fylgni- 
stuðull 
(r2)**** 

Fylgni 
flokka 
(r)*** 

Fylgni-
stuðull 
(r2)**** 

Allar mælingar: Allir 364 0,72** 0,52 0,64** 0,41 
  12-24 klst 341 0,72** 0,52 0,64** 0,41 
Deild 1: Allir 179 0,74** 0,55 0,66** 0,44 
 12-24 klst 164 0,75** 0,56 0,67** 0,45 
Deild 2: Allir 185 0,70** 0,49 0,62** 0,38 
 12-24 klst 177 0,68** 0,46 0,60** 0,36 

* r >0,75 sterk fylgni, r=0,5-0,75 meðalsterk fylgni, r=0,25-0,5 veik fylgni, r<0,25 lítil sem 
engin fylgni (Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2007). 
**Tölfræðilega marktæk fylgni (p=0,000). 
***Fylgni þegar niðurstöður mælinga úr mælitækjunum voru flokkaðar niður í 5 flokka 
hjúkrunarþyngdar. 
****Segir hversu mikið niðurstaða einnar mælingar skýrir dreifingu  á niðurstöðum annarar 
mælingar, r2=0,01-0,15 lítil skýrð dreifing, r2=0,16-0,36 meðal skýrð dreifing, r2=0,37-1,0 
mikil skýrð dreifing (Grimm, 1993). 

4.4 Rannsóknarspurning 3: Hvert er mat hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala á því að fylla út og nota NAS, 
aðlagaða Oulu og PAONCIL mælitækin? 

Spurningalisti þar sem hjúkrunarfræðingar voru beðnir um að merkja við ákveðnar 
fullyrðingar um mælitækin og leiðbeiningar með þeim sem notaðar voru í 
rannsókninni var afhentur 60 hjúkrunarfræðingum (28 á deild 1 og 32 á deild 2) í 
síðustu viku gagnasöfnunarinnar. Í heild fengust svör frá 50 hjúkrunarfræðingum 
eða 87%, (26 eða 93% á deild 1 og 26 eða 81% á deild 2).   

Meirihluti hjúkrunarfræðinganna sagðist vera á bilinu 5-10 mínútur að fylla út 
hvert og eitt mælitæki.  Um 84% hjúkrunarfræðinganna var 5-10 mínútur að fylla út 
NAS mælitækið, 82% aðlagaða Oulu mælitækið og 96% hjúkrunarfræðinga 
PAONCIL mælitækið.  Í töflu 12 má sjá mat hjúkrunarfræðinganna á fullyrðingum 
um leiðbeiningar með mælitækjunum þremur og uppsetningu mælitækjanna.  
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Tafla 12. Mat hjúkrunarfræðinga á mælitækjum rannsóknar 

Fullyrðing 
Mjög sammála/ 

sammála 
Mjög ósammála/ 

ósammála 
Hlut-
laus 

Veit 
ekki 

Leiðbeiningarnar með 
mælitækjunum voru einfaldar 
og auðvelt var að fylgja þeim   

  

• NAS 68,8% 2,1% 18,8% 10,4% 
• Aðlagað Oulu 62,5% 12,5% 14,6% 10,4% 
• PAONCIL 62,0% 18,0% 12,0% 8,0% 

Spurningarnar í mælitækjunum 
voru skýrar og auðvelt að skilja 
þær   

  

• NAS 83,3% 6,3% 4,2% 6,3% 
• Aðlagað Oulu 72,9% 14,6% 6,3% 6,3% 
• PAONCIL 64,0% 24,0% 12,0% 0% 

Það var auðvelt að svara 
spurningunum   

  

• NAS 73,9% 4,3% 15,2% 6,5% 
• Aðlagað Oulu 57,8% 15,5% 20,0% 6,7% 
• PAONCIL 63.8% 17.0% 19.1% 0% 

Uppsetning á mælitækjunum á 
tölvutæku formi var 
aðgengileg*   

  

• NAS 85.4% 8% 6.3% 6.3% 
• Aðlagað Oulu 85.4% 8% 6.3% 6.3% 

*PAONCIL mælitækið var afhent á pappírsformi og því á þessi spurning ekki við PAONCIL 

hér. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir myndu vilja að NAS 
mælitækið eða aðlagað RAFAELA (aðlagað Oulu og PAONCIL) mælitækið yrði 
notað í framtíðinni til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum 
Landspítala merktu 56% við NAS mælitækið, 18% við aðlagað RAFAELA 
mælitækið og 4% við að hvorugt mælitækið yrði notað, en 22% svöruðu ekki 
spurningunni.  Þegar einungis þeir sem svöruðu spurningunni eru teknir með merktu 
72% við NAS mælitækið, 23% við aðlagað RAFAELA mælitækið og 5% við að þeir 
vildu að hvorugt mælitækið yrði notað í framtíðinni við hjúkrunarþyngdar- og 
vinnuálagsmælingar á gjörgæsludeildum Landspítala. 
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4.5 Rannsóknarspurning 4: Hverjar eru niðurstöður 
hjúkrunarþyngdarmælinga úr NAS mælitækinu og aðlagaða 
Oulu mælitækinu hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum 
Landspítala? 

Á gagnasöfnunartímabilinu voru framkvæmdar 364 mælingar með NAS mælitækinu 
og aðlagaða Oulu mælitækinu á 105 af 114 einstaklingum sem lágu á 
gjörgæsludeildum Landspítala.  Því voru framkvæmdar hjúkrunarþyngdar-mælingar 
á 92% af þeim einstaklingum sem lágu á gjörgæsludeildum Landspítala á 
rannsóknartímabilinu.  Eftir að gögn höfðu verið hreinsuð, það er teknar höfðu verið 
út mælingar á sjúklingum sem lágu minna en 12 klukkustundir á gjörgæsludeild 
undangenginn sólarhring þegar mæling var gerð, voru eftir 341 mæling á 98 
sjúklingum.  Af þeim voru 164 mælingar á 46 sjúklingum á  deild 1 og 177 
mælingar á 52 sjúklingum á deild 2.  Fjölda mælinga eftir dögum má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. Fjöldi mælinga eftir dagsetningum 

4.5.1 Niðurstöður mælinga með NAS mælitækinu 

Möguleg niðurstaða úr NAS mælitækinu er 0-177%. Hærri prósenta merkir aukna 
hjúkrunarþyngd og niðurstaða t.d. 100% merkir að sjúklingur hefur þurft hjúkrun 
eins hjúkrunarfræðings síðastliðinn sólarhring.  Niðurstöður hjúkrunarþyngdar-
mælinga með NAS mælitækinu voru á bilinu 29,7–158,6% og var meðaltalið 73,6% 
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(SD=24,2). Á deild 1 voru niðurstöðurnar fyrir NAS á bilinu 29,7–158,6% og 
meðaltalið 76,6% (SD=25,3) og á deild 2 voru niðurstöðurnar fyrir NAS á bilinu 
32,3–138,8% og meðaltalið 70,9% (SD=22,8).  Munur á meðaltali niðurstaðna úr 
NAS mælitækinu eftir deildum reyndist vera tölfræðilega marktækur,                   
t(339)=2,21, p=0,03.  Dreifing niðurstaðna mælinga með NAS mælitækinu var 
neikvætt skekkt, það er flestar mælingar voru að safnast í kringum eða fyrir neðan 
meðaltal þegar allar mælingar voru skoðaðar og einnig þegar skoðaðar voru 
niðurstöður fyrir hvora  deild fyrir sig.  Sjá má dreifingu mælinganna á deildunum 
tveimur á mynd 8. 

 

Dreifing niðurstaðna á deild 1 

 

Dreifing niðurstaðna á deild 2 

Mynd 8. Dreifing mælinga með NAS mælinga á gjörgæsludeildum Landspítala 

Niðurstöður mælinga úr NAS voru flokkaðar í 5 flokka eftir útkomu.  Tekið 
var hæsta mögulega gildi sem niðurstaða NAS gat verið á, það er 177% og skipt í 5 
flokka.  Gildi innan ákveðinna flokka má sjá í töflu 13. Þegar allar mælingar eru 
skoðaðar sést að flestar mælingar eru í flokki 2 (35,5%-70,8%, meðal stig 
hjúkrunarþyngdar) eða 51,6%.  Á deild 1 voru niðurstöður flestra mælinga einnig í 
flokki 2 eða 45,1% og á deild 2 eða 57,6%.  Fjölda mælinga í hverjum flokki  eftir 
deildum má sjá í töflu 13. 

Tafla 13. Niðurstöður úr  mælingum með NAS mælitækinu eftir flokkum  

Flokkur 

Allar 
mælingar, 
fjöldi (%) 

Deild 1, 
fjöldi  
(%) 

Deild 2, 
fjöldi  
(%) 

1. Lágt stig hjúkrunarþyngdar (0-35,4%)  7 (2,1%) 5 (3%) 2 (1,1%) 

2. Meðal stig hjúkrunarþyngdar (35,5% - 70,8%) 173 (51,6%) 74 (45,1%) 102 (57,6%) 

3. Meira en meðal stig hjúkrunarþyngdar (70,9%- 106,2%) 126 (36,1%) 65 (39,6%) 58 (32,8%) 

4. Hátt stig hjúkrunarþyngdar (106,3% - 141,6%) 30 (8,8%) 15 (9,1%) 15(8,5%) 

5. Mjög hátt stig hjúkrunarþyngdar (141,7%- 177%) 1,5%) 5 (3%) 0 
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Munur á meðaltali niðurstaðna mælinga með NAS mælitækinu var skoðaður 
með t-prófi óháðra úrtaka, bæði fyrir allar mælingarnar sem gerðar voru og fyrir 
einstakar deildir eftir sérgrein, kyni og aldri. Þar sem fáir sjúkingar voru ungir og þar 
af leiðandi fáar mælingar framkvæmdar á ungum sjúklingum voru sjúklingarnir 
flokkaðir í tvo flokka út frá miðgildi aldurs sem var 45 ár.  Þegar allar mælingarnar 
eru skoðaðar fannst einungis tölfræðilega marktækur munur á meðaltals niðurstöðu 
mælinga úr NAS milli einstaklinga eftir aldri, það er einstaklingar yngri en 45 ára 
höfðu hærri meðaltals niðurstöðu úr NAS, það er meiri hjúkrunarþyngd en þeir sem 
voru eldri en 45 ára (m=80,8% vs. m=71,3%, t(339)=3,02, p=0,003).  Þegar 
niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir einstökum deildum kom hins vegar í ljós 
tölfræðilega marktækur munur á meðaltals niðurstöðu mælinga úr NAS milli 
sérgreina, eftir kyni og eftir aldri. Á deild 1 voru sjúklingar sem tilheyrðu 
skurðlækningum með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal úr NAS en þeir sem 
tilheyrðu lyflækningum (m=83,7% vs. m=67,5%, t(162)=-4,50, p=0,000), karlar 
með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal en konur (m=79,6% vs. m=70%, 
t(162)=2,28, p=0,024).  Á deild 2 voru sjúklingar sem tilheyrðu lyflækningum með 
tölfræðilega marktækt hærra meðaltal úr NAS en þeir sem tilheyrðu 
skurðlækningum (m=77,6% vs. m=68,4%,  t(175)=2,38, p=0,018), konur með 
tölfræðilega marktækt hærra meðaltal en karlar (m=75,5% vs. m=66,9%, t(175)=-
2,5, p=0,014) og yngri en 45 ára með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal en eldri 
en 45 ára (m=87,5% vs. m=67,6%, t(175)=3,88, p=0,000).  

Einnig var skoðað hvort að fylgni væri milli niðurstaðna úr NAS mælitækinu 
og aldurs. Þegar allar mælingar voru skoðaðar kom fram tölfræðilega marktæk veik 
neikvæð fylgni á milli niðurstaðna úr NAS og aldurs, r(341)=-0,26, p=0,000.  Yngri 
sjúklingar voru líklegri til að hafa háa hjúkrunarþyngd en eldri sjúklingar.  Á deild 1 
var tölfræðilega marktæk lítil sem engin veik neikvæð fylgni á milli niðurstaðna úr 
NAS og aldurs, r(164)=-0,19, p=0,016).  Á deild 2 var tölfræðilega marktæk veik 
neikvæð fylgni milli niðurstaðna úr NAS og aldurs, r(164)=-0,32, p=0,016.  
Samantekt á meðaltali niðurstaðna mælinga með NAS, staðalfrávik mælinga, 
marktækni og fylgni má sjá í töflu 14. 
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Tafla 14. Niðurstöður mælinga með NAS mælitækinu 

      
Meðaltal 

(SD) t df P 
Fylgni 
stuðull 

p fyrir 
fylgni 

Sérgrein Allar  Lyflækningar 71,5% (21,7)      
 mælingar Skurðlækningar 74,8% (25,4) 1,25 339 0,212 
 Deild 1 Lyflækningar 67,5% (17,9)    
  Skurðlækningar 83,7% (30,0) -4,5 162 0,000* 
 Deild 2 Lyflækningar 77,6% (25,6)    
  Skurðlækningar 68,4% (21,3) 2,38 175 0,018** 
Kyn Allar  Karl 73,8% (24,0)    
 mælingar Kona 73,4% (24,6) 0,16 339 0,875 
 Deild 1 Karl 79,6% (25,6)    
  Kona 70,0% (23,5) 2,28 162 0,024** 
 Deild 2 Karl 66,9% (19,8)      
  Kona 75,5% (25,2) -2,5 175 0,014** 
Aldur Allar  1-45 ára 80,8% (25,9)      
 mælingar 46-90 ára 71,3% (20,9) 2,69 339 0,008* -0,263 0,000*** 
 Deild 1 1-45 ára 77,4% (27,2)      
  46-90 ára 76,2% (21,8) 0,26 162 0,793 -0,187 0,016**** 
 Deild 2 1-45 ára 87,7% (26,7)      
    46-90 ára 67,6% (20,3) 4,5 175 0,000* -0,316 0,000*** 
*Marktækur munur, p<0,01 **Marktækur munur, p<0,05 ***Marktæk fylgni, p <0,01 
****Marktæk fylgni, p<0,05 

Þá var skoðað hvort að munur væri á meðaltali niðurstaðna með NAS 
mælitækinu með einhliða dreifigreiningu (ANOVA) eftir vikum á 
gagnasöfnunartímabilinu og hvort mæling ætti við virkan dag eða helgi.  Þegar 
niðurstöður mælinga með NAS mælitækinu voru skoðaðar og bornar saman eftir 
vikum á gagnasöfnunartímabilinu kom fram að meðaltals hjúkrunarþyngd var hæst í 
viku 2, m=76% þegar allar mælingar eru skoðaðar, í viku 2 á deild 1 eða m=81,8% 
og í viku 4 á deild 2 eða m=79,4%. Ekki kom fram tölfræðilega marktækur munur á 
meðaltals hjúkrunarþyngd milli vikna þegar allar mælingar voru bornar saman, eða 
mælingar sem framkvæmdar voru á deild 1 voru bornar saman.  Hins vegar kom 
fram tölfræðilega marktækur munur á meðaltali mælinga með NAS mælitækinu í 
viku 4 (m=79,4%) og viku 3 (m=65,4%), F(176)=3,10, p=0,028, á deild 2.  Meðaltal 
mælinga eftir vikum  og niðurstöður einhliða dreifigreiningar má sjá í töflu 15. 
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Tafla 15. Meðaltal niðurstaðna úr NAS mælitækinu eftir vikum  

Þegar meðaltal niðurstaðna mælinga með NAS mælitækinu voru skoðaðar eftir því 
hvort að mælingin ætti við virkan dag eða helgi kom ekki fram tölfræðilega 
marktækur munur á meðaltali. Sjá má meðaltal mælinganna á virkum dögum og um 
helgar ásamt niðurstöðum einhliða dreifigreinar (ANOVA) í töflu 16.  

Tafla 16. Meðaltal niðurstaðna úr NAS mælitækinu á virkum dögum og um helgar 

4.5.2 Niðurstöður mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu 

Möguleg niðurstaða úr aðlagaða Oulu mælitækinu er 6-24 stig.  Hærri stig merkja 
aukna hjúkrunarþyngd. Niðurstöður allra hjúkrunarþyngdarmælinga með aðlagaða 
Oulu mælitækinu voru á bilinu 6-24 stig og var meðaltalið 13,9 stig (SD=3,4).  Á 
deild 1 voru niðurstöðurnar úr mælingum með aðlagaða Oulu mælitækinu á bilinu 
6–24 stig, meðaltalið 14,4 stig (SD=3,7) og á deild 2 voru niðurstöðurnar fyrir Oulu 
á bilinu 6-24 stig og meðaltalið 13,4 stig (SD=3,0).  Munur á meðaltali niðurstaðna 
úr aðlagaða Oulu mælitækinu milli deilda reyndist vera tölfræðilega marktækur, 
t(339)=2,7, p=0,007.  Dreifing niðurstaðna mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu 
var neikvætt skekkt þegar allar mælingar voru skoðaðar og einnig þegar skoðaðar 
voru niðurstöður fyrir einstakar deildir, það er flestar mælingar voru að safnast í 
kringum eða fyrir neðan meðaltal. Dreifingu niðurstaðna mælinga með aðlagaða 
Oulu mælitækinu á gjörgæsludeildum Landspítala má sjá á mynd 9.   
 

 

Vika 1  
1.2 - 7.2 

(SD) 

Vika 2  
8.2-14.2 

(SD) 

Vika 3 
15.2–21.2 

(SD) 

Vika 4 
22.2-28.2

(SD) 

F df P 

Allar mælingar 72,9%  
(20,5) 

76,0% 
(25,8) 

70,6%  
(26,0) 

74,7%  
(24,1) 

0,81 340 0,490 

Deild 1 78,5%  
(20,0) 

81,8% 
(25,8) 

76,0%  
(31,1) 

69,9%  
(22,7) 

1,67 163 0,175 

Deild 2 67,8%  
(19,8) 

70,9% 
(24,9) 

65,4%* 
(18,8) 

79,4%* 
(24,8) 

3,10 176 0,028* 

 
Helgar 
(SD) 

Virkir dagar 
(SD) 

t df P 

Allar mælingar 73,3% (23,7) 73,8% (24,4) -0,15 339 0,884 
Deild 1 74,5% (25,0) 77,4% (77,4) -0,67 162 0,507 
Deild 2 72,3% (22,7) 70,3% (22,9) 0,52 175 0,604 
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Dreifing mælinga á deild 1   Dreifing mælinga á deild 2 

Mynd 9. Dreifing mælinga úr aðlagaða Oulu mælitækinu á 
gjörgæsludeildum Landspítala 

Niðurstöður mælinga úr aðlagaða Oulu mælitækinu voru flokkaður niður í 5 
flokka eins og gert hefur verið í fyrri rannsóknum á Oulu mælitækinu (Fagerström 
og Rauhala, 2004).  Stig innan mismunandi flokka má sjá í töflu 17.  Þegar allar 
mælingar voru skoðaðar, kom fram að flestar mælingar voru í flokki 2 (9-12 stig) 
eða 34,6%.  Á deild 1 voru flestar mælingar í flokki 3 (13-15 stig) eða 32,8% og á 
deild 2 voru flestar mælingar í flokki 2 eða 34,6%.  Fjölda mælinga í hverjum flokki  
eftir deildum má sjá í töflu 17.  

Tafla 17. Niðurstöður úr mælingum með aðlagaða Oulu mælitækinu eftir flokkum 

Flokkur 

Fjöldi 
mælinga 

deild 1 (%) 

Fjöldi 
mælinga  

deild 2 (%) 
Allar 

mælingar 
1. Lágt stig hjúkrunarþyngdar (6-8 stig) 7 (4,3%) 3 (1,7%) 10 (2,9%) 

2. Meðal stig hjúkrunarþyngdar (9-12 stig) 46 (28,0%) 72 (40,7%) 118 (34,6%) 

3. Meira en meðal stig hjúkrunarþyngdar (13-15 stig) 53 (32,3%) 58 (32,8%) 111 (32,6%) 

4. Hátt stig hjúkrunarþyngdar (16-20 stig) 48 (29,3%) 40 (22,6%) 88 (25,8%) 

5. Mjög hátt stig hjúkrunarþyngdar (21-24 stig) 10 (6,1%) 4 (2,3%) 14 (4,1%) 

Munur á meðaltali niðurstaðna úr aðlagaða Oulu mælitækinu var skoðaður 
með t-prófi óháðra úrtaka, bæði fyrir allar mælingarnar sem gerðar voru og fyrir 
einstakar deildir eftir sérgrein, kyni og aldri. Þegar allar mælingarnar voru skoðaðar 
fannst tölfræðilega marktækur munur á meðaltals-niðurstöðu mælinga úr aðlagaða 
Oulu mælitækinu milli sjúklinga eftir sérgrein og aldri, það er sjúklingar sem 
tilheyrðu skurðlækningum höfðu marktækt hærri niðurstöðu úr aðlagaða Oulu 
mælitækinu og þar með hjúkrunarþyngd, en sjúklingar sem tilheyrðu lyflækningum 
(m=14,2 vs. m=13,2, t(339)=-3,10, p=0,002) og yngri en 45 ára höfðu tölfræðilega 
marktækt hærri meðaltals niðurstöðu úr aðlagaða Oulu mælitækinu, en þeir sem 
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voru eldri en 45 ára (m=14,6 vs. m=13,6, t(339)=3,01, p=0,003).  Þegar 
niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir einstökum deildum kom í ljós tölfræðilega 
marktækur munur á meðaltals niðurstöðu mælinga úr aðlagaða Oulu mælitækinu 
milli sérgreina, eftir kyni og eftir aldri. Á deild 1 voru sjúklingar sem tilheyrðu 
skurðlækningum með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal úr aðlagaða Oulu 
mælitækinu, en þeir sem tilheyrðu lyflækningum (m=15,7 vs. m=12,8, t(162)=-5,79, 
p=0,000) og karlar voru með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal en konur 
(m=14,9 vs. m=13,4, t(162)=2,78, p=0,006). Á deild 2 voru sjúklingar yngri en 45 
ára með tölfræðilega marktækt hærra meðaltal en eldri en 45 ára (14,6 vs. 13,2, 
p=0,026).  

Einnig var skoðað hvort að fylgni væri milli niðurstaðna úr aðlagaða Oulu 
mælitækinu og aldurs.  Þegar allar mælingar voru skoðaðar kom fram tölfræðilega 
marktæk lítil sem engin neikvæð fylgni milli niðurstaðna úr aðlagaða Oulu 
mælitækinu og aldurs, r(177)=-0.19, p =0.000.  Á deild 1 var tölfræðilega marktæk 
veik neikvæð fylgni milli niðurstaðna úr aðlagaða Oulu mælitækinu og aldurs, 
r(164)=-0,26, p=0,001 og á deild 2 fannst ekki tölfræðilega marktæk fylgni á milli 
niðurstaðna úr aðlagaða Oulu mælitækinu og aldurs. Samantekt á meðaltali 
niðurstaðna mælinga úr aðlagaða Oulu mælitækinu, staðalfrávik mælinga, 
marktækni og fylgni má sjá í töflu 18. 

Tafla 18. Niðurstöður mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu 

      
Meðaltals 
stig (SD) t df p  

Fylgni 
stuðull 

p fyrir 
fylgni 

Sérgrein Allar  Lyflækningar 13,2 (2,8)      
 Mælingar Skurðlækningar 14,2 (3,6) -3,10 339 0,002* 
 Deild 1 Lyflækningar 12,8 (2,7)    
  Skurðlækningar 15,7 (3,9) -5,79 162 0,000* 
 Deild 2 Lyflækningar 13,9 (2,8)    
  Skurðlækningar 13,3 (3,0) 1,25 175 0,213 
Kyn Allar  Karl 14,1 (3,6)    
 mælingar Kona 13,6 (2,9) 1,36 339 0,175 
 Deild 1 Karl 14,9 (4,0)    
  Kona 13,4 (2,9) 2,78 162 0,006* 
 Deild 2 Karl 13,2 (2,9)    
  Kona 13,8 (3,0) 1,36 175 0,175 
Aldur Allar  1-45 ára 14,9 (3,9)      
 mælingar 46-90 ára 13,6 (3,1) 2,69 339 0,003* -0,191 0,000*** 
 Deild 1 1-45 ára 15,0 (4,4)      
  46-90 ára 14,1 (3,3) 1,34 162 0,184 -0,260 0,001*** 
 Deild 2 1-45 ára 14,6 (2,8)      
    46-90 ára 13,2 (3,0) 2,25 175 0,026** -0,134 0,070 

*Marktækur munur, p<0,01 **Marktækur munur, p<0,05 ***Marktæk fylgni , p <0,01     
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Þá var skoðað hvort að munur væri á meðaltali niðurstaðna með aðlagaða Oulu 
mælitækinu með einhliða dreifigreiningu (ANOVA) eftir vikum á gagnasöfnunar-
tímabilinu og hvort mæling ætti við virkan dag eða helgi.  Þegar meðaltals 
niðurstöður mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu voru skoðaðar og bornar 
saman eftir vikum á gagnasöfnunartímabilinu kom fram að meðaltals 
hjúkrunarþyngdin var hæst í viku 1, 14,31 stig þegar allar mælingar eru skoðaðar.  
Þegar meðaltalið var skoðað fyrir einstakar deildir kom fram að það var hæst í viku 
1 á deild 1, eða 15,17 stig, en hæst í viku 4 á deild 2, 13,76 stig.  Það kom ekki fram 
tölfræðilega marktækur munur á hjúkrunarþyngd milli vikna þegar allar mælingar 
voru bornar saman eða mælingar sem framkvæmdar voru á deild 1 og deild 2.  
Meðaltal mælinga eftir vikum og niðurstöður einhliða dreifigreiningar (ANOVA) 
má sjá í töflu 19. 

Tafla 19. Meðaltal mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu eftir vikum  

Þegar meðaltal niðurstaðna mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu var skoðað 
eftir því hvort að mælingin ætti við virkan dag eða helgi fannst ekki tölfræðilega 
marktækur munur á meðaltali mælinganna. Sjá má meðaltal mælinganna  á virkum 
dögum og um helgar ásamt niðurstöðu einhliða dreifigreiningar í töflu 20.  

Tafla 20. Meðaltal mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu á virkum dögum og um 
helgar 

 

 

Vika 1  
1.2 - 7.2 

(SD) 

Vika 2  
8.2-14.2 

(SD) 

Vika 3 
15.2–21.2 

(SD) 

Vika 4 
22.2-28.2 

(SD) 

F df p 

Allar mælingar 14,3 stig 
(2,8) 

13,9 stig  
(3,7) 

13,6 stig  
(2,5) 

13,7 stig 
(3,4) 

0,68 340 0,563 

Deild 1 15,2 stig 
(3,0) 

14,7 stig  
(4,3) 

14,1 stig  
(4,0) 

13,7 stig 
(3,4) 

1,25 163 0,293 

Deild 2 13,5 stig 
(2,5) 

13,3 stig  
(3,1) 

13,2 stig  
(2,9) 

13,8 stig 
(3,4) 

0,35 176 0,788 

 Helgar Virkir dagar T df P 
Allar mælingar 14,1 stig (3,2) 13,8 stig (3,4) 0,54 339 0,592 
Deild 1 14,4 stig (3,4) 14,4 stig (3,8) -0,11 162 0,913 
Deild 2 13,8 stig (3,1) 13,3 stig (2,9) 1,01 175 0,314 
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4.6 Rannsóknarspurning 5: Hvernig meta hjúkrunarfræðingar á 
gjörgæsludeildum Landspítala vinnuálag sitt með PAONCIL 
mælitækinu? 

Gögnum með PAONCIL mælitækinu þar sem hjúkrunarfræðingar voru beðnir um 
að meta hjúkrunarþyngd og vinnuálag sitt, var safnað í 2.-4. viku gagnasöfnunar.  
Alls fengust 556 svör við PAONCIL mælitækinu, 237 svör á deild 1 og 319 á deild 
2. Mögulegur fjöldi svara á tímabilinu var 700 (samanlagður fjöldi 
hjúkrunarfræðinga á hverri vakt á gagnasöfnunartímabilinu). Svörun við PAONCIL 
mælitækinu, í heild, eftir deildum og vöktum má sjá í töflu 21.   

Tafla 21. Svarhlutfall við PAONCIL mælitækinu eftir deildum og vöktum 

 Morgunvakt Kvöldvakt Næturvakt Heildarsvörun 
Deild 1 83,1% 68,6% 57,8% 71,6% 
Deild 2 84,0% 82,1% 92,9% 86,4% 

Á 16 svörum eða 3% svara var ekki merkt við á PAONCIL skalann. Möguleg 
stigun á PAONCIL mælitækinu var -3 til +3 þar sem 0 þýðir ásættanlegt vinnuálag 
(sjá má PAONCIL mælitækið í fylgiskjali 10).  Meðaltal allra PAONCIL 
vinnuálagsmælinganna var +0,50 (SD=1,17).  Á deild 1 var meðaltal PAONCIL 
mælitækisins +0,84 (SD=1,06) og +0,25 (SD=1,18) á deild 2 og var munurinn 
marktækur, t(538)=6,09, p=0,000.  Þegar skoðað var hvernig dreifing mælinga með 
PAONCIL mælitækinu var, kom í ljós að í 48% tilvika merktu hjúkrunarfræðingar 
við að vinnuálagið væri ásættanlegt, í 9% tilvika var merkt við að vinnuálagið væri 
frekar lágt eða mjög lágt og í 43% mælinga var merkt við að vinnuálagið væri frekar 
hátt, hátt eða mjög hátt.  Þar af var merkt við í 24% mælinga að vinnuálagið væri 
hátt eða mjög hátt.  Mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu í heild og eftir deildum 
má sjá í töflu 22.  Dreifing mælinga með PAONCIL mælitækinu var því jákvætt 
skekkt, það er flestar mælingar með PAONCIL mælitækinu voru í kringum eða fyrir 
ofan meðaltal þegar skoðaðar voru niðurstöður allra mælinganna og mælinga á 
einstökum deildum (sjá töflu 22).  
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Tafla 22. Mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi með PAONCIL mælitækinu. 

 Deild 1 Deild 2 Heild 
 -3 Mjög lágt 0 1,0% 0,6% 
 -2 Lágt  0 0 0 
  -1 Frekar lágt 6,1% 10,9% 8,9% 
  0 Ásættanlegt 43,9% 51,3% 48,1% 
  +1 Frekar hátt 20,6% 16,3% 18,1% 
  +2 Hátt 23,2% 17,9% 20,2% 
  +3 Mjög hátt 6,1% 2,6% 4,1% 

Mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi var borið saman eftir vöktum, vikum og 
hvort að hjúkrunarfræðingar störfuðu um helgar eða á virkum dögum (sjá töflu 23) 
og eftir starfsaldri (sjá töflu 25).  Þegar borið var saman mat á vinnuálagi eftir 
vöktum og vikum var notuð einhliða dreifigreining (ANOVA) og þegar borið var 
saman mat á vinnuálagi milli virka daga og helga var notað t-próf óháðra úrtaka.  
Þegar skoðað var meðaltal allra PAONCIL mælinganna eftir vöktum, kom fram að 
hjúkrunarfræðingar á kvöldvöktum mátu vinnuálag sitt hærra en hjúkrunarfræðingar 
á næturvöktum og morgunvöktum Á báðum gjörgæsludeildunum mátu 
hjúkrunarfræðingar vinnuálag sitt hæst á kvöldvakt þegar mælingarnar voru 
skoðaðar eftir einstökum deildum.  Munurinn á þessum meðaltölum var hins vegar 
ekki tölfræðilega  marktækur, hvorki þegar allar mælingar voru skoðaðar eða þegar 
mælingar á hvorri deild fyrir sig var skoðuð (sjá töflu 23).   

Hjúkrunarfræðingar mátu vinnuálag sitt hæst að meðaltali í viku 2 þegar allar 
mælingar með PAONCIL mælitækinu voru skoðaðar. Á deild 1 mátu 
hjúkrunarfræðingar vinnuálag sitt hæst að meðaltali í viku 2, en í vikur 4 á deild 2. 
Ekki var tölfræðilega marktækur munur á mati hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu 
milli vikna hvort sem skoðaðar voru allar mælingar eða mælingar á einstökum 
deildum (sjá töflu 23).   

Þá var skoðað hvort að munur væri á mati hjúkrunarfræðinganna á vinnuálagi 
sínu eftir því hvort að þeir ynnu á virkum dögum eða um helgar.  Þegar allar 
mælingar voru skoðaðar kom fram að hjúkrunarfræðingar meta vinnuálag sitt að 
meðaltali tölfræðilega marktækt hærra um helgar (m=+0,76, SD = 1,19), en á 
virkum dögum (m=+0,44, SD = 1,11),  t(498) = 2,71, p = 0,007.  Þegar skoðaðar 
voru niðurstöðurnar fyrir einstakar deildar mátu hjúkrunarfræðingar á báðum 
deildum vinnuálag sitt hærra um helgar en á virkum dögum, en munurinn var hins 
vegar ekki tölfræðilega marktækur (sjá töflu 24).  Meðaltal mælinga með PAONCIL 
mælitækinu eftir vöktum, vikum og hvort að hjúkrunarfræðingar störfuðu um helgar 
eða á virkum dögum má sjá í töflu 23 ásamt niðurstöður úr marktækniútrreikningum. 
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Tafla 23. Meðaltal mælinga með PAONCIL mælitækinu eftir vöktum, vikum og 
helgar vs. virka daga 

      
Meðaltal 

(SD) F*/t** df p 
Vaktir Allar  Morgunvakt +0,45 (1,12)    
 mælingar Kvöldvakt +0,63 (1,29)    
  Næturvakt +0,43 (1,08) 1,48 539 0,229 
 Deild 1 Morgunvakt +0,76 (0,98)    
  Kvöldvakt +1,10 (1,13)    
  Næturvakt +0,68 (1,09) 2,88 227 0,058 
 Deild 2 Morgunvakt +0,17 (1,17)    
  Kvöldvakt +0,31 (1,30)    
  Næturvakt +0,28 (1,05) 0,45 311 0,638 
Vikur Allar  Vika 2 (8.2-14.2) +0,59 (1,16)    
 mælingar Vika 3 (15.2–21.2) +0,41 (1,11)    
  Vika 4 (22.2-28.2) +0,56 (1,14) 1,22 499 0,295 
 Deild 1 Vika 2 (8.2-14.2) +0,93 (1,10)    
  Vika 3 (15.2–21.2) +0,86 (0,97)    
  Vika 4 (22.2-28.2) +0,73 (1,10) 0,70 227 0,499 
 Deild 2 Vika 2 (8.2-14.2) +0,24 (1,18)    
  Vika 3 (15.2–21.2) +0,13 (1,10)    
  Vika 4 (22.2-28.2) +0,39 (1,15) 1,21 271 0,299 
Helgar vs. Allar  Virkir dagar +0,44 (1,11)    
virkir dagar mælingar Helgar +0,76 (1,19) 2,72 498 0,007*** 
 Deild 1 Virkir dagar +0,78 (1,04)    
  Helgar +1,02 (1,11) 1,50 226 0,136 
 Deild 2 Virkir dagar +0,17 (1,09)    
    Helgar +0,48 (1,21) 1,70 270 0,093 

*Einhliða dreifigreining (ANOVA) ** t-próf óháðra úrtaka ***Marktækur munur, p<0,01    

Meðal starfsaldur hjúkrunarfræðinga sem svöruðu PAONCIL mælitækinu var 
13,7 ár (15,2 ár á deild 1 og 12,6 ár á deild 2).  Fjöldi svara eftir starfsaldri má sjá í 
töflu 24.  Starfsaldur hjúkrunarfræðinga var flokkaður í fjóra flokka til þess að hægt 
væri að bera saman niðurstöður mælinga með PAONCIL mælitækinu eftir starfsaldri 
og má sjá flokkunina í töflum 24 og 25.  

Tafla 24. Svörun við PAONCIL mælitækinu eftir starfsaldri 

Starfsaldur Deild 1 (n) Deild 2 (n) Heild (n) 

0-5 ár 42 80 122
6-10 39 94 133
11-20 91 76 167
>20 ár 55 67 122
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Þegar skoðað var mat hjúkrunarfræðinga á báðum deildum á vinnuálagi eftir 
starfsaldri kom fram að hjúkrunarfræðingar með 0-5 ára starfsaldur meta vinnuálag 
sitt hæst. En munurinn á mati hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu eftir starfsaldri 
var ekki tölfræðilega marktækur.  Þegar svörin voru skoðuð eftir hvorri deild fyrir 
sig kom fram að á deild 1 mátu hjúkrunarfræðingar með 0-5 ára starfsaldur 
vinnuálag sitt hæst, en á deild 2 mátu hins vegar hjúkrunarfræðingar með 6-10 ára 
starfsaldur vinnuálag sitt hæst (sjá föflu 25).  Hins vegar var ekki tölfræðilega 
marktækur munur á mati hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu eftir starfsaldri þegar 
meðaltölin voru borin saman með einhliða dreifigreiningu. Niðurstöður mælinga 
með PAONCIL mælitækinu eftir starfsaldri, niðrustöður dreifigreiningar (ANOVA) 
má sjá í töflu 25.   

Tafla 25. Meðaltal mælinga með PAONCIL eftir starfsaldri og niðurstöður 
dreifigreiningar  

   
Meðaltal 

(SD) 
 

F 
 

df p 
Starfsaldur Allar  0-5 ár +0,63 (1,10)    
 mælingar 6-10 ár +0,47 (1,08)    
  11-20 ár +0,44 (1,31)    
  >20 ár +0,52 (1,14) 0,55 527 0,647 
 Deild 1 0-5 ár +1,15 (0,92)    
  6-10 ár +0,76 (0,93)    
  11-20 ár +0,77 (1,13)    
  >20 ár +0,87 (1,12) 1,17 217 0,323 
 Deild 2 0-5 ár +0,32 (1,09)    
  6-10 ár +0,34 (1,12)    
  11-20 ár +0,15 (1,38)    
  >20 ár +0,22 (1,07) 0,44 309 0,723 

Auk þess sem spurt var um vinnuálag með PAONCIL mælitækinu voru 
hjúkrunarfræðingar beðnir að merkja við hvort að ákveðnir þættir sem ekki tengdust 
sjúklingum juku, minnkuðu eða höfðu engin áhrif á vinnuálag þeirra á vaktinni sem 
var að ljúka.  Nánari útlistun á svörum hjúkrunarfræðinga á þáttum sem höfðu áhrif 
á vinnuálag má í töflu 26.  Í töflunni er tilgreint hlutfall þeirra sem merktu við 
viðkomandi þætti af heildarhópnum og eftir mismunandi deildum. 
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Tafla 26. Þættir sem ekki tengjast sjúklingum og höfðu áhrif á vinnuálag  

 

Þegar skoðuð eru svör allra hjúkrunarfræðinga sem svöruðu mælitækinu voru 
flestir sem merktu við að viðkomandi þættir hefðu ekki haft áhrif á vinnuálag sitt.  
Þegar skoðaðir eru þættir sem minnkuðu eða juku vinnuálag var hæst hlutfall 
hjúkrunarfræðingasem merkti við að vinnuaðstaða hefði aukið vinnuálag sitt.  Næst 
hæst hlutfall hjúkrunarfræðinga merkti við að vinnuálag sitt hefði aukist vegna eigin 
líðan.  Þegar svör hvorrar deildar fyrir sig er skoðað sést að á báðum deildum merkti 
hæst hlutfall hjúkrunarfræðinga við að vinnuaðstaða og eigin líðan hefði aukið 
vinnuálag.  Þó er talsverður munur á hlutfalli þeirra sem merkja við að vinnuaðstaða 
hafi aukið vinnuálag, 19,8% á deild 1 og 32,3% á deild 2. Þegar skoðuð eru svör 
þeirra sem merktu við að hvaða þættir minnkuðu vinnuálag þeirra, merkti hæst 
hlutfall hjúkrunarfræðinga við að samstarf við samstarfshóp og næst hæst hlutfall 
hjúkrunarfræðinga við skipulagningu verkefna.  Hæst hlutfall hjúkrunarfræðinga á 
deild 1 merkti við að vinnuálag hefði minnkað vegna samstarfs við samstarfshóp og 
skipulagningar verkefna.  Á deild 2 merkti hins vegar hæst hlutfall 
hjúkrunarfræðonga við að samstarf við samstarfshóp eða  og afleysingar hefðu 
minnkað vinnuálag. 
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5. Umræður 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær túlkaðar 
og ályktanir dregnar af þeim og þær bornar saman við aðrar rannsóknir. Einnig 
verður fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og að lokum um hagnýtingu 
rannsóknarinnar og lagðar fram tillögur að framtíðar rannsóknum.  

5.1 Umfjöllun, túlkun niðurstaðna og ályktun 
Tilgangur rannsóknar var að meta tvö mælitæki, aðlagað NAS og aðlagað 
RAFAELA (aðlagað Oulu og PAONCIL mælitæki) og meta hvort þeirra hentar 
betur til hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum. Gagnasöfnunin stóð í fjórar 
vikur, safnað var hjúkrunarþyngdarmælingum með tveimur mælitækjum NAS 
mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu hjá öllum sjúklingum sem lágu á 
gjörgæsludeild í 12 klukkustundir undangenginn sólarhring þegar mæling með 
mælitækjunum var gerð á  rannsóknartímabilinu.  Hver sjúklingur var skoðaður sem 
nýr þátttakandi á hverjum degi, það er, sjúklingarnir voru metnir með mælitækjunum 
einu sinni á sólarhring meðan á legu þeirra á gjörgæsludeild stóð.  Hver sjúklingur 
gat því verið metinn oftar en einu sinni. Í þrjár vikur á rannsóknartímabilinu mátu 
hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildunum vinnuálag sitt í lok hverrar vaktar með 
PAONCIL mælitækinu  sem ásamt Oulu mælitækinu myndar RAFAELA 
mælitækið.   

5.1.1 Hvort mælitækið hentar betur til hjúkrunarþyngdar- og 
vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum? 
(Rannsóknarspurning 1-3). 

Svör við rannsóknarspurningum 1, 2 og 3 voru notuð til að svara þeirri spurningu 
hvort mælitækið, NAS eða aðlagað RAFAELA hentaði betur til hjúkrunarþyngdar- 
og vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum Landspítala. Rannsóknarspurningarnar 
voru: 1) Hver er áreiðanleiki íslenskrar þýðingar a) NAS mælitækisins og b) 
aðlagaða Oulu mælitækisins?  2) Hvert er samleitni (convergence) réttmæti aðlagaða 
Oulu mælitækisins? 3) Hver er skoðun og reynsla hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala af því að fylla út og nota NAS, aðlagað Oulu og 
PAONCIL mælitækin? 

Þegar áreiðanleiki NAS mælitækisins og aðlagaða Oulu mælitækisins var 
metinn kom í ljós að hann var betri fyrir NAS mælitækið eða 92% samanborið við 
78% hjá aðlagaða Oulu mælitækinu.  Þegar áreiðanleikaprófin voru skoðuð nánar 
kom í ljós að tveir þátttakendur áttu mun fleiri röng svör en aðrir þátttakendur og því 
var ákveðið að taka þeirra mælingar út þegar áreiðanleiki mælitækjanna var metinn. 
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Haft var til viðmiðunar að samræmi svarenda væri yfir 80%, til þess að áreiðanleiki 
mælitækjanna teldist innan marka, en Burns og Groves (2005) segja að ef 
áreiðanleiki mælitækja fari undir það hlutfall þurfi að hafa verulegar áhyggjur af 
áreiðanleika mælitækjanna.  Aðlagaða Oulu mælitækið er rétt undir þessum 
mörkum, en NAS vel yfir þessum mörkum. Þó má geta þess að fjöldi mögulegra 
réttra svara er mun minni í tilfelli aðlagaða Oulu mælitækisins samanborið við NAS 
mælitækið og því þurfti færri röng svör til þess að minnka áreiðanleikann hjá 
aðlagaða Oulu mælitækinu.  Því má draga þær ályktanir út frá áreiðanleika-
prófuninni á mælitækjunum að  bæði NAS mælitækið og aðlagaða Oulu mælitækin 
séu áreiðanleg, en að áreiðanleiki NAS mælitækisins sé meiri en aðlagaða Oulu 
mælitækisins.  Ekki liggja fyrir aðrar rannsóknir sem lagt hafa mat á áreiðanleika 
mælitækjanna út frá samræmi svarenda og því er ekki hægt að bera þessar 
niðurstöður saman við niðurstöður annarra rannsókna.  

Til þess að leggja mat á samleitni réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins var 
ákveðið að bera það saman við NAS mælitækið þar sem lagt hefur verið mat á 
réttmæti þess með klínískri réttmætisprófun á 99 gjörgæsludeildum í 15 löndum 
(Miranda o.fl., 2003).  Til þess að skoða hvort að samleitni réttmæti væri til staðar 
var skoðuð fylgni á milli niðurstaðna mælinga úr NAS og Oulu mælitækjunum.  
Niðurstöður fylgni útreikninganna leiddu í ljós að marktæk meðalsterk jákvæð 
fylgni var á milli niðurstaðna mælinga með NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu 
mælitækinu þegar mælingar hjá öllum sjúklingum sem mældir voru í rannsókninni 
voru bornar saman.  Einnig var marktæk meðalsterk jákvæð fylgni milli niðurstaðna 
úr NAS mælitækinu og aðlagaða Oulu mælitækinu þegar skoðaðar voru niðurstöður 
úr mælingum fyrir þá sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni.  Þegar 
niðurstöðurnar voru skoðaðar var fylgnin sterkari á deild 1 en á deild 2, hvort sem 
niðurstöður fyrir alla sjúklinganna voru skoðaðar eða hjá þeim sem uppfylltu 
skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni.  Út frá þessu má álykta að líkur séu á því að 
sjúklingur sem fær háa niðurstöðu úr mælingu með NAS mælitækinu fá sömuleiðis 
háa niðurstöðu úr Oulu mælitækinu og því hafi Oulu mælitækið samleitni réttmæti 
samanborið við NAS mælitækið. Ekki liggja fyrir aðrar rannsóknir sem lagt hafa mat 
á samleitni réttmæti aðlagaða Oulu mælitækisins og því er ekki hægt að bera þessar 
niðurstöður saman við niðurstöður annara rannsókna.  

Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildunum voru beðnir um að meta skoðun og 
reynslu sína af því að fylla út NAS, aðlagaða Oulu og PAONCIL mælitækin sem 
notuð voru í rannsókninni  með spurningalista.  Þegar svör voru skoðuð, kom fram 
að mikill meirihluti hjúkrunarfræðinga sagðist vera innan við 10 mínútur að fylla út 
hvert mælitæki fyrir sig.  Mun fleiri þátttakendur merktu við að spurningarnar í NAS 
mælitækinu væru skýrar og auðvelt að skilja þær og að auðvelt væri að svara 
spurningum í mælitækinu, samanborið við aðlagaða Oulu  mælitækið og PAONCIL 
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mælitækið.  Þá kom fram í svörum hjúkrunarfræðinganna við spurningalistanum að 
72% þeirra sem svöruðu að þeir vildu að NAS mælitækið og 23% að aðlagaða 
RAFAELA (aðlagað Oulu og PAONCIL mælitæki) yrði notað í framtíðinni til 
hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum Landspítala.  Ekki var 
spurt sérstaklega að því í spurningalistanum hvers vegna hjúkrunarfræðingarnir 
vildu frekar eitt mælitækið umfram annað.  Í svörum hjúkrunarfræðinganna þar sem 
þeir gátu komið með athugasemdir eða auka athugasemdir við spurningunum kom 
fram að þeir þurftu frekar að nota leiðbeiningar við að svara aðlagaða Oulu 
mælitækinu, en NAS mælitækinu og gæti það haft áhrif á svörin. Jafnframt varð 
rannsakandi var við það í samtölum við hjúkrunarfræðinga þegar hann aðstoðaði þá 
við útfyllingu á mælitækjunum að þeim fannst erfiðara að vita hvenær þeir áttu að 
merkja við ákveðin atriði í aðlagaða Oulu mælitækinu og auka spurningarnar í 
PAONCIL mælitækinu, en í NAS mælitækinu.  Þetta finnst rannsakanda gefa 
vísbendingu um að huga þyrfti nánar að hugtakaréttmæti aðlagaða Oulu 
mælitækisins og innihaldi spurninganna í PAONCIL mælitækinu.  Út frá þessu má 
því álykta að hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildum Landspítala finnst auðveldara 
að svara NAS mælitækinu, auðveldara að skilja spurningarnar í NAS mælitækinu og 
að þeir vilji frekar að NAS mælitækið verði notað í framtíðinni til 
hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum Landspítalans.  

Út frá þessum þremur atriðum, það er áreiðanleika, samleitni réttmæti og 
skoðunum  þátttakenda á mælitækinu ályktar rannsakandi að NAS mælitækið henti 
betur en aðlagaða RAFAELA mælitækið til hjúkrunarþyngdar- og 
vinnuálagsmælinga á gjörgæsludeildum.  Rannsakandi telur að til þess að hægt sé að 
nota aðlagað RAFAELA til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum þurfi að framkvæma ákveðnar breytingar á aðlagaða Oulu 
mælitækinu og gera frekari rannsóknir á því.  Aðlagaða Oulu mælitækið hefur 
jákvæða fylgni við NAS mælitækið og virðist því vera réttmætt til 
hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildum.  En út frá áreiðanleikaprófi á 
aðlagaða Oulu mælitækinu og svörum hjúkrunarfræðinga við spurningalista um 
mælitækin virðast hjúkrunarfræðingar eiga erfiðara með að skilja og svara 
spurningum í aðlagaða Oulu mælitækinu og því virðist þurfa að huga að hugtaka 
réttmæti þess. Þegar PAONCIL mælitækið er skoðað virðast það sama eiga við, því 
að einungis rétt rúm 64% svarenda eru sammála þeirri fullyrðingu að auðvelt sé að 
svara spurningum í mælitækinu. Þá vill meirihluti hjúkrunarfræðinga að NAS 
mælitækið verði notað til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala.  Þessi skoðun hjúkrunarfræðinga vegur þungt í 
ályktun rannsakanda þar sem það eru hjúkrunarfræðingar sem koma til með að nota 
það mælitæki sem notað verður til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala.  Ef hjúkrunarfræðingar eiga erfitt með að skilja 
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spurningarnar í mælitækinu og vilja ekki að mælitækið sé notað mun það 
væntanlega draga úr notkun þeirra á mælitækinu og áreiðanleika þeirra mælinga sem 
úr mælitækinu fengjust.   

5.1.2 Niðurstöður mælinga með NAS og Oulu mælitækjunum.   
(Rannsóknarspurning 4). 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á hjúkrunarþyngd á gjörgæsludeildum 
Landspítala, eins og hún var metin með NAS og Oulu mælitækjunum.  Þegar 
niðurstöður rannsóknarinnar á hjúkrunarþyngd eru skoðaðar sést að dreifing 
mælinga úr NAS og Oulu mælitækinu er neikvætt skekkt fyrir bæði mælitækin. 
Þetta þýðir að niðurstöður flestra hjúkrunarþyngdarmælinganna eru að safnast fyrir 
kringum meðaltal eða þar fyrir neðan, en fáar mælingar eru í hæstu gildum. Þetta 
mætti túlka á þann hátt að sjúklingarnir sem lágu á gjörgæsludeildum hafi ekki þurft 
það mikla hjúkrun að nýta þyrfti allan skalann á mælitækjunum og að mælitækið nái 
yfir þá sjúklinga sem þurfa hvað mesta hjúkrun á gjörgæsludeildunum.  Quadramed 
mælitækið sem notað er í dag við hjúkrunarþyngdar-mælingar á gjörgæsludeildum 
Landspítalans hefur einmitt verið gagnrýnt fyrir það að það nái ekki inn þeim 
sjúklingum sem þurfa mesta hjúkrun á gjörgæsludeildunum. Í úrvinnslu 
rannsóknarniðurstaðnanna var einnig skoðað meðaltal hjúkrunarþyngdarmælinga 
með NAS og Oulu mælitækinu eftir deildum, kyni, aldri, sérgrein sem sjúklingur 
tilheyrði, vikum á rannsóknartímabilinu og hjúkrunarþyngd á virkum dögum og um 
helgar.  Þessir þættir voru skoðaðir fyrir allar mælingarnar og fyrir mælingar 
einstakra deilda og var skoðað hvort að marktækur munur væri á niðurstöðum 
mælinganna eftir þessum þáttum.  

Niðurstöður mælinga og þar af leiðandi hjúkrunarþyngdin með báðum 
mælitækjunum var marktækt hærri á deild 1, en á deild 2.  Einungis var verið að 
skoða hjúkrunarþyngdarmælingar hjá sjúklingum sem lágu 12 klukkustundir eða 
meira sólarhringinn áður en mæling var framkvæmd og gagnasöfnun stóð einungis í 
einn mánuð og því ekki hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum að 
hjúkrunarþyngd sé hærri á deild 1. Til þess þyrfti að framkvæma mælingar yfir 
lengri tíma þannig að hægt sé að taka inn í sveiflur sem eru á hjúkrunarþyngd og 
fjölda sjúklinga sem er á gjörgæsludeildum.  Einungis fannst marktækur munur á 
hjúkrunarþyngd með NAS mælitækinu á deild 2 milli 3. og 4. viku á 
gagnasöfnunartímabilinu. Ekki var hins vegar marktækur munur milli annara vikna 
eða þegar niðurstöður mælinga með mælitækjunum var skoðaður eftir því hvort 
mælingarnar áttu við virkan dag eða helgi.   

Þegar niðurstöður allra mælinga með NAS mælitækinu eru skoðaðar sést að 
marktækur munur fannst einungis á milli aldurs, það er sjúklingar yngri en 45 ára 
höfðu hærri hjúkrunarþyngd en þeir sem eldri en 45 ára. Þessu til staðfestingar sést 
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auk þess að marktæk neikvæð fylgni var milli aldurs og hjúkrunarþyngdar með NAS 
mælitækinu. Þegar mælingar einstakra deilda eru skoðaðar sést að talsverður munur 
er á mælingunum.  Sjúklingar sem tilheyrðu skurðlækningum og karlar hafa t.d. 
marktækt hærri hjúkrunarþyngd en sjúklingar sem tilheyra lyflækningum og konur á 
deild 1 meðan þessu er öfugt farið á deild 2.  Tölfræðilega marktæk lítið veik fylgni 
var hins vegar milli aldurs og hjúkrunarþyngdar á báðum deildum.   

Einungis hefur verið birt ein rannsókn á ensku þar sem greint er frá 
niðurstöðum mælinga með NAS mælitækinu en það er rannsókn Padilha o.fl. 
(2008).  Meðaltals niðurstaða mælinga í þeirri rannsókn var 67,2%.  Niðurstöður  
þessarar rannsóknar sýndu hins vegar að meðaltals niðurstaða úr mælingum með 
NAS mælitækinu var 73,2%.  Þetta er ekki mikill munur og þýðir í rauninni það 
sama, það er að sjúklingar á gjörgæsludeildunum í báðum rannsóknunum þurftu að 
meðaltali hjúkrun eins hjúkrunarfræðings á vakt á sólarhring.  Aðferðafræði þessara 
rannsókna er  talsvert ólík. Í rannsókn Padilha o.fl. (2008) voru teknar meðaltals 
niðurstöður fyrir hvern sjúkling meðan á gjörgæsludvöl stóð og reiknað meðaltal af 
þeim, en í þessari rannsókn var tekið meðaltal allra sjúklinga sem lágu meira en 12 
klukkustundir á gjörgæsludeild sólarhringinn áður en mæling var gerð. Aðrar birtar 
rannsóknir á NAS mælitækinu hafa verið birtar á spænsku, ítölsku og portúgölsku 
og því aðeins aðgengilegir útdrættir úr þeim rannsóknum.  Þessar rannsóknir hafa 
ólíka aðferðafræði miðað við þessa rannsókn og einnig eru sjúkrahúsin sem 
rannsóknirnar eru gerðar á ólík.  Ef meðaltals niðurstöður mælinganna með NAS 
mælitækinu í þeim rannsóknum eru bornar saman við niðurstöður þessarar 
rannsóknar sést að niðurstöðurnar eru talsvert hærri í þessari rannsókn, fyrir utan 
rannsókn Lucchini o.fl. (2008) sem sýndi meðaltals niðurstöðu NAS 76,2%.  

Þegar niðurstöður allra mælinga með aðlagaða Oulu mælitækinu í þessari 
rannsókn eru skoðaðar sést að sjúklingar sem tilheyrðu skurðlækningum höfðu 
marktækt hærri hjúkrunarþyngd en sjúklingar sem tilheyrðu lyflækningum og 
sjúklingar yngri en 45 ára höfðu marktækt hærri hjúkrunarþyngd en sjúklingar eldri 
en 45 ára.  Niðurstöður einstakra deilda eru ólíkar eins og í NAS mælitækinu.  Á 
deild 1 voru sjúklingar sem tilheyrðu skurðlækningum með hærri hjúkrunarþyngd en 
sjúklingar sem tilheyrðu lyflækningum og var þessu öfugt farið á deild 2. Karlar 
voru síðan með hærri hjúkrunarþyngd úr aðlagaða Oulu mælitækinu á deild 2, en 
sjúklingar yngri en 45 ára voru með marktækt hærri hjúkrunarþyngd en sjúklingar 
eldri en 45 ára á deild 2.   

Ekki hafa verið framkvæmdar rannsóknir áður á aðlagaða Oulu mælitækinu og 
því er ekki nein sambærileg rannsókn til þess að bera niðurstöður þessarar 
rannsóknar við. Lundgrén-Lane og Suomiminen (2007) notuðu þó upprunalega Oulu 
mælitækið í rannsókn á gjörgæsludeild. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru 
svipaðar Lundgrén-Lane og Suomiminen að því leyti að flestir sjúklingarnir í báðum 
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rannsóknunum eru í flokki II og III.  Fæstir eru í flokki V í rannsókn Lundrén-Laine 
og Suomimien, en fæstir í flokki I í þessari rannsókn.  Í rannsókn Lundrén-Lane og 
Suomiminen var veik jákvæð fylgni aldurs, kyns og hjúkrunarþyngdar en í þessari 
rannsókn var veik neikvæð fylgni milli aldurs og hjúkrunarþyngdar.  Sterk fylgni var 
á milli hjúkrunarþyngdar og niðurstaðna úr TISS flokkun (r=+0.57) í rannsókn 
Lundgrén-Lane og Suomiminen, en TISS gat einungis gert grein fyrir um 32% af 
meðal hjúkrunarþyngdinni með Oulu mælitækinu.  Í þessari rannsókn var 
tölfræðilega marktæk meðalsterk fylgni milli niðurstaðna úr aðlagaða Oulu og NAS 
mælitækjunum (r=+0,72) og getur NAS  gert grein fyrir 52% af meðal 
hjúkrunarþyngdinni með aðlagaða Oulu mælitækinu. 

5.1.3 Mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi (Rannsóknarspurning 5). 

Þegar niðurstöður úr vinnuálagsmælingum eru skoðaðar kemur fram að í stórum 
hluta mælinganna  eða 48% merktu hjúkrunarfræðingar við að vinnuálag sitt væri 
ásættanlegt og 42% að vinnuálagið sé frekar hátt, hátt eða mjög hátt. Munurinn á 
mati hjúkrunarfræðinga  á vinnuálagi sínu er talsverður þegar niðurstöður 
mælinganna eru skoðaðar eftir deildum.  Á deild 1 mátu fleiri vinnuálag hátt til mjög 
hátt en á deild 2 og einnig mátu færri á deild 1 vinnuálagið ásættanlegt. Athygli 
vekur hversu fáir meta vinnuálag sitt lágt til mjög lágt.   

Þegar niðurstöður vinnuálagsmælinganna með PAONCIL eru skoðaðar í 
samhengi við niðurstöðurnar úr hjúkrunarþyngdarmælingunum með NAS og Oulu 
mælitækjunum  kemur í ljós að hjúkrunarþyngdarmælingarnar voru einnig marktækt 
hærri með báðum mælitækjunum á deild 1 en á deild 2.  Þegar mat 
hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu með PAONCIL mælitækinu er borið saman við 
niðurstöður NAS og aðlagaða Oulu mælitækjanna, kemur í ljós að hjúkrunar-
fræðingar eru að meta vinnuálag sitt hæst í sömu vikum og meðaltals 
hjúkrunarþyngdin með NAS mælitækinu er hæst.  Þetta á bæði við þegar allar 
mælingar eru skoðaðar og þegar mælingar fyrir hvora deild fyrir sig eru skoðaðar. 
Þegar þessi samanburður er gerður milli PAONCIL og aðlaga Oulu mælitækisins 
kemur í ljós að hæsta mat á vinnuálagi og hæsta meðaltals hjúkrunarþyngd er í sömu 
vikum fyrir allar mælingar og á deild 2.  Þetta á hins vegar ekki við sömu vikurnar á 
deild 1.  Þó ber að geta þess að ekki var tölfræðilega marktækur munur á milli vikna 
á mati hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu.  Þetta virðist þó gefa vísbendingu um að 
NAS hjúkrunarþyngdarmælitækið sé næmara á að meta hjúkrunarþyngd, alla vega 
þegar það er borið saman við mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru einnig skoðaðar eftir vöktum, vikum, hvort 
unnið væri um helgar eða virka daga og einnig eftir starfsaldri.  Helstu 
niðurstöðurnar sem vekja athygli þar voru að ekki var marktækur munur á mati 
hjúkrunarfræðinga eftir vikum á rannsóknartímabilinu. Fram kom marktækur munur 
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á vinnuálagi eftir vöktum þegar allar mælingar voru bornar saman og voru það 
hjúkrunarfræðingar á kvöldvöktum sem mátu vinnuálag sitt hærra, en 
hjúkrunarfræðingar á næturvöktum, en ekki þegar mælingar á hvorri deild fyrir sig 
voru skoðaðar.  Þegar munur á milli mats á vinnuálagi var skoðað eftir því hvort 
unnið væri á virkum dögum eða um helgar kom fram að hjúkrunarfræðingar um 
helgar mátu vinnuálag sitt marktækt hærra um helgar en á virkrum dögum. Þessi 
munur var einnig til staðar á báðum deildunum en hann var einungis tölfræðilega 
marktækur á deild 2. Starfsaldur hjúkrunarfræðinga sem fylltu út mælitækið var 
breiður eða 0 til >20 ár.  Þegar allar mælingar á vinnuálagi voru bornar saman eftir 
starfsaldri kom fram að hjúkrunarfræðingar með 0-5 ára starfsaldur meta vinnuálag 
sitt hærra en hjúkrunarfræðingar með hærri starfsaldur en ekki var marktækur munur 
á mælingunum.  Á deild 1 voru það einnig hjúkrunarfræðingar með 0 til 5 ára 
starfsaldur sem mátu vinnuálag sitt hæst en á deild 2 voru það hjúkrunarfræðingar 
með 6-10 ára starfsaldur sem mátu vinnuaálag sitt hæst.   

Ekki hafa verið birtar rannsóknir þar sem PAONCIL mælitækið hefur verið 
notað á gjörgæsludeildum.  Eina rannsóknin sem birt hefur niðurstöður úr mælingum 
með PAONCIL mælitækinu er rannsókn Rauhala og Fagerström (2007) á 877 
hjúkrunarfræðingum á 31 almennum legudeildum.  Meðaltals niðurstaða 
mælinganna með PAONCIL í þeirri rannsókn var +0,29. Í þessari rannsókn var 
niðurstaðan talsvert hærri eða um +0,5.  Einnig sýnir rannsókn Rauhala og 
Fagerström (2007) að fleiri merktu við að vinnuálag sitt væri hátt en lágt sem er í 
samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Í rannsókn Fagerström o.fl. (2000) er 
greint frá  því að hjúkrunarfræðingar merki oft við ásættanlegt vinnuuálag (eða 0) í 
22,7% mælinga. Hlutfallið er þó ekki jafn hátt og í þessari rannsókn þar sem 48% 
merkja við 0. Fagerström o.fl. (2000) benda á í sinni rannsókn að mikilvægt sé að 
hjúkrunarfræðingar nýti allan skalann við mat sitt á vinnuálagi þannig að hann nýtist 
saman með Oulu mælitækinu til þess að hægt sé að ákvarða kjör 
hjúkrunarþyngdarstig. Þar sem mælingar með PAONCIL mælitækinu í þessari 
rannsókn var jákvætt skekkt og stórt hlutfall hjúkrunarfræðinga merkti við 
ásættanlegt ástand var ekki hægt að framkvæma línulega aðhvarfsgreiningu til þess 
að komast að því hvert kjör hjúkrunarþyngdarstig á hjúkrunarfræðing væri.  

Hjúkrunarfræðingar höfðu einnig möguleika á því að merkja við þætti ótengda 
sjúklingi sem jók, minnkaði eða hafði engin áhrif á vinnuálag þeirra.  Flestir merktu 
við að þessir þættir sem gefnir voru upp hefðu engin áhrif á vinnuálag sitt, hvorki til 
aukningar eða minnkunar.  Þegar hlutfall þeirra sem tóku afstöðu er skoðað, kemur í 
ljós að hæst hlutfall merktu við að vinnuaðstaða og eigin líðan hefði aukið vinnuálag 
og hæst hlutfall að samstarf við samstarfshóp og skipulagning verkefna hefði 
minnkað vinnuálag.  Athygli vekur að talsvert fleiri á deild 2 eða 32,3% merktu við 
að vinnuálag yki vinnuálag en hlutfallið var 19,8% á deild 1.  Þetta gæti skýrst af því 
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að húsnæðið sem deildirnar er ólíkt og húsnæðið á deild 2 er mun eldra og minna en 
á deild 1. Þá virðist samstarfshópur hjúkrunarfræðinga á deildunum skipta miklu 
máli í að draga úr vinnuálagi.  Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við 
niðurstöður Rauhala og Fagerström (2007) sést að eigin líðan veldur oftast auknu 
vinnuálagi á almennum deildum í Finnlandi meðan það er næst algengasta atriðið á 
gjörgæsludeildum í þessari rannsókn.  Næst algengasti þátturinn sem olli auknu 
vinnuálagi en jafnframt sá þáttur sem næst oftast minnkaði vinnuálag á deildum í 
Finnlandi voru nemar.  Sá þáttur sem minnkaði vinnuálag á almennum deildum í 
Finnlandi var samstarf við samstarfshóp sem er sama niðurstaða og í þessari 
rannsókn.  

5.2 Hagnýting rannsóknar 
Rannsóknin er frumrannsókn á hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælingum á 
gjörgæsludeildum á Íslandi.  Rannsóknin er jafnframt fyrsta rannsóknin sem gerð er 
á aðlöguðu Oulu mælitæki sem notað hefur verið á gjörgæsludeildum í Finnlandi og 
PAONCIL mælitækinu sem hingað til hefur einungis verið notað á almennum 
legudeildum. Hagnýting rannsóknarinnar felst í því að með henni er veitt innsýn inn 
í hjúkrunarþyngd og mat hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu á gjörgæsludeildum á 
Íslandi.  Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að nýta í frekari vinnu við að finna 
hentugt mælitæki sem er réttmætt og áreiðanlegt fyrir gjörgæsludeildir Landspítala.  
Quadramed mælitækið sem notað er í dag hefur verið gagnrýnt af stjórnendum og 
hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildunum þar sem það er talið henta illa til 
hjúkrunarþyngdarmælinga á gjörgæsludeildunum.  Niðurstöður rannsóknarinnar 
nýtast einnig þegar vinna verður hafin aftur við að forpófa RAFAELA mælitækið á 
deildum Landspítala, en þeirri vinnu var frestað vegna fjárskorts vorið 2009.  
Rannsakandi hefur einnig öðlast reynslu af mælitækinu við gagnasöfnun þessarar 
rannsóknar sem mun nýtast í þessari vinnu.  Þá má nýta niðurstöður rannsóknarinnar 
í að bæta þá þætti sem valda því að vinnuálag hjúkrunarfræðinga eykst og skoða 
hvernig hægt sé að nýta betur þá þætti sem hjúkrunarfræðingar telja að hafi minnkað 
vinnuálag þeirra.  

5.3 Takmarkanir rannsóknar 
Hjúkrunarþyngdarmælingum með NAS og Oulu hjúkrunarþyngdar-mælitækjunum 
var safnað í einn mánuð og því er ekki hægt að alhæfa um að sjúklingarnir sem lágu 
á gjörgæsludeildunum á rannsóknartímabilinu séu dæmigerðir fyrir þá sjúklinga sem 
að öllu jöfnu liggja á gjörgæsludeildunum.  Þá er heldur ekki hægt að alhæfa um að 
hjúkrunarþyngdin á tímabilinu sé dæmigerð fyrir gjörgæsludeildirnar.  Til þess að 
hægt væri að alhæfa um þetta þyrfti að safna gögnum yfir lengra tímabil og um fleiri 
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sjúklinga.  Þá voru ekki framkvæmdar tölfræðilegar styrktar mælingar (power 
analysis) í rannsókninni til þess að áætla hversu margar mælingar hefði þurft til þess 
að hægt væri að alhæfa um niðurstöðurnar þar sem ekki hefur verið framkvæmd 
sambærileg rannsókn og þessi áður.   

Mælitækin sem notuð voru í rannsókninni hafa ekki verið notuð áður í 
íslenskri þýðingu og er það takmörkun á rannsókninni. Einnig hefur annað 
mælitækið, aðlagað RAFAELA eða upprunalega mælitækið ekki verið notað áður í 
rannsókn á hjúkrunarþyngd á gjörgæsludeildum og því er ekki til staðar reynsla í að 
nota mælitækið í rannsókn eins og þessari.   Samkvæmt niðurstöðum þessarar 
rannsóknar virtist þátttakendum finnast erfiðara að skilja og svara spurningum í 
aðlagaða RAFAELA mælitækinu og staðfestir það að mati rannsakenda þessa 
takmörkun á rannsókninni.  

Rannsakandi hafði einn umsjón með gagnasöfnuninni og fékk 
hjúkrunarfræðinga á deildunum til þess að fylla út hjúkrunarþyngdarmælitækin NAS 
og Oulu fyrir þá sjúklinga sem þeir voru að hugsa um út frá þeirri hjúkrun sem þeir 
höfðu fengið síðasta sólarhring.  Þessi rannsóknaraðferð hefur ákveðnar 
takmarkanir. Við mælinguna studdust hjúkrunarfræðingar við skrifaðar upplýsingar 
um sjúklinginn á t.d. sólarhringsblaði þar sem lífsmörk sjúklingsins og það sem gert 
er fyrir hann er skráð og við munnlegar upplýsingar sem þeir höfðu fengið í 
munnlegu rapporti frá öðrum hjúkrunarfræðingi. Þær upplýsingar sem 
hjúkrunarfræðingar studdust við voru því misjafnar allt eftir því hversu góð skráning 
um viðkomandi sjúkling hafði verið og hversu gott rapport þeir höfðu um 
sjúklinginn.  Þá fylltu hjúkrunarfræðingar mælitækin mismunandi oft út og urðu því 
mis vel þjálfaðir á tímabilinu í að meta sjúklinga með mælitækjunum.  Þetta getur 
hafa haft mismikil áhrif á útfyllingu mælitækjanna þar sem áreiðanleiki 
mælitækjanna metinn með samræmi svarenda var betri fyrir NAS mælitækið en 
Oulu mælitækið.   

Rannsakandi var til staðar á gjörgæsludeildunum meðan á rannsókninni stóð 
og getur það bæði talist styrkur og takmörkun á rannsókninni.  Það telst styrkur að 
því leyti að hjúkrunarfræðingar gátu leitað til rannsakanda eftir aðstoð og hann gat 
þá leiðbeint þeim við útfyllingu á mælitækjunum, en galli að því leyti að með því gat 
rannsakandi haft áhrif á hvernig hjúkrunarfræðingar fylltu út mælitækin.  
Rannsakandi mat það hins vegar svo að það skipti meira máli að mælitækin væru 
rétt fyllt út og að hjúkrunarfræðingarnir gætu leitað eftir aðstoð hjá honum við 
útfyllingu mælitækjanna heldur en að hann gæti hugsanlega haft áhrif á 
gagnasöfnunina.  Rannsakandi gætti að því að spyrja hlutlausra spurninga þegar 
hann aðstoðaði hjúkrunarfræðinga við að fylla út mælitækið til þess að komast að 
því hvaða atriði væri viðeigandi að merkja við í mælitækjunum.  
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Takmörkun rannsóknarinnar felst einnig í því að með henni er ekki verið að 
gefa heildarmynd af hjúkrunarþyngd og vinnuálagi hjúkrunarfræðinga á 
gjörgæsludeildum Landspítala.  Einungis voru teknar inn í rannsóknina 
hjúkrunarþyngdarmælingar fyrir sjúklinga sem lágu í 12 klst eða lengur á 
gjörgæsludeildunum.  Þetta var gert þar sem mælitækin eru hönnuð til þess að meta 
hjúkrunarþyngd fyrir sólarhring en mælingar fyrir sjúklinga sem lágu 12-24 klst 
voru teknar með til þess að skoða hvort að þær mælingar væru að einhverju leyti 
ólíkar mælingum hjá þeim sem lágu 24 klst. Við tölfræðilega úrvinnslu reyndist það 
ekki vera.  Rannsóknin er frumrannsókn á hjúkrunarþyngd og vinnuálagi á 
gjörgæsludeildum á Íslandi.  Í upphaflegum tilgangi var ætlunin að bera saman 
útkomu hvað varðar mönnun og mönnunarþörf á gjörgæsludeildunum. Eftir ráðgjöf 
frá tölfræðingi og meistaranefnd rannsakanda var ákveðið að til þess að gera það 
þyrfti rannsóknin að verða viðameiri og ná yfir lengri tíma.  Slík stærð á rannsókn 
rúmaðist ekki innan þess ramma sem þessari rannsókn var settur.  Tilgangur 
rannsóknarinnar var því að meta tvö mælitæki, en ekki endilega að segja til um 
heildar hjúkrunarþyngd eða vinnuálag á gjörgæsludeildunum tveimur sem 
rannsóknin fór fram á.  Þrátt fyrir takmarkanir rannsóknarinnar er hún talin hafa 
þjónað tilgangi sínum og svarað þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram.   

5.4 Tillögur að frekari rannsóknum 
Í rannsókninni var safnað upplýsingum um hjúkrunarþyngd á gjörgæsludeildum og 
vinnuálag hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum, en aðeins hluti af þeim var 
notaður til þess að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í þessari 
rannsókn.  Rannsakandi telur því að hægt sé að nýta gögnin úr þessari rannsókn til 
frekari rannsókna.  Hægt væri að nota gögnin til þess að skoða hvaða þætti 
hjúkrunarfræðingar merktu oftast við í mælitækjunum og hvaða athafnir 
hjúkrunarfræðingar eru að verja mestu af tíma sínum í.  Einnig væri áhugavert að 
skoða mælingar fyrir hvern og einn sjúkling, hver þróun mælinganna er frá innlögn 
til útskriftar og hvort að munur sé á mælingunum þegar meðaltal fyrir hvern og einn 
sjúkling er skoðað. Áhugavert væri að skoða nánar þá þætti sem hjúkrunarfræðingar 
merktu við í PAONCIL mælitækinu þegar þeir voru beðnir um að merkja við hvort 
og þá hvaða þættir ótengdir sjúklingi juku, minnkuðu eða höfðu engin áhrif á 
vinnuálag þeirra.  Rannsakandi mun skoða þessa þætti eftir að vinnu við þessa 
rannsókn lýkur.  Þegar og ef Landspítalinn ákveður að nota annað af mælitækjunum 
sem notuð voru í þessari rannsókn til hjúkrunarþyngdar- og vinnuálagsmælinga á 
gjörgæsludeildum væri hægt að gera frekari rannsóknir á niðurstöðum mælitækisins 
og bera þær saman við niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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Fylgiskjal 1 – Nursing Activities Score (NAS) mælitæki 



 

 

Fylgiskjal 2 – Aðlagað Oulu mælitæki 
 

1) Undirbúningur og samhæfing hjúkrunar 
Flokkur A (1 stig) – Mat og framkvæmd hjúkrunaráætlunar. 
Flokkur B (2 stig) – Gerð hjúkrunaráætlunar fyrir vöknunarsjúkling, endurskoðun á hjúkrunaráætlun. 
Flokkur C (3 stig) – Gerð hjúkrunaráætlunar fyrir gjörgæslusjúkling, skipulagning hjúkrunar og meðferðar 
tekur tíma. 
Flokkur D (4 stig) – Gerð hjúkrunaráætlunar fyrir sjúkling með fjölþætt vandamál. 
 
2) Öndun, blóðrás og einkenni sjúkdóms 
Flokkur A (1 stig) – Sjúklingur þarfnast vöktunar á mikilvægum líffærakerfum eða sjúkdómseinkennum. 
Flokkur B (2 stig) – Sjúklingur þarfnast nákvæmrar vöktunar á öndun, blóðrásarkerfi og sjúkdómseinkennum. 
Flokkur C (3 stig) – Ástand sjúklings er óstöðugt og þarfnast stöðugrar vöktunar. Tæki og lyf þarf til að 
styðja við mikilvæg líffærakerfi. 
Flokkur D (4 stig) – Ástand sjúklings er tvísýnt. 

 
3) Næring og lyfjagjöf 
Flokkur A (1 stig) – Fylgjast þarf með næringarinntöku og vökvajafnvægi sjúklings.  
Flokkur B (2 stig) – Sjúklingur þarfnast hjálpar með vökvainntöku, næringu og viðhald vökvajafnvægis. 
Flokkur C (3 stig) – Truflun í vökva- og elektrólýtajafnvægi sjúklings krefst meðferðar. 
Flokkur D (4 stig) – Truflanir í vökva- og elektrólýtajafnvægi sjúklings krefjast fjölþættrar meðferðar. 
 
4) Persónulegt hreinlæti og útskilnaður   
Flokkur A (1 stig) – Sjúklingur þarfnast aðstoðar við persónulegt hreinlæti. 
Flokkur B (2 stig) – Sjúklingur þarfnast meiri aðstoðar við persónulegt hreinlæti, engin stór vandamál. 
Flokkur C (3 stig) – Persónulegt hreinlæti sjúklings krefst meiri tíma vegna fleiri vandamála. 
Flokkur D (4 stig) – Persónulegt hreinlæti sjúklings krefst margra hjúkrunarstarfsmanna og mikils tíma. 
 
5) Hreyfing, virkni, svefn og hvíld  
Flokkur A (1 stig) – Sjúklingur þarfnast hjálpar, stuðnings og hvatningar þegar hann ætlar að hreyfa sig. 
Flokkur B (2 stig) – Sjúklingur þarfnast meiri aðstoðar við ýmsar athafnir og til að hann geti hvílst. 
Flokkur C (3 stig) – Sjúklingur þarfnast mikillar aðstoðar við að hreyfa sig og starfsmenn hjálpa sjúklingi við 
félagslegar athafnir. 
Flokkur D (4 stig) – Mikinn tíma og samvinnu ólíkra fagstétta þarf til að uppfylla þarfir sjúklings fyrir hvíld 
og hreyfingu. 
 
6) Kennsla, leiðsögn í meðferð, eftirfylgd og andlegur stuðningur 
Flokkur A (1 stig) – Sjúklingur og aðstandendur þarfnast munnlegra og/eða skriflegra upplýsinga um 
sjúkdóm og meðhöndlun hans. 
Flokkur B (2 stig) – Sjúklingur og/eða aðstandendur þarfnast meiri upplýsinga og stuðnings. 
Flokkur C (3 stig) – Sjúklingur og/eða aðstandendur þarfnast mikils tíma, upplýsingar, hvatningar og 
stuðnings. 
Flokkur D (4 stig) – Sjúklingur og/eða aðstandendur þarfnast hnitmiðaðra og endurtekinna upplýsinga,  
leiðsagnar og stuðnings. 



 

 

Fylgiskjal 3 – PAONCIL mælitæki 
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Fylgiskjal 4 – Spurningalisti 
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Fylgiskjal 5 - Leyfi frá Siðanefnd Landspítala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fylgiskjal 6 - Bréf frá Persónuvernd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fylgiskjal 7 - Tilkynning til Persónuverndar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fylgiskjal 8 –  
Leyfi frá hjúkrunar- og lækningaframkvæmdastjórum Landspítala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Fylgiskjal 9 -  
Leyfi frá sviðstjóra hjúkrunar á SGS- sviði Landspítala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Fylgiskjal 10 –  
Kynningarbréf til þátttakenda í forprófun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Fylgiskjal 11 –  
Kynningarbréf til hjúkrunarfræðinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fylgiskjal 12 –  
Leiðbeiningabæklingur fyrir útfyllingu á mælitækjum  
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