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1 Inngangur 

Réttindi sjúklinga og skyldur heilbrigðisstarfsfólks eru gerð greinagóð skil í Lagasafni Íslands.  

Samkvæmt þeim eiga sjúklingar rétt á bestu mögulegu þjónustu sem völ er á hverju sinni.  Traust 

samskipti milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns eru því mjög mikilvæg.  Þar sem starfsmaður beitir 

bestu mögulegu þekkingu sem völ er á hverju sinni miðað við ástand sjúklings og samskiptin skulu 

vera af fullri virðingu og fordómaleysið algjört (1). 

Margir einstaklingar eru að verða æ meðvitaðri um eigin heilsu og með aukinni tækni leitar fólk sér 

upplýsinga um gjörvallan heim um leiðir til þess að efla eigið heilbrigði, fyrirbyggja sjúkdóma og jafnvel 

leiðir til þess að líða vel.  Þessir upplýstu einstaklingar gera þar af leiðandi auknar kröfur um að taka 

þátt í eigin meðferð og að fá fullnægjandi fræðslu þess efnis og samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga 

ber heilbrigðisstarfsfólki að virða það (1). 

Ef sjúklingar eiga að geta verið virkir þátttakendur í meðferð sinni og umönnun verða 

upplýsingarnar og fræðslan sem þeim eru gefnar að vera skýrar, skiljanlegar og í góðu samræmi.  Það 

kemur fátt í stað góðra samskipta augliti til auglitis (2).  Til að mynda getur léleg upplýsingagjöf og stirð 

samskipti haft veruleg áhrif á ánægju sjúklingsins (3).  Það sem einkennir þá örugga og góða 

heilbrigðisþjónustu sem um leið stuðlar að því að sjúklingurinn sé ánægður er að réttur sjúklingur fái 

rétta meðferð á réttum tíma, þegar hann vill og þarf á því að halda.  Einnig að koma í veg fyrir að atvik 

eigi sér stað og að meðferð sé í samræmi við nýjustu þekkingu (4).   

Að minni bestu vitund er lítið vitað um reynslu sjúklinga af þjónustu á myndgreiningardeild 

Landspítala og reynsla sjúklinga á veittri þjónustu á myndgreiningardeild Landspítala hefur ekki, svo 

vitað sé, verið könnuð né heldur á öðrum stöðum þar sem myndgreiningarþjónusta er veitt á Íslandi.  

Það er því mikil þörf á rannsókn sem þessari til þess að fá einhverja mynd á starfsemina sem er í 

gangi, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð.  Það er þá hægt að fara í umbótastarf eða halda áfram 

að gera góða hluti, allt eftir niðurstöðum rannsóknar. 

Þessi rannsókn fjallar um könnun á veitta þjónustu á myndgreiningardeild Landspítala þar sem 

farið er meðal annars í hvort viðunandi upplýsingar og fræðsla um myndgreiningarrannsókn séu 

veittar, athugun á biðtímum og viðmóti starfsfólks. 

1.1 Fræðilegur bakgrunnur 

Við skoðun á vísitölu notenda heilbrigðisþjónustu í Evrópu árið 2014 hefur heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

verið að standa sig ágætlega, en staða hennar lækkar árlega á meðan umbætur eiga sér stað í öðrum 

löndum.  Árið 2015 var Ísland með sama stigafjölda og árið 2014 og 2013, það er 818 stig af 1000 

mögulegum, 80 stigum á eftir Hollandi sem trónir á toppnum.  Flest önnur lönd hækkuðu stigafjölda 

sinn og því er Ísland að fara niður listann.  Til þess að fá einhverja mynd á heildarafköst 

heilbrigðisþjónustu í Evrópu og í hversu mikilli þróun hún er, þá var aðeins eitt land með fleiri en 800 

stig þegar fyrsta mæling var gerð árið 2006 og árið 2014 voru níu ríki komin yfir 800 stig (5). 
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Til þess að sporna við þessari þróun fór Landspítali af stað með innleiðingu á straumlínustjórnun 

árið 2011.  Með straumlínustjórnun hefur tekist að gera þjónustu og ferla öruggari og skilvirkari en 

áður (6).  Megin markmiðið með innleiðingu þessarar aðferðafræði er að: 

• Auka öryggi sjúklinga og minnka sóun 

• Bæta starfsanda og samskipti 

• Samtvinna starf allra stjórnenda á Landspítala 

• Samþætta straumlínustjórnun og gæða- og umbótastarf innan Landspítala 

• Hanna nýjan spítala (7) 

Með innleiðingu á straumlínustjórnun og byggingu nýs Landspítala mætti áætla að Ísland myndi 

hækka aftur upp vísitölustiga notenda heilbrigðisþjónustu í Evrópu.  Landspítali hefur nú starfsemi á 

17 stöðum í um 100 byggingum á Reykjavíkursvæðinu (8).  Þessar byggingar eru gamlar, henta illa og 

eru stundum heilsuspillandi, ásamt því að mikið er um flutninga, bæði sjúklinga og starfsfólks, á milli 

bygginga.  Öryggi sjúklinga og starfsfólks er ógnað (9).  Íslendingum og öldruðum er að fjölga sem 

leiðir til meiri eftirspurnar sem spítalinn nær ekki að anna.  Að fá spítalann allan til þess að starfa sem 

eina heild, á sama stað, með góða vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk og ekki síst góðri aðstöðu fyrir 

sjúklinga má gera ráð fyrir að öryggi og starfsemi spítalans muni þróast í rétta átt (8).  Grunnatriði 

aðferðafræði straumlínustjórnunar er annars vegar stöðugar umbætur, það er að allt starfsfólk hjálpast 

að við að bæta þjónustuna og að gera störf og starfsaðstæður skilvirkar.  Hins vegar er það að koma í 

veg fyrir og útrýma sóun.  Sóun skilar engu virði fyrir sjúklinginn.  Það er sjúklingurinn sem skilgreinir 

virði þjónustunnar og til þess þarf heilbrigðisstarfsfólk að gera það sem er virðisaukandi fyrir 

sjúklinginn (10). 

Landspítali virðist ekki vera eina vandamálið.  Í skýrslu frá Euro Health Consumer Index (ECHI) 

koma fram ráðleggingar fyrir umbætur á Íslandi.  Þar segir að aðgengi að lyfjum sé ekki nægjanlega 

gott og að biðtími eftir að komast að hjá heimilislækni sé langur ásamt biðtíma í áætlaðar 

skurðaðgerðir (5).  Vegna þessara biðtíma eftir að komast að hjá heimilislækni mætti kannski draga þá 

ályktun að fleiri leiti á slysa- og bráðamóttöku Landspítala sem ef til vill eiga heima hjá heimilislæknum 

og þar með eykst einnig álagið á Landspítala. 

1.1.1 Þjónustukannanir í heilbrigðiskerfinu 

Nokkrar þjónustukannanir hafa verið gerðar innan Landspítala meðal sjúklinga og/eða upplifun 

aðstandanda.  Árið 2012 var gerð þjónustukönnun á viðhorfi fullorðinna legudeildasjúklinga til þjónustu 

á Landspítala í heild.  Fengin var ráðgjöf við undirbúninginn frá Picker Institude Europe sem sér um 

þjónustukannanir fyrir National Health Service (NHS) í Englandi og fékk síðar leyfi fyrir notkun 

spurningalistans á Landspítala.  Lagskipt slembiúrtak var notað við val á þátttakendum og voru það 

sjúklingar 18 ára og eldri sem höfðu útskrifast af legudeild skurðlækningasviðs, lyflækningasviðs eða 

kvennadeild kvenna- og barnasviði á tímabilinu febrúar-apríl 2012.  Útilokaðir voru sjúklingar af 

dagdeildum, líknardeild, sængurkvennadeild og legudeild geðsviðs.  Sendir voru út 1200 

spurningalistar og var svarhlutfall 47%.  Af þeim sem svöruðu voru 91% sem fannst 

heilbrigðisstarfsfólk koma fram við sig af virðingu og heilt yfir voru svörin jákvæð sem lúta að 
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spítalanum.  Hins vegar breyttust svörin þegar upplýsingar til sjúklinga eða aðstandenda voru lagðar 

fyrir, en þó var meirihluti jákvæður í garð heilbrigðisstarfsfólks (11).  Það var síðan á sama tíma ári 

seinna sem þessi könnun var endurtekin.  Þá voru 1100 spurningalistar sendir út og var svarhlutfall 

56%.  Það er ekki hægt að draga þá ályktun að svipaður sjúklingur væri líklegri eða ólíklegri til þess að 

hafa fengið betri eða lakari þjónustu við samanburð þessarar tveggja rannsókna þar sem niðurstöður 

hafa ekki verið staðlaðar með tilliti til mismunandi samsetningar hópanna, en heilt yfir virðast 

niðurstöður vera svipaðar.  Þess ber að geta að ekki var athugað með marktækan mun kannananna 

(12). 

Í byrjun árs 2012 var gerð þjónustukönnun á Hjartagátt Landspítala.  Megin tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf sjúklinga sem leituðu aðstoðar á Hjartagátt, ásamt því að kanna 

ánægju með veitta þjónustu, viðmót, miðlun upplýsinga og framkomu starfsfólks.  Spurningalistinn var 

byggður á Patient Satisfacation Questionnaire III, sem var saminn af John E Ware.  Spurningalistinn 

var þróaður til þess að meta ánægju einstaklinga með veitta heilbrigðisþjónustu.  Listinn var sendur til 

485 einstaklinga sem leituðu á Hjartagátt á tímabilinu 1.janúar til 29.febrúar.  Undanskildir þátttöku 

voru einstaklingar undir 18 ára aldri, þeir sem bjuggu erlendis og þeir sem höfðu komið á Hjartagátt 

innan 12 mánaða.  Svarhlutfall þessarar rannsóknar var 57%.  Rannsóknin kom vel út og var innra 

samræmi hátt í öllum kvörðum spurningalistans, fyrir utan einum þar sem 25% einstaklinga fannst 

útskýringar á einkennum ekki fullnægjandi, ásamt því að eftirfylgni var ábótavant.  Það má því draga 

þá ályktun að þrátt fyrir að Hjartagátt sé starfseining sem vinnur í ákveðnum verkferlum þar sem 

áhersla er lögð á hraða og skilvirka þjónustu og þar að auki gætu slíkir verkferlar haft áhrif á samskipti 

læknis og sjúklings, að þá virðast sjúklingar ánægðir með þjónustuna sem þeir fá, þó eftirfylgni og 

útskýringar á einkennum sé ábótavant (13). 

Árið 2014 var gerð rannsókn á upplifun mæðra á stuðningi og fræðslu, ásamt því að kanna upplifun 

af fjölskylduvirkni og ánægju með heilbrigðisþjónustu.  Lýsandi þverskurðarsnið var rannsóknarsnið 

rannsóknarinnar og voru þátttakendur valdir með hentugleikaúrtaki 123 foreldra barna sem fengu 

heilbrigðisþjónustu á Barnaspítala Hringsins.  Lagðir voru fyrir þrír spurningalistar og voru aðeins svör 

frá mæðrum skoðuð, sem var 46% af 49% svarhlutfalli.  Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

mæður barna sem börðust við langvinna sjúkdóma upplifðu marktækt meiri stuðning en þær mæður 

sem börðust sjálfar eða annar í fjölskyldunni við veikindi.  Þær mæður sem töldu sig hafa fengið 

fræðslu um sjúkdóm barnsins upplifðu marktækt meiri stuðning en þær sem ekki töldu sig hafa fengið 

fræðslu.  Mæður barna sem ekki taka lyf reglulega né heldur legið á spítala áður upplifðu meiri ánægju 

með upplýsingagjöf er varðar sjúkdóm barnsins og meðferðina.  Það má því álykta að fræðsla hafi 

áhrif og bæti upplifun af stuðningi, ásamt því að hafa áhrif á ánægju með þjónustu (14). 

Árið 2004 var gerð rannsókn til að kanna viðhorf, þekkingu og ánægju almennings á svæði 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands á Egilsstöðum til þeirrar þjónustu sem stofnunin veitir.  Rannsóknin 

var megindleg og var mælitækið spurningalisti sem var hannaður af rannsakendum.  Sendir voru út 

145 spurningalistar og var svarhlutfall 56,2%.  Þýðið voru íbúar 18 ára og eldri sem höfðu lögheimili í 

póstnúmerum 700, 701 og 720 í desember 2003.  Úrtakið var valið með kerfisbundnu slembiúrtaki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru á þá leið að 75% af þeim sem svöruðu voru ánægðir með 

þjónustuna og starfsfólkið.  Niðurstöður sýndu einnig að það var ekki eins mikil ánægja með lokun 
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fæðingardeildar og hvað það var erfitt að fá tíma hjá lækni, ásamt því að þörf væri á að stofnunin 

kynnti þjónustu sína betur (15). 

Árið 2007 var gerð rannsókn undir yfirskriftinni Ánægja foreldra með þjónustu á barnadeildum 

Barnaspítala Hringsins.  Þátttakendur voru foreldrar 422 barna á fjórum legudeildum og einni dagdeild 

barna.  Lagður var fyrir spurningalisti sem er fimmgildur Likert-kvarði, sem er kvarði þar sem beðið er 

um að merkja við að hve miklu leyti þátttakendur voru sammála eða ósammála staðhæfingum á 

skalanum 0-5.  Staðhæfingarnar voru jákvæðar og voru alls 35 talsins er snéru að þjónustu og 

aðbúnaði, hjúkrunarfræðingum, læknum og leikmeðferðaraðilum, ásamt því að foreldrum var boðið að 

bæta við athugasemdum í eigin orðum.  Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir foreldrar 

voru ánægðir með nánast öll atriði listans, en einnig voru nokkur atriði þar sem ekki var nægjanlega 

mikil ánægja og voru það atriði sem snéru að húsgögnum, samstarfi starfsfólks, samráði starfsfólks við 

foreldra, upplýsingagjöf til foreldra og þekkingu lækna á sjúkrasögu barns.  Það má því draga þá 

ályktun að bæta megi góða þjónustu á barnadeildum (16). 

Árið 2009 var gerð rannsókn á þjónustugæðum og lífsstílsbreytingum.  Þjónustukönnun innan 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  Megin markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort 

þjónustugæði hafi áhrif á árangur forvarnarstarfs heilsugæslulækna og hjúkrunarfræðinga hvað varðar 

lífsstílssjúkdóma.  Mælitækið sem stuðst var við var aðlöguð útgáfa af SERVQUAL, sem gerir ráð fyrir 

fimm gæðavíddum; áreiðanleika, trúverðugleika, svörun og viðbrögðum, hluttekningu og áþreifanleika.  

213 skjólstæðingar tóku þátt á sex heilsugæslustöðvum í Reykjavík.  Niðurstöður sýndu að almenn 

ánægja ríkti með heilbrigðisþjónustuna og var sterkt samband á milli ánægju og upplifunar á 

þjónustugæðum.  Eftir hvatningu eða fræðslu frá lækni eða hjúkrunarfræðingi höfðu fjórðungur breytt 

lífsstíl sínum.  Niðurstöður leiddu einnig í ljós að hvorki heildaránægja skjólstæðinga, samskiptaþættir 

heilbrigðisstarfsfólks né heldur skynjuð þjónustugæði hafa áhrif á lífsstílsbreytingar.  Mögulegt er að 

úrtakshópurinn telji sig ekki þurfa á lífsstílsbreytingum að halda eða þá að lítið sé lagt upp úr 

forvarnarviðtölum á heilsugæslum.  Það var tekið fram að helsti veikleiki rannsóknarinnar var að 

úrtaksstærðin var lítil og að þörf væri á að rannsaka forvarnir lífsstílssjúkdóma á heilsugæslum betur 

(17). 

Rannsókn á ljósmæðraþjónusu fyrstu vikuna eftir fæðingu var gerð árið 2002.  Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna viðhorf mæðra til sængurleguþjónustu fyrstu mikilvægu vikuna eftir fæðingu.  

Bornar voru saman niðurstöður annars vegar vegna heimaþjónustu ljósmæðra eftir snemmútskrift og 

hins vegar þjónustu sængurlegudeildar Landspítala þar sem sjúkrahúsdvöl var lengri.  Sendur var 

spurningalisti á 400 konur sem valdar höfðu verið með kerfisbundnu tilviljunarkenndu úrtaki, samtals 

200 úr hvoru þjónustuformi fyrir sig, sem höfðu fætt börn á Landspítala á tímabilinu september til 

desember.  Svarhlutfall var 67% úr heimaþjónustu og 62% úr sængurlegudeild.  Á heildina litið leiddu 

niðurstöður í ljós að meirihluti kvennanna gáfu jákvætt viðhorf til þessarar þjónustu.  Marktækur munur 

var þó á viðhorfum kvennanna eftir rannsóknarhópum þar sem konur sem þáðu heimaþjónustuna 

höfðu almennt jákvæðara viðhorf til þjónustunnar ef niðurstöður úr öllum kvörðum voru bornar saman 

(18). 

Ánægja foreldra með þjónustu á Barnadeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) var 

rannsökuð árið 2006.  Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf foreldra barna sem leggjast 
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inn á Barnadeild FSA til þjónustu deildarinnar.  Rannsóknaraðferðin var megindleg og var mælitækið 

spurningalisti sem hafði verið forprófaður á Barnaspítala Hringsins.  Þýðið í rannsókninni voru foreldrar 

allra barna á aldrinum 0-18 ára sem lögðust inn á tímabilinu febrúar-mars.  25 foreldrar voru fengnir til 

þess að svara spurningunum við útskrift barna þeirra, en þau fengu einnig tækifæri á skriflegum 

athugasemdum.  Niðurstöður sýndu að almennt finnst foreldrum þjónustan framúrskarandi eða mjög 

góð, en misánægðir voru þeir með útskriftarferlið og ófullnægjandi fræðslu (19). 

Rannsókn sem var gerð í Nígeríu árið 2015 fjallar um starfshætti geislafræðinga.  Markmið 

þessarar rannsóknar var að skilja frá sjónarhorni sjúklinga siðferðislega hegðun geislafræðinga.  

Spurningalisti var lagður fyrir 200 þátttakendur á tveimur sjúkrahúsum.  145 sjúklinga af almennum 

spítala og 155 sjúklinga af einkareknum spítala.  Niðurstöður leiddu í ljós að í sumum tilfellum skorti 

geislafræðinga siðferðilega starfshætti og útskýrðu rannsóknirnar ekki nægjanlega vel fyrir sjúklingum 

sínum.  Niðurstöður leiddu einnig í ljós ánægju með faglega vinnu á meðan rannsókn stóð.  Á heildina 

litið virtust sjúklingarnir ánægðari með þjónustuna á einkarekna sjúkrahúsinu (20). 

Heilt yfir má segja að fólk sé frekar ánægt með heilbrigðisþjónustu þó svo að huga megi að leiðum 

til þess að auka þátttöku í rannsóknum.  Þetta viðfangsefni er eitthvað sem er þarft að rannsaka til 

þess að varpa ljósi á það sem í gangi er.  Hérna kemur einnig í ljós hvað spurningalistar geta verið 

gott mælitæki við rannsóknir sem þessar.  Í öllum rannsóknum hér að ofan varpaði spurningalistinn 

ljósi á þá þætti sem bæta þyrfti í þjónustu til sjúklinga og/eða aðstandanda. 

1.2 Megindleg rannsóknaraðferð 

Til þess að fá einhverja sýn á veruleikann eru gerðar rannsóknir.  Vísindin hafa velt fram og til baka 

hvernig og hvar veruleikans skyldi leitað og ekki er endilega víst að besta leiðin sé enn fundin.  

Auguste Comte setti fram hugmynd snemma á nítjándu öld um svonefnda staðreyndahyggju.  

Staðreyndahyggja byggir á því að lögð er fram kenning um það hvernig eitthvað er og/eða gæti litið út 

í raunveruleikanum.  Út frá þessari kenningu eru prófaðar tilgátur.  Svo hægt sé að mæla hvort 

tilgáturnar standist verða þær að vera í aðgerðarbundnu samhengi.  Gögnum er síðan safnað, sem þá 

annað hvort styðja tilgáturnar eða hrekja þær.  Til þess að geta sagt hvort kenningin og tilgáturnar 

standist eða ekki er sett fram ályktun út frá gögnunum.  Við rannsóknir af þessu tagi er oft vandasamt 

að aðgerðabinda kenningarnar.  Þegar rannsakendur ætluðu sér að skoða veruleika sem háður var 

persónulegri upplifun ákveðinna einstaklinga og beita við það hlutlægri vísindalegri aðferð lentu þeir 

oftar en ekki í þessum vanda.  Rétt um miðja tuttugustu öld hættu menn að reyna að mæla og fóru 

þess í stað að reyna að setja sig inni í umhverfi og hugarheim viðfangsefnisins.  Þarna eru komnar 

fram tvær rannsóknaraðferðir, annars vegar megindleg aðferð og hins vegar eigindleg aðferð.  Munur 

þessara tveggja aðferða er sá að megindleg aðferð byggir á því sem hægt er að telja og mæla, finna 

meðaltöl og dreifingu hópa og hvernig þeir tengjast sín á milli.  Úrtakið í þessari aðferð er stórt og 

tæknin sem er notast við eru tilraunir, lokuð viðtöl, kannanir, úrvinnsla fyrirliggjandi gagna eða 

gátlistaathugun, svo eitthvað sé nefnt.  Eigindleg aðferð byggir á því hvernig einstaklingarnir í 

hópunum upplifa eitthvað ákveðið viðfangsefni.  Úrtakið er lítið og tæknin sem er til dæmis notuð eru 

opin viðtöl, rýnihópar, þátttakendaathugun eða vettvangsathugun (21). 
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Í þessari rannsókn er notast við spurningalista við gagnasöfnun og kallast sú aðferð megindleg 

rannsóknaraðferð.  Þá eru lagðar fram spurningar til ákveðins hóps þátttakenda við gagnasöfnun og 

má því segja að spurningalisti sé mælitæki.  Að beita spurningalista við rannsókn getur verið flókið og 

þarf að huga að mörgum atriðum þegar verið er að búa hann til (21). 

1.2.1 Gerð spurningalista 

Markmiðið með spurningakönnunum er að fá alla þátttakendurna til þess að skilja og svara öllum 

spurningunum á sama hátt og rannsakandinn sjálfur skilur hann.  Mælitækið getur orðið ónákvæmt og 

gefið villur í niðurstöður ef þátttakendur hafa mismunandi skilning á tilteknum spurningum, því verður 

að vanda vinnuna við byggingu listans vel og verður hann að vera bæði áreiðanlegur og réttmætur.  

Mikilvægt er að nota einfalt orðalag, skýrar spurningar og að uppsetning listans sé góð.  Því 

auðveldara sem það er fyrir þátttakendur að svara spurningunum, því viljugra verður fólk til þess að 

svara, það þreytist síður og það leggur sig betur fram, sem leiðir til betri svörunar (21). 

Þegar verið er að hanna spurningalista þarf að huga að mörgu og forðast annað.  Einföld orð og 

skýrar spurningar er það mikilvægasta til þess að markmiðum okkar með spurningakönnun sé náð.  

Spurningarnar þurfa að vera efnislega réttar, spyrja skal um eitt efnisatriði í hverri spurningu.  Það sem 

forðast skal eru skammstafanir, spurningar með tvöfaldri neitun og einnig skal varast leiðandi 

spurningar.  Svarmöguleikarnir eru ekki síður mikilvægir, en það skiptir til dæmis miklu máli hvaða 

möguleikar eru í boði, fjöldi þeirra og orðalag, ásamt því hvaða kvarði er notaður og samræmi á milli 

svarmöguleika og efni spurningar (21). 

Eitt af megin markmiðum við gerð spurningalistans er að gera þátttakanda auðvelt að svara 

listanum, þá skiptir röð spurninganna einnig máli, en hún getur haft áhrif á nákvæmni svara.  

Þátttakandinn á að geta svarað án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því, þar sem hann veit við hverju á 

að búast í hverri spurningu fyrir sig og að hann þurfi ekki að fletta fram og til baka (21). 

1.3 Myndgreiningarrannsóknir 

Myndgreiningarrannsóknir gegna oft lykilhlutverki til dæmis við greiningu og stigun sjúkdóma.  

Myndgreiningarþjónusta er veitt víðsvegar um landið, á sjúkrahúsum, heilsugæslum og á einkareknum 

stofnunum, en það er mismunandi hvers lags myndgreining er í boði á hverjum stað.  Allar 

myndgreiningarrannsóknir eiga það sameiginlegt að sjúklingur þarf að liggja kyrr.  Það er því mikilvægt 

að hann fái góða fræðslu um framkvæmd rannsóknarinnar og að það fari vel um hann, til þess að 

koma í veg fyrir myndgalla vegna hreyfióskerpu, og þar af leiðandi endurtekningu rannsóknar og 

geislaálags.  Í þessu verkefni er fjallað um þjónustukönnun sem framkvæmd var meðal sjúklinga sem 

gengust undir segulómrannsóknir, tölvusneiðmyndarannóknir og röntgenrannsóknir á Landspítala. 

1.3.1 Röntgenrannsóknir 

Þýskur eðlisfræðingur að nafni Wilhelm C. Röntgen uppgötvaði röntgengeislann fyrir tilviljun þann 

8.nóvember árið 1895.  Mjög fljótlega eftir það áttuðu menn sig á því að hægt væri að nota geislun í 

lækningarskyni, á þeim tíma var ekki vitað um skaðsemi geislunar eins og vitað er í dag.  Í dag er 
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starfsfólk og sjúklingar geislavarðir eins og hægt er hverju sinni á meðan myndgreiningarrannsókn 

stendur.  Margt hefur breyst og þróast síðan.  Fyrst um sinn voru myndir teknar á gler, síðan voru 

filmur framkallaðar í höndunum, nokkru síðar með framköllunarvélum og nú í dag birtast okkur myndir 

á tölvuskjám (22). 

Almenn röntgentæki samanstendur af röntgenlampa, röntgenaflgjafa, blenduhúsi, síum, stjórnborði, 

myndmóttakara og sjúklingaborði (standur og armur) (23). 

Vefir líkamans eru mismunandi þykkir og þéttir og byggist röntgenmynd á deyfingareiginleikum 

ólíkra vefja.  Eftir því sem vefur er þykkari því minna gegnsær er hann við geislun.  Til dæmis þá er 

magn röntgengeisla sem kemst í gegnum bein mun minna heldur en magnið sem kemst í gegnum 

mjúkvefi, þar af leiðandi verða bein á röntgenmynd ljós og mjúkvefir dökkir (22). 

Lög um geislavarnir segja til um að ávallt verði að vera læknisfræðileg ástæða fyrir rannsókn sem 

gefur frá sér geislun og að hættan sem henni fylgir sé réttlætanleg, ásamt því að hægt sé að tryggja 

að ávinningur sé meiri heldur en áhættan.  Áhersla er lögð á að ná bestu mögulegu myndgæðum með 

eins lágum geislaskömmtum og hægt er (24). 

1.3.2 Tölvusneiðmyndarannsóknir 

Það var árið 1972 sem fyrsta tölvusneiðmyndin kom fram á sjónarsviðið.  Fyrsta tækið var gert til þess 

eins að mynda höfuð en það liðu ekki nema tvö ár þar til annað tæki kom fram þar sem hægt var að 

mynda allan líkamann (25).  Tölvusneiðmyndatæki samanstanda af hring, borði sem sjúklingur liggur á 

og vinnustöð.  Eins og nafnið gefur til kynna þá er myndað í sneiðum eða þvert á líkamann.  Til þess 

að það sé hægt þá er röntgenlampi inni í hringnum sem snýst hringinn í kringum myndsvæðið sem 

aftur færist fram og til baka og sendir frá sér geisla í gegnum myndefnið, sem svo er numinn af 

nemum.  Fyrst um sinn var aðeins örmjór geisli notaður en eftir því sem tækið hefur þróast þá varð 

geislinn blævængslaga og myndar því stærra svæði.  Samhliða þeirri þróun þá hafa tækin farið frá því 

að vera eins sneiða yfir í að verða fjölsneiða, en fjölsneiðatækin bjóða upp á það að mynda stærra 

myndsvæði á styttri tíma, með betri upplausn (25). 

Tölvusneiðmyndir hafa það framyfir aðrar rannsóknir með röntgengeisla að hægt er að sjá mun 

nákvæmari myndir.  Til dæmis stærð, legu og lögun æxla og nýtist því þessi myndarannsókn einnig 

vel fyrir geislameðferð.  Samhliða þessari nákvæmni þá eru geislaskammtar og geisaálag sjúklinga 

yfirleitt mun hærri miðað við venjulegar röntgenmyndatökur af sömu svæðum (26). 

1.3.3 Segulómrannsóknir 

Segulómun er sú myndgreiningarrannsókn sem ekki notast við jónandi geislun, heldur er notast við tvo 

náttúrulega krafta, segulsvið og útvarpsbylgjur (27).  Það var árið 1964 sem þessi tækni var uppgötvuð 

og hefur hún verið í mikilli þróun síðan.  Segulómtæki samanstendur aðallega af seglum, það er 

aðalsegull, sem myndar nokkuð sterkt og jafnt segulsvið, jöfnunarsegull sem sér um að jafna 

segulsvið aðalseguls enn meira og svo loks þrír staðsetningarseglar, en þeir staðsetja myndmerkið frá 

vef.  Ásamt þessum seglum er útvarpsbylgjukerfi sem samanstendur af spólum.  Spólurnar sjá um að 
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senda og taka á móti bylgjum sem hafa áhrif á vetnisróteindir líkamans og loks tölvukerfi sem stjórnar 

tækinu (28, 29). 

Sjúklingar sem gangast undir segulómrannsóknir fara inn í sterkt segulsvið.  Til þess að búa til 

mynd er algengast að frumefnið vetni (H) sé örvað og merki frá því notað.  Ástæðan fyrir því að vetni 

er notað í segulómun er sú að það er algengasta frumefni líkamans og er mest af því að finna í vatni 

líkamans, ásamt fitu, en vatn er um 45-75% líkamsþyngdar.  Kjarni vetnisfrumefnisins hefur staka 

róteind sem veldur mikilli segulmögnun og hafa vetniskjarnar því miklu sterkari tilhneigingu en önnur 

frumefni til þess að raða sér samsíða segulsviði aðalseguls (28, 29). 

Einn af stórum kostum segulómunar er hæfileikinn til þess að greina litamun mjúkvefja og hentar 

því þessi rannsóknaraðferð afar vel til þess að skoða heila og mænu, taugar, vöðva, liðbönd og 

liðbrjósk (29). 

Til þess að koma í veg fyrir að slys verði á fólki og skemmdir verða á þessum dýra tækjabúnaði er 

mikilvægt að leggja metnað í að fræða heilbrigðisstarfsfólk vel um öryggi segulómunar.  Þær hættur 

sem stafa af segulsviði aðalseguls eru líffræðileg áhrif og hinn mikli togkraftur á segulleiðandi hluti.  

Einnig eru líffræðileg áhrif frá breytilegu segulsviði gradíenta, ásamt miklum hávaða.  Frá 

útvarpsbylgjum er hitaaukning í vefjum líkamans og ígræddra hluta (30). 

Að þessu sögðu er einnig mikilvægt að sjúklingurinn fái fræðslu um öryggi, frábendingar og 

framgang rannsóknarinnar.  Áður en segulómrannsókn hefst er lagður spurningalisti fyrir sjúklinginn til 

að afla upplýsinga um þá þætti sem gætu ógnað öryggi á meðan rannsókn stendur.  Segulómtækið er 

langt og mjótt og er því innilokunarkennd ekki óalgengt.  Segulómrannsóknir geta tekið langan tíma og 

tækið gefur frá sér mikinn hávaða, sem stafar af því þegar kveikt og slökk er á traum sem fer í gegnum 

spólur gradíenta.  Undirbúningur og fræðsla um myndarannsóknina og tækið er því mjög mikilvægur 

þáttur til þess að draga úr vanlíðan sjúklinga fyrir myndarannsóknina og á meðan á henni stendur (29). 

1.4 Skuggaefni 

Fyrsti vísir að skuggaefni, eða hugmyndin um að eitthvað væri röntgenþétt kom fram árið 1897.  Það 

var hann Theodore Tuffier, franskur skurðlæknir sem þræddi málmvír í þvagleiðara og gerði þá þar 

með sýnilega á röntgenmynd (31).  Skuggaefni eru notuð til þess að auka greiningarhæfni líffæra eða 

líffærahluta sem annars væru illgreinanleg í myndgreiningu.  Þessi efni hafa þróast mikið en ekki hefur 

náðst að gera skuggaefni án þess að valda neinum aukaverkunum.  Samt sem áður hafa þessi efni 

sannað það hversu hjálpleg þau eru í sjúkdómsgreiningu (32). 

Skuggaefni flokkast annars vegar í jákvæð skuggaefni sem hleypa lítið af röntgengeislum í gegnum 

sig, minna en vefirnir í kring og gefa þar af leiðandi mikinn kontrast í mynd.  Hins vegar eru neikvæð 

skuggaefni sem hleypa mikið af röntgengeislum í gegnum sig, meira en vefirnir í kring og gefa mikinn 

kontrast í mynd, dæmi um það er loft.  Jákvæð skuggaefni skiptast svo í vatnsleysanleg og 

óvatnsleysanleg.  Dæmi um vatnsleysanleg er Joð og dæmi um óvatnsleysanleg er Barium (23, 32). 

Joð skuggefni flokkast í jónísk og ójónísk efni.  Efnafræðileg uppbygging þessara efna er 

mismunandi ásamt því að þau haga sér mismunandi í líkamanum, en uppistaða þeirra er 

benzenhringurinn, sem er aftur á móti eitraður og óvatnsleysanlegur.  Benzenhringurinn er afeitraður 
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og gerður vatnsleysanlegur með því að hengja á hann aðra efnahópa.  Seinna kom fram ójónísk 

skuggaefni þar sem ójónaður amíðhópur var tengdur við benzenhringinn til þess að minnka eituráhrif 

skuggaefnanna (23). 

Joð skuggaefni er gefið í æð til dæmis við sjúkdómsgreiningar meðal annars í æðum, mænu, 

heilahólfum og til að fylgja eftir útskilnaði nýrna um þvagvegi.  Efnið skilst úr blóði gegnum nýrun og 

þaðan með þvagi út úr líkamanum.  Þegar joðskuggaefni er gefið í æð geta komið fram aukaverkanir, 

svo sem eins og hitatilfinning um líkamann, járnbragð í munni og fölsk tilfinning um að þurfa að hafa 

þvaglát.  Þessar aukaverkanir ganga fljótt yfir.  Alvarleg aukaverkun getur verið ofnæmislost og 

nýrnaskemmdir, þar af leiðandi er mikilvægt að þekkja sjúkrasögu sjúklings og afla upplýsinga um 

kreatínin mælingu og/eða gaukulsíunarhraði reiknaður upp á að nýrnastarfsemi sé í lagi.  Sjúklingar 

ættu alltaf að vera spurðir spurninga áður en rannsókn hefst til þess að koma í veg fyrir óhöpp af 

völdum skuggaefnisins.  Þeir ættu að vera spurði hvort þeir hafi fengið skuggaefni áður og hvort þeir 

hafi fundið fyrir aukaverkunum, hvort um þekkt ofnæmi fyrir joði sé að ræða, hvort nýrnastarfsemi sé í 

lagi og hvort sjúklingur taki lyf við sykursýki eða önnur lyf sem innihalda metformin.  Skammtur 

joðskuggaefnis fyrir hvern sjúkling er reiknaður og fer það eftir kyni, aldri, þyngd og kreatínin mælingu í 

blóði, en styrkur þess er notaður til þess að meta starfsemi nýrna.  Allar upplýsingar um 

skuggaefnisgjöfina ætti að vera skráð í sjúkrasögu sjúklings (23). 

Barium eða Barium súlfat (BaSO4) skuggaefni eru einungis notuð við sjúkdómsgreiningu á 

meltingarvegi, það er vélinda, maga, skeifugörn, mjógirni og ristli og er gefið um munn eða endaþarm.  

Barium er jákvætt skuggaefni og leysist ekki upp í vatni.  Þetta skuggaefni kemur í duftformi og er 

blandað sérstaklega fyrir hvern og einn sjúkling.  Tvíkontrast rannsóknir hafa verið notaðar víða til 

þess að auka greiningu á tilteknum sjúkdómum og kvillum í efri meltingarvegi, en þá er ýmist notað loft 

eða Carbon Dioxide gas samhliða Barium (23).  Helsta frábending við notkun Barium er sú að ef 

grunur leikur á að sjúklingur sé með gat á meltingarvegi eða sprunginn maga vegna þess að 

Bariumagnir frásogast ekki úr holrúmi líkamans og hreinsast ekki úr blóði, því er mikilvægt fyrir sjúkling 

að drekka vökva eftir rannsóknina og til þess einnig að koma í veg fyrir hægðatregðu (32). 

Skuggaefni sem notast er við í segulómun hafa tvo eiginleika, paramagnetíska (meðseglandi) og 

superparamagnetíska (ofurmeðseglandi).  Talað er um að paramegnetíska sé jákvætt skuggaefni því 

þau auka styrk merkis frá vef og superparamegnetískt sé neikvætt því þau minnki það.  Þessi efni eru 

aðeins frábrugðin þeim sem við sjáum í rannsóknum með röntgengeisla þar sem efnið birtist sem 

skuggi á mynd, sem er yfirleitt mjög ljóst eða mjög dökkt.  Réttara væri að tala um litarefni í segulómun 

þar sem að þessi efni gera kleift að greina vefi líkamans enn betur með því að hafa áhrif á hvíldartíma 

róteinda í vefjum og geta þau einnig veitt upplýsingar um útlit og starfsemi líffæra (27, 32).  

Gadolinium er efni sem þessi algengustu skuggaefni eru byggð á og er dæmi um paramagnetískt 

skuggaefni.  Gadolinium virkar þannig að það hefur sitt eigið segulsvið og truflar segulsvið 

nærliggjandi vetnisróteinda.  Það er eitt og sér eitrað efni en er bundið kelötum til þess að afeitra það.  

Efnið er vatnsleysanlegt, með lágan mólþunga og er því komið úr líkamanum 24 klukkustundir eftir 

inngjöf.  Líkt og joðskuggaefni þá skilst Gadolinium út um nýrun og getur haft áhrif á þau ef þau eru 

veik fyrir, því þarf nýrnastarfsemi að vera í lagi.  Tíðni aukaverkana er fremur lág, um 1-2% og oftast 

lægri, en helst má nefna höfuðverk, ógleði, uppköst, dofa og svima.  Alvarlegri aukaverkanir eru talin 
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koma fram í 1 af 5000 tilvika og má þá helst nefna bjúg í andliti, aukin hjartsláttartíðni, berkjukrampa 

og ofsakláða (33). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá upplýsingar um viðhorf sjúklinga til veittrar þjónustu á 

myndgreiningardeild Landspítala, annars vegar við Hringbraut og hins vegar í Fossvogi. 

Vonast er til að niðurstöður úr þessari þjónustukönnun leiði til bættrar þjónustu eða varpi ljósi á þá 

þjónustu sem í boði er. 

Ávinningurinn gæti verið mikill ef niðurstöður eru til dæmis á þá leið að þörf sé á umbótum, þá er 

hægt að setja af stað ferli á deildinni sem gæti leitt til bættrar þjónustu fyrir skjólstæðinga deildarinnar. 
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3 Efni og aðferðir 

Leyfi fyrir þessari rannsókn var veitt af Siðanefnd Landspítala (46/2015) (sjá fylgiskjal 1). 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með þægindaúrtaki og voru það einstaklingar sem sóttu 

myndgreiningarrannsókn á Landspítala, annars vegar í Fossvogi og hins vegar á Hringbraut, á 

tímabilinu 3.febrúar til 15.mars.  Engar persónuupplýsingar komu fram og voru þátttakendur á öllum 

aldri.  Skilyrði fyrir þátttöku var að einstaklingur þurfti að geta skrifað og skilið íslensku og vera vel 

áttaður, það er ekki of veikur eða slasaður. 

Prentaðir voru 210 spurningalistar (sjá fylgiskjal 2) og þeir settir í lokuð umslög.  Umslögunum var 

skipt niður á rannsóknarstofurnar.  Í Fossvogi fóru 50 umslög á tölvusneiðmyndastofuna, 30 umslög á 

segulómstofuna og 25 umslög á röntgenstofuna.  Geislafræðingur afhenti þátttakanda umslagið að 

lokinni myndgreiningarrannsókn og hann spurður hvort hann myndi vilja taka þátt og skilja umslagið 

eftir í lokuðum kassa í afgreiðslu og/eða biðstofu.  

Slíkt hið sama átti að vera á Hringbraut, en eftir samtal við geislafræðinga endaði afgreiðslan á að 

sjá um að koma umslögunum út, en sami háttur var á með fjölda umslaga fyrir hverja rannsókn. 

3.2 Mælitæki 

Spurningalistinn var hannaður í samvinnu rannsakanda og leiðbeinanda og er skiptur niður í fimm 

hluta með alls 44 spurningum.  Spurningarnar miðast einna helst að því hvort geislafræðingar séu að 

veita sjúklingum sínum viðunandi þjónustu og upplýsa þá um framgang rannsóknar þeirra.  

Spurningarnar eru flestar einfaldar með svarmöguleikana já, nei og ég veit það ekki, en einnig eru 

nokkrar viðameiri ásamt því að boðið er upp á skriflegar athugasemdir. 

Áður en þátttakendur geta hafist handa við að svara listanum eru upplýsingar er varðar 

rannsóknina, rannsakandann og ábyrgðarmann (sjá fylgiskjal 3), ásamt upplýsingum um það hverjir 

skildu svara hverjum hluta.  Hverjum hluta er gerð góð skil og ætti það því ekki að vefjast fyrir 

þátttakendum hvernig fara skildi að við svörun. 

Fyrsti hlutinn eru almennar spurningar og óskað er eftir því að allir svöruðu þeim hluta óháð í hvaða 

myndgreiningarrannsókn viðkomandi er að fara í. 

Annar hluti er skiptur í kafla eftir því í hvaða myndgreiningarrannsókn viðkomandi er að fara í.  Til 

dæmis ef viðkomandi er að fara í segulómun, þá svarar hann einungis þeim kafla, þeir sem fara í 

tölvusneiðmyndarannsókn svara einungis þeim kafla og loks þeir sem fara í röntgenrannsókn svara 

einungis þeim kafla. 

Þriðji hluti er um skuggaefni og er einungis óskað eftir svörum frá þeim einstaklingum sem fá 

skuggaefni í æð í rannsókn sinni. 

Fjórði hluti er um almennt viðmót starfsmanna og er óskað eftir því að allir svari þeim hluta. 

Í fimmta hluta er óskað eftir svörum frá foreldrum og/eða forráðamönnum. 
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Fyrsti hluti inniheldur 10 almennar spurningar.  Í fyrstu þremur spurningunum er spurt um kyn, 

aldur og hvort myndgreiningin fór fram á Hringbraut eða í Fossvogi.  Svarmöguleikarnir fyrir aldur eru 

sex, það er: yngri en 18 ára, 18-25 ára, 26-35 ára, 36-45 ára, 46-59 ára og 60 ára eða eldri.   

Því næst er spurt hvort þátttakandi hafi farið áður í myndgreiningarrannsókn og eru 

svarmöguleikarnir já, nei og ég veit það ekki.   

Einnig er spurt hversu vel upplýstur þátttakandi er um myndgreiningarrannsókn sína við bókun þar 

sem svarmöguleikarnir eru þrír; vel, í meðallagi og illa.   

Næst er spurt hvort þátttakandi hafi fengið þjónustu á íslensku þegar í rannsóknin var komið þar 

sem svarmöguleikarnir eru einungis já og nei.   

Þar á eftir er spurt á hvaða tungumáli þátttakandi hafi viljað fá þjónustuna og eru sex valmöguleikar 

í boði, það er: íslensku, ensku, dönsku spænsku, pólsku og annað, þar sem í boði er að skrifa fleiri 

tillögur.   

Spurt er hvort þátttakanda hafi fundist útskýringar á framkvæmd rannsóknar viðunandi og hvort 

geislafræðingur hafi verið skiljanlegur, svarmöguleikarnir við þeirri spurningu eru þrír; já, nei og alveg 

sama.   

Þar á eftir er spurt hvort þátttakandi hafi fundið fyrir kvíða áður en hann mætti í 

myndgreiningarrannsókn sína þar sem að svarmöguleikarnir eru: já, nei og alveg sama.   

Síðast í þessum kafla er spurt í hvernig myndgreiningarrannsókn þátttakandi fór í og eru 

svarmöguleikarnir: segulómrannsókn, tölvusneiðmyndarannókn og röntgenrannsókn. 

 

Annar hluti spurningarlistans er skiptur upp í kafla eftir rannsóknaraðferðum þátttakanda.  Sumar 

spurningarnar eru þær sömu í öllum köflunum og aðrar snúa að hverri aðferð fyrir sig. 

Fyrst eru það spurningar sem snúa að segulómrannsókn og eru þær níu talsins.  Þá snúa fyrstu 

tvær spurningarnar að tíma, annars vegar hversu langur tími leið frá því að læknir tjáði sjúklingi sínum 

að hann ætti að fara í segulómrannsókn þangað til rannsókn hans hófst og eru 6 valmöguleikar í boði, 

en þeir eru; innan við 5 klst, innan við 24 klst, innan við fimm dagar, innan við tvær vikur, innan við 

mánuður eða mánuður eða meira.  Hins vegar er spurt hversu langan tíma þátttakandi þurfti að bíða 

frá því að hann tilkynnti um komu sína á deildina, þangað til rannsókn hans hófst og voru 5 

valmöguleikar í boði.  Þeir eru; ég komst strax að, 5-15 mínútur, 15-30 mínútur, 30-60 mínútur og 

meira en 60 mínútur.  

Næst er spurt hvort farið hafi verið yfir helstu öryggisspurningar áður en segulómrannsókn hófst, 

þar sem spurt var um hjartagangráð, æðaklemmu í höfði, taugaörva, lyfjabrunn eða járnflís í auga svo 

eitthvað sé nefnt.  Svarmöguleikarnir eru þrír, já, nei og ég veit það ekki. 

Þar á eftir er spurt hvort geislafræðingur hafi útskýrt framgang rannsóknarinnar áður en 

segulómrannsóknin hófst þar sem svarmöguleikarnir eru þrír, já, nei og ég veit það ekki. 

Því næst er spurt hvort þátttakandi hafi fundist óþægilegt að fara í segulómrannsókn og ef hann 

svaraði þeirri spurningu neitandi er hann beðinn um að sleppa næstu spurningu, af því að í þeirri 
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spurningu er spurt um ástæður óþægindanna.  Svarmöguleikarnir eru: var það vegna verkja, vegna 

innilokunarkenndar, af áhyggjum eða hræðslu, blygðunarkenndar og annað þar sem í boði var að 

skrifa aðrar ástæður.  Þátttakandi má merkja í eins marga liði og hann telji að eigi við. 

Segulómrannsókn byggir á því að teknar eru nokkrar myndaraðir sem taka mislangan tíma, 

spurningin er sú hvort geislafræðingur hafi talað við þátttakanda á milli myndaraða.  Möguleikarnir sem 

eru í boði eru þrír, já, nei og ég veit það ekki.  Ef þátttakandi svarar neitandi er hann beðinn um að fara 

í næsta kafla, ef hann hins vegar svarar játandi er þátttakandi beðinn um að svara næstu tveimur 

spurningum.  

Spurt er hvort geislafræðingur hafi verið að athuga um líðan þátttakanda þar sem 

svarmöguleikarnir voru, já, nei og ég veit það ekki. 

Loks er spurt hvort geislafræðingur hafi verið að láta vita hvað næsta myndaröð tæki langan tíma 

og þar eru svarmöguleikarnir einnig já, nei og ég veit það ekki. 

 

Tölvusneiðmyndakaflinn er næstur og þar eru alls sex spurningar.  Fyrstu tvær spurningarnar snúa 

einnig að biðtíma líkt og í segulómunarkaflanum, annars vegar hversu langur tími leið frá því að læknir 

tjáði þátttakanda að hann ætti að fara í tölvusneiðmyndarannsókn þangað til rannsókn hófst. Og hins 

vegar í hversu langan tíma þurfti þátttakandi að bíða frá því að hann tilkynnti um komu sína þangað til 

rannsókn hófst.  Svarmöguleikarnir eru einnig þeir sömu. 

Þar á eftir er spurt hvort þátttakandi hafi verið látinn vita hvað rannsóknin tæki langan tíma þar sem 

svarmöguleikarnir eru þrír, já, nei og ég veit það ekki. 

Því næst er spurt hvort geislafræðingur hafi útskýrt hvernig rannsókninni yrði háttað þar sem 

svarmöguleikarnir eru einnig já, nei og ég veit það ekki. 

Næst er spurt hvort þátttakanda hafi þótt óþægilegt að fara í tölvusneiðmyndarannsókn og ef svarið 

er játandi er hann beðinn um að svara þeirri síðustu þar sem raknar eru ástæður óþægindanna og er í 

boði fyrir þátttakanda að merkja í eins marga liði og hann telur að eigi við.  Svarmöguleikarnir eru sex 

talsins og eru; var það vegna geislaskammts, verkja, innilokunarkenndar, áhyggja eða hræðslu, 

blygðunarkenndar og annað, þar sem í boði er að skrifa aðrar ástæður. 

 

Röntgenkaflinn er síðastur í þessum hluta og eru fjórar spurningar talsins.  Fyrstu tvær 

spurningarnar eru einnig þær sem snúa að tímanum.  Annars vegar er spurt hversu langur tími leið frá 

því að læknir tjáði þátttakanda að hann ætti að fara í röntgenrannsókn þangað til rannsókn hófst og 

eru svarmöguleikarnir sex, það er; innan við 5 klst, innan við 24 klst, innan við fimm dagar, innan við 

tvær vikur, innan við mánuður, mánuður eða meira.  Hins vegar í hversu langan tíma þátttakandi þurfti 

að bíða frá því að hann tilkynnti um komu sína á deildina þar til rannsókn hófst.  Svarmöguleikarnir eru 

fimm, það er; ég komst strax að, 5-15 mínútur, 15-30 mínútur, 30-60 mínútur, meira en 60 mínútur. 

Því næst er spurt hvort þátttakanda hafi verið tjáð af geislafræðingi hversu langan tíma rannsóknin 

myndi taka áður en hún hófst þar sem svarmöguleikarnir eru, já, nei og ég veit það ekki. 
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Loks er spurt hvort geislafræðingur hafi útskýrt hvernig rannsóknin færi fram þar sem 

svarmöguleikarnir eru einnig já, nei og ég veit það ekki. 

 

Hluti þrjú er um skuggaefni og eru fjórar spurningar alls.  Þessi kafli er einungis fyrir þá sem fengu 

skuggaefni í æð og er spurt í fyrstu spurningunni hvort þátttakandi hafi þurft að fá skuggaefni í æð og 

ef svarið er neitandi er þátttakandi beðinn um að fara í næsta kafla, en þeir sem svara játandi eru 

beðnir um að svara næstu þremur spurningum.  Allir svarliðirnir við þessum spurningum eru já, nei og 

ég veit það ekki.  

Næst er spurt hvort þátttakandi hafi verið spurður hvort hann væri með ofnæmi fyrir joð 

skuggaefnum og því næst er spurt hvort þátttakandi hafi verið spurður út í nýrnaútskilnað eða hvort 

um skerta nýrnastarfsemi væri að ræða.  Síðast er spurt hvort geislafræðingur hafi útskýrt fyrir 

þátttakanda hvernig hann fyndi fyrir skuggaefnisinngjöfinni. 

 

Hluti fjögur snýr að viðmóti starfsfólks.  Spurningarnar eru sex ásamt einni opinni spurningu. 

Fyrst er spurt hvort þátttakandi hafi verið boðið að spyrja spurninga út í rannsóknina þar sem að 

svarmöguleikarnir eru: já, nei og ég veit það ekki. 

Því næst er spurt hvort þátttakanda hafi fundist hann fá fullnægjandi upplýsingar um framkvæmd 

rannsóknarinnar og voru svarmöguleikarnir já, alveg sama og nei.  Ef þátttakanda fannst eitthvað 

ábótavant við upplýsingagjöf er hægt að koma því á framfæri í skrifuðum orðum. 

Spurt er hvort þátttakandi hafi verið látinn vita ef seinkun hafi verið á rannsókninni þar sem að 

svarmöguleikarnir voru já, nei og ég veit það ekki. 

Næst er spurt hvort þátttakanda hafi þótt þjónustan góð þegar litið væri á heildina.  

Svarmöguleikarnir eru þrír: já, nei og alveg sama. 

Spurt er hvort komið hafi verið fram af virðingu og eru svarmöguleikarnir: já, nei og alveg sama. 

Því næst er spurt hvort þátttakanda hafi þótt blygðunarkennd sinni misboðið þar sem að 

svarmöguleikarnir eru einnig þrír: já, nei og alveg sama. 

Í lok þessarar kafla er opin spurning þar sem þátttakanda er boðið að koma hverju sem hann vill á 

framfæri. 

 

Fimmti og síðasti hluti spurningalistans snýr að foreldrum og/eða forráðamanni og eru fjórar 

talsins. 

Spurt er hvort barnið er 12 ára eða yngra og eru svarmöguleikarnir já og nei. 

Því næst er spurt hvort forráðamaður hafi verið beðinn um að bíða frammi á meðan rannsókn stóð 

yfir, þar sem er svarmöguleikarnir eru: já, nei, veit það ekki. 

Þar á eftir er spurt hvort viðkomandi forráðamaður hafi viljað fylgja barninu eftir í 

myndgreiningarrannsóknina.  Svarmöguleikarnir eru: já, nei og alveg sama. 



  

25 

Síðast er spurt hvort viðkomandi forráðamaður hafi fundist barnið fá næga umönnun og nærgætni 

þar sem að svarmöguleikarnir eru: já, nei og ég veit það ekki. 

 

3.3 Tölfræði 

Við skráningu gagna var notast við Microsoft Office Excel 2008 í Macbook Air tölvu.  Þau gögn voru 

síðar færð yfir í tölfræðiforritið R (34) í RStudio (35) úrvinnslu umhverfinu þar sem öll úrvinnsla gagna 

fór fram.  Kí-kvaðrat próf var gert fyrir valdar spurningar og marktektarmörkin fyrir því hafna núlltilgátu 

voru sett á 0,05 (p-gildi 0,05). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður spurninganna birtar á formi stöpplarita, eitt rit fyrir hverja spurningu 

og verða í þeirri röð sem þær koma fyrir í spurningalistanum.   Þær spurningar sem þátttakandi gat 

komið með skriflegar athugasemdir, það er opnar spurningar eða hálfopnar verða birtar á formi töflu.  

Rannsakandi ákvað að sleppa hluta 5 vegna dræmrar þátttöku. 

Prósentuhlutföll voru reiknuð fyrir hvorn stað fyrir sig og kí-kvaðrat reiknað fyrir valin atriði. 

Prentaðir voru 210 spurningalistar, 206 skiluðu sér aftur til baka sem gerir 98% svarhlutfall.  Svör 

við spurningum eru á alla vegu þar sem þátttakendum var frjálst að svara og er hlutfall ósvaraðra 

spurninga tekið til greina sem óþekkt.  En það bárust í raun fleiri svör við sumum myndgreiningum 

samanber segulómun heldur en búist var við (sjá mynd 10). 

Af þessum 206 voru 100 á Hringbraut og 100 í Fossvogi en sex gáfu ekki upp staðsetningu.  

Kynjahlutfall var svipað á báðum stöðum en 55% svarenda voru konur, 37% karlar en 8% gáfu ekki 

upp kyn (mynd 1).  Flestir þátttakendur voru á aldrinum 60 ára eða eldri (mynd 2).  70 þátttakendur 

sögðust hafa farið í segulómrannsókn, 81 í tölvusneiðmyndarannsókn  og 41 í röntgenrannsókn ásamt 

því að 12 þátttakendur sögðust hafa farið í fleiri en eina rannsókn þannig í heildina fóru 78 

þátttakendur í segulómun, 92 í tölvusneiðmyndarannsókn og 48 í röntgenrannsókn (mynd 10). 

Á báðum stöðum fannst þátttakendum þjónustan góð í heildina (mynd 37) og fannst vera komið 

fram við sig af virðingu (mynd 38). 
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4.1 Svör við spurningum 

4.1.1 Hluti 1 – Almennt 

Í fyrsta hluta spurningalistans var óskað eftir því að allir þátttakendur myndu svara þeim hluta óháð því 

í hvaða myndgreiningu viðkomandi fór. 

Spurning 1. Af hvaða kyni ert þú? 

 

Mynd 1. Kynjahlutfall. 

Myndin sýnir að á báðum stöðum voru konur í meirihluta.  Á Hringbraut voru konur 62%, karlar 35% 

og 3% kusu að svara þessum lið ekki.   

Í Fossvogi voru konur 51%, karlar 41% og 8% kusu að svara ekki.   

Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram kusu að svara ekki. 
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Spurning 2. Á hvaða aldri ert þú? 

 

Mynd 2. Aldursdreifing. 

Myndin sýnir að á báðum stöðum voru flestir á aldrinum 60 ára eða eldri.  Á Hringbraut voru 

þátttakendur yngri en 18 ára 1%, sama prósent voru 18-25 ára.  Þátttakendur 26-35 ára voru 15%, 

þeir sem voru 36-45 ára voru 8% og þeir sem voru 46-59 ára voru 27%.  Flestir voru 60 ára eða eldri 

eða 44%, 4% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi voru 2% yngri en 18 ára.  Sama hlutfall var af þeim sem voru 18-25 ára og 26-35 ára 

eða 9%.  Þeir sem voru 36-45 ára voru 13% og þeir sem voru 46-59 ára voru 24%.  60 ára eða eldri 

voru 36% og 7% kusu að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, kusu að svara ekki. 
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Spurning 3. Hvar fórst þú í myndgreiningu? 

 

Mynd 3. Staðsetning 

Myndin sýnir hlutfall þátttakenda á hvorum stað þar sem 100 sögðust hafa verið á Hringbraut og 100 í 

Fossvogi.  Sex þátttakendur kusu að svara ekki. 
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Spurning 4. Hefur þú farið í myndgreiningu áður? 

 

Mynd 4. Farið áður í myndgreiningu. 

 

Myndin sýnir að á báðum stöðum voru áberandi miklu fleiri þátttakendur sem höfðu farið áður í 

myndgreiningu.  Á Hringbraut svöruðu 85% játandi, 9% neitandi og 1% vissi það ekki. 5% kusu að 

svara ekki.   

Í Fossvogi voru einnig 85% sem svöruðu játandi, 4% neitandi og þeir sem vissu það ekki voru líka 

4%. 7% kusu að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram kusu að svara ekki. 
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Spurning 5. Um leið og bókun fyrir myndgreiningu var gerð, hversu vel fannst þér þú vera upplýst/ur 
um rannsóknina? 

 

Mynd 5. Hversu vel upplýst/ur um rannsókn. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut fannst 72% þeir vel upplýstir um rannsókn þegar bókun átti sér stað, 

18% í meðallagi og 5% fannst þeir illa upplýstir. 5% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi fannst 54% þeir vel upplýstir um rannsókn, 35% í meðallagi og 5% illa.  7% kusu að 

svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, kusu að svara ekki 
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 Spurning 6. Þegar í rannsóknina var komið, fékkst þú þjónustu á íslensku? 

  

Mynd 6. Þjónusta á íslensku. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 96% hafa fengið þjónustu á íslensku og enginn svaraði neitandi, 

hins vegar merktu 3% við bæði já og nei. 1% kusu að svara ekki.  

Í Fossvogi svöruðu 94% því játandi að hafa fengið þjónustu á íslensku, 1% svaraði neitandi.  5% 

kusu að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu fimm þeirra 

játandi og einn kaus að svara ekki. 
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Spurning 7. Á hvaða tungumáli hefðir þú viljað fá útskýringar meðan á rannsókn stóð? 

 

Mynd 7. Tungumál þjónustu. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 96% þátttakenda að þeir vildu fá þjónustu á íslensku. 1% merkti 

við annað og einnig 1% merkti við þrjá liði, íslensku, ensku og dönsku. 2% kusu að svara ekki.  Einn 

þátttakandi kaus að velja annað en þá möguleika sem í boði voru og hefði sá viljað fá þjónustu á 

rússnesku 

Í Fossvogi sögðust 95% vilja fá þjónustu á íslensku og 5% kusu að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu fimm þeirra 

að þeir hefðu viljað fá þjónustu á íslensku og einn kaus að svara ekki. 
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Spurning 8. Fannst þér þú fá viðunandi útskýringar á rannsókn þinni og skildir þú viðkomandi 

geislafræðing? 

 

Mynd 8. Viðunandi útskýringar á rannsókn og skiljanlegur geislafræðingur. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 90% játandi þegar spurt var hvort útskýringar á rannsókn væru 

viðunandi og svöruðu 4% neitandi.  3% svöruðu að þeim var alveg sama og einnig 3% sem kusu að 

svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 85% játandi og 6% svöruðu neitandi.  3% sögðust vera alveg sama og kusu 6% 

að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu fimm þeirra 

játandi og einn kaus að svara ekki. 
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Spurning 9. Fannst þú fyrir kvíða áður en þú mættir í rannsóknina? 

 

Mynd 9. Kvíði fyrir rannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 21% hafa fundið fyrir kvíða fyrir rannsókn og 73% svöruðu því 

neitandi.  5% svöruðu að þeim væri alveg sama og 1% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 17% játandi, 78% neitandi og 1% var alveg sama.  6% kusu að svara ekki. 

Þeir sex þátttakendur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu fimm þeirra 

neitandi og einn kaus að svara ekki. 
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Spurning 10. Í hvaða myndgreiningarrannsókn fórst þú? 

 

Mynd 10. Tegund myndgreiningarrannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 37% hafa farið í segulómun, 36% í tölvusneiðmynd og 19% í 

röntgen.  2% sögðust hafa farið í segulómun og tölvusneiðmynd, 3% sögðust hafa farið í 

tölvusneiðmynd og röntgen, 1% sögðust hafa farið í segulómun og röntgen og 2% sögðust hafa farið í 

allar þrjár rannsóknirnar. 

Í Fossvogi sögðust 32% hafa farið í segulómun, 42% í tölvusneiðmyndarannsókn og 20% í 

röntgen.  3% sögðust hafa farið í bæði segulómun og tölvusneiðmynd, 1% sögðust hafa farið í 

tölvusneiðmynd og röntgen og 2% kusu að svara ekki. 

Af þeim sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, fóru einn í segulómun, þrír í 

tölvusneiðmynd og tveir í röntgen. 
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4.1.2 Hluti 2 – Myndgreiningaraðferð 

Í öðrum hluta spurningalistans var óskað eftir því að þátttakendur myndu svara einungis þeim 

spurningum er lúta að þeirra myndgreiningu.  Þó voru nokkrir sem svöruðu öllum listanum, en 

spurning 10 réði því hvaða svör væru tekin til greina. 

4.1.2.1 Segulómun 

Spurning 11. Hvað leið langur tími frá því að læknir tjáði þér að þú ættir að fara í segulómun þangað 

til rannsókn hófst. 

 

Mynd 11. Biðtími frá tilkynningu læknis til segulómrannsóknar. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut var enginn sem beið innan við 5klst frá því að læknir tilkynnti um 

segulómrannsókn þar til að rannsókninni kom.  2% biðu minna en 24klst.  17% biðu minna en fimm 

daga.  22% biðu minna en tvær vikur.  15% biðu minna en mánuð og 41% biðu í mánuð eða meira.  

2% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi voru 6% sem biðu minna en 5klst og 11% biðu minna en 24klst.  Þeir sem þurftu að bíða 

innan við fimm daga, minna en tvær vikur og minna en mánuð voru öll 9%.  51% þurftu að bíða í 

mánuð eða meira og 6% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, þurftu báðir að bíða í mánuð eða 

meira. 
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Til þess að athuga hvort það reyndist marktækur munur á biðtíma á milli Hringbrautar og Fossvogs 

var gert kí-kvaðrat próf þar sem niðurstöður gáfu p-gildið 0,09 og er því ekki marktækur munur á milli 

staða. 

 

Spurning 12. Frá því að þú mættir á myndgreiningardeildina og tilkynntir um komu þína, hversu 

langan tíma þurftir þú að bíða þangað til rannsókn hófst? 

 

Mynd 12. Biðtími frá komu á deild til segulómrannsóknar. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 20% hafa komist strax að í rannsókn sína.  56% sögðust hafa 

þurft að bíða í 5-15 mínútur.  12% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur.  7% sögðust hafa þurft 

að bíða í 30-60 mínútur og 2% sögðust hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  2% kusu að svara 

ekki. 

Í Fossvogi sögðust 34% hafa komist strax að, 37% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur.  14% 

þurftu að bíða í 15-30 mínútur.  Þeir sem þurftu að bíða í 30-60 mínútur voru 6% og einnig þeir sem 

þurftu að bíða meira en 60 mínútur.  3% kusu að svara ekki. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, þurftu báðir að bíða í 5-15 

mínútur. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,4 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 13. Áður en segulómrannsókn hófst, var farið yfir nokkrar öryggisspurningar með þér (þar 

sem spurt var um t.d. hjartagangráð, æðaklemmu í höfði, taugaörva, lyfjabrunn eða járnflís í auga svo 

eitthvað sé nefnt)? 

 

Mynd 13. Öryggisspurningar fyrir segulómrannsókn. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 98% því játandi að farið hafi verið yfir helstu öryggisspurningar 

áður en segulómrannsókn hófst.  2% svöruðu því neitandi. 

Í Fossvogi svöruðu 80% því játandi og 17% neitandi.  3% kusu að svara ekki. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir því játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,06 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 14. Áður en segulómrannsókn hófst, útskýrði geislafræðingur fyrir þér framgang 

rannsóknarinnar? 

 

Mynd 14. Útskýring um framkvæmd rannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 85% því játandi að geislafræðingur hafi útskýrt framgang 

rannsóknar og 15% svaraði því neitandi. 

Í Fossvogi svöruðu 74% því játandi, 20% neitandi og 3% vissi það ekki.  3% kusu að svara ekki. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,6 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 15. Fannst þér óþægilegt að fara í segulómun? 

 

Mynd 15. Óþægilegt að fara í segulómrannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 39% því játandi að hafa fundist óþægilegt að fara í 

segulómrannsókn og 59% svaraði því neitandi.  2% vissi það ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 26% því játandi og 71% neitandi.  3% kaus að svara ekki. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir því neitandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,3 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 

.
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Spurning16. Ef svar við fyrri spurningu var já, hvað af eftirfarandi á við (Merkið í alla viðeigandi liði) 

 

Mynd 16. Ástæður óþæginda við að fara í segulómrannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 13% að ástæðan hafi verið vegna verkja, 62% vegna 

innilokunarkenndar, 13% sögðu aðra ástæður fyrir því og 13% merktu bæði við innilokunarkend og 

vegna áhyggja eða hræðslu. 

Í Fossvogi sögðu 11% vegna verkja, 67% vegna innilokunar, 11% vegna áhyggja eða hræðslu og 

11% af öðrum ástæðum. 

 

Í spurningu 16 var valmöguleiki þar sem þátttakendur gátu skrifað niður aðrar ástæður fyrir því að 

þeim fannst óþægiegt að fara í segulómrannsókn.  Ekki voru margir sem nýttu sér þennan möguleika 

en þær athugasemdir sem komu fram má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Aðrar ástæður óþæginda. 

Í spurningu 16 var boðið upp á möguleika að koma með aðrar ástæður fyrir 

óþægindum, og eru þær sem komu eftirfarandi: 

• Vissi ekki á hverju ég átti von. 



  

43 

• Að fá skuggaefnið í æð, er hrædd við nálar. En svo var þetta bara standard 

rannsókn og ég þurfti ekki að fá þetta efni. 

• Óþægileg stelling/liggja á maganum. 

• Óþægileg stelling og mikill hávaði í tækinu. 

 
Taflan sýnir aðra þætti er varðar óþægindi við að gangast undir segulómrannsókn. 

.
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Spurning 17. Segulómrannsókn byggir á því að teknar eru nokkrar myndaraðir sem taka mislangan 

tíma, talaði geislafræðingur við þig á milli myndaraða? Ef já, viltu svara spurningu nr.18 og 19 

 

Mynd 17. Samtal milli myndaraða. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 50% því játandi að geislafræðingur hafi talað við sig á milli 

myndaraða og 50% svaraði því neitandi. 

Í Fossvogi svöruðu 49% því játandi og einnig 49% því neitandi.  2% kusu að svara ekki. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir því játandi. 

Gerð var athugun á því hvort marktækur munur reyndist vera á því hvort þátttakendur fóru í 

rannsókn á Hringbraut eða í Fossvogi.  Ekki reyndist vera marktækur munur á því hvort 

geislafræðingur talaði við þátttakendur á milli myndaraða eftir stöðum þar sem kí-kvaðrat próf gaf p-

gildið 1. 
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Spurning 18. Var geislafræðingurinn að athuga hvernig þér liði? 

 

Mynd 18. Athugun með líðan í samtali á milli myndaraða. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 80% því játandi að geislafræðingur hafi verið að athuga með 

líðan í samtali á milli myndaraða og 20% svöruðu því neitandi. 

Í Fossvogi svöruðu 76% því játandi og 24% neitandi.  

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir því játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 1 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 19. Lét geislafræðingurinn þig vita hvað næsta myndaröð tæki langan tíma? 

 

Mynd 19. Tilkynning um lengd myndaraðar í samtali á milli myndaraða. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 52% því játandi að geislafræðingur hafi verið að láta vita hvað 

næsta myndaröð tæki langan tíma í samtali á milli myndraða. 48% svöruðu því neitandi. 

Í Fossvogi svöruðu 59% því játandi og 41% neitandi. 

Af þeim tveimur sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir því játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,9 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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4.1.2.2 Tölvusneiðmyndir 
 
Spurning 20. Hvað leið langur tími frá því að læknir tjáði þér að þú ættir að fara í 

tölvusneiðmyndarannsókn þangað til rannsókn hófst? 

 

Mynd 20. Biðtími frá tilkynningu læknis til tölvusneiðmyndarannsóknar. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 9% því að hafa beðið minna en 5klst frá því að læknir tilkynnti 

um tölvusneiðmyndarannsókn þar til að rannsókninni kom.  7% biðu minna en 24klst.  14% biðu minna 

en fimm daga.  12% biðu minna en tvær vikur.  21% biðu minna en mánuð og 30% biðu í mánuð eða 

meira.  7% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi voru 37% sem biðu minna en 5klst og 7% biðu minna en 24klst.  Þeir sem þurftu að bíða 

minna en fimm daga voru 4%.  7% svöruðu að þeir hefðu þurft að bíða í minna en tvær vikur og þeir 

sem svöruðu minna en mánuð voru öll 24%.  15% þurftu að bíða í mánuð eða meira og 7% kusu að 

svara ekki. 

Þeir þrír sem kusu að svara ekki um staðsetningu rannsóknar svaraði einn að hafa þurft að bíða í 

minna en mánuð, einn í mánuð eða meira og einn kaus að svara ekki. 

Gert var kí-kvaðrat próf til að athuga hvort það reyndist vera munur á biðtíma eftir því á hvorn 

staðinn þátttakendum var vísað.  Það reyndist vera marktækur munur á milli staða þar sem p-gildið var 

0,03. 
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Spurning 21. Frá því að þú mættir á myndgreiningardeildina og tilkynntir um komu þína, hversu 

langan tíma þurftir þú að bíða þangað til rannsókn hófst? 

 

Mynd 21. Biðtími frá komu á deild til tölvusneiðmyndarannsóknar. 

 
Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 35% hafa komist að strax og þeir mættu á deildina og tilkynntu 

um komu.  51% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur.  9% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 

mínútur.  2% sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur og enginn sagðist hafa þurft að bíða í 60 

mínútur eða meira.  2% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi sögðust 37% hafa komist strax að, 41% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur.  13% 

þurftu að bíða í 15-30 mínútur.  Þeir sem þurftu að bíða í 30-60 mínútur voru 2% og þeir sem sögðust 

hafa þurft að bíða í meira en 60 mínútur voru 4%.  2% kusu að svara ekki. 

Þeir þrír sem kusu að svara ekki um staðsetningu rannsóknar svaraði einn að hann hafi komist 

strax að og tveir svöruðu að þeir hefðu þurft að bíða í 5-15 mínútur. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,6 og er því ekki marktækur munur á biðtíma frá komu 

á deild til rannsóknar á milli staða. 
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Spurning 22. Þegar rannsóknin hófst, varstu látin/n vita hvað rannsóknin tæki langan tíma? 

 

Mynd 22. Samræður um lengd tölvusneiðmyndarannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 60% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi látið 

þátttakanda vita hvað rannsóknin tæki langan tíma, 30% svöruðu því neitandi og 7% vissu það ekki.  

3% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 52% því játandi, 41% neitandi, 4% vissu það ekki og 3% kusu að svara ekki. 

Þeir þrír sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram svöruðu allir spurningunni játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,4 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 23. Útskýrði geislafræðingur fyrir þér hvernig rannsókninni yrði háttað? 

 

Mynd 23. Útskýring á framkvæmd tölvusneiðmyndarannsóknarinnar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 90% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi 

útskýrt framkvæmd tölvusneiðmyndarannsóknar, 5% svaraði því neitandi og 5% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 72% því játandi, 17% svöruðu því neitandi, 9% vissu það ekki og 2% kusu að 

svara ekki.  

Þeir þrír sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram svöruðu tveir þeirra því játandi og 

einn kaus að svara ekki. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á því hvort geislafræðingur upplýsti þátttakendur um 

framkvæmd rannsóknar eftir stöðum.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,09. 
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Spurning 24. Fannst þér á einhvern hátt óþægilegt að fara í tölvusneiðmyndarannsókn? 

 

Mynd 24. Óþægilegt að fara í tölvusneiðmyndarannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 9% því játandi þegar spurt var hvort óþægilegt hafi verið að fara 

í tövlusneiðmyndarannsókn, 79% svöruðu því neitandi, 5% vissu það ekki og 7% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 2% því játandi, 94% svöruðu því neitandi, 2% vissu það ekki og einnig voru 2% 

sem kusu að svara ekki.  

Þeir þrír sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram svöruðu tveir þeirra neitandi og einn 

kaus að svara ekki. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,3 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 25. Ef svar við fyrri spurningu var já, var það vegna einhverra af eftirfarandi? 

 

Mynd 25. Ástæður óþæginda við að gangast undir tölvusneiðmyndarannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 25% því að ástæðan fyrir óþægindum við að gangast undir 

tölvusneiðmyndarannsókn væri vegna verkja, 25% sögðu það vegna áhyggjum eða hræðslu, 25% 

skrifuðu aðra ástæðu og 25% sögðu það bæði vegna innilokunar og áhyggja eða hræðslu.  Einn 

þátttakandi valdi aðra ástæðu en í boði var og skrifaði að ástæður óþægindanna hafi verið vegna 

skuggaefnis og nálar. 

Í Fossvogi var einn sem fannst það óþægilegt vegna áhyggja eða hræðslu. 
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4.1.2.3 Röntgen 
 
Spurning 26. Hvað leið langur tími frá því að læknir tjáði þér að þú ættir að fara í röntgenrannsókn 

þangað til rannsókn hófst? 

 

Mynd 26. Biðtími frá tilkynningu læknis til röntgenrannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 36% því að hafa beðið minna en 5klst frá því að læknir tilkynnti 

um röntgenrannsókn þar til að rannsókninni kom.  Enginn beið minna en 24klst.  8% biðu minna en 

fimm daga.  Enginn beið minna en tvær vikur.  16% biðu minna en mánuð og 12% biðu í mánuð eða 

meira.  28% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi voru 67% sem biðu minna en 5klst og 5% biðu minna en 24klst.  Þeir sem þurftu að bíða 

minna en fimm daga voru 5% og einnig þeir sem þurftu að bíða í minna en tvær vikur, enginn þurfti að 

bíða í minna en mánuð.  5% þurftu að bíða í mánuð eða meira og 14% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki um staðsetningu rannsóknar kusu einnig að svara ekki þessari 

spurningu. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,1 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 27. Frá því að þú mættir á myndgreiningardeildina og tilkynntir um komu þína, hversu 

langan tíma þurftir þú að bíða þangað til rannsókn hófst. 

 

Mynd 27. Biðtími frá komu á deild til röntgenrannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 20% hafa komist strax að í rannsókn sína frá því að þeir mættu 

á deildina og tilkynntu um komu sína.  36% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur.  8% sögðust 

hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur.  12% sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur og enginn sagðist 

hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  24% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi sögðust 5% hafa komist strax að, 29% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur og 

einnig þeir sem þurftu að bíða í 15-30 mínútur.  Þeir sem þurftu að bíða í 30-60 mínútur voru 24% og 

enginn þurfti að bíða í meira en 60 mínútur.  14% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki um staðsetningu rannsóknar svaraði annar þeirra að hafa þurft 

að bíða í 5-15 mínútur en hinn kaus að svara ekki. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,1 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 28. Þegar rannsóknin hófst, var þér tjáð hversu langan tíma rannsóknin myndi taka? 

 

Mynd 28. Samræður um lengd rannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 36% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi sagt 

hvað röntgenrannsóknin tæki langan tíma og 40% svöruðu því neitandi.  24% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 14% því játandi, 71% neitandi og 14% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram svaraði annar þeirra neitandi og 

hinn kaus að svara ekki. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,1 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 29. Útskýrði geislafræðingur fyrir þér hvernig rannsóknin færi fram? 

 

Mynd 29. Útskýringar um framkvæmd röntgenrannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 48% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi 

útskýrt framkvæmd röntgenrannsóknar, 24% svöruðu því neitandi, 4% vissu það ekki og 24% kusu að 

svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 24% því játandi, 62% neitandi og 14% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram svaraði annar þeirra neitandi og 

hinn kaus að svara ekki. 

Það reyndist vera munur á milli staða á því hvort geislafræðingur útskýrði fyrir þátttakendum um 

framkvæmd rannsóknar.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,04 og er því marktækur munur 

á milli staða. 
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4.1.3 Hluti 3 – Skuggaefni 

Í þriðja hluta var leitast eftir svörum frá þeim sem fengu skuggaefni í æð og athugað hvort 

frábendingum og ábendingum við notkun skuggaefnis sé fylgt eftir. 

 
Spurning 30. Fékkst þú skuggaefni í æð? Ef nei, vinsamlegast svaraðu næst sp.34. 

 

Mynd 30. Skuggaefni í æð. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðust 57% hafa þurft að fá skuggaefni í æð og 12% ekki þurft á því að 

halda.  31% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi sögðust 35% hafa þurft að fá skuggaefni í æð og 12% svöruðu því neitandi.  53% kusu 

að svara ekki. 

Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu tveir þeirra játandi og fjórir 

þeirra kusu að svara ekki. 
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Spurning 31. Varst þú spurð/ur út í ofnæmi fyrir joðskuggaefni? 

 

Mynd 31. Spurt um ofnæmi fyrir joðskuggaefni. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 74% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi spurt 

um ofnæmi fyrir joðskuggaefni.  24% svöruðu því neitandi og 2% vissu það ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 60% því játandi, 31% svöruðu því neitandi, 6% vissu það ekki og 3% kusu að 

svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svaraði annar þeirra játandi og 

hinn neitandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,8 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 32. Varst þú spurð/ur út í nýrnaútskilnað eða hvort þú værir með skerta nýrnastarfsemi? 

 

Mynd 32. Spurt út í nýrnastarfsemi. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 33% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi spurt 

um nýrnastarfsemi fyrir rannsókn.  63% svöruðu því neitandi og 4% vissu það ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 37% því játandi, 57% neitandi og 6% kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svaraði annar þeirra játandi og 

hinn neitandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,5 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 33. Útskýrði geislafræðingur fyrir þér hvernig þú fyndir fyrir skuggaefnis-inngjöfinni? 

 

Mynd 33. Útskýringar á tilfinningu þegar skuggaefni er gefið. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 74% því játandi þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi 

útskýrt hvernig tilfinning það væri þegar skuggaefni var gefið, 24% svöruðu því neitandi og 2% vissu 

það ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 68% því játandi, 26% svöruðu því neitandi, 3% vissu það ekki og einnig voru 

3% sem kusu að svara ekki. 

Þeir tveir sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu báðir játandi. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,6 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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4.1.4 Hluti 4 – Viðmót 
Í fjórða hluta var leitast eftir svörum frá öllum þátttakendum til þess að athuga viðmót starfsfólksins.  

 
Spurning 34. Var þér boðið að spyrja spurninga út í rannsóknina? 

 

Mynd 34. Boðið að spyrja spurninga út í rannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut sögðu 36% já þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi boðið þeim að 

spyrja spurninga út í rannsóknina, 48% svöruðu því neitandi og 6% sögðust ekki vita það. 10% kusu 

að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 28% játandi, 47% neitandi og 10% vissu það ekki.  15% kusu að svara ekki. 
Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu tveir játandi, einn neitandi 

og þrír kusu að svara ekki. 
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Spurning 35. Fannst þér þú fá fullnægjandi upplýsingar um framkvæmd rannsóknarinnar? 

 

Mynd 35. Fullnægjandi upplýsingar um framkvæmd rannsóknar. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 74% því játandi að hafa fengið fullnægjandi upplýsingar um 

framkvæmd rannsóknar, 6% var alveg sama og 9% svöruðu því neitandi.  11% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 61% því játandi, 15% var alveg sama og 6% svöruðu því neitandi.  18% kusu 

að svara ekki. 
Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu þrír þeirra játandi og þrír 

þeirra kusu að svara ekki. 

 

Í spurningu 35 var einnig gefinn kostur á því að skrifa niður hvað þátttakendum fannst ábótavant við 

upplýsingagjöf er varðar framkvæmd rannsóknar og má sjá þær athugasemdir í töflu 2 þær 

athugasemdir. 

Tafla 2. Ábótavant á upplýsingum um framkvæmd rannsóknar. 

Í spurningu 35 var í boði að koma með skriflegar athugasemdir um það hvað þátttakenda 

fannst ábótavant um upplýsingagjöf og eru þær eftirfarandi: 

• Fékk engar upplýsingar. 

• Ekkert. 
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• Öll þessi bið og aðstaða, mætti vera betri. 

• Maður þurfti að toga upp úr viðkomandi starfsmanni svör. 

• Það voru engar upplýsingar gefnar svo hvaðeina sem geislafræðingur hefði að segja hefði 

verið til bóta. 

• Vantaði að segja mér frá tilfinningunni þegar rannsókn byrjaði (CT). 

• Láta vita um hávaðann í tækinu, breytist. Mættu láta heyra í sér, spyrja um líðan. Útvarp 

mætti vera í lagi eða hærra stillt (var bilað). 

• Bara á heimsenda blaðinu. 

• Geislafræðingurinn sagði ekki neitt nema settu hendurnar upp. 

• Hefði viljað tala við lækni sem sendi mig í rannsókn. 

• Veit það ekki. 

• Að fá ekki að vita niðurstöður á rannsókninni fyrr en eftir langan tíma og þótt eftir því sé 

gengið. Ég skil ekkert í því. Það er dónaskapur við sjúklinga. Höfuðmynd! 

• Mér var sagt ég mætti ekki hreyfa mig. Hefði viljað að viðkomandi talaði við mig milli 

myndaraða og gerði mér grein fyrir að ég mætti hreyfa mig milli, klóra mér eða eitthvað. 

• Hefði verið fínt að fá útskýringar um hvernig þetta ferli mundi ganga fyrir sig, hve lengi og 

þess háttar. 

• Til dæmis varðandi skuggaefnið – það var ekki tilkynnt við pöntun á rannsókn og ekki ljóst 

fyrr en mætt var á staðinn. 

• Spurði samt sjálf um lengd rannsóknar. 

• Hefði viljað fá nákvæmari útskýringar á framkvæmd rannsóknar. 
 

Taflan sýnir hvað þátttakendum fannst ábótavant er varðar upplýsingagjöf um framkvæmd 
rannsóknar. 
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Spurning 36. Ef seinkun var á rannsókn þinni, varst þú látin/n vita af seinkuninni? 

 

Mynd 36. Látin/n vita ef seinkun var á rannsókn. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 24% því játandi að hafa verið látin/n vita ef seinkun var á 

rannsókn, 7% svöruðu því neitandi og 4% vissu það ekki. 65% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 9% því játandi, 15% neitandi og 11% vissu það ekki.  65% kusu að svara ekki. 
Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu tveir þeirra játandi og fjórir 

þeirra kusu að svara ekki. 
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Spurning 37. Þegar á heildina er litið, fannst þér þjónustan vera góð? 

 

Mynd 37. Þjónustan góð á heildina litið. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 88% því játandi að þegar á heildina er litið væri þjónustan góð, 

enginn svaraði því neitandi og 2% var alveg sama.  10% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 79% því játandi, 1% neitandi og 4% var alveg sama.  16% kusu að svara ekki.  

Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu þrír þeirra játandi og þrír 

þeirra kusu að svara ekki. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 0,8 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 38. Fannst þér komið fram við þig af virðingu? 

 

Mynd 38. Komið fram af virðingu. 

 

Myndin sýnir að á Hringbraut svöruðu 85% játandi að komið hafi verið fram af virðingu. Enginn svaraði 

neitandi og engum var alveg sama.  15% kusu að svara ekki. 

Í Fossvogi svöruðu 81% því játandi, 1% neitandi og 1% var alveg sama.  17% kusu að svara ekki. 

Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu tveir þeirra játandi og fjórir 

þeirra kusu að svara ekki. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu p-gildið 1 og er því ekki marktækur munur á milli staða. 
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Spurning 39. Var blygðunarkennd þinni misboðið? 

 

Mynd 39. Blygðunarkennd misboðið. 

 

Myndin sýnir að niðurstöður sýna alveg sömu hlutföll fyrir staðina, 81% svöruðu því neitandi að 

blygðunarkennd hafi verið misboðið, enginn svaraði játandi, 1% vissi það ekki og 18% kusu að svara 

ekki. 

Þeir sex sem kusu að svara ekki hvar rannsókn þeirra fór fram, svöruðu tveir þeirra neitandi og 

fjórir þeirra kusu að svara ekki. 
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Í spurningu 40 var þátttakendum boðið að koma hverju sem þeir vildu á framfæri og mátti það einnig 
vera hvað sem var.  Þær athugasemdir má sjá hér að neðan í töflu 3. 

 

Tafla 3. Það sem þátttakendur vildu koma á framfæri. 

Spurning 40. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri (það má vera hvað sem er)? 

• Mjög ánægð með þjónustuna yfir höfuð. 

• Allt gekk fljótt og vel fyrir sig. 

• Hlýlegt starfsfólk. 

• Frábær þjónusta. 

• Gott í upphafi að láta vita um ferlið og hvert er farið með niðurstöður og hve langan tíma þar til 
upplýsingar komast í hendur læknisins sem biður um rannsóknina. 

• Aðstaða sem starfsfólk hefur til móttöku sjúklinga er til háborinnar skammar. Allt umhverfi er mjög 
úrsérgengið og gamaldags (CT Fv). 

• Röntgendeildin gleymdi að láta mig vita um bókaðan tíma, pantað 24.9.15. Þegar ég hringdi og 
spurðist fyrir um miðjan október var neitað að ég ætti pantaða rannsókn. Heimilislæknir minn sá svo í 
lok janúar 2016 að ég ætti inni pöntun 24.9.15. Ég hringdi og spurðist fyrir og var sagt að ég hefði ekki 
mætt í rannsóknin sem ég hefði ekki verið bókaður í, en svo var málið leyst í bróðerni! 

• Mátti láta vita að það myndi koma óþægileg tilfinning, var ekki að búast við þessu (CT). 

• Frábært starfsfólk. 

• Mjög indælt starfsfólk. 

• Þetta er leiðinleg rannsókn, þröngt þarna inni og alltaf hræðsla til staðar. Persónulega er alltaf kvíði 
fyrir þessu fjandans röri.  

• Kalt á gangi og á salerni. 

• Frábær þjónusta !!!! 

• Allt gekk fljótt og fumlaust fyrir sig. Gott viðmót og ekki neitt að setja út á. Takk fyrir mig ☺ 

• Alltaf gott viðmót hér á rtg.deild frá 1969 !!! 

• Allir brosandi og elskulegir. 

• Viðmót starfsfólks var fyrsta flokks og ánægð með þjónustuna. 

• Ekkert sem rannsóknina varðar en sjokk að fá reikninginn í afgreiðslunni. 

• Bý úti á landi og var ekki látin vita nægilega snemma um myndatöku. Talaði við lækni daginn áður og 
reiknaði með að komast heim þann dag, ekki gott að lengja svona dvölina. Hefði skipulagt að vera 
einn dag, ekki tvo. 

• Ég er LSH starfsmaður og var í vinnufatnaði og held því að geislafræðingur hefði sleppt því að útskýra 
hvað væri gert. Held ég hefði fengið meiri útskýringar hefði ég verið borgaralega klædd. 

• Engin vandamál. 

• Frá afgreiðslu til myndarannsóknar var þjónustan afbragð. 

• Gott viðmót geislafræðinga. Takk fyrir mig. 

• Hef farið í margar sneiðmyndir sl.6 ár og er því kunnug hvað fer fram. 
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• Mjög flott móttaka, ég gleymdi að koma með beiðnina og fékk að fara heim og sækja og komst samt 
að. 

• Mjög góð þjónusta. Allt gekk vel og mér fannst ég vel upplýst. Hefði reyndar farið áður. Ekkert óþarfa 
blaður hjá starfsfólki en allt sagt sem segja þurfti. Lítið mál. 

• Þjónusta til fyrirmyndar. 

• Var í lengri og ýtarlegri sem útskýrir lengd rannsóknar. En bilun í tæki í byrjun. Þegar ég spurði þá 
fékk ég svör, en það hefði mátt láta vita um bilunina. En alltaf yndislegt fólk þarna ☺ 

• Flott starfsfólk. Flott þjónusta. 

• Hef komið nokkrum sinnum á undanförnum árum og fæ alltaf mjög góða þjónustu! Takk fyrir mig! 

• Var mjög ánægð. 

• Þakkir fyrir frábær vinnubrögð og gott viðmót. 

• Hafði komið áður og þá fengið allar spurningar og útskýringar. 

• Mæti reglulega 1x á ári svo kannski minna um upplýsingar sem hafa verið gefnar. 

• Indælt og gott starfsfólk ☺ 

• Frábærar starfskonur. 

• Hefur kannski áhrif á spurningarnar og upplýsingagjöf vegna þess að ég kem og hef komið svo oft í 
MRI. Að minnst einu sinni á ári. Hef ekki þörf fyrir sömu móttöku og í fyrsta skipti ☺ 

• Að vera bara á nærbol og nærbuxum fannst mer óþægilegt, að labba að tækinu og sérstaklega þegar 
ég sá karlmann. 

• Frábært starfsfólk. 

• Gott starfsfólk og gott viðmót. 

• Ágæt þjónusta. 

• Gott viðmót – brosandi konur með hlýjar hendur. 

• Fékk sent bréf til að láta mig vita af rannsókn minni (var bókað fyrir löngu) en rangar upplýsingar voru 
á bréfinu og vegna þessa missti ég af tímanum sem ég átti upprunalega. 

 
Taflan sýnir það sem þátttakendur vildu koma á framfæri. 
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5 Umræða 

Eins og áður hefur verið greint frá hafa verið framkvæmdar nokkrar kannanir á Landspítala sem snúa 

að því að leita svara við þjónustunni sem þar er veitt (11-14, 16).  Hins vegar hefur ekki borið mikið á 

þjónustukönnunum sem snúa að myndgreiningardeild Landspítala og að mér best vitandi hefur 

könnun sambærileg þessari ekki verið gerð.  Gegnum gangandi með þær kannanir sem hafa verið 

gerðar þá virðist það vera almenn niðurstaða að fólk sé ánægt með þá þjónustu sem þar er veitt, það 

er kannski helst misbrestur á þegar einstaklingar eru útskrifaðir og þurfa að fá upplýsingar er varðar 

hvað á að gera eftir heimkomu (11-13, 19).  Þá var sama könnun gerð með árs millibili sem leiddu 

mjög svipaðar niðurstöður í ljós, en þó má kannski segja að þeir hlutir sem þurftu endurbætur hafi 

verið fylgt eftir að hluta til (11, 12). 

Þegar þjónustukönnun er gerð þá er gríðarlega mikilvægt að setja spurningalistann rétt upp.  Eins 

og áður hefur verið tekið fram, því auðveldara sem það er fyrir þátttakendur að svara spurningunum, 

því viljugra verður fólk til þess að svara, það þreytist síður og það leggur sig betur fram sem aftur leiðir 

til betri svörunar (21). 

Upphaflega hugmyndin í þessu verkefni var að annaðhvort myndi rannsakandi fara á 

myndgreiningardeildina og fá að nálgast þátttakendur beint, en síðan var frá því horfið og þótti 

físilegasti kosturinn að rannsakandinn myndi hringja í þátttakendur.  En því miður fékkst ekki leyfi fyrir 

því hjá Siðanefnd Landspítala og úr varð að umslögum var komið fyrir á hverri myndgreiningarstöð.  

Það má draga af því líkur að þetta hafi geta haft áhrif á svörun eins og til dæmis eru mun fleiri svör 

sem bárust vegna segulómskoðunar heldur en þeim sem lagt var upp með við skipulag 

rannsóknarinnar (sjá mynd 10). 

5.1 Svör við spurningum 

Eins og fyrr segir var svarhlutfall í raun og veru gott eða um 98% en svör við spurningunum voru á alla 

vegu meðal annars voru nokkrir sem svöruðu öllum listanum eða hættu á miðri leið, en að sjálfsögðu 

var val hvers og eins hvaða spurningum hann kaus að svara.  Rannsakandi tók því þá ákvörðun að 

spurning 10, þar sem spurt er um myndgreiningaraðferð væri notuð til þess að ákvarða hvaða svör 

skildi taka til greina. 

5.1.1 Hluti 1 – Almennt 

Í þessum hluta var svörun mjög svipuð.  Konur voru í meirihluta á báðum stöðum en niðurstöður úr 

þessari spurningu leiddu í ljós að á Hringbraut voru konur 62% og karlar 35%.  Í Fossvogi voru konur 

51% og karlar 41%. 

Þegar spurt var á hvaða aldri þátttakandi var voru flestir sem voru á aldrinum 60 ára eða eldri.  Á 

Hringbraut voru þátttakendur yngri en 18 ára 1%, sama prósent voru 18-25 ára.  Þátttakendur 26-35 

ára voru 15%, þeir sem voru 36-45 ára voru 8% og þeir sem voru 46-59 ára voru 27%.  60 ára eða 

eldri voru 44%.  Í Fossvogi voru 2% yngri en 18 ára.  Sama hlutfall var af þeim sem voru 18-25 ára og 
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26-35 ára eða 9%.  Þeir sem voru 36-45 ára voru 13% og þeir sem voru 46-59 ára 24%.  60 ára eða 

eldri voru 36%. 

Spurt var hvar myndgreining fór fram og skiptust niðurstöður alveg jafnt á milli. 100 þátttakendur 

sögðust hafa farið á Hringbraut og 100 í Fossvogi. 

Mikill meirihluti á báðum stöðum höfðu farið áður í myndgreiningarrannsókn en niðurstöður leiddu í 

ljós að á Hringbraut svöruðu 85% því játandi, 9% svöruðu því neitandi og 1% vissu það ekki.  Í 

Fossvogi svöruðu einnig 85% því játandi, 4% svöruðu því neitandi og þeir sem vissu það ekki voru líka 

4%. 

Sumir hverjir vita alveg nákvæmlega upp á hár hvað þeir eru að fara út í þegar þeir koma í 

myndgreiningarrannsókn en aðrir vita lítið sem ekki neitt.  Spurt var hversu vel upplýst/ur þátttakandi 

hafi verið um rannsóknina þegar bókun fór fram og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut fannst 

72% þeir vel upplýstir, 18% í meðallagi og 5% fannst þeir illa upplýstir.  Í Fossvogi fannst 54% þeir vel 

upplýstir, 35% í meðallagi og 5% illa.  Í rannsókn sem gerð var á Domus Medica árið 2012 um hvaða 

upplýsingar sjúklinga skortir um myndgreiningarrannsóknir leiddu niðurstöður í ljós að mikill meirihluti 

vildi fá aukna fræðslu fyrir rannsókn þrátt fyrir að lang flestir töldu sig vera vel upplýsta.  Jafnframt kom  

þar fram að rúmlega helmingur þátttakenda vildu fá meiri upplýsingar um rannsóknina frá lækni um 

leið og ákvörðun um rannsókn var tekin (36).  Væri hægt að draga af því líkur að læknar upplýsi ekki 

sjúklinga sína nægjanlega vel um þá myndgreiningu sem þeir eru að senda í? Sem nemandi á 

deildinni er það mín persónulega reynsla að þetta komi mér ekki á óvart, sér í lagi einstaklingar sem 

koma frá slysa- og bráðadeild.  Það gæti verið fróðlegt að kanna þetta betur, bera saman 

sjúklingahópa sem annars vegar kom frá legudeildum, eru að koma í innskrift eða utan úr bæ og hins 

vegar sjúklinga sem koma frá slysa-og bráðadeild og reyna þar af leiðandi að koma í veg fyrir að 

einstaklingar séu með kvíða og illa upplýstir um rannsókn sína. 

Eftir umræður þjóðfélagsins síðasta ár um kjarabaráttu, uppsagnir og ráðningar og í kjölfarið að 

geislafræðingar af erlendum uppruna voru ráðnir til starfa var spurt hvort þjónustan sem var veitt hafi 

verið á íslensku.  Niðurstöður leiddu í ljós að á Hringbraut svöruðu 96% því játandi og enginn svaraði 

því neitandi, en það voru 3% sem svöruðu bæði játandi og neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 94% því 

játandi og 1% neitandi.  Af þessum niðurstöðum mætti draga þá ályktun að þjónustan sem veitt er á 

myndgreiningardeild Landspítala sé í miklum meirihluta á íslensku. 

Mikill meirihluti þátttakenda hefði viljað fá þjónustuna á íslensku, skiljanleg, móðurmáli þessa lands.  

Enda ekki hver sem er sem myndi vilja tala annað tungumál í sínu eigin heimalandi, þess þá heldur 

þegar um veikindi eða slys er að ræða.  Spurt var á hvaða tungumáli þátttakandi hefði viljað fá 

þjónustuna þar sem niðurstöður leiddu í ljós að á Hringbraut hefðu 96% viljað fá þjónustu á íslensku, 

1% merktu við þrjú tungumál, íslensku, dönsku og ensku og 1% svöruðu annað þar sem skrifað var 

rússneska.  Í Fossvogi sögðust 95% vilja fá þjónustu á íslensku. 

Þar sem áður hefur komið fram að mikilvægt er að útskýra framgang rannsóknar og fræða sjúklinga 

þá segir sig eiginlega sjálft að sjúklingar þurfa að skilja það sem sagt er.  Þátttakendur voru spurðir 

hvort þeim hafi fundist útskýringar viðunandi og hvort þeir skildu viðkomandi geislafræðing og leiddu 

niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á Hringbraut svöruðu 90% því játandi, 4% svöruðu því 
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neitandi og 3% var alveg sama.  Í Fossvogi svöruðu 85% því játandi, 6% svöruðu því neitandi og 3% 

sögðust vera alveg sama. 

 

Því næst var spurt hvort kvíði hafi gert var við sig fyrir rannsókn og leiddu niðurstöður úr þeirri 

spurningu í ljós að á Hringbraut sögðust 21% hafa fundið fyrir kvíða og 73% svöruðu því neitandi.  5% 

sögðust vera alveg sama.  Í Fossvogi svöruðu 17% því játandi, 78% svöruðu því neitandi og 1% 

sögðust vera alveg sama. 

Athugun á því hversu margir af þeim sem höfðu ekki farið í myndgreiningu áður væru illa upplýstir 

um rannsókn sína og hvort að þessir þátttakendur hefðu fundið fyrir kvíða fyrir rannsókn.  Það voru 13 

þátttakendur sem ekki höfðu farið áður í myndgreiningarrannsókn og af þessum 13 fannst sjö þeirra 

þeir vel upplýstir, fimm þeirra í meðallagi og einum fannst hann illa upplýstur. 

Þegar athugað var hvort þessir 13 þátttakendur sem ekki höfðu farið áður í myndgreiningu hafi 

fundið fyrir kvíða, svöruðu sex þeirra játandi eða rétt rúm 50%. 

Rannsakandi ákvað jafnframt að athuga hvort að þeir sem fannst þeir illa upplýstir væru kvíðnir.  Af 

þeim 10 þátttakendum sem fannst þeir illa upplýstur, voru tveir þeirra kvíðnir. 

Í rannsókn sem framkvæmd var í Domus Medica sem nefnd var hér að ofan, var farið meðal 

annars í kvíða og ástæður fyrir honum skoðaðar, leiddu niðurstöður í ljós að kvíði þátttakenda var 

aðallega tengdur niðurstöðum úr myndgreiningarrannsókn, það er hvað rannsóknin myndi leiða í ljós 

og hvenær þeir fengju niðurstöðurnar(36).  Það er kannski ekki gott að segja hvað rannsóknir leiða í 

ljós en venjan er sú að sá læknir sem skrifar beiðni fyrir myndgreiningu eigi að upplýsa sjúklinga um 

niðurstöður.  Sennilega má draga að því líkur að það sé einhver misbrestur á því.  Einstaklingar hafa 

rætt þetta persónulega við mig eftir myndarannsóknir, þátttakendur nefdu þetta í opnum spurningum í 

þessari rannsókn og hefur rannsakandi sjálfur staðið í slíku.  Einstaklingar sem gangast undir hvers 

kyns rannsóknir vilja vita niðurstöður.  Ef til vill mætti skerpa á þessari vinnureglu, það era ð tilvísandi 

læknir fylgi því eftir að sjúklinguinn fái svör. 

Eins og greint var frá hér fyrir ofan var fyrirfram ákveðið hversu margir ættu að svara fyrir hverja 

myndgreiningarrannsókn en spurt var samt sem áður í hvaða myndgreiningarrannsókn fórst þú.  Á 

Hringbraut sögðust 37% hafa farið í segulómun, 36% í tölvusneiðmyndarannsókn og 19% í röntgen. 

2% sögðust hafa farið í segulómun og tölvusneiðmyndarannsókn, 3% sögðust hafa farið í 

tölvusneiðmyndarannsókn og röntgenrannsókn, 1% sögðust hafa farið í segulómun og röntgen og 2% 

sögðust hafa farið í allar þrjár rannsóknirnar.  Í Fossvogi sögðust 32% hafa farið í segulómun, 42% í 

tölvusneiðmyndarannsókn og 20% í röntgenrannsókn.  3% sögðust hafa farið í bæði segulómun og 

tölvusneiðmyndarannsókn og 1% í tölvusneiðmyndarannsókn og röntgenrannsókn. 
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5.1.2 Hluti 2 – Myndgreiningaraðferð 

5.1.2.1 Segulómun 

Eins og fyrr segir var einungis óskað eftir svörum frá einstaklingum sem gengust undir 

segulómrannsókn.  Gengið var út frá því í rannsóknaráætlun að fá svör frá 60 einstaklingum, en raunin 

var sú að 78 þátttakendur sögðust hafa farið í segulómun, þar af voru 70 þátttakendur sem merktu við 

að hafa bara farið í þessa einu rannsókn og átta sem merktu við segulómun ásamt  annarri.  Í raun er 

ekki hægt að segja til um hvers vegna þetta svarhlutfall er á þennan hátt. 

Segulómrannsóknir geta oft á tíðum tekið langan tíma og þar af leiðir eru ekki framkvæmdar jafn 

margar rannsóknir á dag eins og óska staða væri vegna mikillar eftirspurnar í þessa 

myndgreiningaraðferð.  Ekki bætti það ástandið þegar geislafræðingar og læknar fóru í verkfall á 

síðasta ári en mikil umræða var um að biðlistar væru að lengjast til muna.  Spurt var hvað þátttakandi 

hafi þurft að bíða lengi frá því að læknir sagði viðkomandi að hann mælti með segulómrannsókn og 

þangað til í rannsóknina var komið. 

Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í ljós að á Hringbraut var enginn sem beið minna en 5 klst, 

2% biðu minna en 24 klst. og 17% biðu minna en fimm daga.  22% biðu minna en tvær vikur, 15% 

biðu minna en mánuð og 41% biðu í mánuð eða meira.  Í Fossvogi voru 6% sem biðu minna en 5 klst. 

og 11% biðu minna en 24 klst.  Þeir sem þurftu að bíða innan við fimm daga, minna en tvær vikur og 

minna en mánuð voru öll sitthvor 9%.  51% þurftu að bíða í mánuð eða meira.  Niðurstöður úr kí-

kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða og því ekki hægt að draga þá ályktun hvort þessi 

biðtími sé lengri eða styttri á öðrum hvorum staðnum. 

Annar biðtími sem var spurt um var tíminn sem leið frá því að þátttakandi mætti á deildina og 

tilkynnti um komu sína og þangað til að rannsókninni kom.  Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í 

ljós að á Hringbraut sögðust 20% hafa komist strax að í rannsókn sína, 56% sögðust hafa þurft að 

bíða í 5-15 mínútur, 12% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur, 7% sögðust hafa þurft að bíða í 

30-60mínútur og 2% sögðust hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  Í Fossvogi sögðust 34% hafa 

komist strax að, 37% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur og 14% sögðust hafa þurft að bíða í 

15-30 mínútur.  Þeir sem sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur voru 6% og einnig þeir sem 

sögðust hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki 

marktækan mun á milli staða og því ekki hægt að draga þá ályktun hvort þessi biðtími sé lengri eða 

styttri á öðrum hvorum staðnum. 

 

Uppistaða segulómtækja eru aðallega seglar ásamt útvarpsbylgjum og fer einstaklingur sem 

gengst undir segulómrannsókn inni í sterkt segulsvið.  Hættur sem geta stafað af segulsviði er mikill 

togkraftur í segulleiðandi hluti, hitaaukning í vefjum og ígræddum hlutum (30).  Spurt var hvort 

geislafræðingur hafi farið yfir helstu öryggisspurningar áður en rannsókn hófst og þar með til dæmis 

spurt um hjartagngráð, æðaklemmu í höfði, taugaörva, lyfjabrunn eða járnflís í auga.  Niðurstöður úr 

þessari spurningu leiddu í ljós að á Hringbraut svöruðu 98% því játandi og 2% svöruðu því neitand.  Í 

Fossvogi svöruðu 80% því játandi og 17% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki 
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marktækan mun á milli staða og því ekki hægt að draga þá ályktun hvort farið sé sjaldnar eða oftar yfir 

þessar öryggisspurningar á öðrum hvorum staðnum.  Hins vegar eru þetta sláandi tölur, að 17% hafi 

svarað þessu neitandi en auðvitað er sá möguleiki fyrir hendi að fólk hafi misskilið þessa spurningu 

eitthvað.  

Spurt var hvort geislafræðingur hafi farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar áður en hún hófst og 

leiddu niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á Hringbraut svöruðu 85% því játandi og 15% svöruðu 

því neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 74% því játandi og 20% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu 

ekki marktækan mun á milli staða. 

Þar sem að segulómtæki eru löng og mjó er innilokunarkennd ekki óalgeng, ásamt því að tækið 

gefur frá sér mikinn hávaða.  Það vefst því oft fyrir einstaklingum að gangast undir þessa 

myndgreiningu og spurt var hvort þátttakanda hafi fundist óþægilegt að fara í segulómunrannsókn.  

Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í ljós að á Hringbraut svöruðu 39% því játandi og 59% 

svöruðu því neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 26% því játandi og 71% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat 

prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Ef þátttakandi svaraði fyrri spurningu játandi var hann beðinn um að nefna ástæður fyrir því að 

finnast óþægilegt að gangast undir þessa myndgreiningu.  Niðurstöður leiddu í ljós að á Hringbraut 

sögðu 13% ástæðuna vera vegna verkja, 62% vegna innilokunarkenndar, 13% merktu bæði við 

innilokunarkennd og vegna áhyggja eða hræðslu og 13% sögðu aðra ástæðu fyrir því.  Í Fossvogi 

sögðu 11% ástæðuna vera vegna verkja, 67% vegna innilokunarkenndar, 11% vegna áhyggja eða 

hræðslu og 11% sögðu aðra ástæðu fyrir því.  Í þessari spurningu gafst þátttakendum kostur á að 

skrifa niður aðra ástæðu fyrir því að finnast óþægilegt að fara í segulómun (tafla 1) og það sem meðal 

annars kom fram var að einn vissi ekki hverju hann átti von á, tveir nefndu að stellingin sem þeir væru 

í væri óþægilegt og svo væri mikill hávaði í tækinu.  Í inngangskafla var tekið fram að mikilvægt væri 

að fræða sjúklinga sem gangast undir segulómrannsókn um framkvæmd rannsóknar, um tækið og að 

fara þyrfti vel um sjúklinginn. 

Ef manni líður illa á meðan rannsókn stendur, myndi manni líða betur ef talað væri við mann á milli 

myndaraða? Spurt var hvort geislafræðingur hafi talað við sig á milli myndaraða og leiddu niðurstöður í 

ljós að á Hringbraut svöruðu 49% því játandi og 51% neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 49% því játandi og 

einnig 49% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Þeir sem svöruðu fyrri spurningu játandi, það er, að talað hafi verið við þá á milli myndaraða voru 

beðnir um að svara næstu tveimur.  Í þeirri fyrri var spurt hvort geislafræðingur hafi verið að athuga 

með líðan og svöruðu 80% því játandi og 20% neitandi á Hringbraut.  Í Fossvogi svöruðu 76% því 

játandi og 24% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Í seinni spurningunni var spurt hvort geislafræðingur hafi verið að láta vita hvað næsta myndaröð 

tæki langan tíma og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 52% því játandi og 48% neitandi.  

Í Fossvogi svöruðu 59% því játandi og 41% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki 

marktækan mun á milli staða. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi í þessum segulómkafla voru ekki marktækar og því er hægt að 

draga þá ályktun að munur sé á upplýsingagjöf og fræðslu er varðar segulómrannsókn á milli staða. 
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Rannsakanda langaði að athuga hversu margir af þeim sem voru haldnir kvíða fyrir rannsókn hafi 

merkt við að þeim hafi fundist óþægilegt að fara í segulómun.  Af 38 þátttakendum sem sögðust finna 

fyrir kvíða voru 20 þeirra á leið í segulómrannsókn og tveir að fara í segulómun ásamt annarri 

rannsókn. 17 þeirra fannst óþægilegt að fara í segulómun.   

Jafnframt langaði rannsakanda að athuga við hversu marga var talað á milli myndaraða.  Af þeim 

26 sem sögðust finnast óþægilegt að fara í segulómun var talað við 10 þeirra á milli myndaraða, 16 

sögðu nei.  Það er því kannski hægt að draga þá ályktun að ef geislafræðingar standi sig betur í að 

tala við sjúklinga sína fyrir og á milli myndaraða þá væri hægt að draga úr óþægindum og/eða 

hræðslu. 

5.1.2.2 Tölvusneiðmyndir 

Hér var einnig óskað eftir því að einungis þeir sem gengust undir tölvusneiðmyndarannsókn svöruðu 

þessum spurningum.  Gengið var út frá því í rannsóknaráætlun að 100 einstaklingar tækju þátt en 92 

svöruðu og þar af voru 81 sem fóru einungis í tölvusneiðmynd og 11 fóru í tölvusneiðmynd ásamt 

annarri myndgreiningu. 

Eins og í segulómun voru fyrstu tvær spurningarnar um biðtímann.  Í fyrri spurningunni þar sem 

spurt er hversu langur tími leið frá því að læknir tilkynnti um tölvusneiðmyndarannsókn og þangað til 

að rannsókninni kom leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut sögðust 9% hafa beðið í minna en 5klst, 

7% sögðust hafa beðið minna en 24klst, 14% sögðust hafa beðið minna en fimm daga, 12% sögðust 

hafa beðið í minna en tvær vikur, 21% sögðust hafa beðið minna en mánuð og 30% sögðust hafa 

beðið í mánuð eða meira.  Í Fossvogi sögðust 37% hafa beðið í minna en 5klst, 7% sögðust hafa 

beðið minna en 24klst, 4% sögðust hafa þurft að bíða í minna en fimm daga, 7% sögðust hafa þurft að 

bíða í minna en tvær vikur, 24% sögðust hafa þurft að bíða í mánuð eða minna og 15% sögðust hafa 

þurft að bíða í mánuð eða meira.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu marktækan mun á milli staða.  

Það er því hægt að draga þá ályktun að í Fossvogi sé styttri biðtími eftir tölvusneiðmyndarannsókn frá 

ákvörðun læknis og má spyrja sig hvort Slysa- og bráðamóttaka sé ekki aðal ástæðan fyrir því. 

Seinni biðtíminn sem spurt var um var tíminn sem leið frá því að þátttakandi mætti á deildina og 

tilkynnti um komu sína og þangað til að rannsókninni kom.  Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í 

ljós að á Hringbraut sögðust 35% hafa komist strax að í rannsókn sína, 51% sögðust hafa þurft að 

bíða í 5-15mínútur, 9% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur og 2% sögðust hafa þurft að bíða í 

30-60 mínútur.  Enginn þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  Í Fossvogi sögðst 37% hafa komist strax 

að, 41% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur, 13% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur, 

2% sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur og 2% sögðust hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða 

meira.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða.  Það er því ekki hægt að 

draga þá ályktun að biðtími frá komu á deild til rannsóknar sé lengri eða styttri á öðrum hvorum 

staðnum. 

Þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi látið vita hvað rannsóknin tæki langan tíma leiddu 

niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 60% því játandi og 30% svöruðu því neitandi.  Í Fossvogi 

svöruðu 52% því játandi og 41% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á 
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milli staða.  Það er því ekki hægt að draga þá ályktun að upplýsingagjöf um lengd rannsóknar sé betri 

eða lakari á öðrum hvorum staðnum. 

 

Þátttakendur sem gengust undir tölvusneiðmyndarannsókn voru einnig spurðir hvort að 

geislafræðingur hafi útskýrt framkvæmd rannsóknar.  Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í ljós að 

á Hringbraut svöruðu 90% því játandi og 5% svöruðu því neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 72% því játandi 

og 17% svöruðu því neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða.  

Það er því ekki hægt að draga þá ályktun að upplýsingagjöf um framkvæmd fyrir 

tölvusneiðmyndarannsókn sé betri eða lakari á öðrum hvorum staðnum. 

 

Afgerandi meirihluta á báðum stöðum fannst ekki óþægilegt að fara í tölvusneiðmyndarannsókn en 

niðurstöður leiddu í ljós að á Hringbraut svöruðu 9% því játandi og 79% svöruðu því neitandi, 5% 

sögðust ekki vita það.  Í Fossvogi svöruðu 2% því játandi og 94% svöruðu því neitandi.  2% vissu það 

ekki.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða og því er ekki hægt að 

draga þá ályktun að munur sé á milli staða hvað óþægindi við tölvusneiðmyndarannsókn varðar. 

Ef þátttakandi svaraði þessari spurningu fyrir ofan játandi var hann beðinn um að nefna ástæður 

fyrir því að finnast óþægilegt að fara í tölvusneiðmyndarannsókn.  Það voru ekki margir sem svöruðu 

játandi að ofan, en á Hringbraut var einn sem svaraði að það hafi verið vegna verkja, einn sagði það 

vera vegna áhyggja eða hræðslu, einn merkti bæði við vegna innilokunarkenndar og áhyggja eða 

hræðslu og einn skrifaði aðra ástæðu sem hann sagði vera vegna skuggaefnis og nálar.  Í Fossvogi 

var einum sem fannst það óþægiegt vegna áhyggja eða hræðslu. 

5.1.2.3 Röntgen 

Hér var einnig óskað eftir því að einungis þeir sem fóru í röntgenrannsókn svöruðu þessum 

spurningum.  Gengið var út frá því í rannsóknaráætlun að 50 einstaklingar tækju þátt en niðurstöður 

leiddu í ljós að 48 þátttakendur svöruðu og þar af voru 41 sem fóru einungis í röntgenrannsókn og sjö 

sem fór í röntgen ásamt annarri rannsókn. 

Líkt og í hinum rannsóknaraðferðunum var spurt um tvo biðtíma. 

Niðurstöður úr spurningunni þar sem spurt var hversu langur tími hafi liði frá því að læknir tilkynnti 

um röntgenrannsókn og þangað til að rannsókninni kom leiddu í ljós að á Hringbraut svöruðu 36% því 

að hafa beðið minna en 5klst, enginn sagðist hafa beðið minna en 24klst, 8% sögðust hafa beðið 

minna en fimm daga, enginn sagðist hafa beðið minna en tvær vikur, 16% svöruðu að hafa beðið 

minna en mánuð og 12% sögðust hafa beðið mánuð eða meira.  Í Fossvogi voru 67% sem sögðust 

hafa beðið minna en 5klst og 5% sögðust hafa beðið minna en 24klst.  Þeir sem sögðust hafa þurft að 

bíða minna en fimm daga voru 5% og einnig þeir sem sögðust hafa beðið í minna en tvær vikur.  

Enginn sagðist hafa þurft að bíða í minna en mánuð og 5% sögðust hafa þurft að bíða í mánuð eða 

meira.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða.  Það er því ekki hægt að 

draga þá ályktun að þessi biðtími sé lengri eða styttri á öðrum hvorum staðnum. 
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Spurt var einnig um biðtímann frá því að þátttakandi mætti á deildina og tilkynnti um komu sína og 

þangað til að rannsókninni kom.  Niðurstöður úr þessari spurningu leiddu í ljós að á Hringbraut 

sögðust 20% hafa komist strax að í rannsókn sína en 36% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur. 

8% sögðust hafa þurft að bíða í 15-30 mínútur, 12% sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur og 

enginn sagðist hafa þurft að bíða í 60 mínútur eða meira.  Í Fossvogi sögðust 5% hafa komist strax að 

í rannsókn sína, 29% sögðust hafa þurft að bíða í 5-15 mínútur og þeir sem þurftu að bíða í 15-30 

mínútur voru einnig 29%.  Þeir sem sögðust hafa þurft að bíða í 30-60 mínútur voru 24% og enginn 

þurfti að bíða í meira en 60 mínútur.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun og því 

ekki hægt að draga þá ályktun hvort þessi biðtími sé styttri eða lengri á öðrum hvorum staðnum. 

 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort geislafræðingur hafi sagt hvað röntgenrannsóknin tæki 

langan tíma og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 36% því játandi og 40% svöruðu því 

neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 14% því játandi og 71% neitandi.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu 

ekki marktækan mun á milli staða og því ekki hægt að draga þá ályktun hvort geislafræðingar séu 

sjaldnar eða oftar að segja frá lengd rannsóknar á öðrum hvorum staðnum. 

Þegar spurt var hvort geislafræðingur hafi útskýrt framkvæmd rannsóknarinnar leiddu niðurstöður 

úr þessari spurningu í ljós að á Hringbraut svöruðu 48% því játandi og 24% svöruðu því neitandi, 4% 

vissu það ekki.  Í Fossvogi svöruðu 24% því játandi og 62% svöruðu því neitandi.  Niðurstöður úr kí-

kvaðrat prófi gáfu marktækan mun á milli staða og því er hægt að draga þá ályktun að geislafræðingar 

á Hringbraut séu að standa sig betur í að útskýra framkvæmd röntgenrannsóknar, þó bæta megi 

árangurinn.  Rannsakandi spyr sig einni hvort ástæðan sé slysa –og bráðadeild? Af eigin reynslu, sem 

nemi á deildinni, fannst rannsakanda vinnan við röntgenrannsóknir vera á pari við færibandavinnu.  

Margir sjúklingar að bíða, fáir geislafræðingar, tækjabúnaður ekki upp á marga fiska og mikið álag.  En 

vonandi er þetta allt á leið í rétta átt. 

5.1.3 Hluti 3 – Skuggaefni 

Í þessum kafla var leitast við að þeir þátttakendur sem fengu skuggaefni í æð myndu svara.  Í fyrstu 

spurningunni var spurt hvort þátttakandi hafi fengið skuggaefni í æð og voru niðurstöður á þá leið að á 

Hringbraut svöruðu 57% því játandi, 12% svöruðu því neitandi og 31% svöruðu ekki.  Í Fossvogi 

svöruðu 35% því játandi, 12% svöruðu því neitandi og 53% svöruðu ekki.  Í leiðbeiningunum stóð að 

einungis þeir sem þurftu að fá skuggaefni í æð ættu að svara og því telur rannsakandi að stór hópur 

þátttakenda, sem ekki fékk skuggaefni, hafi flett yfir þennan kafla og ekki skoðað neitt meira.  Af þeim 

sökum sé svona hátt hlutfall ósvaraðra spurninga.  Ef til vill mætti varpa þeirri spurningu fram hvort 

þessi spurning hafi verið óþörf, en þó er mikilævgt að fylgja eftir aukaverkunum og varast að gefa þeim 

skuggaefni sem eru með skerta nýrnastarfsemi.  Því má draga að því líkum að hepplilegra hefði verið 

að rannsakandi hefði nálgast þátttakendur sjálfur og spurt þá þessa spurningu. 

Alvarleg aukaverkun joðskuggaefnis er ofnæmislost og er því mikilvægt að afla upplýsinga um 

þekkt ofnæmi áður en skuggaefnið er gefið til þess að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar (23).  

Spurt var hvort geislafræðingur hafi spurt hvort um ofnæmi fyrir joðskuggaefni væri að ræða og leiddu 
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niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á Hringbraut svöruðu 74% því játandi, 24% svöruðu því 

neitandi og 2% vissu það ekki.  Í Fossvogi svöruðu 60% því játandi, 31% svöruðu því neitandi og 6% 

vissu það ekki.  Niðurstöður í kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Einnig getur alvarleg aukaverkun joðskuggaefnis verið nýrnaskemmdir og því mikilvægt að afla 

upplýsinga um nýrnastarfsemi sjúklingsins (23).  Spurt var hvort geislafræðingur hafi spurt um 

nýrnastarfsemi fyrir rannsókn og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 33% því játandi, 

63% svöruðu því neitandi og 4% vissu það ekki.  Í Fossvogi svöruðu 37% því játandi og 57% svöruðu 

því neitandi.  Niðurstöður í kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

 

Þegar skuggaefni er gefið í æð geta komið skrítnar tilfinningar fram þar sem að þessi efni hafa ekki 

náð þeim árangri að vera aukaverkanalaus (32).  Þetta getur komið fram sem hitatilfinning um allan 

líkamann, járnbragð í munni og tilfinningin um að þurfa að hafa þvaglát (23).  Það er mikilvægt að 

sjúklingar sem fá skuggaefni í æð séu látnir vita af þessum tilfinningum svo hann haldi til dæmis ekki 

að hann sé að hafa þvaglát í miðri rannsókn.  Spurt var hvort geislafræðingur hafi útskýrt hvernig 

tilfinning það væri þegar skuggaefni væri gefið og leiddu niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á 

Hringbraut svöruðu 74% því játandi, 24% svöruðu því neitandi og 2% vissu það ekki.  Í Fossvogi 

svöruðu 68% því játandi, 26% svöruðu því neitandi og 3% vissu það ekki.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat 

prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Kí-kvaðrat próf úr þessum kafla gáfu allar p-gildið fyrir ofan 0,05 og er því ekki hægt að draga þá 

ályktun að upplýsingagjöf og fræðsla um skuggaefni sé betri eða lakari á öðrum hvorum staðnum.  

Samt sem áður mætti álykta að báðir staðir geti staðið sig betur í að afla upplýsinga og fræða hvað 

þetta varðar til þess að koma í veg fyrir alvarleg atvik. 

5.1.4 Hluti 4 – Viðmót 

Í þessum kafla var leitast eftir svörum frá öllum þátttakendum til þess að kanna viðmót geislafræðinga 

óháð myndgreiningarrannsókn. 

Þátttakendur voru spurðir hvort geislafræðingur hafi boðið þeim að spyrja spurninga út í 

rannsóknina og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 36% því játandi, 48% svöruðu því 

neitandi og 6% vissu það ekki.  Í Fossvogi svöruðu 28% því játandi, 47% svöruðu því neitandi og 10% 

vissu það ekki. 

Spurt var hvort þátttakendum hafi fundist þeir hafa fengið fullnægjandi fræðslu um framkvæmd 

rannsóknar og leiddu niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 74% því játandi, 6% var alveg sama 

og 9% svöruðu því neitandi.  Í Fossvogi svöruðu 61% því játandi, 15% var alveg sama og 6% svöruðu 

því neitandi.  Þessi spurning var hálf opin og var því spurt hvað þátttakendum hafi fundist ábótavant 

þar sem þeir gátu skrifað sínar athugasemdir og var það nokkuð vel nýtt, sjá töflu 2. 

Því næst var spurt hvort látið hafi verið vita ef seinkun hafi verið á rannsókninni og leiddu 

niðurstöður í ljós að á Hringbraut svöruðu 24% því játandi, 7% svöruðu því neitandi, 4% vissu það ekki 

og 64% kusu að svara ekki.  Í Fossvogi svöruðu 9% því játandi, 15% svöruðu því neitandi og 11% 

vissu það ekki.  65% kusu að svara ekki.  Rannsakandi áttaði sig á mistökum í vali á svarmöguleikum.  
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Hér vantar óneitanlega möguleikann „það var ekki seinkun“.  Margir hverjir skrifuðu það við 

spurninguna sem er því ósvöruð spurning.  Þannig að það mætti kannski áætla að einhver hluti af því 

óþekkta væri „það var engin seinkun“. 

Mikill meirihluti var ánægður með þjónustuna sem var veitt.  Spurt var hvort þeim hafi fundist 

þjónustan vera góð þegar á heildina væri litið og leiddu niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á 

Hringbraut svöruðu 88% því játandi og enginn svaraði neitandi, 2% var alveg sama.  Í Fossvogi 

svöruðu 79% því játandi, 1% svöruðu því neitandi og 4% var alveg sama.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat 

prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

 

Í lögum um réttindi sjúklinga og skyldur heilbrigðisstarfsfólks segir að heilbrigðisstarfsfólk eigi að 

koma fram af virðingu við sjúklinga sína (1).  Spurt var hvort komið hafi verið fram af virðingu og leiddu 

niðurstöður úr þessari spurningu í ljós að á Hringbraut svöruðu 85% því játandi og enginn svaraði því 

neitandi eða var alveg sama.  Í Fossvogi svöruðu 81% því játandi, 1% svöruðu því neitandi og 1% var 

alveg sama.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi gáfu ekki marktækan mun á milli staða. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort blygðunarkennd þeirra hafi verið misboðið og leiddu 

niðurstöður úr þeirri spurningu í ljós alveg sömu niðurstöður frá báðum stöðum.  81% svöruðu því 

neitandi, enginn svaraði því játandi og 1% vissi það ekki. 

Í lokin var opin spurning þar sem þátttakendum gafst tækifæri á að koma með athugasemdir og 

mátti það vera hvað sem er.  Það voru 43 sem skrifuðu eða 21% og má sjá athugasemdirnar í töflu 3. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Rannsakandi spyr sig að því hvort að spurningalistinn hafi ekki verið alveg nægjanlega vel upp settur. 

Það hefði jafnvel átt að forprófa hann.  Á myndgreiningardeild Landspítala kemur mjög breiður hópur 

fólks.  Sumir eru að koma í fyrsta skipti, vita þar af leiðandi lítið sem ekki neitt um þær rannsóknir sem 

þar fara fram og hafa jafnvel ekki fengið neina fræðslu frá lækni.  Aðrir eru í reglulegu eftirliti og koma 

því á einhverra mánaða fresti á myndgreiningardeildina, eru vel upplýstir og þekkja vel til þeirra 

rannsókna sem þar fara fram.  Rannsakandi spyr sig af því hvort byggja hefði átt spurningalistann eftir 

því, annað hvort að velja afmarkaðan ákveðinn hóp eða hafa nokkra spurningalista sem aðlagaðir 

hefði verið fyrir hvern hóp.  Af svörunum að dæma þá voru nokkrir sem tóku fram að þeir hefðu ekki 

þurft á fræðslu að halda um framkvæmd myndgreiningarinnar og einnig að geislafræðingar þekktu þá 

og þeirra sögu og þurftu þar af leiðandi ekki að spyrja þessara helstu spurninga.  Jafnframt hefur sá 

hópur fólks sem kemur í eftrilit á nokkurra mánaða fresti áhrif á svörin við spurningunum um biðtímann 

frá því að læknir tjáði að viðkomandi ætti að fara í myndgreiningu og þangað til rannsókn hófst.  Þessi 

hópur fólks á bókaðan tíma, eftir fyrirfram ákveðna mánuði og jafnframt mætti draga af því líkur að 

einstaklingur sem er að koma í sína tuttugustu rannsókn væri upplýstari heldur en þegar hann kom í 

fyrsta skipti.  

Ef litið er í lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði þá eru kröfur um tvö grunnatriði.  Annars 

vegar að rannsóknir sem þessar skuli byggjast á virðingu fyrir mannhelgi þátttakenda og að ekki skuli 

fórna mannerttindum fyrir hagsmuni vísinda og samfélags.  Hins vegar að siðfræðileg og vísindaleg 
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sjónarmið séu til staðar ásamt því að gæta að persónuvernd við skipulag og framkvæmd þessarra 

rannsókna (37).  Rannsakandi spyr sig óneitanlega að því hvað liggur að baki þeirri ákvörðun 

siðanefndar að leyfa gagnasöfnun þessarar rannsóknar einungis með þeim hætti að geislafræðingar 

spyrðu sjúklinga sína um þátttöku og afhentu umslögin eftir myndgreiningarrannsókn þeirra.  Sú 

hugmynd sem lá fyrir hjá rannsakanda var að afla gagnanna sjálfur með símhringingu eða spyrja 

sjálfur og upplýsa um rannsóknina.  Með símhringingu hefði rannsakandi vissulega aðgang að 

persónugögnum, en rökin fyrir því að leyfa þessa aðferð ekki var sú að rannsakandi væri nemi.  Hvaða 

siðfræðileg eða vísindaleg sjónarmið liggja hér að baki? Sem nemi hefur rannsakandi skrifað undir 

þagnaskyldu sem auðvitað hefði staðið fyrir þessa rannsókn sem og í verknámi.  Það væri hægt að 

spyrja sig hvort þessi aðferð við gagnasöfnun hafi haft áhrif á svörun? Bæði hvað varðar starfshætti 

geislafræðinga og uppbyggingu spurningalistans.  Þó svo að geislafræðingar hafi ekki vitað hvers eðlis 

tiltekin rannsókn væri, þá án efa væri hægt að spyrja sig hvort grundsemdir hafi ekki vaknað hjá þeim.  

Einnig mætti spyrja sig hvort þátttakendur hafi skilið uppbyggingu listans hefði rannsakandi ef til vill 

útskýrt það fyrir þeim eða fengið að lesa hann upp með símhringingu, án þess þó að hafa nokkur áhrif 

á svörun.  Í þjónustukönnunum sem skoðaðar voru í fræðilegum kafla þessarar rannsóknar var 

gagnasöfnun með ýmsum hætti, meðal annars var þátttakendum sendur listinn (11-13, 15, 18), 

móttökuritarar afhentu og tóku við listanum (17), hjúkrunarfræðingar kynntu og upplýstu um könnunina 

og afhentu svo lykilorð til þess að svara rafrænt (14). 

Einnig fannst rannsakanda eins og einstaka þátttakendur hafi ekki lesið leiðbeiningarnar um 

uppbyggingu listans nægjanlega vel.  Þátttakendur voru oft á tíðum að svara öllum listanum ásamt því 

að hætta á miðri leið.  Þó svo rannsakandi hafi gert sitt besta við að setja hann upp á auðveldan og 

skiljanlegan hátt, þá má spyrja sig hvort hann hafi verið of flókinn og/eða of langur.  Sem þá aftur 

kemur að því að ef ákveðinn afmarkaður hópur hefði verið valinn, mætti kannski áætla að hann hefði 

verið einfaldari.  Svarhlutföll í rannsóknum sem voru skoðaðar að ofan var yfirleitt á bilinu 45-67%.  

Rannsakandi spyr sig hverjar ástæður séu þar að baki.  Ætli það sé aðferð við gagnasöfnun eða ætli 

það sé uppbygging spurningalistans.  Listarnir voru vissulega með ýmsum hætti.  Flestir þeirra voru 

erlendir staðlaðir listar þýddir og aðlagaðir á íslensku (11-13, 16, 17), rannsakandi sá sjálfur um 

hönnunina (15), ásamt því að styðjast við erlendan staðlaðan lista (18) og loks var listi sem var 

hannaður af öðrum Íslendingi (14).  Þess ber að geta að í þessari rannsókn var svarhlutfallið 98% sem 

er býsna hátt. 

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru að hún varpaði ljósi á þá þjónustu sem í boði er, og þá helst 

hvað varðar upplýsingagjöf og fræðslu, biðtímar eftir rannsóknum og viðmót geislafræðinga.  Notast 

var við spurningalista til að komast að niðurstöðum og hafa þeir gefið góða raun sem mælitæki þar 

sem afla má fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (21).  

5.3 Tillögur að framtíðarrannsóknum 
Tillögur mínar að næstu framkvæmd þjónustukönnunar væru helst tengdar uppbygging 

spurningalistans.  Annað hvort að spyrja eigi afmarkaðann hóp og aðlaga spurningarnar að þeim 

einstaklingum eða gera nokkra spurningalista fyrir ákveðna hópa til þess að koma í veg fyrir að þeir 
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séu langir og flóknir.  Einnig myndi rannsakandi persónulega vilja afla meiri upplýsinga um ástæður 

kvíða fyrir rannsóknir og hugsanlega að reyna að athuga af hverju einstaklingar séu illa upplýstir. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að heilt yfir virtust sjúklingar ánægðir með þjónustuna sem var 

veitt en þó má draga þá ályktun að bæta megi til dæmis við upplýsingaflæði til sjúklinga sem gangast 

undir segulómrannsókn.  Einnig mætti draga þá ályktun að auka megi upplýsingar til sjúklinga um 

framkvæmd röntgenrannsóknar í Fossvogi en það reyndist vera marktækur munur á því hversu vel 

geislfræðingar útskýra fyrir sjúklingum um framkvæmd röntgenrannsókna. 
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Fylgiskjal 1 
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Fylgiskjal 2 

Könnun	á	gæði	þjónustu		
“Viðhorf	skjólstæðinga	til	veittrar	þjónustu	á	myndgreiningardeild	Landspítala”	
Gæðaverkefni	fyrir	myndgreiningardeild	Landspítala	í	samstarfi	við	námsbraut	í	

geislafræði	við	Háskóla	Íslands.	

Niðurstöður	þessarar	könnunar	geta	verið	nýttar	til	umbóta.	

Ef	þú	ert	forráðamaður	barns	þá	svarar	þú	eftirfarandi	spurningum	fyrir	hönd	barnsins.	

	

Könnun	þessi	skiptist	í	nokkra	hluta/kafla	og	er	þeim	skipt	niður	á	eftirfarandi	hátt:	
I	–	Hluti:	

Almennar	 spurningar,	 óskað	 er	 eftir	 því	 að	 allir	 svari	 þessum	 hluta	 óháð	 hvaða	
myndgreiningu	viðkomandi	fór	í.	

II	–	Hluti:		
Mismunandi	 myndgreiningaraðferðir,	 svara	 spurningum	 í	 samræmi	 við	 þá	

myndgreiningu	sem	þú	fórst	í	t.d.	segulómun,	tölvusneiðmyndarannsókn	eða	röntgen.	
III	–	Hluti:		

Skuggaefni,	einungis	svara	þessum	hluta	ef	þú	hefur	fengið	skuggaefni.	
VI	–	Hluti:		

Almennt	viðmót,	óskað	er	eftir	því	að	allir	svari	þessum	hluta.	
V	–	Hluti:		

Ef	þú	ert	foreldri	eða	forráðamaður	þá	óskum	við	eftir	því	að	þú	svarir	þessum	hluta.		
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I. Hluti	–	Almennt	
	

1. Af	hvaða	kyni	ert	þú?	

a. Kvenkyn	 	

b. Karlkyn	

	

2. Á	hvaða	aldri	ert	þú?	

a. Yngri	en	18	ára	

b. 18	–	25	ára	

c. 26	–	35	ára	

d. 36	–	45	ára	

e. 46	–	59	ára	

f. 60	ára	eða	eldri	

	

3. Hvar	fórst	þú	í	myndgreiningu?	

a. Hringbraut	

b. Fossvogi	

	

4. Hefur	þú	farið	í	myndgreiningu	áður?	

a. Já		

b. Nei	

c. Veit	ekki	

	

	

5. Um	leið	og	bókun	fyrir	myndgreiningu	var	gerð,	hversu	vel	fannst	þér	þú	vera	

upplýst/ur	um	rannsóknina?	

a. Vel	

b. Í	meðallagi	

c. Illa	
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6. Þegar	í	rannsóknina	var	komið,	fékkst	þú	þjónustu	á	íslensku?	

a. Já	

b. Nei	

	

7. Á	hvaða	tungumáli	hefðir	þú	viljað	fá	útskýringar	meðan	á	rannsókn	stóð?	

a. Íslensku	

b. Ensku	

c. Dönsku	

d. Spænsku	

e. Pólsku	

f. Annað		

i. ______________________________	

	

8. Fannst	þér	þú	fá	viðunandi	útskýringar	á	rannsókn	þinni	og	skyldir	þú	viðkomandi	

geislafræðing?	

a. Já	

b. Nei	

c. Alveg	sama	

	

9. Fannstu	fyrir	kvíða	áður	en	þú	mættir	í	rannsóknina?	

a. Já	

b. Nei	

c. Alveg	sama	

	

10. Í	hvaða	rannsókn	fórst	þú	í?	

a. Segulómrannsókn	(MRI)	

b. Tölvusneiðmyndarannsókn	(CT)	

c. Röntgenrannsókn	(Rtg.)	
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II. Hluti	
	
Í	 öðrum	 hluta	 er	 spurningum	 skipt	 upp	 eftir	 rannsóknaraðferðum	 og	 svarið	 einungis	

þeim	sem	við	á.		

Segulómun	eru	11	–	19	

Tölvusneiðmyndir	eru	20	–	25	

Röntgenrannsóknir	eru	26	-	29	
	
	
	
	
Segulómun	
	

11. Hvað	leið	langur	tími	frá	því	að	læknir	tjáði	þér	að	þú	ættir	að	fara	í	segulómun	

þangað	til	rannsókn	hófst?	

a. Innan	við	5	klst.	

b. Innan	við	24	klst.	

c. Innan	við	fimm	dagar.		

d. Innan	við	tvær	vikur.	

e. Innan	við	mánuður.	

f. Mánuður	eða	meira.	

	

12. Frá	því	að	þú	mættir	á	myndgreiningardeildina	og	tilkynntir	um	komu	þína,	hversu	

langan	tíma	þurftir	þú	að	bíða	þangað	til	rannsókn	hófst?	

a. Ég	komst	strax	að	

b. 	5	–	15	mínútur	

c. 15	-	30	mínútur	

d. 30	–	60	mínútur	

e. Meira	en	60	mínútur	
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13. Áður	en	segulómrannsóknin	hófst,	var	farið	yfir	nokkrar	öryggisspurningar	með	þér	

(þar	sem	spurt	var	um	t.d.	hjartagangráð,	æðaklemmu	í	höfði,	taugaörva,	lyfjabrunn	

eða	járnflís	í	auga	svo	eitthvað	sé	nefnt)?		

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

14. Áður	en	segulómrannsóknin	hófst,	útskýrði	geislafræðingur	fyrir	þér	framgang	

rannsóknarinnar?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

15. Fannst	þér	óþægilegt	að	fara	í	segulómrannsókn?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

16. Ef	svar	við	fyrri	spurningu	var	Já,	hvað	af	eftirfarandi	á	við?	(Merkið	í	alla	viðeigandi	

liði)	

a. Var	það	vegna	verkja	

b. Vegna	innilokunarkenndar	

c. Af	áhyggjum	eða	hræðslu	

d. Blygðunarkenndar	

e. Annað	

i. ________________________________________________		
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17. Segulómrannsókn	byggist	á	því	að	teknar	eru	nokkrar	myndaraðir	sem	taka	mislangan	

tíma,	talaði	geislafræðingur	við	þig	á	milli	myndaraða?	

i. Ef	já	viltu	svara	spurningum	nr.	18	og	19.	

b. Já		

c. Nei	

d. Veit	það	ekki	

	

18. Var	geislafræðingurinn	að	athuga	hvernig	þér	liði?	

a. Já		

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

19. Lét	geislafræðingurinn	þig	vita	hvað	næsta	myndaröð	tæki	langan	tíma?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	
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Tölvusneiðmyndir	
	
20. Hvað	leið	langur	tími	frá	því	að	læknir	tjáði	þér	að	þú	ættir	að	fara	í	

tölvusneiðmyndarannsókn	þangað	til	rannsókn	hófst?		

a. Innan	við	5	klst.	

b. Innan	við	24	klst.	

c. Innan	við	fimm	dagar.		

d. Innan	við	tvær	vikur.	

e. Innan	við	mánuður.	

f. Mánuður	eða	meira.	

	

21. Frá	því	að	þú	mættir	á	myndgreiningardeildina	og	tilkynntir	um	komu	þína,	hversu	

langan	tíma	þurftir	þú	að	bíða	þangað	til	rannsókn	hófst?	

a. Ég	komst	strax	að	

b. 	5	–	15	mínútur	

c. 15	-	30	mínútur	

d. 30	–	60	mínútur	

e. Meira	en	60	mínútur	

	

22. Þegar	rannsóknin	hófst	varstu	látin	vita	hvað	rannsóknin	tæki	langan	tíma?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

23. Útskýrði	geislafræðingur	fyrir	þér	hvernig	rannsókninni	yrði	háttað?	

a. Já		

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	
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24. Fannst	þér	á	einhvern	hátt	óþægilegt	að	fara	í	tölvusneiðmyndarannsókn?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

25. Ef	svar	við	fyrri	spurningu	var	Já,	var	það	vegna	einhverra	af	eftirfarandi?	(Merkið	við	

alla	viðeigandi	liði)	

a. Geislaskammts	

b. Verkja	

c. Innilokunarkenndar	

d. Áhyggja	eða	hræðslu	

e. Blygðunarkenndar	

f. Annað	

i. ________________________________________	

	
Röntgen	
	

26. Hvað	leið	langur	tími	frá	því	að	læknir	tjáði	þér	að	þú	ættir	að	fara	í	röntgenrannsókn	

þangað	til	rannsókn	hófst?		

a. Innan	við	5	klst.	

b. Innan	við	24	klst.	

c. Innan	við	fimm	dagar.		

d. Innan	við	tvær	vikur.	

e. Innan	við	mánuður.	

f. Mánuður	eða	meira.	
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27. Frá	því	að	þú	mættir	á	spítalann	og	tilkynntir	um	komu	þína,	hversu	langan	tíman	

þurftir	þú	að	bíða	þangað	til	rannsókn	hófst?	

a. Ég	komst	strax	að	

b. 	5	–	15	mínútur	

c. 15	-	30	mínútur	

d. 30	–	60	mínútur	

e. Meira	en	60	mínútur	

	

28. Þegar	rannsóknin	hófst,	var	þér	tjáð	hversu	langan	tíma	rannsóknin	myndi	taka?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

29. Útskýrði	geislafræðingur	fyrir	þér	hvernig	rannsóknin	færi	fram?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
III. Skuggaefni	
	
Í	 þriðja	 hluta	 snúa	 spurningar	 að	 skuggaefnisnotkun	 og	 einungis	 er	ætlast	 til	 að	 þeir	

sem	fengu	skuggaefni	í	rannsókn	sinni	svari	þessum	hluta.		
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30. Þurftir	þú	að	fá	skuggaefni	í	æð?	

i. Ef	nei	svaraðu	næst	spurningu	nr.	34	

b. Já	

c. Nei	

d. Veit	það	ekki	

	

31. Varstu	spurð/spurður	út	í	ofnæmi	fyrir	joð	skuggaefnum?	

a. Já	

b. Nei		

c. Veit	það	ekki	

	

32. Varstu	spurð/spurður	út	í	nýrnaútskilnað	eða	hvort	þú	værir	með	skerta	

nýrnastarfsemi?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

33. Útskýrði	geislafræðingur	fyrir	þér	hvernig	þú	finndir	fyrir	skuggaefnis-inngjöfinni?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	
	
	
	

IV. Hluti	–	Viðmót	
Í	fjórða	hluta	er	verið	að	leitast	eftir	upplýsingum	er	varðar	almennt	viðmót	á	deildinni	

og	óskað	er	eftir	því	að	allir	svari	þessum	hluta.	
	

34. Var	þér	boðið	að	spyrja	spurninga	út	í	rannsóknina?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	
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35. Fannst	þér	þú	fá	fullnægjandi	upplýsingar	um	framkvæmd	rannsóknar?	

a. Já	

b. Alveg	sama	

c. Nei	

i. Hvað	fannst	þér	vera	ábótavant?		

_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________	

	

36. Ef	seinkun	var	á	rannsókn	þinni,	varst	þú	látin/n	vita	af	seinkuninni?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

37. Þegar	á	heildina	er	litið,	fannst	þér	þjónustan	vera	góð?	

a. Já	

b. Nei	

c. Alveg	sama	

	

	

	

38. Fannst	þér	komið	fram	við	þig	af	virðingu?	

a. Já	

b. Nei	

c. Alveg	sama	

	

39. Var	blygðunarkennd	þinni	misboðið?	

a. Já	
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b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

40. Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri	(það	má	vera	hvað	sem	er)?	

_________________________________________________	

	 	 _________________________________________________	

	 	 _________________________________________________	

	 	 _________________________________________________	

	 	 _________________________________________________	

	 	 _________________________________________________	
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V. Foreldri	og/eða	forráðamaður	
Í	 fimmta	hluta	eru	 spurningar	 til	 foreldra	og/eða	 forráðamanna	og	einungis	er	óskað	

eftir	því	að	þeir	svari	þessum	hluta.	

	
41. Var	barn	þitt	12	ára	eða	yngra?	

a. Já	

b. Nei	

	

42. Varstu	beðin/nn	um	að	bíða	frammi	meðan	á	rannsókn	stóð?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	

43. Hefðir	þú	viljað	fylgja	barninu	eftir	í	rannsókninni?	

a. Já	

b. Nei	

c. Alveg	sama	

	
44. Fannst	þér	barnið	fá	næga	umönnun	og	nærgætni?	

a. Já	

b. Nei	

c. Veit	það	ekki	

	
	
	

	

Kærar	þakkir	fyrir	þátttökuna	

Edith	Ósk	Sigurjónsdóttir	
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Fylgiskjal 3 

 


