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Ágrip 

 
Alvarlega veikir sjúklingar á bráðamóttöku er fjölbreyttur hópur og getur ástand þeirra breyst fyrirvara-

laust. Alvarlega veikir sjúklingar dvelja oft dágóðan tíma á bráðamóttöku á meðan verið er að meta 

ástand þeirra, veita fyrstu meðferð og taka ákvarðanir um mögulega innlögn á gjörgæslu. Dvalartími á 

bráðamóttöku er mislangur og ýmislegt tengt ástandi sjúklinga, meðferð þeirra og aðstæðum á bráða-

móttöku sem hefur áhrif á dvalartímann.  

Tilgangur verkefnisins var að skoða hvort að líkamlegt ástand sjúklinga, meðferð sem veitt er og 

aðstæður á bráðamóttöku hafi áhrif á dvalartíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku fyrir innlögn 

á gjörgæslu. 

Verkefnið er fræðileg samantekt þar sem leitast var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: a) 

Hvað einkennir alvarlega veika sjúklinga?  b) Hver er dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráða-

móttöku? c) Hverjar eru aðstæður á bráðamóttöku til þess að sinna alvarlega veikum sjúklingum? 

Rannsóknir benda til þess að dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku og bið þeirra eftir 

innlögn á gjörgæslu sé að aukast. Þá er búist við að dvalartími þeirra á bráðamóttöku eigi eftir að aukast 

enn meira á næstu árum. Orsakirnar fyrir bið alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn á 

gjörgæslu, eru meðal annars of fá pláss á gjörgæslu og skortur á heilbrigðisstarfsfólki. Einnig er talið að 

forgangsflokkun sjúklinga á bráðamóttöku hafi áhrif á biðtíma eftir innlögn á gjörgæslu. Afleiðingar 

biðtíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu eru meðal annars hærri 

dánartíðni.  

Áhugavert væri að rannsaka áhrifaþætti á biðtíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttökum á 

Íslandi fyrir innlögn á gjörgæslu.  

 

Lykilorð: alvarlega veikir sjúklingar, bráðamóttaka, dvalartími, gjörgæsla. 
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Abstract 

 
Critically ill patients in the emergency department are a diverse group of patients which conditions can 

change without notice. Critically ill patients stay a considerable amount of time in the emergency 

department whilst being evaluated and decisions about treatment and possible intensive care unit 

admission are being made. Patients length of stay in the emergency department varies and patient’s 

condition, treatment and circumstances in the emergency department affect length of stay. 

The purpose was to explore if patients physical condition, given treatment in the emergency 

department and its circumstances affect critically ill patient’s length of stay in the emergency department 

before admission to intensive care unit. 

This is a theoretical analysis where three research questions were sought to answer: a) What defines 

critically ill patients? b) How long are critically ill patients staying in the emergency department? c) What 

are emergency departments circumstances to treat critically ill patients? 

Literature suggests that critically ill patient’s length of stay in the emergency department and boarding 

before admission to intensive care units is increasing. Further increase in patient’s length of stay is 

expected in the years to come. The causes for increased boarding of critically ill patients in the 

emergency department are for example, to few available beds and lack of staffing in the intensive care 

unit. Emergency severity index in triage is also considered affecting boarding of critically ill patients in 

the emergency department. Boarding of critically ill patients in the emergency department before 

admission to intensive care unit increases patient’s mortality.  

Further research of the possible effects for boarding of critically ill patients in Iceland’s emergency 

department would be interesting. 

 

Keywords: critically ill patients, emergency department, length of stay, intensive care unit. 
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1 Inngangur  
 

Mikilvægt er að greina alvarlega veika sjúklinga á bráðamóttöku sem fyrst til þess að geta metið hvaða 

meðferðar er þörf og hvort þörf sé á innlögn á gjörgæslu. Þekkt er, meðal annarra leiða, að notast við 

ýmis mælitæki til greiningar á ástandi sjúklings. Mælitæki sem gefa stig eftir lífeðlisfræðilegum þáttum 

hjá sjúklingi. Mælitækin geta einnig, sé mælt reglulega, sagt til um árangur meðferðar. Hér verður 

skoðað hvort mælitækin geti sagt til um líkur á innlögn á gjörgæslu og mögulega dánartíðni sjúklinga. 

Þekkt er að nota þessar mælingar eftir að komið er inná bráðamóttöku en einnig í utanspítalaþjónustu 

við fyrsta mat sjúklings.  

Alvarlega veikir sjúklingar koma á bráðamóttöku ýmist með sjúkrabíl eða í gegnum móttöku 

bráðamóttökunnar. Á bráðamóttöku er hafin fyrsta meðferð sjúklings þar sem reynt er að gera ástand 

sjúklings eins stöðugt og mögulegt er. Því næst er tekin ákvörðun um áframhaldandi meðferð. Í tilfelli 

alvarlega veikra sjúklinga á það oft við að þeir þurfi á innlögn á gjörgæslu að halda í kjölfar meðferðar á 

bráðamóttöku.  

Dvalartími á bráðamóttöku er mislangur og ýmislegt í ástandi sjúklings, meðferð og aðstæðum á 

bráðamóttöku sem hefur áhrif á dvalartímann. Vegna þessara áhrifa á dvalartíma er sá möguleiki fyrir 

hendi að sjúklingar þurfi að bíða á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu. 

Þorsteinn Jónsson (2015) rannsakaði meðaldvalartíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttökum 

Landspítala fyrir innlögn á gjörgæslu á árunum 2010-2012 sem varð kveikjan að verkefninu. 

Rannsakanda langaði að skoða betur dvalartíma og meðferð alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku 

sérstaklega og aðstæðurnar á bráðamóttöku til þess að veita þessa meðferð. Áhugavert er að sjá hvort 

að meðferð sem veitt er á bráðamóttöku og aðstæður þar hafi áhrif á dvalartíma alvarlega veikra 

sjúklinga á bráðamóttöku fyrir innlögn eða ekki.  

Reynt verður með fræðilegu yfirliti að draga saman þekkingu um hvað einkennir alvarlega veika 

sjúklinga, dvalartíma og meðferð þeirra á bráðamóttöku og aðstæður á bráðamóttöku til þess að veita 

þessa meðferð. 
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2 Aðferð 
 

Verkið er fræðileg samantekt um alvarlega veika sjúklinga á bráðamóttöku. Við leit á efni var leitast við 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

a) Hvað einkennir alvarlega veika sjúklinga? 

b) Hver er dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku? 

c) Hverjar eru aðstæður á bráðamóttöku til þess að sinna alvarlega veikum sjúklingum? 

 

Framkvæmd var kerfisbundin heimildaleit á tímabilinu september 2015 fram í apríl 2016 í gagnagrunnum 

Pubmed, Ovid, Google Scholar, Cinahl og Scopus. Leitað var eftir leitarorðunum:  

 

Alvarlega veikir sjúklingar (critically ill patients), bráðamóttaka (emergency department), 

gjörgæsla (intensive care unit), dvalartími (lenght of stay), innlagnarskilyrði (admission criteria) 

og gjörgæslumeðferð (critical care). 

 

Unnið var upp úr 40 heimildum samtals. Þar af 30 rannsóknum, 5 fræðilegum samantektum, 1 

leiðbeiningum og 4 opinberum skýrslum.  

Við öflun gagna var útdráttur efnis lesinn og með því metið hvort efni myndi nýtast eða ekki. Þannig 

var mikið efni síað út strax í byrjun. Einnig voru greinar sem voru á tungumáli sem ekki var á færi 

rannsakanda útilokaðar strax í upphafi þó margar hefðu útdrátt sem hægt var að skilja. Við lestur 

fræðilegu samantektanna komu fleiri rannsóknir í ljós sem að notast var við. Einnig gaf lestur nokkurra 

rannsókna frá byrjun áður óséðar rannsóknir sem einnig var notast við í samhengi fyrri aflaðra heimilda. 
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3 Fræðileg samantekt 
 

3.1 Fyrsta mat alvarlega veikra sjúklinga 
 

Fyrsta mat á ástandi alvarlega veikra sjúklinga er mikilvægt. Fyrsta mat getur sagt til um alvarleika 

ástands og hversu brýnt það er að hefja fyrstu meðferð (Seymour og félagar, 2010). Heilbrigðisstarfsfólk 

sem vinnur í utanspítalaþjónustu, eins og sjúkraflutningum, gegnir lykilhlutverki í fyrsta mati. Þeir aðilar 

sjá sjúklinginn fyrst, mæla fyrstu lífsmörk, veita fyrstu meðferð, greina hversu veikur hann er og í mörgum 

tilfellum bjarga lífi sjúklings. Sjúklingar eru svo tilkynntir inn á bráðamóttöku af sjúkraflutningamanni í 

gegnum fjarskiptakerfi þar sem þeir eru flokkaðir eftir forgangsflokkunarkerfi. Vaktstjóri sem tekur við 

tilkynningu um sjúkling sér um það að raða sjúklingi í forgangsflokk út frá upplýsingum sjúkraflutninga-

manns. Flokkarnir eru fimm og segir flokkur númer eitt að hefja skuli tafarlausa meðferð eða að grípa 

þurfi inní með lífsbjargandi aðgerðum. Flokkur númer fimm bendir til þess að ástand sé ekki alvarlegt 

og að meðferð geti beðið. Flokkar tvö, þrjú og fjögur segja til um meðferðarstig þar á milli. Þá getur há 

forgangsflokkun sjúklings mögulega bent til innlagnar á gjörgæslu (Þorsteinn Jónsson, 2015).  

Í sumum tilvikum getur verið erfitt fyrir sjúkraflutningamenn að greina alvarleika ástands þeirra sem 

eru alvarlega veikir (Brown og Bleetman, 2006; Brown og Warwick, 2001; Fullerton, Price, Silvey, Brace 

og Perkins, 2012). Í rannsókn sem gerð var af Brown og Warwick (2001) um utanspítalaþjónustu kom í 

ljós að sjúkraflutningamenn áttu erfitt með að greina alvarleika ástands margra sjúklinga. Af þeim 

alvarlega veiku sjúklingum sem fluttir voru á bráðamóttöku voru einungis 55% tilkynntir alvarlega veikir 

og fluttir með forgangi. Þau 45% sjúklinga sem ekki voru tilkynntir höfðu allir einhverskonar einkenni eða 

vísbendingar um alvarleg veikindi og talið var að hefðu einnig átt að tilkynnast inn sem alvarlega veikir 

einstaklingar. Auðveldara getur reynst fyrir sjúkraflutningamenn að greina sjúkling með bráða 

kransæðastíflu eða blóðþurrðarslag í heila vegna skilmerkilegra einkenna og fyrirfinnast oftar verkferlar 

eða mælitæki til þess að greina þessa sjúklingahópa sérstaklega (Garnett og félagar, 2010; Postma og 

félagar, 2011). Sjúklingar sem falla ekki undir þessa hópa eins og sjúklingar með sýklasótt, geta verið 

flóknari í greiningu, eru þá oft tilkynntir inn með slappleika og reynast svo jafnvel veikari þegar komið er 

inn á spítalann heldur en þeir virtust við fyrstu sýn (Brown og Bleetman, 2006). 

Fullerton og félagar (2012) rannsökuðu notkun á mælitækinu Stigun bráðveikra (Modified early 

warning score - MEWS) í mati alvarlega veikra sjúklinga í utanspítalaþjónustu. Stigun bráðveikra er 

mælitæki þar sem safnað er saman mælingum á lífeðlisfræðilegum þáttum sjúklings. Mælitækið var 

hannað með það í huga að geta sagt til um versnun sjúklinga til þess að gefa meðferðaraðila færi á því 

að bregðast tímanlega við með viðeigandi inngripum og meðferð. Þá er sjúklingur metinn í upphafi og 

honum gefin stig samkvæmt mælitækinu. Mælitækið er svo notað aftur seinna til þess að meta áhrif 

meðferðar og getur það þá sagt til um hvort ástand sé óbreytt eða hvort versnun eða bati eigi sér stað 

(Subbe, Kruger, Rutherford og Gemmel, 2001). Niðurstöður rannsókna Fullerton og félaga (2012) benda 

til þess að notkun mælitækis eins og Stigun bráðveikra gefi áreiðanlegra mat á ástandi sjúklings en 

klínískt mat sjúkraflutningamanns eitt og sér. Rannsakendur mæla því með að fyrsta mat í 
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utanspítalaþjónustu sé samsetning af klínísku mati sjúkraflutningamanna og mælitæki eins og Stigun 

bráðveikra (Fullerton og félagar, 2012). 

Seymour og félagar (2010) rannsökuðu hvaða þættir það eru í utanspítalaþjónustu sem eru mælan-

legir og geta sagt til um auknar líkur á innlögn á gjörgæslu. Rannsakað var meðal annars lífsmörk, 

meðvitundarástand, aldur, kyn og hvort viðkomandi byggi á hjúkrunarheimili. Þeir þættir sem höfðu 

mælanleg áhrif og sögðu til um auknar líkur á innlögn á gjörgæslu eftir að komið var á spítalann, voru 

settir saman í mælitæki sem hægt er að notast við í utanspítalaþjónustu. Mælitækið svipar mikið til 

Stigun bráðveikra með viðbót um búsetu á hjúkrunarheimili. Mælitækið hefur tækifæri til þess að þróast 

til nota í utanspítalaþjónustu og greina betur þann sjúklingahóp þar sem auknar líkur eru á innlögn á 

gjörgæslu. Seymour og félagar (2010) mæla með að mælitækið sé þróað áfram, prófað annars staðar 

og jafnvel í stærri úrtökum. Það sem helst þarf að skoða nánar að þeirra mati er hættan á of- og 

vanflokkun. Þeir sem flokkuðust í háa áhættu á innlögn á gjörgæslu voru gjarnan offlokkaðir og mynduðu 

því mögulega óþarfar innlagnir á gjörgæslu. 

Alvarlega veikir sjúklingar koma einnig á eigin vegum í gegnum móttöku bráðamóttaka og fara í 

gegnum forgangsflokkun hjúkrunarfræðings. Á meðal þeirra alvarlega veiku sjúklinga sem koma á 

bráðamóttöku og þurfa innlögn á gjörgæslu kemur nánast helmingur sjúkling á eigin vegum (Clark og 

Normile, 2007). Forgangsflokkun í móttöku bráðamóttöku er því mikilvæg á sama hátt og fyrsta mat 

utanspítalaþjónustu. Hjúkrunarfræðingur í móttöku bráðamóttöku raðar sjúklingum í forgangsflokka á 

sama hátt og vaktstjóri sem raðar þeim sjúklingum sem koma með sjúkrabíl. Parkhe, Myles, Leach og 

Maclean (2002) komust að því að tengsl voru milli forgangsflokks og dvalartíma á bráðamóttöku fyrir 

innlögn á gjörgæslu. Þeir sjúklingar sem raðað var í lægri forgangsflokk voru líklegri til þess að lenda í 

hópi þeirra alvarlega veiku sjúklinga sem ílengdust á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu. Sú 

niðurstaða gæti bent til þess að einkenni í byrjun voru væg eða ekki tekin nógu alvarlega og möguleg 

breyting á ástandi átti sér stað eftir komu á bráðamóttöku sem leiddi til innlagnar. Mikilvægt er að gleyma 

ekki þeim sjúklingum sem flokkast í mið-forgangsflokk þar sem væg versnun dugir til þess að þeim sé 

raðað í flokk með alvarlega veikum. Barfod og félagar (2012) rannsökuðu tengslin milli forgangs-

flokkunar, lífsmarka, komuástæðu sjúklings, innlagnar á gjörgæslu og dánartíðni. Þeir komust að því að 

lífsmörk mæld í forgangsflokkun geti mögulega sagt til um innlögn á gjörgæslu eða auknar líkur á dánar-

tíðni. Því fleiri lífsmörk utan eðlilegra marka, því auknari líkur á innlögn og hærri dánartíðni. Þeir benda 

einnig á að ef komuástæða sjúklings sé tekin með í forflokkun leiðir það yfirleitt til þess að sjúklingur fari 

að óþörfu í of háan forgangsflokk (Barfod og félagar, 2012). 
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3.2 Hvað einkennir alvarlega veika sjúklinga? 
 

Alvarlega veikir sjúklingar á bráðamóttöku er fjölbreyttur hópur og getur ástand sjúklinga breyst 

fyrirvaralaust. Til þess að greina og meta ástand alvarlega veikra sjúklinga er þekkt að notast við ýmis 

mælitæki. Mælitæki sem mögulega geta sagt til um ástand sjúklings, árangur meðferðar, dánartíðni og 

líkur á innlögn á gjörgæslu.  

Challen og Goodacre (2011) gerðu fræðilega samantekt yfir mælitæki sem hægt er að nota á bráða-

móttökum fyrir alvarlega veika sjúklinga. Þau segja fjöldann af mælitækjum mikinn og fjalla um 119 

mælitæki í sinni samantekt. Fjöldi mælitækjanna er það mikill að reynst getur erfitt, segja þau, fyrir 

starfsfólk á bráðamóttöku að notast við nema örfá þeirra og að velja rétta mælitækið hverju sinni krefst 

þekkingar á mælitækjunum og þjálfunar. 

Nguyen og félagar (2000) rannsökuðu innlagnir á gjörgæslu frá bráðamóttöku á spítala með 113 

gjörgæsluplássum af bráðamóttöku með 70 rúmmum. Rannsóknin skoðaði árangur veittrar meðferðar 

á bráðamóttöku og áhrif hennar á dánartíðni. Áhrifin voru mæld með mælitækjunum APACHE II (A 

severity of disease classification system), SAPS II (Simplified acute physiology score) og MODS 

(Multiple organ dysfunction score) (Nguyen og félagar, 2000). APACHE II og SAPS II eru mælitæki sem 

hönnuð voru til þess að meta alvarleika ástands hjá sjúklingi og til að meta líkur á andláti sjúklinga sem 

liggja á gjörgæslu (Knaus, Draper, Wagner og Zimmerman, 1985; Le Gall, Lemeshow og Saulnier, 

1993). MODS er mælitæki sem metur fjöllíffærabilun hjá gjörgæslusjúklingum og líkur á andláti á spítala 

(Marshall og félagar, 1995). Það mælitæki sem reyndist áreiðanlegast í notkun þessarar rannsóknar og 

sagði til um hvort veitt meðferð á bráðamóttöku hefði áhrif á dánartíðni alvarlega veikra sjúklinga á 

bráðamóttöku var APACHE II mælitækið (Nguyen og félagar, 2000).  

APACHE II mælitækið var ekki hannað sérstaklega fyrir sjúklinga á bráðamóttökum heldur fyrir 

sjúklinga á gjörgæslu (Knaus og félagar, 1985). Nguyen og félagar (2000) mæltu með að sérstakt mæli-

tæki væri gert fyrir bráðamóttökur, eitthvað sem væri hannað sérstaklega að þörfum þeirrar starfsemi. 

Mælitæki, segja þeir, sem þyrfti í fyrsta lagi að innihalda mat á ástandi, inngripum og meðferð áður en 

komið er á bráðamóttöku. Í öðru lagi tíma-afmarkaðar mælieiningar á inngripum og meðferðarþáttum 

gerðum á bráðamóttöku eins og mæling mjólkursýru í blóði, basa skortur í blóði, miðlæg bláæðamettun, 

lost viðmið og mælingar á súrefnisgjöf (Nguyen og félagar, 2000). Mælitæki eins og þessi væru þá 

einungis til aðstoðar við þá klínísku ákvarðanatöku sem sérfræðingar á bráðamóttöku standa frammi 

fyrir um meðferð og mögulega innlögn á gjörgæslu. 

Bráð bólguviðbrögð (Systemic inflammatory response syndrome - SIRS) er annað mælitæki sem 

notað er á bráðamóttökum. Bráð bólguviðbrögð er hluti af skilgreiningu sýklasóttar þar sem það metur 

einkenni sem tilheyra sýklasótt. Hargrove og Nguyen (2005) greina frá því að mæling á Bráðum bólgu-

viðbrögðum ásamt hækkun á mjólkursýru í blóði (>4mmol/l) gefi rúmlega 98% nákvæmni í að meta líkur 

á innlögn á gjörgæslu frá bráðamóttöku og 96% nákvæmni í að meta líkur á andláti þeirra sjúklinga sem 

eru með blóðþrýsting við eðlileg mörk. Bráð bólguviðbrögð ásamt hækkun á mjólkursýru í blóði getur 

einnig, segja þeir, gefið vísbendingar um þörf þess að framkvæma íhlutanir og byrja tímanlega meðferð 

við sýklasótt og sýklasóttarlosti (Hargrove og Nguyen, 2005). 
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 Á Landspítala er notast við Stigun bráðveikra (MEWS). Þetta mælitæki er notað á bráða-

móttökum en einnig er þetta notað á almennum legudeildum. Þetta mælitæki gefur meðferðaraðilum 

færi á að gefa samstarfsfólki greinargóðar og skilmerkilegar upplýsingar um ástand sjúklings, bata eða 

versnun ástands. Mælitækið býður uppá að sé það notað á fleiri en einni deild spítala og að allir hafi 

tækifæri til þess að tala sama fagmálið um mat á ástandi alvarlega veikra sjúklinga. Stigun bráðveikra 

hefur einnig gefist vel við mat og greiningu á sjúklingum sem mögulega eru að þróa með sér sýklasótt 

(Gabriel, Priya, Matthew, Jessica og Naeem, 2015).  

Cattermole og félagar (2009) báru saman nokkur mælitæki á bráðamóttöku í Hong Kong. Úr niður-

stöðunum var sett saman nýtt mælitæki sem inniheldur stigagjöf út frá mælingum á slagbils blóð-

þrýstingi, meðvitund, blóðsykri, bíkarbónati í blóði, fjölda hvítra blóðkorna og fyrri sögu um meinvörp. 

Þetta mælitæki kalla þeir The Prince of Wales Emergency Department Score – PEDS. Mælitækið var 

hannað í þeim tilgangi að meta líkur á innlögn á gjörgæslu eða andlát á bráðamóttöku. Mælitækið 

reyndist marktækt áreiðanlegra í að meta líkur á innlögn á gjörgæslu eða andlát á bráðamóttöku en 

önnur mælitæki í rannsókninni. Mælitækið gefur stig frá -2 til 58 og veigamestu stigin eru þau sem gefin 

eru fyrir lágt bíkarbónat í blóði eða meðvitundarskerðingu. Út frá stigunum eru sjúklingar flokkaðir í há, 

miðlungs eða lága áhættu. Á meðal þeirra sjúklinga sem flokkuðust í háa áhættu voru 93% sem 

þörfnuðust innlagnar á gjörgæslu eða dóu á innan við viku eftir komu á bráðmamóttöku. Óvanalegt er 

að hægt sé að fá mínusstig á mælitæki sem þessu en ástæðan fyrir því er að slagbils blóðþrýstingur yfir 

140mmHg reyndist vera verndandi þáttur við gerð mælitækisins og vó því upp á móti öðrum mæligildum. 

Rannsakendur benda á að umhugsunarvert sé að bæta mælingu á mjólkursýru í blóði við PEDS 

mælitækið, sérstaklega á þeim spítölum þar sem auðvellt reynist að fá þá mælingu (Cattermole og 

félagar, 2009).  

Cattermole, Liow, Graham og Rainer (2013) unnu að svipaðri rannsókn sem tók mið af því að betrum-

bæta PEDS mælitækið og útkoma þeirrar rannsóknar var The Resuscitation Management Score - 

THERM. THERM er einfaldara mælitæki en PEDS og mælir það einungis meðvitund og bikarbonat í 

blóði ásamt slagbils blóðþrýstingi ef hann er undir 100mmHg. Mælitækið segja þeir auðveldara í notkun 

og jafn áreiðanlegt og PEDS, jafnvel betra. Með rannsókninni ýta þeir enn frekar undir mikilvægi 

mælinga á meðvitund og mælingu bikarbonats í blóði til þess að meta líkur á innlögn á gjörgæslu. Þeir 

benda á að allar líkur séu á því að bikarbonat mæling sé mikilvægari og segji okkur meira heldur en 

mæling mjólkursýru í blóði. Þeir benda einnig á að þörf sé á að rannsaka og prófa þessi mælitæki enn 

frekar (Cattermole og félagar, 2013). 
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3.3 Dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku 
 

Alvarlega veikir sjúklingar dvelja á bráðamóttöku á meðan verið er að meta ástand þeirra og taka 

ákvarðanir um meðferð. Dvalartíminn á bráðamóttökunni er mislangur og ýmislegt tengt ástandi 

sjúklinga, meðferð þeirra og aðstæðum á bráðamóttöku sem hefur áhrif á dvalartímann.  

 Þorsteinn Jónsson (2015) rannsakaði meðaldvalartíma alvarlega veikra sjúklinga á bráða-

móttöku fyrir innlögn á gjörgæslu. Rannsóknin tók til sjúklinga á bráðamóttökum Landspítala á árunum 

2010 til 2012. Í ljós kom að meðaldvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku fyrir innlögn á 

gjörgæslu var 3,4 klukkustundir. Fjöldi þeirra sjúklinga sem þurftu á innlögn á gjörgæslu að halda var 

svipaður milli ára en hlutfall karla (60%) var hærra en kvenna (40%). Einnig var forgangsflokkun 

sjúklinga rannsökuð og í ljós kom að 64% sjúklinganna voru í næsthæsta forgangsflokki. Þrjátíu daga 

dánartíðni hjá sjúklingum sem lögðust inná gjörgæslu frá bráðamóttöku á tímabilinu var rúmlega 17%.  

Í Kanada rannsökuðu Green og MacIntyre (2009) tímann sem alvarlega veikir sjúklingar biðu á 

bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu. Meðaltíminn sem sjúklingar biðu á bráðamóttöku eftir innlögn á 

gjörgæslu var 4,9 klukkustundir. Chalfin og félagar (2007) rannsökuðu einnig bið sjúklinga á bráða-

móttöku eftir innlögn á gjörgæslu. Þeirra rannsókn sýndi fram á að þeir sjúklingar sem fluttust á 

gjörgæslu eftir 6 klukkustundar bið eða meira höfðu hærri dánartíðni og þurftu einnig á lengri innlagnar-

tíma á spítalanum að halda.  Þeir sýndu einnig fram á það að á meðal þeirra sem biðu 6 klukkustundir 

eða lengur eftir plássi á gjörgæslu voru marktækt fleiri með sýklasótt en í hópi þeirra sem fengu innlögn 

á innan við 6 klukkustundum voru frekar sjúklingar með öndunarbilun, kransæðastíflu eða höfðu lent í 

slysi. Það sem rannsakendum þótti einnig áhugavert var að í hópi þeirra sem þurftu að bíða lengur eftir 

innlögn, voru líklegast með sýklasótt en voru einnig að meðaltali yngri en sá hópur sem fékk fyrr innlögn 

á gjörgæslu (Chalfin og félagar, 2007). 

 Parkhe og félagar (2002) rannsökuðu muninn á því hvort að bið eftir innlögn á gjörgæslu hefði 

áhrif á þrjátíu daga dánartíðni. Rannsakendur báru saman sjúklinga sem lögðust inn á gjörgæslu frá 

bráðamóttöku og sjúklinga sem lögðust inn á almenna legudeild frá bráðamóttöku og í kjölfarið inn á 

gjörgæslu. Þrjátíu daga dánartíðni hjá hópnum sem lagðist inn á gjörgæslu beint af bráðamóttöku var 

14%. Þrjátíu daga dánartíðni hjá hópnum sem lagðist fyrst inn á almenna legudeild og svo inná 

gjörgæslu var 35% (Parkhe og félagar, 2002). Cardoso og félagar (2011) rannsökuðu einnig innlagnir á 

gjörgæslu frá almennri legudeild og tengdu saman bið eftir innlögn á gjörgæslu við hærri dánartíðni þess 

sjúklingahóps. Aukin bið eftir plássi á gjörgæslu gat aukið líkur á andláti á gjörgæslu um 30%. Með 

hverjum klukkutímanum sem biðin jókst, jukust líkurnar á andláti um 1,5% (Cardoso og félagar, 2011). 

 Hung og félagar (2014) rannsökuðu svipaða þætti á stórum spítala í Taiwan á árunum 2009 til 

2010. Þeirra rannsókn tók sérstaklega til þeirra sjúklinga sem þurftu á öndunarvél að halda og þeim tíma 

sem sá sjúklingahópur beið eftir plássi á gjörgæslu. Meðalaldur sjúklinganna var 67 ára, 60% voru 

karlmenn og 40% voru konur. Flestir sjúklinganna voru í hæsta forgangsflokki eða um 53%, í næsthæsta 

forgangsflokki voru um 32% sjúklinganna og um 15% sjúklinganna í þremur neðstu flokkunum. 

Meðaldvalartími á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu var 12,7 klukkustundir. Tuttugu og eins daga 

dánartíðni hjá sjúklingum sem voru í öndunarvél og lögðust inná gjörgæslu var 36%. Teknar voru saman 

niðurstöður fyrir hverja klukkustund af dvalartíma á bráðamóttöku og hvort að hver klukkustund aukalega 
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hefði áhrif á dánartíðni. Þeirra niðurstöður benda til þess að bið á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu 

í meira en fjórar klukkustundir hækki dánartíðni sjúklinga. Bið undir fjórum klukkustundum hafði engin 

áhrif á dánartíðni en hver klukkustund eftir fjögurra klukkustunda bið jók dánartíðni svo um munaði og 

mæla því rannsakendur með að bið eftir innlögn á gjörgæslu miðist við fjórar klukkustundir eða minna 

(Hung og félagar, 2014). 

 

3.3.1 Ákvörðun um innlögn á gjörgæslu 
 

Innlögn á gjörgæslu getur verið nauðsynleg fyrir alvarlega veika sjúklinga. En sökum þess hve fjöl-

breyttur og breytilegur hópur alvarlega veikir sjúklingar eru getur ákvörðun um innlögn á gjörgæslu verið 

flókin. Ýmsir þættir spila inní ákvarðanatöku um innlögn á gjörgæslu og misjafnt er hvaða viðmið eru 

höfð til hliðsjónar. Einnig getur ákvarðanataka mögulega haft áhrif á bið sjúklinga á bráðamóttöku eftir 

innlögn á gjörgæslu. 

Í Bandaríkjunum voru gefnar út tillögur að viðmiðum um innlagnir á gjörgæslu af Society of Critical 

Care Medicine (1999). Viðmiðin segja til um viðeigandi ástand sjúklings sé til þess að innlögn á gjör-

gæslu sé réttlætanleg og að sjúklingur njóti góðs af. Þar er bent á að sá sjúklingur sem er lífeðlis-

fræðilega óstöðugur og þarf á stöðugum breytingum og aðlögunum á meðferð að halda í samræmi við 

þróun sjúkdómsástands gæti mögulega notið góðs af innlögn. Þessir sjúklingar ættu helst að vera í 

ástandi sem hægt er að snúa við til betri vegar og að ágætar eða góða líkur séu á því að viðkomandi 

nái bata. Í viðmiðunum er svo nánar farið í hvers konar sjúkdómsástand sé viðeigandi til innlagnar á 

gjörgæslu en sem dæmi væri það tengt einu eða fleirum líffærakerfum; hjarta og æðakerfi, taugakerfi, 

öndunarfærum, meltingarfærum eða innkirtlakerfi. Ásamt því að vera sjúkdómsástand eða bilun í 

líffærakerfi, einu eða fleirum, fylgir því óstöðugleiki í blóðrásakerfi líkamans og/eða breyting á meðvitund. 

Viðmiðin benda í einnig á að án þessa óstöðuleika, í blóðrásarkerfi og/eða breytingu á meðvitund, gæti 

sjúklingur mögulega lagst inná almenna legudeild. Einnig er bent á mikilvægji þess að greina sérstaklega 

á milli þeirra sjúklinga sem eru ekki nógu veikir til þess að leggjast á gjörgæslu og þeirra sem eru of 

veikir til þess að leggjast á gjörgæslu (Society of Critical Care Medicine, 1999). 

Ákvörðun um innlögn á gjörgæslu getur ráðist af fleiri þáttum en nefndir eru í viðmiðum Society of 

Critical Care Medicine (1999) og er það misjafnt hvort að spítalar hafi þessi viðmið til hliðsjónar við 

ákvarðanatöku. Cattermole og félagar (2009) benda á að það sem einnig geti haft áhrif á ákvörðun um 

innlögn á gjörgæslu eru möguleg laus pláss á gjörgæslu, kostnaður sem hvert pláss kostar spítalann á 

sólarhring og jafnvel persónuleg áhrif frá þeim sérfræðingi sem er á vakt og tekur ábyrgð á viðkomandi 

sjúklingi.  

Robert og félagar (2012) rannsökuðu ástæður og áhrif þess að sjúklingum sé ekki veitt innlögn á 

gjörgæslu sökum plássleysis. Rannsóknin tók til 1300 sjúklinga á spítölum víðsvegar í Frakklandi. Á 

meðal þeirra 463 sjúklinga sem ekki var veitt innlögn á gjörgæslu voru 193 (46%) sjúklingar sem ekki 

var veitt innlögn á gjörgæslu eða þurftu að bíða eftir innlögn sökum plássleysis. Af þeim 193 sjúklingum 

sem ekki var veitt innlögn vegna plássleysi í byrjun voru 65 (34%) sem aldrei fóru á gjörgæslu, 39 (20%) 

sem fengu pláss eftir að annar sjúklingur á gjörgæslu var færður til og 89 (46%) sem fengu pláss í annari 
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tilraun. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að auknar líkur séu á hærri dánartíðni hjá þeim 

sjúklingum sem ekki er veitt eða seinka þurfti innlögn á gjörgæslu sökum plássleysis. Það sem 

rannsakendum þótti sérstaklega áhugavert við niðurstöður rannsóknarinnar var það að þeim sem var 

veitt innlögn á gjörgæslu eftir að annar sjúklingur þar hafði verið færður til voru yngri einstaklingar með 

alvarlegri sjúkdómseinkenni heldur en aðrir sjúklingar í hópnum sem neitað var um innlögn á gjörgæslu. 

Þetta, segja þeir, gæti bent til þess að aldur hafi áhrif á ákvörðun um innlögn á gjörgæslu (Robert og 

félagar, 2012). 

Garrouste-Orgeas og félagar (2009) rannsökuðu það hvort að aldur yfir 80 ára hefði áhrif á ákvarðanir 

varðandi innlagnir á gjörgæslu frá bráðamóttöku. Við rannsóknina var notast við viðmið Society of 

Critical Care Medicine (1999) um innlagnir á gjörgæslu og þau löguð að rannsókninni og að aldurs-

hópnum. Þáttakendum var skipt upp í hópa eftir því hversu vel þeir stóðust viðmiðin. Hóparnir voru: a) 

þeir sem uppfylla innlagnarskilyrði mjög vel, b) þeir sem uppfylla innlagnarskilyrði ágætlega eða c) þeir 

sjúklingar þar sem innlögn þykir ekki viðeigandi. Heildarfjöldi sjúklinganna var 2646 og þar af voru 1426 

(54%) sem voru í hópi A og uppfylltu innlagnarskilyrðin mjög vel og 1041 (39%) sjúklinganna í hópi B 

sem uppfylltu innlagnarskilyrðin ágætlega. Í hópi A var beðið um innlögn á gjörgæslu í tæplega 31% 

tilfella en 52,4% sjúklinganna þar af fengu innlögn á gjörgæslu. Í hópi B var beðið um innlögn í 17,3% 

tilfella en 43,6% þar af  fengu innlögn. Niðustöðurnar benda til þess að aldur hafi haft mikil áhrif á 

ákvarðanir um innlögn á gjörgæslu þrátt fyrir að sjúklingar uppfylltu viðmið um innlögn á gjörgæslu vel. 

Rannsakendur benda á að jafnframt hækkandi aldri fólks er hætta á að það gleymist að hækka aldur 

viðmiða um innlagnir á gjörgæslu eða breyta hugsunarhætti heilbrigðisstarfsmanna um veikindi eftir 80 

ára aldur (Garrouste-Orgeas og félagar, 2009). 

 Clark og Normile (2007) fjalla um í þeirra rannsókn að meðaltíminn sem sjúklingur beið eftir að 

ákvörðun um innlögn á gjörgæslu væri tekin var um 3,5 klukkustundir. Eftir það bættist við að meðaltali 

90 mínútna bið eftir að pláss á gjörgæslu væri tilbúið. Einungis um 60% þáttakenda voru skemur en 5 

klukkustundir á bráðamóttöku. Í þeirra rannsókn kemur einnig fram að bið sjúklings eftir íhlutunum eða 

lyfjagjöf á bráðamóttöku hafði áhrif á bið eftir plássi á gjörgæslu. Tíminn sem það tók að ákveða innlögn 

á gjörgæslu hafði minni áhrif á bið eftir plássi á gjörgæslu. Einnig hafði áhrif á hvaða vikudagur var en 

þeir sem þurftu á innlögn á gjörgæslu að halda um helgi biðu lengur á bráðamóttöku en þeir sem voru 

á virkum degi. 

 

3.3.2 Meðferð á bráðamóttöku 
 

Alvarlega veikir sjúklingar þurfa yfirleitt á öðruvísi meðferð að halda en aðrir sjúklingar. Þeirra meðferð 

er stundum yfirgripsmeiri, meira er um inngrip og jafnvel notkun ýmissa véla og tækja. Þessi meðferð 

kallast einnig gjörgæslumeðferð. Í gjörgæslumeðferð er reynt haga meðferð þannig að hver sjúklingur 

hafi eigin hjúkrunarfræðing sem sinnir bara honum. Þá hefur hjúkrunarfræðingurinn möguleikann á því 

að breyta og aðlaga meðferð sjúklings stöðugt í samræmi við breytingar sjúkdómsástands (Society of 

Critical Care Medicine, 1999). Á bráðamóttöku getur það gerst að hjúkrunarfræðingur sinni allt að 4-8 
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sjúklingum í einu. Í þeim aðstæðum getur verið erfitt að sinna alvarlega veikum einstaklingum, ásamt 

öðrum sjúklingum.  

O'Connor, Geary og Moriarty (2009) rannsökuðu hvað hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku vörðu að 

meðaltali miklum tíma í meðferð alvarlega veikra sjúklinga. Meðaltíminn af veittri meðferð var 3 klukku-

stundir og 13 mínútur fyrir hvern sjúkling miðað við tíma hjúkrunarfræðings af hverri 8 klukkustunda vakt. 

Af þeim sem þurftu á innlögn á gjörgæslu að halda voru 26% í hæsta forgangsflokki, 51% var í næst-

hæsta forgangsflokki og 23% voru í forgangsflokki þrjú. Af þeim sjúklingum sem voru flokkaðir í flokk 

þrjú, voru 50% sem voru endurflokkaðir í flokk tvö á innan við klukkustund. 

Nguyen og félagar (2000) rannsökuðu meðferð veitta á bráðamóttöku hjá alvarlega veikum 

sjúklingum sem leggjast áttu inn á gjörgæslu. Rannsakað var hvaða áhrif þessi meðferð hafði á 

dánartíðni sjúklinga. Meðferð sem var rannsökuð var: ásetning mettunarmælis, notkun hjartarafsjár og 

hjartarafrits, ísetning miðlægrar bláæðalínu og/eða slagæðalínu, notkun öndunarvélar og lyfjagjöf 

æðavirkra lyfja. Allir sjúklingar rannsóknarinnar fengu mettunarmælingu, voru tengdir við hjartarafsjá og 

fengu hjartarafrit. Ísetning miðlægrar bláæðalínu og/eða slagæðalínu var framkvæmd í 89% tilfella. 

Notkun öndunarvélar var í 27% tilfella og tæp 70% sjúklinganna voru gefin æðavirk lyf. Áætluð dánartíðni 

var reiknuð við komu og útskrift á bráðamóttöku og eftir 24, 36 og 72 klukkustundir eftir komu á spítala. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að því lengur sem sjúklingar voru í meðferð á bráðamóttöku 

því meir lækkaði dánartíðnin marktækt. Rannsakendur segja niðurstöðurnar sýna fram á hversu mikil 

áhrif meðferð á bráðamóttöku hefur á heildarútkomu sjúklinga varðandi dánartíðni þrátt fyrir í sumum 

tilfellum stuttan tíma á bráðamóttöku. Í framhaldi þess benda þeir á hversu mikilvægt það er að bregðast 

við ástandi eða breytingu á ástandi sjúklings sem fyrst þó það þýði aukin inngrip á bráðamóttöku 

(Nguyen og félagar, 2000). 

Svenson, Besinger og Stapczynski (1997) skoðuðu inngrip gerð á alvarlega veikum sjúklingum á 

bráðamóttöku og hvort þessi inngrip hefðu áhrif á dvalartíma sjúklinganna á bráðamóttökunni. 

Meðaldvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu var 6 klukkustundir. 

Tæplega þriðjungur þessara sjúklinga biðu að meðaltali 10 klukkustundir á bráðamóttöku vegna pláss-

leysis á gjörgæslu. Eftir að pláss á gjörgæslu varð laust biðu sjúklingar á bráðamóttöku að meðaltali 2 

klukkustundir í viðbót eftir því að vera fluttir á gjörgæslu. Á meðal þeirra inngripa sem voru rannsökuð 

voru ísetning barkarennu, miðlægs bláæðaleggs eða slagæðalínu. Ísetning barkarennu var framkvæmd 

í 31% tilfella annað hvort fyrir eða eftir komu á bráðamóttöku. Ísetning miðlægs bláæðaleggs var 

framkvæmd í 33% tilfella og var 66% þeirra inngripa gerð á bráðamóttöku að meðaltali um 120 mínútur 

eftir komu á bráðamóttöku. Ísetning slagæðalínu var framkvæmd í 31% tilfella og 48% þeirra inngripa 

voru gerð á bráðamóttöku að meðaltali um 180 mínútur eftir komu á bráðamóttöku. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að nauðsynleg inngrip voru gerð þegar sjúklingurinn þurfti á þeim að 

halda án tillits til staðsetningar sjúklingsins. Ekki var sérstaklega beðið með inngrip þangað til komið var 

á gjörgæslu (Svenson og félagar, 1997). 

Clark og Normile (2007) rannsökuðu tíma frá komu sjúklings á bráðamóttöku að veittri meðferð. 

Rannsakað var hvort tími frá komu fram að veittri meðferð hefði áhrif á bið á bráðamóttöku eftir innlögn 

á gjörgæslu og heildardvalartíma á spítala. Rannsakaður var tíminn fram að fyrstu lyfjagjöf, fyrstu 
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niðurstöðum myndrannsókna og fyrstu niðurstöðum blóðrannsókna. Tíminn sem leið fram að fyrstu lyfja-

gjöf var að meðaltali 72 mínútur, að fyrstu niðurstöðum myndrannsókna að meðaltali 73 mínútur og að 

niðurstöðum fyrstu blóðrannsókna 53 mínútur. Niðurstöðurnar bentu til þess að marktæk fylgni væri á 

bið eftir fyrstu lyfjagjöf og bið á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu. Einnig voru tengsl á milli þess 

að þeir sjúklingar sem komu á bráðamóttöku um helgar þurftu að bíða lengur eftir meðferð heldur en 

þeir sjúklingar sem komu á virkum dögum. Ekki voru marktæk tengsl við aðra meðferð. 

Herring og félagar (2013) rannsökuðu innlagnir á gjörgæslu frá bráðamóttöku, bið á bráðamóttöku 

eftir innlögn á gjörgæslu og gjörgæslumeðferð veitta á bráðamóttöku til alvarlega veikra sjúklinga. Unnið 

var uppúr rafrænum gagnagrunni frá öllum bráðamóttökum Bandaríkjanna á árunum 2001 til 2009. 

Árlegar innlagnir á gjörgæslu frá bráðamóttökum jukust um 79%, frá 1,2 milljónum yfir í 2,2 milljónir, á 

tímabilinu. Hlutfall alvarlega veikra sjúklinga sem komu á bráðamóttöku og þurftu á innlögn á gjörgæslu 

að halda á árunum jókst frá 0,9% yfir í 1,6%. Bið alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn 

á gjörgæslu jókst einnig á árunum um 32%, frá 3,08 klukkustundum yfir í 4,08 klukkustundir. Þriðjungur 

allra sem biðu eftir innlögn á gjörgæslu biðu lengur en 6 klukkustundir á bráðamóttöku. Veitt 

gjörgæslumeðferð á bráðamóttökum jókst einnig á árununum 2001 til 2009 um 217%, frá 3,2 milljónum 

yfir í 10,1 milljón klukkustunda á ársgrundvelli. Veitt meðferð á dagsgrundvelli þrefaldaðist á tímabilinu 

eða frá 1,8 klukkustundum yfir í 5,6 klukkustundir á dag (Herring og félagar, 2013).  

 

3.3.3 Aðstæður á bráðamóttöku 
 

Á Landspítala hefur meðallegutími sjúklinga aukist síðustu árin, frá 6,7 legudögum árið 2010 til 8,9 

legudaga árið 2015 og fjöldi þeirra sem bíða inná spítala eftir vistunarúrræði hefur einnig aukist úr 61 í 

desember árið 2012 uppí 89 í desember 2014 (Landspítali, 2015, e.d.). Komur á slysa- og bráða-

móttökur Landspítala hafa einnig aukist úr 91.454 komum árið 2010 og yfir í 101.094 komur árið 2015 

(Landspítali, 2015, e.d.).  

Með auknu álagi á spítölum og auknum fjölda inniliggjandi sjúklinga getur myndast stífla á bráða-

móttökum. Með aukningu í komum sjúklinga á bráðamóttöku hækka einnig líkurnar á því að þolmörkum 

deildarinnar sé náð. Þá er erfiðara að koma sjúklingum í innlögn frá bráðamóttöku á legudeildir. Aukið 

álag á bráðamóttöku getur því aukið bið þeirra sjúklinga sem þurfa að leggjast inn á gjörgæslu. Þegar 

bráðamóttaka stíflast getur það einnig aukið hættu fyrir sjúklinga vegna þess að fjöldi sjúklinga á hvern 

heilbrigðisstarfsmann eykst. Með aukningu á sjúklingafjölda á hvern starfsmann getur verið erfiðara fyrir 

starfsfólk að sinna sínum sjúklingum tímanlega (Chalfin og félagar, 2007; Hargrove og Nguyen, 2005). 

Aukning í komum á bráðamóttökur er að sjá erlendis eins og á Íslandi og hefur það verið um nokkurra 

ára skeið. Á árunum 1992 til 1999 var aukning í komum á bráðamóttökur í Bandaríkjunum um 14%. Á 

sama tíma var 1128 bráðamóttökum í Bandaríkjunum lokað (Cowan og Trzeciak, 2004). Á árunum 2001 

til 2006 var aukning í komum á bráðamóttökur í Bandaríkjunum um 11%, frá 107 milljónum yfir í 120 

milljónir, á sama tíma var aukning í byggingu bráðamóttaka um 4%, frá 4600 yfir í 4800 talsins (United 

States Government Accountability Office, 2009).  
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Sun og félagar (2013) skoðuðu hvaða áhrif yfirfull bráðamóttaka hefði á innlagða sjúklinga. 

Rannsóknin var umfangsmikil og spannaði tæplega 10 þúsund sjúklinga sem komu í gegnum 

bráðamóttökur og lögðust inn á 187 spítala víðsvegar í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Auknar líkur á andláti 

voru um 5% fyrir þá sjúklinga sem að lögðust inn á þeim dögum þar sem að bráðamóttaka var komin 

yfir þolmörk. Yfirfull bráðamóttaka jók einnig heildar innlagnartíma á spítala og jók kostnað hverrar 

innlagnar fyrir sig.  

Aukningu í komur á bráðamóttöku má einnig tengja aukningu á íbúafjölda. Meggs, Czaplijski og 

Benson (1999) greina frá því að á árunum 1988 til 1997 hafi íbúafjöldi, á því svæði sem rannsakað var, 

aukist um 18,6%. Á sama tíma varð aukning í komum á bráðamóttöku spítalans um 27%. Aukning varð 

einnig á innlögnum á tímabilinu eða frá 14% uppí 20%. Í sömu rannsókn var einnig skoðaður tíminn sem 

alvarlega veikir sjúklingar á bráðamóttöku biðu eftir innlögn á gjörgæslu. Fjöldi þeirra sjúklinga sem biðu 

lengur en 6 klukkustundir á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu jókst um 152% á þessu 10 ára tímabili 

(Meggs og félagar, 1999). Auknar komur á bráðamóttökur getur einnig þýtt fleiri alvarlega veika sjúklinga 

á bráðamóttöku og fleiri sem þurfa á innlögn á gjörgæslu að halda. Aukning í komum alvarlega veikra 

sjúklinga, sem þurftu á innlögn á gjörgæslu að halda, á bráðamóttökur í Bandaríkjunum á árunum 1992 

til 1999 var um 60% (Cowan og Trzeciak, 2004). 

Árið 2002 var gefin út skýrsla Í Bandaríkjunum um bráðamóttökur og starfsemi þeirra. Í ljós kom að 

62% bráðamóttaka áætluðu að þær væru við eða yfir þolmörk deildarinnar varðandi sjúklingafjölda. 

Einnig kom í ljós að með auknu álagi á spítölum og auknum fjölda inniliggjandi sjúklinga jókst einnig bið 

þeirra sjúklinga á bráðamóttökum sem biðu eftir innlögn á gjörgæslu. Sú bið var að meðaltali 5,8 klst. 

Helsta ástæðan fyrir þessari bið voru of fá pláss á gjörgæslu og skortur á heilbrigðisstarfsfólki (Lewin, 

2002). Árið 2006 tilkynnti heilbrigðisráð Bandaríkjanna að skortur á mannafla til þess að veita gjörgæslu-

meðferð væri mjög mikill og að hann myndi líklega aukast á næstu árum (Herring og félagar, 2013; 

Lewin, 2002). 

 

3.3.4 Hágæsludeild 
 

Þrátt fyrir alþjóðlegan vanda af yfirfullum bráðamóttökum og afleiðingarnar sem hann hefur virðist eins 

og það vanti víðast hvar samhæfðar alþjóðlegar aðgerðir í að leysa þann vanda (Pines og félagar, 2011).  

Þó þekkist það, og virðist vera að aukast, að setja á stofn deild sem brúar bilið á milli bráðamóttöku 

og gjörgæslu til að leysa þennan vanda. Bil sem í raun táknar þá bið sem alvarlega veikir sjúklingar bíða 

á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu sé slík deild ekki til staðar. Þannig deild kallast hágæsludeild 

(intermediate care unit, progressive care unit eða step down unit). Hágæsludeild veitir meðferð sem er 

í líkingu við gjörgæslumeðferð. Á hágæsludeild gæti sem dæmi verið minna um háþróaðan meðferða-

búnað eins og þekkist á gjörgæslu og því deildin hentað þeim sjúklingum sem ekki þurfa á þannig búnaði 

eða tækjum að halda. Aftur á móti getur verið meira um sérhæft heilbrigðisstarfsfólk en á bráðamóttöku 

og þá svipað og þekkist á gjörgæslu. Hágæsludeild getur verið mjög misjöfn eftir löndum hvað varðar 

búnað og fjölda starfsfólks (Stacy, 2011). Einnig þekkist það að nota hágæsludeild sem brú milli gjör-

gæslu og almennra legudeilda fyrir eða eftir gjörgæslulegu.  
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 Solberg og félagar (2014) komust að því að með notkun hágæsludeildar væri hægt að minnka 

meðferðarálag á gjörgæslu, fækka óþörfum innlögnum á gjörgæslu og með því auka notkun á plássum 

gjörgæslunnar til þeirra sem nauðsynlega þurfa á þeim að halda. 
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4 Umræða 
 

Rannsóknir sýna mikilvægi þess að meta og greina alvarlega veika sjúklinga eins fljótt og auðið er 

(Seymour og félagar, 2010). Bæði í utanspítalaþjónustu en jafnframt eins mikilvægt um leið og komið er 

inná spítalann (Brown og Bleetman, 2006; Brown og Warwick, 2001; Clark og Normile, 2007; Fullerton 

og félagar, 2012). Mikilvægt er að raða sjúklingum í viðeigandi forgangsflokk og huga vel að öllum þeim 

mælingum sem nýtast til greiningar og flokkunar. Fyrsta mat, forgangsflokkun og lífsmarkamælingar í 

utanspítalaþjónustu og við komu á spítalann geta skipt sköpum varðandi framhald sjúklings, meðferð 

hans, mögulega innlögn á gjörgæslu og haft áhrif á bið á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu (Barfod 

og félagar, 2012; Brown og Bleetman, 2006; Brown og Warwick, 2001; Fullerton og félagar, 2012; 

Parkhe og félagar, 2002; Seymour og félagar, 2010). 

Mikið er til af mælitækjum sem segja til um ástand sjúklings, árangur meðferðar, dánartíðni og líkur 

á innlögn á gjörgæslu. Mælitæki eins og APACHE II hafa reynst hjálpleg til að meta árangur veittrar 

meðferðar á bráðamóttöku (Knaus of félagar, 1985; Nguyen og félagar, 2000). Brátt bólgusvar (SIRS) 

hefur reynst vel í að meta líkur á innlögn á gjörgæslu, líkur á dánartíðni og þörf fyrir meðferð sérstaklega 

tengda sýklasótt (Hargrove og Nguyen, 2005). Stigun bráðveikra (MEWS) hefur reynst vel til þess að 

meta breytingu á ástandi sjúklinga og árangur veittrar meðferðar á bráðamóttöku (Gabriel og félagar, 

2015; Subbe og félagar, 2001). Mikið hefur verið um samanburð á mælitækjum og hafa nokkrir greint 

frá því að það vanti sérstakt mælitæki hannað fyrir bráðamóttökur til þess að meta auknar líkur á innlögn 

á gjörgæslu eða andlát á bráðamóttöku (Cattermole og félagar, 2009; Hargrove og Nguyen, 2005; 

Nguyen og félagar, 2000). Tilraunir hafa verið gerðar til þess að hanna þess konar mælitæki sem þyrfti 

að skoða betur, gera fleiri prófanir á og kanna hvort að nýtist við mat á meðferð alvarlega veikra sjúklinga 

á bráðamóttöku (Cattermole og félagar, 2013; Cattermole og félagar, 2009). 

  Alvarlega veikir sjúklingar dvelja á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu í mislangan tíma. 

Meðaldvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttökum víðsvegar um heiminn er allt frá 3 klukku-

stundum uppí 6 klukkustundir í vestrænum löndum og í Asíu eru dæmi um 13 klukkustunda meðal-

dvalartíma (Clark og Normile, 2007; Green og MacIntyre, 2009; Hung og félagar, 2014; Þorsteinn 

Jónsson, 2015). Dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku er að aukast en biðtími eftir 

innlögn á gjörgæslu einnig. Í bandaríkjunum sést það best þar sem unnið er með gríðarlega stór úrtök 

yfir langan tíma að bið eftir plássi á gjörgæslu er að aukast eða um 32% aukning frá árinu 2001 til ársins 

2009 (Herring og félagar, 2013). Einnig er hlutfall þeirra sem bíða lengur en 5-6 klukkustundir frekar hátt 

eða 30-40% í rannsóknum Chalfin og félaga (2007) og Herring og félaga (2013). Hlutfallið hjá Clark og 

Normile (2007) er enn hærra eða um 60% sjúklinga sem biðu lengur en 6 klukkustundir á bráðamóttöku 

eftir innlögn á gjörgæslu. Bið lengur en 6 klukkustundir er því miður ekki ný af nálinni því á árunum 1988-

1997 jókst fjöldi þeirra sjúklinga sem biðu lengur en 6 klukkustundir eftir plássi á gjörgæslu um 152% 

(Meggs og félagar, 1999). 

Ástæðurnar fyrir bið á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu virðast vera nokkrar. Þeir sjúklingar 

sem flokkaðir eru í lægri forgangsflokk geta átt hættu á aukinni bið eftir innlögn á gjörgæslu einungis 
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vegna þess flokks sem þeim er raðað í (Parkhe og félagar, 2002). Ákvarðanataka um innlögn á gjör-

gæslu hefur einnig áhrif á dvalartíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku. Viðmið varðandi inn-

lagnir á gjörgæslu voru gefin út árið 1999 en ekki eru allir sem styðjast við þau við ákvarðanatöku inn-

lagna á gjörgæslu (Society of Critical Care Medicine, 1999). Innlagnir á gjörgæslu geta einnig ráðist af 

lausum plássum á gjörgæslu, mögulegum ávinningi sjúklings af innlögn og ástandi og aldri sjúklings 

(Cattermole og félagar, 2009; Robert og félagar, 2012; Society of Critical Care Medicine, 1999). Í því 

samhengi er rannsókn Garrouste-Orgeas og félaga (2009) áhugaverð þar sem þeir benda á að aldur 

yfir 80 ára hafði áhrif á ákvarðanatöku um innlögn á gjörgæslu og biðtíma sjúklinga á bráðamóttöku fyrir 

innlögn.  

Einnig getur skortur á heilbrigðisstarfsfólki á gjörgæslu og of fá pláss orsakað bið eftir innlögn (Lewin, 

2002). Í rannsókn Svenson og félaga (1997) voru um 30% þeirra sjúklinga sem biðu eftir innlagnarplássi 

sem biðu í 10 klukkustundir að meðaltali sökum plássleysis á gjörgæslu. Bið sjúklings á bráðamóttöku 

eftir meðferð, íhlutunum og lyfjagjöf eykur einnig bið sjúklings eftir innlögn á gjörgæslu (Clark og Normile, 

2007). Meðferð sem veitt er á bráðamóttöku virðist minnka dánartíðni alvarlega veikra sjúklinga (Nguyen 

og félagar, 2000). Sú meðferð virðist vera að aukast til muna og helst það í hendur við aukningu í komur 

alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttökur. Þó virðist vera skortur á heilbrigðisstarfsfólki til að veita 

meðferðina og er talið að sá skortur muni aukast (Herring og félagar, 2013; Lewin, 2002). 

Á Íslandi hefur legudögum á Landspítala fjölgað, bið eftir vistunarúrræði hefur aukist og komur á 

bráðamóttöku hafa aukist (Landspítali, 2015, e.d.). Tölur frá erlendum rannsóknum sýna fram á að 

komur á bráðamóttökur hafi aukist með árunum og búist sé við áframhaldandi aukningu sem og 

aukningu komu alvarlega veikra sjúklinga (Cowan og Trzeciak, 2004; Herring og félagar, 2013; Lewin, 

2002; Meggs og félagar, 1999; United States Government Accountability Office, 2009). Auknar komur 

á bráðamóttökur og yfirfull bráðamóttaka getur hækkað dánartíðni alvarlega veikra sjúklinga (Sun og 

félagar, 2013). 

Aukin bið alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu hækkar einnig 

dánartíðni sjúklinga (Chalfin og félagar, 2007; Hung og félagar, 2014; Parkhe og félagar, 2002). Sama 

er að segja um þá sem leggjast inn á gjörgæslu frá almennri legudeild (Cardoso og félagar, 2011). 

Rannsókn Hung og félaga (2014) er áhugaverð að því leyti að þeir skoða meðaldvalartíma á 

bráðamóttöku í tengslum við dánartíðni með því að skoða hvern beðinn klukkutíma fyrir sig og sjá að 

dánartíðni hækkar marktækt fyrir hvern beðinn klukkutíma aukalega á bráðamóttöku. Áhugavert væri 

að sjá þetta rannsakað á Íslandi einnig þar sem að 30 daga dánartíðni er um 17% hjá sjúklingum sem 

bíða að meðaltali 3,4 klukkustundir (Þorsteinn Jónsson, 2015).  

 Notkun hágæsludeilda á spítölum erlendis hefur gefist vel og væri því áhugavert að sjá hvort 

ávinningur sé einnig af því á Íslandi (Solberg og félagar, 2014; Stacy, 2011). 
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5 Ályktanir  
 

Dvalartími alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku og bið þeirra eftir innlögn á gjörgæslu er að aukast. 

Þá er búist er við að dvalartími eigi eftir að aukast enn meira á næstu árum.  

Orsakirnar fyrir bið alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu, eru meðal 

annars of fá pláss á gjörgæslu og skortur á heilbrigðisstarfsfólki. Einnig er talið að forgangsflokkun 

sjúklinga og bið eftir meðferð hafi áhrif á bið eftir innlögn á gjörgæslu. Ákvörðun um innlögn á gjörgæslu 

getur einnig haft áhrif á biðtíma sjúklings á bráðamóttöku fyrir innlögn á gjörgæslu. Þá getur aldur 

sjúklings haft áhrif á ákvörðun um innlögn á gjörgæslu og aldur yfir 80 ára getur haft þau áhrif að beðið 

sé með innlögn þrátt fyrir að önnur innlagnarskilyrði séu til staðar.  

Afleiðingar biðtíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku eftir innlögn á gjörgæslu er hærri 

dánartíðni sjúklinga. Þær líkur hækka því lengur sem sjúklingar bíða á bráðamóttöku.  

Mikil aukning er almennt í komum á bráðamóttökur og einnig er aukning í komum alvarlega veikra 

sjúklinga á bráðamóttökur. Talað er um stóran vanda yfirfullra bráðamóttaka á alþjóðavísu. Mikil aukning 

er þar af leiðandi í veitingu gjörgæslumeðferðar alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku. Gjörgæslu-

meðferð sem veitt er á bráðamóttöku minnkar dánartíðni sjúklinga því fyrr sem hún er veitt sem sýnir 

mikilvægi hennar.  

Áhugavert væri að rannsaka áhrifaþætti biðtíma alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttökum á Íslandi 

fyrir innlögn á gjörgæslu. Í kjölfarið væri áhugavert að skoða áhrif álags og yfirfullra bráðamóttaka á 

Íslandi og möguleg tengsl þess við biðtíma og dánartíðni alvarlega veikra sjúklinga á bráðamóttöku. 

Einnig væri áhugavert að skoða möguleikann á stofnun hágæsludeilda á spítölum á Íslandi. 
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