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Ágrip 

Bakgrunnur: Fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækja Ísland hefur tvöfaldast frá 

árinu 2010. Með fjölgun erlendra ferðamanna til landsins má áætla að álagið á 

heilbrigðisstofnanir hafi aukist. Íslenskar rannsóknir skortir á komum erlendra 

ferðamanna á bráðamóttöku og hjúkrunarþörfum þeirra. Erlendir ferðamenn á Íslandi 

eru fjölbreyttur hópur á öllum aldri með margvísleg heilsufarsvandamál og þurfa 

sérstaka þjónustu vegna tungumálaerfiðleika, varúðar vegna mögulegra smitsjúkdóma 
og sérstök úrræði við útskrift. 

Tilgangur og markmið: Tilgangur þessarar rannsóknar var að greina þjónustuþörf 

erlendra ferðamanna á bráðamóttöku með tilliti til hjúkrunarþarfa. Markmiðið er að nota 

niðurstöðurnar til að byggja upp betri þjónustu fyrir ferðamenn sem leita á 
bráðamóttöku. 

Aðferðir: Aftursæ rannsókn þar sem farið var yfir gögn úr sjúkraskrám erlendra 

ferðamanna sem fengu þjónustu á bráðamóttöku Landspítala frá 21. maí til 1. 

september 2014 þar sem skráðar voru upplýsingar tengdar sérstakri þjónustu við 

ferðamenn. Lýsandi greining var gerð á ástæðu komu, skipulagi ferðar, túlkaþjónustu, 

einangrun, annarri sértækri þjónustu, rannsóknum, greiningum við útskrift, 

útskrift/innlögn ásamt öðrum sérstökum úrræðum við útskrift, með tilliti til kyns og 

aldurs. Einnig var leitast við að greina tengsl milli þjónustu, kyns og aldurs, greina mun 
á þjónustu milli mánaða og skoða komuástæður milli kyns og aldursflokka. 

Niðurstöður: Alls voru skráðar upplýsingar um sértæka þjónustu við 520 erlenda 

ferðamenn á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu. Af þeim voru 48,5% karlar og 

51,3% konur, meðalaldur kvenna var 46 ár en karla 43,5 ár. Flestir voru á eigin vegum 

(n=318). Ferðamenn frá skemmtiferðaskipum voru 8,8%. Notast var við túlkaþjónustu 

í 3,7% tilvika og 10,4% sjúklinga þurftu að fara í einangrun. Þar af voru sjúklingar 

einangraðir vegna gruns um MÓSA smit í 76% tilvika. Röntgenmynd var sú rannsókn 

sem flestir ferðamannanna fóru í (n=179). Ferðamenn sem skráðir voru með sérstök 

úrræði við útskrift voru 23%. Leggja þurfti 8,5% sjúklinganna inn. Ekki var marktækur 

munur á þjónustu milli kynjanna en þeir sem voru skráðir í einangrun voru marktækt 
eldri.  

Ályktun: Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Hún getur gefið 

vísbendingu um aukna og markvissari þjónustuþörf erlendra ferðamanna. Einnig sýnir 
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hún að þörf er á bættri skráningu viðbótarþjónustu við erlenda ferðamenn á 

bráðamóttöku Landspítala. 
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Abstract 

Introduction: The number of foreign tourists visiting Iceland has doubled since 2010. 

With increasing numbers of foreign tourists visiting Iceland it can be estimated that the 

strain on the health care system has increased. There is lack of Icelandic research on 

foreign tourists visiting the emergency department. Foreign tourists in Iceland are a 

diverse group of people in all ages with variety of health problems and they often need 

services like translators, preventive measures for possible infectious diseases and 
more.  

Purpose and goals: The purpose of this study was to identify service needs of foreign 

tourists in the emergency department with regards to specific care needs. The aim of 

this study is to use the results to build better service for foreign tourists who seek the 
emergency department. 

Methods: Retrospective study which reviewed data from medical records of foreign 

tourists receiving treatment in the emergency department of Landspítali University 

Hospital of Iceland from May 21st to September 1st 2014 supplemented with additional 

information about care. Descriptive statistical analysis was performed on reason for 

arrival, way of travel, interpreter service, isolation, other service needed, clinical 

examination, diagnoses, admission/discharge along with other special service needed 

before discharge, with regards to sex and age. Relationships between service, gender 

and age was analysed, if there was difference between months in given services and 
if there was any difference in reason of arrival between age groups. 

Results: The sample consisted of 48,5% male and 51,3% female visitors, mean age 

of males was 43,5 and 46 for the females. Most of the tourist travelled on their own 

(n=318). Tourists from cruise ships were 8,8%. The service of translators was used in 

3.7% cases and 10.4% of the patients needed isolation. Most of them needed isolation 

because of MRSA suspicion or 76%. X-ray was the most frequent clinical examination 

(n=179). Foreign tourists who needed special resources before discharge counted for 

23% and 8.5% were admitted to the hospital. There was no significant difference in 
service between sexes but the tourists that needed isolation were significantly older. 

Conclusion: This study is the first of its kind in Iceland. The results can be an indicator 

of the increased and more effective service need among foreign tourists. It also shows 

a need for improved registration of additional care for foreign tourists at the emergency 
department of Landspitali. 
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1 Inngangur 

Mikil aukning hefur verið á ferðalögum fólks um heim allan undanfarin ár, en 

samkvæmt World Tourism Organization (2016) hefur þeim fjölgað um rúm 4% á hverju 

ári frá 2010. Met var slegið árið 2014 þegar alþjóðlegir ferðamenn sem gistu á 

áfangastað sínum náðu 1133 milljónum. Þá tók Evrópa á móti 582 milljónum af 

alþjóðlegum ferðamönnum árið 2014, sem er 15 milljónum fleiri en árið áður (World 

Tourism Organization, 2015). Fjöldi ferðamanna til Íslands samkvæmt Ferðamálastofu 

(2016) hefur þrefaldast frá árinu 2010. Árið 2014 komu 997.556 ferðamenn til landsins 

sem var um 24% aukning frá árinu áður, en til samanburðar var fjöldi Íslendinga 

329.100 í janúar 2015 (Hagstofa Íslands, 2015). Með þessari miklu fjölgun ferðamanna 

má áætla að álag á hjúkrunarfræðinga aukist á bráðamóttökunni. Við höfðum áhuga á 

því að kanna hvaða áhrif ferðamannafjölgunin hefur haft á bráðamóttökuna og hvaða 
hjúkrunarþjónustu ferðamenn þarfnast.  

Lestur fræðigreina hófst í október 2015 og stóð fram í apríl 2016. Meirihluti heimilda 

fannst við leit í vefrænum gagnasöfnum, en jafnframt fengum við nokkrar frá 

leiðbeinendum okkar. Gagnagrunnarnir sem við notuðum voru PubMed, Google 

Scholar og Wiley Online Library. Rannsóknin var aftursæ, megindleg og lýsandi. 
Úrvinnsla rannsóknargagna fór fram með Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS. 

Tilgangur þessara rannsóknar var að skoða komur erlendra ferðamanna á 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi sumarið 2014 með tilliti til hjúkrunarþarfa. Það 

vísindalega gildi sem vonast er eftir að fá með niðurstöðum rannsóknarinnar er að 

byggja grunn til að meta þarfir ferðamanna sem koma á bráðamóttökuna og bæta 

skráningu á hjúkrun og þjónustuþörfum þeirra. Einnig að nota niðurstöðurnar til að 
byggja upp betri hjúkrun þessa sjúklingahóps á bráðamóttöku. 

1.1 Slys 
Talið er að helstu ástæður þess að ferðamenn veikjast eða deyja á ferðalögum sínum 

sé vegna meiðsla eða áverka, og eru alvarleg meiðsli talin algengari meðal 

ferðamanna heldur en heimamanna (Leggat og Fischer, 2006). Samkvæmt skýrslu 

Evrópusambandsins frá 2005 eru slys tengd farartækjum talin vera ástæða 30% 

meðferða á bráðamóttöku, 20% innlagna á spítala og 50% dauðsfalla (Austrian 

Institute for Safety and Prevention, 2005). 
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Meiðsl í kjölfar slysa Bandaríkjamanna sem ferðast til Bretlands eru talin ein helsta 

ástæða þess að þeir eru sendir heim með sjúkraflugi og einnig eru þau talin vera 

ástæða fyrir þriðjungi björgunarfluga Svissnesku björgunarsveitarinnar (McInnes, 

Williamson og Morrison, 2002). Talið er að mörg slys megi rekja til ökutækja, þá eru 

árekstrar oft orsök slysa hjá ferðamönnum sem lifa af. Mögulegar ástæður 

umferðarárekstra ferðamanna gætu verið flugþreyta, notkun áfengis og ef 

ferðamaðurinn kemur frá landi þar sem ekið er á hinum vegarhelmingnum (Leggat og 

Fischer, 2006). Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi kom fram að flestir gangandi 

vegfarendur sem slösuðust eftir að hafa orðið fyrir farartæki í umferðinni voru frá landi 

þar sem hægri umferð tíðkast. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ferðamenn eru í meiri 

hættu heldur en heimamenn á að lenda í slysum í umferðinni. Spítali í Grikklandi komst 

að því að umferðaslys ferðamanna er ástæða 40% slysa á meðan það er ástæða 
einungis 15% slysa hjá heimamönnum (Baldwin, Harris og Davies, 2008). 

Í ókunnugu umhverfi er talið að ferðamenn fari eftir sínum eigin reglum í umferðinni 

og fylgi því sem þeir lærðu í heimalandi sínu. Þannig eru þeir mögulega að setja sjálfa 

sig í meiri hættu á slysum og dauðsföllum. Sem dæmi má nefna að á hverju ári slasast 

um 200 ferðamenn í bílslysum í Kína og 40-50 láta lífið vegna þess. Í öðrum löndum 

hafa rannsóknir einnig sýnt að ferðamenn hafi ekki sömu kunnáttu og heimamenn á 

umferðinni (Zhang, Xiang, Wheeler, Smith og Stallones, 2010). Í Nýja Sjálandi eru 

áhættusamar ævintýraferðir vinsælar. Þrátt fyrir að landið auglýsi sig sem tiltölulega 

öruggt land er það ekki laust við slys og dauðsföll ferðamanna. Þar eru hestaíþróttir 

mikil áhætta fyrir ferðamenn en talið er að 3810 meiðsl hafi orðið þar á einu ári vegna 

slysa í hestaíþróttum. Einnig eru mörg meiðsl þar í landi rakin til flúðasiglinga, þá geta 

árnar verið mjög straumharðar og mikils er krafist af óreyndum þátttakendum. Helsta 

áhættan við flúðasiglingar er talin vera að kastast úr bátnum, vera útsettur fyrir miklum 

kulda, snerting við undirliggjandi steina og hætta á drukknun (Bentley, Page og 

Edwards, 2008). Rannsókn frá Ástralíu á komum erlendra ferðamanna og 

heimamanna á bráðamóttöku eftir slys hafa einnig sýnt að ferðamenn eru líklegri til að 

hljóta áverka í kjölfar slysa í ástundun vatnaíþrótta og að lenda í nærdrukknun 

(Mitchell, Williamson og Chung, 2015). Ferðalög með skemmtiferðaskipum, til dæmis 

til Suðurskautslandsins, hafa aukist mikið síðastliðin ár, en flest skipin eru vel mönnuð 

heilbrigðisstarfsfólki og útbúin tækjakosti. Á þessum skipum reyndust algengustu 

komur ferðamanna til læknis meiðsl eða sýkingar. Minni háttar áverkar var þriðja 

algengasta ástæða ferðamanna fyrir því að leita sér læknishjálpar á skipunum. Talin 
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voru fjögur tilvik af 2366 þar sem flytja þurfti ferðamennina af skipunum (Schutz, Zak 

og Holmes, 2014). Í rannsókn þar sem skoðaðar voru ástæður meiðsla um borð í 

skemmtiferðaskipum í Alaska árin 1991-2000 kom í ljós að jafn miklar líkur á meiðslum 

voru milli kynja og að flest meiðslin voru í kjölfar falls (Hudson, Nilsen, Dahl, Mode og 
Ekman, 2006). 

1.2 Veikindi 
Veikindi gera ekki boð á undan sér og getur fólk veikst í fríi eins og á öðrum tímum. 

Flestir gera ekki ráð fyrir að þurfa læknisaðstoð hvort sem fólk er á ferðalagi vegna 

vinnu eða er í fríi. Hvort sem ferðamenn þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda vegna 

bráðra veikinda eða slysa, eða vegna versnunar á langvinnum sjúkdómi þá sækja þeir 
í þjónustu sem sinnir bráðatilfellum eins og til dæmis bráðamóttökur (Eray o.fl., 2008). 

Eldra fólk er stór hluti af alþjóðlegum ferðamönnum. Vegna líkamlegra breytinga og 

aukinna líkinda á undirliggjandi sjúkdómum er eldra fólk í meiri hættu á að veikjast á 

ferðalögum. Í rannsókn þar sem safnað var gögnum frá árunum 1997-2009 úr 

GeoSentinel gangagrunninum sem geymir upplýsingar frá heilbrigðisstofnunum sem 

sinna ferðamönnum í sex heimsálfum, kom fram að eldra fólk (yfir 60 ára) greindist 

frekar en yngra fólk með sýkingu í neðri öndunarvegi, bláæðabólgur, lungnarek, 

magasár, bakflæði, þvagfærasýkingar, hjartasjúkdóma og fleira. Helstu veikindi sem 

yngra fólk (18-45 ára) var að glíma við voru niðurgangur, sýkingar í efri öndunarvegi, 

flensa, sýkingar í kynfærum, kynsjúkdómar og fleira. Hægt væri að fyrirbyggja hluta af 

vandamálum eldra fólksins meðal annars með forvörnum eins og þrýstingssokkum, 

huga að vökvajafnvægi og hreyfingu í löngum flugferðum, handhreinsun, notkun 

maska fyrir vitum á fjölmennum stöðum og bólusetningum. Einnig kom fram að eldri 

hópurinn fór frekar í stuttar og skipulagðar ferðir og fóru helst til Evrópu og 

Bandaríkjanna, en ráðfærðu sig sjaldnar við heilbrigðisstarfsfólk fyrir ferðina en fólk í 
yngri hópunum (Gautret o.fl., 2012). 

Þegar heilsufarsvandamál ferðamanna sem heimsóttu Jamaica á árunum 1998-

2000 voru könnuð kom í ljós að þeir sem voru undir 40 ára lentu helst í slysum, voru 

með vandamál frá meltingarvegi og misnotuðu fíkniefni. Yfir 75% af ferðamönnum 

veiktust að einhverju leyti á ferðalagi eða eftir ferðina. Algengast var svokallaður 

ferðamannaniðurgangur og er hann almennt talinn algengari hjá yngri ferðamönnum. 

Algengustu vandamál þeirra sem voru eldri en 40 ára voru vandamál í öndunarvegi og 

frá hjarta- og æðakerfi. Í rannsókninni kom fram að hjúkrunarfræðingar á hótelum í 



12 

Jamaica meðhöndluðu flest bráðatilfelli og vísuðu til lækna á einkareknum móttökum 

eða á einkarekna spítala (Thompson o.fl., 2003).  

Komur ferðamanna á bráðamóttöku voru skoðaðar í Antalya í Tyrklandi frá ágúst 

2003 til september 2004. Þar kom fram að sjúklingar sem þurftu á innögn að halda 

voru marktækt eldri. Algengasta greiningin við útskrift þeirra sem veiktust var vandamál 

frá hjarta- og æðakerfi, eða 11%. Niðurstöðurnar sýndu að ferðamönnum með 

langvinna sjúkdóma gat hrakað skyndilega á ferðalögum. Það olli því að eldri 

ferðamenn þurftu að leggjast inn á ferðalögum, voru lengur á bráðamóttöku og með 

hærri dánartíðni en yngri ferðamenn (Eray o.fl., 2008). Í rannsókn þar sem veikindi 

ferðamanna í skemmtiferðaskipum sem sigla til Suðurskautslandsins voru könnuð kom 

í ljós að algengasta komuástæðan til lækna á skipinu var sjókveiki 27%. 

Ferðamennirnir (n=2366) voru frá 44 mismunandi löndum og meðalaldur var 50 ára. 

Önnur algengasta komuástæðan voru sýkingar eins og í efri öndunarvegi. Alvarleg 
veikindi voru sjaldgæf en komu þó fyrir (Schutz o.fl., 2014). 

1.3 Dauðsföll 
Heilsa og öryggi ferðamanna er mikilvægt málefni á flestum áfangastöðum sem 

ferðamenn sækja og getur fjöldi dauðsfalla verið mikilvæg vísbending um það hversu 
öruggir ferðamenn eru í landinu (Leggat og Wilks, 2009). 

Allnokkrar rannsóknir hafa verið gerðar í mismunandi löndum til að skoða dánartíðni 

og orsök dauðsfalla erlendra ferðamanna. Rannsókn í Ástralíu sýndi 1068 dauðsföll á 

tímabilinu 2001-2003 og voru 66% þeirra karlmenn. Andlát vegna undirliggjandi 

veikinda jókst með hækkandi aldri á meðan dauðsföll sem tengdust slysum voru 

algengari hjá yngri kynslóðinni. Stærsti hluti dauðsfallanna var vegna veikinda, eða 

73%, og var það helst vegna hjartaáfalla með blóðþurrð eða 26% (Leggat og Wilks, 

2009). Svipuð rannsókn var gerð á erlendum ferðamönnum í Króatíu 2001-2010 sem 

sýndi fram á 447 dauðsföll, þar af voru 73% karlmenn. Um 46% dauðsfallanna voru 

vegna veikinda og fór tíðni þeirra vaxandi með hækkandi aldri. Af þeim voru 85% vegna 

hjartasjúkdóma (Bečić o.fl., 2013). Einnig var gerð rannsókn í Bandaríkjunum á 

tímabilinu 2005-2008, en þá voru 213 dauðsföll ferðamanna, 65% karlar. Þar kom líka 

fram að dauðsföll voru oftast vegna hjarta- og æðasjúkdóma, eða í 70% tilvika. Fram 

kom að flest dauðsföllin voru á sjó eða 62% og þar af 85% á skemmtiferðaskipum. 

Vandamál vegna hjarta- og æðakerfis voru aðal ástæða dauðsfalla hjá báðum kynjum 

(Lawson, Dykewicz, Molinari, Lipman og Alvarado-Ramy, 2012). Ætla má að það væri 
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skynsamlegt fyrir ferðamenn að fá mat læknis áður en þeir leggja í ferðalög og fá 

leiðbeiningar hvernig koma ætti í veg fyrir einkenni frá hjarta- og æðakerfi, sýkingar og 

meiðsl. Rannsóknir víða benda til þess að fólk með langvinn veikindi og eldra fólk þurfi 

skjóta heilbrigðisþjónustu þar sem bráð og undirliggjandi veikindi geta ágerst á 
ferðalögum.  

Dánartíðni ferðamanna sem deyja erlendis hefur verið könnuð. Í kanadískri 

rannsókn voru skoðuð dauðsföll Kanadabúa sem létust erlendis árin 1996-2004. Þar 

voru 2410 dauðsföll, meirihlutinn var karlmenn (68%) og meðalaldur var 60 ár. Flestir 

dóu vegna veikinda, eða 73%, og meðalaldur þeirra var 66 ára, en meðalaldur þeirra 

sem létust af slysförum var 45 ár (MacPherson, Gushulak og Sandhu, 2007). Í skoskri 

rannsókn frá árunum 2000-2004 voru skoðuð dauðsföll fólks af skoskum uppruna sem 

dó erlendis. Þar voru 572 dauðsföll og aðalorsökin var hjarta- og æðasjúkdómar. Fram 

kom að fólk dó marktækt yngra vegna hjarta- og æðasjúkdóma á ferðalögum miðað 

við aldur þeirra sem látast í heimalandinu af sömu orsökum (Redman, MacLennan og 

Walker, 2011). Í Hollandi var skoðað hve margir hollenskir ríkisborgarar féllu frá 

erlendis á árunum 2007-2008 og dánarorsök þeirra. Það dóu 235 erlendis, meðalaldur 

var 58 ár og dánartíðni jókst með hækkandi aldri. Megin dánarorsök var hjarta- og 

æðasjúkdómar eða í 56% tilfella (Groenheide, Genderen og Overbosch, 2011). Því 

benda þær rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um að hjarta- og æðasjúkdómar séu 

algengasta orsök dauðsfalla fólks sem er á ferðalagi erlendis og þá frekar karlar en 
konur. 

Í áströlsku rannsókninni sem áður var getið, voru í heildina 247 dauðsföll vegna 

slysa eða 23% allra dauðsfalla og voru þar algengust samgönguslys, (14%) og 

drukknun (5%) (Leggat og Wilks, 2009). Skráð dauðaslys í áðurnefndri rannsókn frá 

Bandaríkjunum voru 4% (Lawson o.fl., 2012). Hins vegar var há tíðni slysa í króatísku 

rannsókninni eða 53% og var hærri tíðni meðal yngra fólks en þess eldra. Ástæða 

áverkanna voru drukknun (22%) og umferðaslys (19%) (Bečić o.fl., 2013). Kanadískar 

tölur um Kanadamenn í útlöndum sýna dánarhlutfall vegna slysa 18,7% (MacPherson 

o.fl., 2007). Í rannsókn Skotanna voru slys orsök dauðsfalla í 20% tilvika (Redman o.fl., 

2011). Og að lokum voru dauðsföll vegna slysa hollenskra ferðamanna 14% og voru 

það aðallega umferðaslys líklega vegna þess að fólk þekkti ekki aðstæður eða rataði 
ekki (Groenheide o.fl., 2011). 
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Ferðamenn frá Bretlandi og Skotlandi ferðast mikið til Evrópu, einkum til Spánar og 

Frakklands, en líka til Norður-Ameríku. Þrátt fyrir það virðist eftirlit og leiðbeiningar um 

heilbrigði á ferðalögum aðallega vera í tengslum við ferðalög til þróunarlanda (Redman 

o.fl., 2011). Mikilvægt er að viðurkenna þá áhættuþætti sem myndast á ferðalögum og 

draga úr þeim án þess að takmarka upplifun ferðamannsins. Með betri skilningi á 

áhættum tengdum dauðsföllum erlendra ferðamanna er hægt að greina áhættuhópana 

betur og minnka áhættuna. Hægt væri að greina áhættur, skipuleggja ferðir vel og 

minnka þannig áhættu. Margt sem ferðamenn taka sér fyrir hendur gæti talist 

áhættusamt, en þeir geta líka verið í enn meiri hættu vegna menningamismunar, 

tungumálaörðugleika og aðstæðna. Áhættuhegðun eins og að keyra undir áhrifum 

áfengis eða íþróttir sem stundaðar eru á vatni geta haft áhættu í för með sér. 

Staðbundin bráðaþjónusta, viðbrögð, björgun og meðferð áverka geta skipt máli hvað 

varðar sjúkdómsástand og dánartíðni vegna slysa (MacPherson o.fl., 2007). 

Heilsugæslur ættu að halda áfram að fræða ferðamenn um smitsjúkdóma í 

þróunarlöndunum, en líka er mikilvægt að nýta þennan vettvang til að veita 

ráðleggingar og forvarnir fyrir alla ferðamenn. Stofnanir og fyrirtæki sem sjá um 

ferðamenn og skipulagðar ferðir ættu að ráðfæra sig við sérfræðinga í heilsu ferðafólks 

(e. travel health) og lækna til að draga úr slæmum afleiðingum eins og andlátum 
ferðamanna (Redman o.fl., 2011). 

1.4 Tungumálaerfiðleikar í hjúkrun 
Í óútreiknanlegu og krefjandi umhverfi á bráðamóttöku getur verið mjög mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðingana að geta átt nákvæm og skilvirk samskipti við sjúklingana sína 

(Nailon, 2006). Í kaflanum um gæði í heilbrigðisþjónustu í lögum um réttindi sjúklinga 
segir: 

„Sjúklingur hefur rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ 
að veita“ (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, 3. gr.). 

Í öðrum kafla laganna er fjallað um upplýsingasamþykki og að sjúklingur hafi rétt á 

upplýsingum um heilsufar, fyrirhugaða meðferð, önnur hugsanleg úrræði og möguleika 

á að leita álits annars læknis eftir því sem á við um horfur, meðferð og batahorfur. Lögin 
segja að: 

„...eigi í hlut sjúklingur sem ekki talar íslensku eða notar táknmál skal honum tryggð 

túlkun á upplýsingum samkvæmt þessari grein.“ (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, 

5. gr). 
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Tungumálaörðugleikar í hjúkrun geta ekki einungis verið hindrun heldur einnig aukið 

kostnað stofnunarinnar (Bernard o.fl., 2006). Einnig geta þeir valdið töf á meðferð 

sjúklingsins, ef hjúkrunarfræðingurinn þarf að vinna í því að leita að túlk eða einhverjum 

sem getur aðstoðað við að þýða (Cang-Wong, Murphy og Adelman, 2009). Samskipti 

hjúkrunarfræðinga við sjúklinga sína er mjög mikilvægur hluti af meðferð sjúklingsins 

og því geta tungumálaörðugleikar verið hindrun í hjúkrun. Rannsókn sem framkvæmd 

var í Bandaríkjunum sýndi fram á að 95% hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt fannst 

tungumálaörðugleikar vera hindrun fyrir gæði hjúkrunar og 88% lækna voru á sama 

máli (Bernard o.fl., 2006). Sjúklingar sem lögðust inn á spítala í Bandaríkjunum og 

töluðu ekki ensku höfðu minni skilning á þjónustunni sem þeir fengu og minni líkur voru 

á að þeir fengju hjúkrun sem þeir þörfnuðust miðað við þá sjúklinga sem töluðu ensku. 

Einnig var talið að þeir sýndu minni meðferðarheldni í kjölfarið og mættu síður í 

eftirfylgd. Þegar tungumálaörðugleikar voru fyrir hendi jukust líkurnar á að sjúklingar 

færu í óþarfa rannsóknir og hlytu skaða af meðferð. Sjúklingarnir voru oftar óánægðir 

með þjónustuna sem þeir fengu þegar tungumálaörðugleikar voru milli þeirra og 

heilbrigðisstarfsmanna. Einnig tjáðu þá heilbrigðisstarfsmennirnir óánægju sína með 
samskiptin (Jacobs, Chen, Karliner, Agger-Gupta og Mutha, 2006).  

Til eru nokkrar aðferðir til að komast hjá þeim hindrunum sem tungumálaörðugleikar 

valda. Oft eru notuð útprentuð blöð á deildum með þýðingum, haldin eru 

tungumálanámskeið fyrir starfsfólk og boðið er upp á túlkaþjónustu. Þessar aðferðir 

hafa reynst vel, en rannsóknir sýna að tungumálaörðugleikar eru enn hindrun fyrir gæði 

hjúkrunar og mögulegt er að þessar aðferðir séu of fyrirferðamiklar til að nota daglega. 

Einnig eru þær oft ekki til staðar þegar á þeim þarf að halda eða reynast ekki 

árangursríkar, til dæmis í því umhverfi sem er á bráðadeildum (Bernard o.fl., 2006). Í 

Bandaríkjunum var sýnt fram á að notkun túlkaþjónustu fyrir sem ekki töluðu ensku 

öðluðust betri skilning á þjónustunni sem þeir fengu, juku líkurnar á að þeir mættu í 

eftirfylgd, og fengu jafn góða ef ekki betri meðferð við sykursýki en þeir sem töluðu 

ensku. Þar sem túlkaþjónusta var nýtt á bráðamóttökum sýndi það fram á betri nýtingu 

stofnunarinnar á fjármunum og starfskrafti og minnkaði það stofnunarinnar (Jacobs 

o.fl., 2006). Líkurnar á að sjúklingarnir komi aftur á bráðamóttökuna minnka einnig ef 
notuð er túlkaþjónusta (Nailon, 2006) 
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1.5 Einangrun 
Aukin ferðalög milli heimshluta hafa auðveldað útbreiðslu af margskonar fjölónæmum 

bakteríum og ein þeirra er Methicillin ónæmur Staphylococcus Aureus eða MÓSA 

(Zhou, Wilder-Smith og Hsu, 2014). Bakterían Staphylococcus Aureus er gram-jákvæð 

baktería sem er meðal algengustu sýkingavöldum í mönnum og er hluti af eðlilegri 

bakteríuflóru líkama 30-50% heilbrigðra manna. Bakterían veldur oftast sýkingum í 

sárum, húð og í mjúkvefjum, en getur einnig sýkt önnur líffæri  (Skyman, Sjöström og 
Hellström, 2010). 

Eitt afbrigði hennar er kallað MÓSA og er ónæmt fyrir mörgum sýklalyfjum. 

Bakterían smitast með snertingu en getur einnig smitast með hósta eða hnerra og er 

þá kallað dropasmit. Hægt er að bera bakteríuna í nefi eða á húð án einkenna, en ef 

hún kemst í gegnum varnir líkamans veldur það sýkingu. Bakterían getur verið mjög 

hættuleg fólki með skert ónæmiskerfi vegna takmarkaða meðferðarmöguleika 

(Landspítali, 2006). Á síðustu áratugum hefur bakterían náð að breiðast um allan heim 

og er algengasta ónæma bakterían í flestum löndum. Í Hollandi og á Norðurlöndunum 

hefur gengið best að halda bakteríunni í skefjum, en þar sem tíðni MÓSA hefur verið 

lág og stöðug um árabil, en nú virðist tíðnin fara hækkandi. Rannsóknir benda til að 

það að sýkjast af MÓSA á spítala hækki dánartíðni og eykur kostnað, auk þess sem 

það veldur bæði andlegu og fjárhagslegu álagi á sjúklingana og skaðar þá. Kostnaður 

fyrir samfélagið felst í að innlögnin inn á sjúkrahús verður lengri, þörf verður fyrir frekari 

rannsóknir, meðferðir og aukna sýklalyfjanotkun. Einnig minnka skatttekjur ríkisins frá 

fólki sem hættir að vinna og leggst inn á spítala auk þess sem einangrun og uppræting 

sýkingarinnar veldur auknum kostnaði (Grundmann, Aires-de-Sousa, Boyce og 
Tiemersma, 2006). 

Helstu áhættuþættir fyrir MÓSA sýkingu eru einstaklingbundnir og umhverfistengdir. 

Dæmi um einstaklingsbundna áhættuþætti eru sár eða útbrot, langvinnir 

húðsjúkdómar, sýklalyfjanotkun og aðskotahlutir eins og æðaleggir eða dren sem rjúfa 

húð. Umhverfistengdir áhættuþættir eru t.d. að vinna á sjúkrastofnun, að leggjast inn á 

sjúkrastofnun lengur en sólarhring eða fá umfangsmikla skoðun eða meðferð á 

heilbrigðisstofnun (Guðrún Sigmundsdóttir, 2013). Ef ferðamenn sem leita á 

heilbrigðisstofnun hafa smitast áður eða umgengist smitaðan einstakling fara þeir strax 

í einangrun vegna gruns um MÓSA. Einnig ef þeir hafa legið, unnið á eða fengið 

meðferð á erlendri sjúkrastofnun síðustu sex mánuðina. Tekið er sýni meðal annars úr 
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nösum, hálsi, kynfærum og sárum og tekur um tvo til þrjá daga að fá niðurstöðu. Ef 

sýnið er neikvætt fer viðkomandi strax úr einangrun. Ef sýnið er jákvætt er viðkomandi 

hafður í einangrun þar til þrjú sýni eru neikvæð og viðeigandi meðferð lokið. Meðferð 

við MÓSA er líkamsþvottur með sótthreinsandi sápu daglega, sótthreinsandi duft og 

lyfjameðferð. Erfitt getur verið að uppræta bakteríuna ef hún nær fótfestu á 

sjúkrastofnunum og því getur fylgt mikill kostnaður (Landspítali, 2006). Til að hindra 

útbreiðslu MÓSA er best að styðjast við grundvallarsmitgát eins og handþvott og 
notkun hlífðarbúnaðar (Guðrún Sigmundsdóttir, 2013). 

Rannsókn Stelfox, Bates og Redelmeier (2003) sýndi fram á að sjúklingar sem voru 

í einangrun fengu hægari meðferð, verri útkomur og voru óánægðari með 

spítalavistina. Hjá þeim sem voru í einangrun var sjaldnar skráð lífsmörk og færri 

dagálar frá læknum. Einnig voru þeir líklegri til að fá kvilla sem hægt hefði verið að 

koma í veg fyrir og tjáðu frekar óánægju með meðferðina heldur en samanburðarhópur 

sem var ekki í einangrun. Dánartíðni var svipuð í báðum hópunum (Stelfox H o.fl., 
2003). 

Eiginleg rannsókn var gerð í Svíþjóð til að fá betri innsýn í upplifun sjúklinga í 

einangrun eftir að hafa smitast af MÓSA innan spítalans. Tekin voru viðtöl við sex 

sjúklinga á Sahlgrenska háskólasjúkrahúsinu í Gautaborg sem þurfu einangrun í að 

minnsta kosti viku. Fram kom að sjúklingar upplifðu það að vera í einangrun sem 

takmarkandi, eins og brotið væri á rétti þeirra, þeir væru óhreinir og þeir fundu fyrir 

hræðslu. Þessu fylgdi einnig skömm og sektarkennd. Þeim fannst þeir vera innilokaðir 

og bundnir þegar þeim var haldið frá öðrum sjúklingum og þurftu að borða allar máltíðir 

inni á sinni stofu. Það sem helst hjálpaði þeim að líða betur var útsýnið frá 

sjúkrahússtofunni. Heilbrigðisstarfsfólk kom aldrei til þeirra nema til að gera ákveðin 

verk og fór svo strax út aftur. Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu fengið litla eða enga 

fræðslu um MÓSA sýkinguna, en þeir voru meðvitaðir um handþvott. Mikið var um 

misvísandi upplýsingar og var það mjög ruglandi fyrir sjúklingana. Allir sjúklingarnir í 

rannsókninni lögðust fyrst inn á spítalann vegna annarra vandamála, en smituðust svo 

af MÓSA. Þeim fannst að þeim væri neitað um meðferð og endurhæfingu sem þeir 

þörfnuðust vegna undirliggjandi sjúkdóma vegna einangrunarinnar og bati þeirra 

tafðist. Þeir fengu því ekki sömu þjónustu og aðrir og skert tækifæri til að ná sér af 

veikindum sínum. Í viðtölunum kom fram að framkoma heilbrigðisstarfsfólks var 

ófagmannleg. Þeir þurftu að bíða fyrir utan bráðamóttökuna til að smita ekki fólkið á 
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biðstofunni og þeim leið eins og þeir væru skaðlegir smitberar og að aðrir væru hræddir 

við þá. Aðstandendur hikuðu við að koma í heimsókn eða vissu ekki hvernig þeir ættu 

að haga sér og hafði það mjög slæm áhrif á náin sambönd milli sjúklingsins og ættingja. 

Þátttakendurnir veltu því fyrir sér hvort þeir gætu snúið aftur út í hið daglega líf og verið 

innan um annað fólks sem sýktir einstaklingar og var þessum spurningum þeirra ekki 

enn svarað fjórum árum eftir útskrift (Skyman o.fl., 2010). Fram kemur í tilmælum frá 

sóttvarnarlækni varðandi MÓSA að ekki eigi að mismuna sjúklingum vegna 

sýkingarinnar. Þjónusta, rannsóknir og meðferðir sem þeir þarfnast eiga ekki að þurfa 
að tefjast vegna MÓSA (Guðrún Sigmundsdóttir, 2013). 

1.6 Menningarmismunur 
Menning vísar til gildismats sem einstaklingar deila með öðrum í sama hópi, hún vísar 

í mannlega hegðun og hugmyndafræði sem einkennir ákveðna þjóðfélagshópa. Í 

þessum hópum eru ákveðnar forsendur, gildi og viðmið. Það sem býr til menningarlega 

fjölbreytni getur verið margt, eins og tungumál, trúarbrögð, pólitískar skoðanir og 

kynþáttur (Mohammadi, Evans og Jones, 2007). Þegar hjúkrunarfræðingur hugsar um 

sjúkling þarf hann að sýna skilning á hvernig mismunandi menning getur haft áhrif á 

hvernig umönnun er framkvæmd og þarf hjúkrunarfræðingurinn einnig að bera virðingu 

fyrir mismunandi trúarbrögðum. Einnig þarf að hafa þetta í huga þegar 

hjúkrunarfræðingurinn vinnur í samráði við fjölskyldu sjúklingsins (Cang-Wong o.fl., 
2009). Í siðareglum hjúkrunarfræðinga segir;  

„Hjúkrunarfræðingur stendur vörð um þarfir skjólstæðings fyrir heildræna hjúkrun.“ 
(Siðaráð íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). 

Heildræn hjúkrun gengur út á að annast sjúklinginn heildrænt, það er líkamlega, 

sálrænt, félagslega, menningarlega og andlega. Þegar hjúkrunarfræðingar eru flestir 

frá sama þjóðerni geta þeir átt erfitt með að veita fjölbreyttum hópi sjúklinga heildræna 

hjúkrun. Þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar hafi gott næmi fyrir mismunandi menningum 

og góða menntun getur það samt verið hindrun fyrir heildræna hjúkrun (Cang-Wong 
o.fl., 2009). 

Dæmi um menningarmismun er þegar múslimi leggst inn á stofnun í landi þar sem 

múhameðstrú er ekki algeng og á þar í erfiðleikum með að fylgja meginreglum trúar 

sinnar. Það getur komið fram í tengslum við föstur, klæðarburð og samskipti við hitt 

kynið (Mohammadi o.fl., 2007). Gera má ráð fyrir að sjúklingar af spænskum uppruna 

sem að lágu inni á bandarískum sjúkrahúsum búist við mjög persónulegri þjónustu 
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vegna menningar þeirra, að heilbrigðisstarfsmenn séu lausir við fordóma og komi fram 

við þá af virðingu og mikilli nærgætni (Andrews og Boyle, 2008). Hjúkrunarfræðingar 

með góða menningarlega hæfni gera ráð fyrir þessum fjölbreytileika hjá mismunandi 

menningarhópum og aðlaga hjúkrun sína að þörfum þeirra og skoðunum. Til að bæta 

sig í hjúkrun mismunandi menningarhópa þurfa hjúkrunarfræðingar að vera opnir fyrir 

að kynnast sjúklingunum sínum og afla upplýsinga um skoðanir þeirra og 
menningarlega bakgrunni og koma þannig til móts við þá (Maier-Lorentz, 2008). 

1.7 Samantekt 
Greinilegt er að mörg slys ferðamanna má rekja til umferðar, en rannsóknir benda til 

að þeir hafi ekki sömu kunnáttu og heimamenn í umferðinni auk þess sem flugþreyta 

og neysla áfengis getur haft áhrif (Leggat og Fischer, 2006; Zhang o.fl., 2010). Eins og 

fram kom í rannsókn á farþegum skemmtiferðaskipa í Alaska voru flest meiðsl vegna 

falla og enginn munur milli kynja þar á (Hudson o.fl., 2006). Þegar kemur að veikindum 

á ferðalögum eru eldri ferðamenn líklegri til að veikjast en þeir sem yngri eru og nema 

hjarta- og æðasjúkdómar 11% af komum þeirra á bráðadeildir í Tyrklandi 2004 (Eray 
o.fl., 2008; Gautret o.fl., 2012).  

Í rannsóknum frá Ástralíu hefur komið fram að fleiri karlmenn en konur létust á 

ferðalagi sínu og dauðsföll sem tengdust slysum voru algengari hjá yngri kynslóðinni 

en með hækkandi aldri var stærsti hluti dauðsfalla vegna veikinda. Eins sýndu 

rannsóknir frá Ástralíu og Króatíu fram á fleiri dauðsföll karlmanna heldur en kvenna. 

Flestar rannsóknirnar benda til þess að dánartíðni aukist með hækkandi aldri, oftast 

vegna hjarta- og æðasjúkdóma (Bečić o.fl., 2013; Leggat og Wilks, 2009). Samskipti 

við sjúklinga er stór hluti af hjúkrun og geta tungumálaerfiðleikar þar verið talsverð 

hindrun. Einnig hafa rannsóknir sýnt að ef tungumálaörðugleika gætir, fara sjúklingar 

frekar í óþarfa rannsóknir og hljóta frekar skaða af meðferð (Bernard o.fl., 2006; Jacobs 

o.fl., 2006). Rannsóknir benda til að þeir sem þurfi að vera í einangrun inni á spítala 

voru líklegri til að fá lakari meðferð en þeir sem ekki voru í einangrun. Einnig voru 

lífsmörk sjaldnar skráð og sjúklingar voru hræddir, fundu fyrir skömm og sektarkennd 

(Skyman o.fl., 2010; Stelfox H o.fl., 2003). Þegar hjúkrunarfræðingur hugsar um 

sjúkling sem tilheyrir öðrum menningarheimi þarf hann að vera meðvitaður um að 

mismunandi menning getur haft áhrif á hvernig hjúkrunin er framkvæmd (Cang-Wong 

o.fl., 2009). Samantekt fræðigreina gefur tilefni til íslenskra rannsókna á þessu sviði 

þar sem mikil og stöðug fjölgun ferðamanna hefur verið til landsins undanfarin ár. 
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Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku Landspítala skynjuðu þörf á mati á umfangi 

þjónustu við erlenda ferðamenn árið 2014 og þörf á betri hjúkrunarþjónustu fyrir 

þennan hóp. Í kjöfarið var ákveðið að rannsaka þetta frekar og settar fram þessar 

rannsóknarspurningar um komur erlendra ferðamanna á bráðamóttöku Landspítala í 
Fossvogi sumarið 2014: 

1. Hversu margir ferðamenn þurftu sértæka þjónustu? 

a. Var mismunandi þjónusta veitt á mismunandi tímabilum 
rannsóknarinnar? 

b. Var munur á þjónustu karla og kvenna, eldri eða yngri ferðamanna? 

2. Hver var helsta komuástæða ferðamannanna á bráðamóttökuna á 
tímabilinu? 

a. Er munur á komuástæðum karla og kvenna, eldri eða yngri 
ferðamanna? 

b. Hvaða rannsóknir voru helst framkvæmdar? 
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2 Aðferðir 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir 

aðferðir sem notaðar voru til gagnaöflunar og úrvinnslu gagna.  

2.1 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin var aftursæ lýsandi (e. retrospective descriptive design) og gagnaöflun 

fólst í því að sækja gögn úr sjúkraskrám erlendra ferðamanna. Rannsóknartímabilið 

spannaði frá 21. maí til 1. september 2014. Aftursæ rannsókn er rannsóknarsnið þar 

sem breytur sem skilgreindar hafa verið, eru skráðar á ákveðnu tímabili og aflað í 

rannsóknarlegum tilgangi eftir á (Polit og Beck, 2010). Þetta rannsóknarsnið varð fyrir 

valinu því að það hentaði rannsóknarefninu sem var að kanna stöðu þjónustu við 

erlendra ferðamenn til að byggja upp gæði þjónustu í framtíðinni. Gögnin voru skráð á 

árinu 2014 á framsýnan hátt en við rannsóknina var litið til baka og skoðað hvernig 

þetta var og sóst eftir vísbendingum um hvernig væri best að hafa þjónustu við 
ferðamenn á bráðamóttöku í framtíðinni.  

2.2 Þýði og úrtak 
Áætlað var að rannsaka alla ferðamennina sem leituðu á bráðamóttöku Landspítala í 

Fossvogi en ekki uppfylltu allir skilyrði rannsóknarinnar. Skilyrði fyrir þáttöku voru að 

hafa komið á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu, hafa gervikennitölu og erlent 

heimilisfang. Einnig þurftu að hafa verið skráðar upplýsingar um viðbótarþjónustu fyrir 
þessa einstaklinga á þar til gerð viðbótarblöð í sjúkraskrá. 

2.3 Breytur 
Breytur sem aflað var, voru annars vegar óháðu breyturnar, kyn og aldur í árum, 

reiknaður út frá gervikennitölu. Hins vegar var aflað gagna um háðar breytur sem voru 

skipulag ferðar, einangrun, túlkaþjónusta, rannsóknir, afdrif ferðamannanna, greining 

við útskrift, tilvísun í önnur úrræði og sérstök úrræði við útskrift. Háðu breyturnar tóku 

eftirfarandi gildi: Skipulag ferðar var á eigin vegum, með íslenskri ferðaskrifstofu, með 

erlendri ferðskriftstofu, með skemmtiferðaskipi eða annað. Við greiningu gagnanna var 

bætt við breytunni sjómenn vegna fjölda þeirra sem þurftu á heilbrigðisþjónustu að 
halda.  

Skráð var sértæk hjúkrunarþjónusta við ferðamenn sem var einangrun, 

túlkaþjónusta og sérstök úrræði við útskrift. Ef ferðamenn þurftu á einangrun að halda 
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var það skráð, og einnig ástæða einangrunar. Ef skráð voru einhvers konar sérstök 

úrræði á viðbótarblöðin í sjúkraskrá var það tekið til greina. Skráð var ef viðkomandi 

þurfti á einhverri af eftirfarandi rannsóknum að halda: röntgenmyndatöku, 

tölvusneiðmynd, segulómun, almenna blóðrannsókn, sýklafræðirannsókn, hjartalínurit, 

almenn þvagrannsón eða ómun. Við skráningu afdrifa var athugað hver 

sjúkdómsgreining var við útskrift og hvort að ferðamenn þurftu á innlögn að halda eða 

útskrifuðust strax. Sjúkdómsgreiningar við útskrift voru flokkaðar eftir því hvort það voru 
veikindi eða slys. Ef viðkomandi þurfti innlögn var skráð á hvaða deild hann lagðist inn. 

2.4 Gagnasöfnun 
Frá nóvember 2015 fram í janúar 2016 fór fram skráning ofangreindra upplýsinga af 

viðbótarblöðum úr sjúkraskrá í Excel. Þegar upplýsingar vantaði á viðbótarblöðin var 

flett upp í sjúkraskrá viðkomandi sjúklings með því að nota kennitölur og gagna aflað. 

Þannig voru allar upplýsingar unnar handvirkt úr sjúkraskrám af blöðum og úr rafrænu 

skráningakerfi sem geymir sjúkragögn Landspítala og nefnist Sögukerfið. Upprunaleg 

gögn voru hreinsuð og þaðan fjarlægðir einstaklingar með íslenskar kennitölur, 
tvískráðir, án auðkennis eða fundust ekki í kerfinu.   

2.5 Siðfræðileg álitamál 
Þessi rannsókn fól ekki í sér nein óþægindi fyrir ferðamennina, inngrip eða breytingu á 

meðferð, því var engin hætta fólgin í rannsókninni fyrir þá ferðamenn sem voru í úrtaki. 

Við gagnaöflun var unnið með persónugreinanleg gögn en allir ferðamenn sem leita 

heilbrigðisþjónustu fá gervikennitölur, sem notaðar voru þegar leita þurfti upplýsinga í 

sjúkraskrám. Fyllsta trúnaðar var gætt við meðferð gagna og persónugreinanlegum 

upplýsingum um ferðamennina var eytt þegar öllum nauðsynlegum gögnum hafði verið 

safnað. Engar persónugreinanlegar upplýsingar komu fram við úrvinnslu eða kynningu 

gagna. Áður en gagnasöfnun hófst voru fengin leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (Leyfi 

56/2013), Persónuvernd (Tilvísun 2014010001TS/--) og framkvæmdarstjóra lækninga 
á Landspítala (Tilv.16-LSHFL2-14).  

2.6 Úrvinnsla og greining gagna 
Gagnaskrá var sett upp í forritinu Excel, þar sem allar breytur voru skilgreindar og 

kóðaðar. Fyrsta úrvinnsla gagnanna byggðist á lýsandi tölfræði. Gröfin, súluritin og 

töflurnar voru einnig hönnuð með Excel. Niðurstöður rannsóknarinnar voru reiknaðar 

og settar fram með lýsandi tölfræði, til dæmis prósentur, meðaltöl og staðalfrávik. 
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Tölfræðileg marktækni tengsla kyns, aldurs og þjónustu, mismunandi sértækar 

hjúkrunarþjónustur eftir mánuðum og munur á komuástæðum milli kynja eða aldurs 

voru greind með tölfræðiforritinu SPSS 23.0 (Statistical package for social sciences 

version 23.0). Við greiningu á þjónustu miðað við aldur var notast við tvo aldursflokka, 

undir 55 ára og svo 55 ára og eldri. Einnig var útbúinn stuðull hjúkrunarþjónustu frá 0-

3 sem inniheldur túlkaþjónustu, einangrun og sérstök úrræði við útskrift. Ef ferðamaður 

fékk eitt af þessum þremur fékk hann eitt stig í stuðlinum. Ef hann fékk alla þessa 
þjónustuþætti þá fær hann 3 í stuðlinum og svo framvegis. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður gagnaöflunarinnar. Farið verður yfir 

hve margir ferðamenn komu á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu 21. maí til 1. 

september 2014, hversu margir ferðamenn þurftu sértæka þjónustu og hver var helsta 

komuástæða ferðamannanna á bráðamóttöku. Leitast verður við að svara 
rannsóknarspurningunum og kynna niðurstöðurnar með texta og töflum. 

3.1 Þátttakendur 
Samkvæmt gögnum Landspítala komu 758 ferðamenn á bráðamóttökuna á 

rannsóknartímabilinu. Í upphafi voru 545 einstaklingar í þýðinu. Nítján ferðamenn 

höfðu íslenska kennitölu og féllu því ekki undir skilgreiningu þýðisins. Fjórir ferðamenn 

voru án auðkennis og því ekki hægt að nálgast frekari upplýsingar um þá í tölvukerfinu 

og þeim því sleppt. Tveir ferðamenn pössuðu inn í úrtakið en fundust ekki í Sögukerfinu 

af óþekktum orsökum. Úrtakið endaði því í 520 einstaklingum eða 68% af heildarfjölda, 

eins og sjá má á mynd 1 og var frekari greining og gagnaúrvinnsla unnið með þann 

hóp. Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir fjölda, lægsta og hæsta aldur, meðaltal og 

staðalfrávik þátttakenda rannsóknarinnar eftir kyni. Hlutfall milli kynja var nokkuð jafnt 

en 51,3% (n=267) voru konur og 48,5% (n=253) karlar. Meðalaldur allra þátttakenda 

var 44,8 ár, meðalaldur kvenna var 46,0 ár og karla 43,5 ár. Elsti ferðamaðurinn í 

rannsókninni var 91 árs og sá yngsti tveggja ára. 
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Mynd 1. Fjöldi erlendra ferðamanna og skilgreining úrtaks rannsóknar á 
erlendum ferðamönnum á bráðamóttöku sumarið 2014. 

 

Tafla 1. Fjöldi, lægsti og hæsti aldur, meðaltal og staðalfrávik erlendra 
ferðamanna eftir kyni á bráðamóttöku sumarið 2014. 

Kyn n Lágmark 
(ár) 

Hámark. 
(ár) M SF 

Konur 267 5 91 46,0 19,77 

Karlar 253 2 91 43,5 19,67 

Allir 520 2 91 44,8 19,74 

  

Tafla 2 sýnir að 461 ferðamaður útskrifaðist af bráðamóttökunni og 44 lögðust inn á 

Landspítala, það voru 18 karlmenn og 26 konur. Ekki er vitað um afdrif 2,9% úrtaksins 
eða 15 ferðamanna.  
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Tafla 2. Hlutfall og tíðni erlendra ferðamanna sem þurftu innlögn eða 
útskrifuðust eftir kyni á bráðamóttöku sumarið 2014. 

 Útskrift  Innlögn  Óvitað 

Kyn % n  % n  % n 

Konur 88,8 237  9,7 26  1,5 4 

Karlar 88,5 224  7,1 18  4,3 11 

Allir 88,7 461  8,5 44  2,9 15 

 

Flestir ferðamennirnir höfðu ferðast til landsins á eigin vegum eða 61,2% af úrtakinu. 

Þá komu 8,8% (n=46) ferðamannanna með skemmtiferðaskipum, 8,5% (n=44) á 

vegum erlendrar ferðaskrifstofu, 6,3% (n=33) á vegum íslenskrar ferðaskrifstofu og 5% 

(n=26) reyndust sjómenn. Tíðni má sjá í töflu 3. Hakað var við „annað” í 3,5% tilvika 

og var það til dæmis skólaferðalag, íþróttaferðalag eða vinna tímabundið á landinu. 
Óvitað er um ferðahagi 6,7% úrtaksins. 

 

Tafla 3. Ferðamáti erlendra ferðamanna til landsins sem komu á bráðamóttöku 
sumarið 2014. 

Ferðahagir N % Safnprósenta 

Á eigin vegum 318 61,2 61,2 

Erlend ferðaskrifstofa 44 8,5 69,6 

Íslensk ferðaskrifstofa 33 6,3 76 

Skemmtiferðaskip 46 8,8 84,8 

Sjómenn 26 5.0 89,8 

Annað 28 3,5 93,3 

Óvitað 35 6,7 100 

Heildarfjöldi 520 100 - 
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Mynd 2 sýnir fjölda ferðamanna eftir mánuðum. Á rannsóknartímabilinu komu 22 

ferðamenn á bráðamóttökuna í maí, 138 í júní, 209 í júlí, 149 í ágúst og 2 í september. 

Á mynd 3 má sjá að 11,9% ferðamannanna komu á mánudögum, 13,5% á 

þriðjudögum, 14,4% á miðvikudögum, 12,9% á fimmtudögum, 17,7% á föstudögum, 
15,8% laugardögum og 13,8% komu á sunnudögum 

 

Mynd 2. Fjöldi erlendra ferðamanna sem komu á bráðamóttöku sumarið 2014 
eftir mánuðum. 

 

Mynd 3. Fjöldi erlendra ferðamanna sem kom á bráðamóttöku eftir vikudögum 
sumarið 2014. 
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3.2 Fyrri rannsóknarspurning  
1. Hversu margir ferðamenn þurftu sértæka þjónustu? 

a. Var mismunandi þjónusta veitt á mismunandi tímabilum 

rannsóknarinnar? 

b. Var munur á þjónustu karla og kvenna, eldri eða yngri erlendra 

ferðamanna? 

Skráðar voru einangranir hjá 10,4% ferðamannanna, 49,7% þurftu ekki að vera í 

einangrun og hjá 41,0% ferðamannanna var ekkert skráð varðandi einangrun. Fjórar 

gerðir einangrana komu fram og var það vegna gruns um MÓSA sýkingu, berkla eða 

vegna vandamála frá meltingarvegi. Af þeim 54 ferðamönnum sem þurftu á einangrun 

að halda voru 76% (n=41) í einangrun vegna gruns um MÓSA sýkingu, 20,4% (n=11) 

vegna meltingarfæra einkenna og 3,7% (n=2) voru skráðir í einangrun vegna gruns um 
berkla, sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Orsakir einangranna hjá erlendum ferðamönnum á bráðamóttöku 
sumarið 2014. 

Tafla 4 sýnir tíðni þeirra ferðamanna sem voru í einangrun, fengu túlkaþjónustu eða 

sérstök úrræði við útskrift, samkvæmt skráningu. Aðeins 19 ferðamenn fengu 

túlkaþjónustu, eða 3,7%, sjá töflu 4. Ferðamenn sem ekki fengu túlkaþjónustu voru 

75.93%

20.37%

3.70%

Hlutfall	mismunandi	orsaka	einangrunar	

MÓSA

Meltingarvandam
ál

Berklar
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50,8% og ekkert var skráð um túlkaþjónustu hjá 45,6% ferðamannanna eða 237 

manns. Fjöldi ferðamanna sem voru með skráð sérstök úrræði við útskrift voru 120 

ferðamenn eða 23,1% úrtaksins og var það helst aðstoð við að finna gistingu, flug, 

ráðgjöf ásamt aðstoð varðandi þvagleggi, hækjur og fleira. Þeir sem ekki þurftu sérstök 

úrræði við útskrift voru 30 eða 5,8%. Ekki voru skráðar upplýsingar varðandi sérstök 

úrræði hjá 370 ferðamönnum sem komu á bráðamóttökuna á tímabilinu eða 71,2%. 

Tafla 4. Hlutfall og tíðni erlendra ferðamanna sem fengu einangrun, 
túlkaþjónustu eða sérstök úrræði við úrskrift á bráðamóttöku 
sumarið 2014. 

Þjónusta Einangrun  Túlkaþjónusta  Sérstök úrræði 

 % n  % n  % n 

Já 10,4 54  3,7 19  23,1 120 

Nei 49,7 253  50,8 264  5,8 30 

Ekki skráð 41,0 213  45,6 237  71,2 370 

 

Vegna dræmar skráningar var hannaður hjúkrunarstuðull sem sameinar sértæka 

þjónustu svo sem túlkaþjónustu, einangranir og sérstök úrræði við útskrift. Í töflu 5 má 

sjá að 159 ferðamenn fengu einhverja af áðurnefndri þjónustu, 17 ferðamenn fengu 

tvenns konar þjónustu, það er túlkaþjónustu og einangrun, túlkaþjónustu og sérstök 

úrræði eða einangrun og sérstök úrræði. Enginn ferðamaður fékk alla þrjá 

þjónustuþættina. Þá voru 344 ferðamenn sem fengu ekki þessa þjónustu eða ekkert 

var skráð. Rannsóknartímabilinu var skipt niður í þrjú tímabil til að jafna tíðni á veittri 
þjónustu yfir sumarið. 
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Tafla 5. Hlutfall og tíðni erlendra ferðamanna sem fengu sértæka þjónustu á 
bráðamóttöku sumarið 2014 eftir mánuðum. 

 Engin sértæk 
þjónusta 

 Einn  
þjónustuþáttur 

 Tveir  
þjónustuþættir 

Mánuðir % N  % n  % n 

Maí-Júní 30,8 106  32,1 51  17,6 3 

Júlí 42,7 147  35,2 56  35,3 6 

Ágúst-
september 26,5 91  32,7 52  47,1 8 

Alls 100 344  100 159  100 17 

 

Af þeim sem fengu einn þjónustuþátt var hlutfallið frekar jafnt yfir mánuðina. Flestir 

sem fengu tvo þjónustuþætti komu á bráðamóttökuna í ágúst og september á 

rannsóknartímabilinu. Ekki var marktækur munur á þjónustu eftir mánuðum x2= (4, N 
= 520) = 6,100, p = 0,192. 

Tafla 6 sýnir hlutfall og tíðni þeirra sem þurftu einangrun, fengu túlkaþjónustu og 

sérstök úræði við útskrift eftir kyni. Niðurstöður sýna að tíu konur fengu túlkaþjónustu 

og níu karlmenn. Skráningu um túlkaþjónustu vantaði í 237 tilfellum. Ekki var 

marktækur munur á tíðni túlkaþjónustu milli kynjanna x2 = (2, N = 520) = 0,093, p = 
0,955.  

Tafla 6. Hlutfall og tíðni einangrunar, túlkaþjónustu og sérstakra úrræða eftir 
kyni erlendra ferðamanna sem komu á bráðamóttöku sumarið 2014. 

 Einangrun  Túlkaþjónusta  Sérstök úrræði 

Kona % n  % n  % n 

Kona 11,6 31  3,7 10  22,8 61 

Karl 9,0 23  3,5 9  22,9 58 

Alls 19,4 54  3,7 19  22,9 119 
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Fremur jöfn hlutföll voru milli kynja þegar kom að einangrunum. Þá voru 31 kona 

sem þurfti á einangrun að halda og 23 karlmenn. Áfram var stór hluti sem var óskráður, 

alls 213 ferðamenn. Ekki var marktækur munur á einangrun milli kynjanna x2 = (2, N = 

520) = 1,405, p = 0,495. Ennfremur voru sérstök úrræði skráð fyrir 61 konu og 58 

karlmenn en skráningar vantaði fyrir 370 ferðamenn. Ekki var marktækur munur á 

sérstökum úrræðum milli kynjanna x2 = (2, N = 520) = 0,288, p = 0,866. Ef litið er á 

mun kynjanna út frá hjúkrunarstuðlinum sést í töflu 7 að 176 konur og 168 karlar fengu 

hvorki túlk, einangrun eða sérstök úrræði við útskrift. Átta konur og níu karlar fengu tvo 
þjónustuþætti. 

Tafla 7. Hlutfall og tíðni innan hjúkrunarstuðuls eftir kyni erlendra ferðamanna 
sem komu á bráðamóttöku sumarið 2014. 

Kyn Engin 
þjónusta 

 Einn 
þjónustuþáttur 

 Tveir 
þjónustuþættir 

 % n  % n  % n 

Kona 65,9 176  31,3 83  3,0 8 

Karl 66,4 168  30,0 76  3,6 9 

Alls 66,2 344  30,6 159  3,3 17 

 

Tafla 8 sýnir tíðni einangrunar, túlkaþjónustu og sérstakra úrræða eftir aldri. Þegar 

kemur að túlkaþjónustu voru 166 ferðamenn undir 55 ára fengu ekki túlkaþjónustu. Níu 

einstaklingar undir 55 ára fengu túlk og tíu einstaklingar 55 ára og eldri. Ekki var 

marktækur munur á túlkaþjónustu milli aldursflokka x2 = (1, N = 520) = 1,807, p = 0,179. 
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Tafla 8. Hlutfall og tíðni einangrunar, túlkaþjónustu og sérstakra úrræða við 
útskrift erlendra ferðamanna eftir aldri á bráðamóttöku sumarið 
2014. 

Þjónus
ta Einangrun  Túlkaþjónusta  Sérstök úrræði 

 Já Nei  Já Nei  Já Nei 

Aldur % N % n     % n % N  % n % n 

Yngri en 
 55 ára 7,6 26 48,7 166        2,6   9 48,7 166  21,4 73 6,5 22 

55 ára  
og eldri 15,6 28 48,6 87      5,6   10 54,7 98  26,3 47 4,5 8 

Alls 10,4 54 48,7 253     3,7   19 50,8 264  23,1 120 5,8 30 

 

Þá voru 26 ferðamenn yngri en 55 ára skráðir í einangrun, 166 ferðamenn voru ekki 

skráðir í einangrun af yngri en 55 ára. Af þeim sem voru 55 ára og eldri voru 28 

ferðamenn skráðir í einangrun og 87 ferðamenn ekki skráðir í einangrun. Af hópnum 

sem er yngri en 55 ára vantaði skráningu fyrir 149 manns á meðan í 55 ára og eldri 

vantaði 64 skráningar. Marktækur munur var á því hvort ferðamenn fengu einangrun 

miðað við aldur x2= (2, N = 520) = 9,074, p = 0,011. 

Niðurstöður sýndu að 73 ferðamenn yngri en 55 ára fengu sérstök úrræði við útskrift 

og 22 þurftu ekki sérstök úrræði en ekki var skráð fyrir 246 ferðamenn. Af þeim sem 

voru eldri en 55 ára voru 47 sem fengu sérstök úrræði við útskrift og átta sem þurftu 

ekki sérstök úrræði en ekkert var skráð fyrir 124 ferðamenn. Ekki var marktækur munur 
á sérstökum úrræðum milli aldursflokka x2 = (2, N = 520) = 2,131, p = 0,345. 

Ef horft er á þjónustuna út frá hjúkrunarstuðlinum kemur í ljós að 222 yngri en 55 

ára þurftu enga af þjónustuþáttunum, 108 þurftu einn þjónustuþátt og 11 þurftu tvo 

þjónustuþætti. Í eldri hópnum voru 122 sem þurftu ekki þjónustuþættina, 51 sem þurftu 

einn og 6 sem þurftu tvo eins og fram kemur í töflu 9. Enginn í úrtakinu þurfti á öllum 

þremur þjónustuþáttunum, túlkaþjónustu, einangrun og sérstökum úrræðum við úskrift, 

að halda. Ef notaður er hjúkrunarstuðullinn fæst enginn marktækur munur á aldri og 

þjónustu,  x2 = (2, N = 520) = 0,559, p=0,756.  
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Tafla 9. Tíðni erlendra ferðamanna út frá hjúkrunarstuðli og aldri ferðamanna á 
bráðamóttöku sumarið 2014. 

Aldur Engin 
þjónusta 

Einn  
þjónustuþáttur 

Tveir  
þjónustuþættir 

Yngri en 55 ára 222 108 11 

55 ára og eldri 122 51 6 

Alls 344 159 17 

 

3.3 Seinni rannsóknarspurning  
2. Hver var helsta komuástæða  ferðamanna á bráðamóttökuna á tímabilinu? 

a. Er munur á komuaástæðum karla og kvenna, eldri eða yngri 
ferðamanna? 

b. Hvaða rannsóknir voru helst framkvæmdar? 

Á rannsóknartímabilinu komu 54,2% (n=282) þátttakendanna á bráðamóttöku 

Landspítala vegna veikinda og 43,8 % (n=228) komu vegna slysa eða óhappa, sjá töflu 

10. Skráða komuástæðu vantaði hjá 10 ferðamönnum. Meðal kvenna komu 131 vegna 

veikinda og 130 vegna slysa og ekki er vitað um komuástæður sex kvenna. Hjá 

karlmönnum komu 151 karlmenn vegna veikinda á bráðamóttökuna á tímabilinu og 98 

karlmenn vegna slysa. Ekki var marktækur munur á komuástæðum milli kynjanna x2 = 

(2, N = 520) = 5,937, p = 0,051. 

Tafla 10. Hlutfall og tíðni komuástæðna eftir kyni erlendra ferðamanna á 
bráðamóttöku sumarið 2014. 

 Veikindi  Slys eða 
óhöpp 

 Óþekkt 

Kyn % n  % n  % n 

Kona 49,1 131  48,7 130  2,2 6 

Karl 59,7 151  38,7 98  1,6 4 

Alls 54,2 282  43,8 228  1,9 10 
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Þá voru 49,1% kvenna sem komu vegna veikinda, 48,7% vegna slysa og ekki var 

vitað um ástæðu komu hjá 2,2% kvenna. Karlmenn komu í 59,7% tilvika vegna 
veikinda, 38,7% vegna slysa og ástæða komu var óþekkt hjá 1,6% karlmanna.  

Þegar litið er á komuástæður út frá eldri og yngri aldurshópi eins og sýnt er í töflu 

11 kemur í ljós að 54,3% ferðamanna undir 55 ára komu vegna veikinda og 44,6% 

vegna slysa. Hjá eldri hópnum komu 54,2 vegna veikinda og 43,8% vegna slysa. Ekki 

var tölfræðilega marktækur munur á komuástæðum og aldurs x2 = (2, N = 520) = 3,018, 

p = 0,221. 

Tafla 11. Hlutfall og tíðni komuástæðna eftir aldri erlendra ferðamanna á 
bráðamóttöku sumarið 2014. 

 Veikindi  Slys eða 
óhöpp 

 Óþekkt 

Aldur % n  % n  % n 

Undir 55 ára 54,3 185  44,6 152  1,2 6 

55 ára og eldri 54,2 97  42,5 76  3,4 4 

Alls 54,2 282  43,8 228  1,9 10 

 

Mynd 5 sýnir mismunandi rannsóknir sem ferðamenn voru sendir í. Niðurstöður 

sýndu að 34,4% (n=179) ferðamannanna fóru  í röntgen, 14,4% í tölvusneiðmynd, 1% 

í segulómun, 30,6% í blóðrannsókn, 11,2% í sýklarannsókn, 8,8% í hjartalínurit, 11,2% 

í almenna þvagskoðun og smásjárskoðun og 2,3% í ómun. Þá voru 38,7% (n=201) 

ferðamannanna ekki skráðir í neina rannsókn. Aftur á móti fóru 33,3% ferðamanna í 

eina rannsókn, 14,0% fóru í tvær rannsóknir, 7,3% voru skráðir í þrjár rannsóknir, 5% 
í fjórar rannsóknir og 1,3% í fimm eða fleiri rannsóknir. 
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Mynd 5. Fjöldi erlendra ferðamanna sem fóru í mismunandi rannsóknir á 
bráðamóttöku sumarið 2014.
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4 Umræða 

Í rannsókninni var unnið með upplýsingar úr sjúkraskrám erlendra ferðamanna sem 

komu á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 21. maí til 1. september 2014. Skoðaðar 

voru ástæður komu, ferðamáti ferðamanna landsins, hjúkrunarþarfir þeirra og helstu 

rannsóknir. Á tímabilinu uppfylltu 520 ferðamenn skilyrði rannsóknarinnar eða 68 af 
þeim ferðamönnum sem komu á bráðamóttökuna. 

4.1 Komur erlendra ferðamanna á bráðamóttöku 
Aðeins fleiri konur en karlmenn komu á bráðamóttökuna, en munurinn var óverulegur. 

Meðalaldur ferðamannanna sem komu á rannsóknartímabilinu var 44,8 ár og var 

meðalaldur karla 43,5 ár sem er lægri en meðalaldur kvenna en hann var 46 ár. Flestir 

ferðamannanna útskrifuðust af bráðamóttökunni, en 44 ferðamenn þurftu að leggjast 

inn á ýmsar deildir Landspítala. Einungis 13 ferðamönnum var vísað í úrræði annað, 

en mögulegt er að fleiri hefðu getað leitað sér úrræði annars staðar ef þekking þeirra 

á heilbrigðiskerfinu hefði verið fyrir hendi. Áhugavert væri að skoða komur 

ferðamannanna á bráðamóttökuna í samráði við ferðaþjónustuna, en þá væri 

möguleiki á að vísa ferðamönnum með ýmis vandamál frekar í önnur viðeigandi úrræði 

eins og til dæmis á heilsugæslustöðvar. Flestir ferðamannanna voru að ferðast á eigin 

vegum eða um 61% þátttakenda. Gera má ráð fyrir skekkju við mælingu á þessari 

breytu þar sem möguleiki er að ferðamenn hafi tilgreint að þeir hafi komið á eigin 

vegum á bráðamóttökuna í staðinn fyrir að svara hvernig þeir komu til landsins.Til að 

koma í veg fyrir þetta hefði mátt bæta orðalag spurningarinnar. Einnig gæti þurft að 

íhuga að móttökuritarar bráðamóttöku hafi skráð í fljótfærni að ferðamennirnir komu á 

eigin vegum á bráðamóttökuna án þess að huga að öðrum svarmöguleikum.  

Það voru 9% ferðamanna í rannsókninni sem komu til landsins með 

skemmtiferðaskipum. Ekki er vitað um ferðahagi um 7% þátttakenda. Áhugavert var 

að bæta þurfti við breytunni sjómenn við úrvinnslu gagna vegna fjölda þeirra sem komu 

á bráðamóttökuna, en þeir voru 5% af þátttakendum. Athuga þyrfti hvort þeir gætu 

verið fleiri ef valmöguleikinn hefði verið fyrir hendi við skráningu, en þeir flokkuðust við 

skráningu undir „annað”. Flestir ferðamannanna komu í júlí, flestir á föstudögum og 

fæstir á mánudögum. Á rannsóknartímabilinu var ekkert dauðsfall skráð, en ekki er 

hægt að fullyrða að enginn ferðamaður hafi látist á þessu rannsóknartímabili þar sem 

rannsóknin einskorðaðist við bráðamóttökuna sjálfa, en gefur ekki mynd af 

dauðsföllum ferðamanna fyrir utan hana eins og til dæmis á legudeildum Landspítala. 
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Flestar erlendar rannsóknir benda til að dauðsföll ferðamanna séu vegna veikinda og 

tíðni þeirra aukist með hækkandi aldri (Bečić o.fl., 2013; Leggat og Wilks, 2009). Til að 

geta betur borið saman niðurstöður við erlendar rannsóknir væri áhugavert að kanna 

nánar komur á bráðamóttöku og dauðsföll erlendra ferðamanna á Landspítala á lengra 
tímabili. 

4.2  Skráning sértækrar þjónustu við erlenda ferðamenn á 
rannsóknartímabilinu 

Undir sértæka þjónustu flokkuðust skráðar einangranir, túlkaþjónusta og sérstök 

úrræði við útskrift og eru það þjónustuþættir sem hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna 

eða útvega. Skráðir ferðamenn í einangrunum á rannsóknartímabilinu voru 10% 

ferðamannanna. Af þeim voru 76% í einangrun vegna hugsanlegs MÓSA smits. Miðað 

við þær erlendu rannsóknir sem skoðaðar voru er skráð þjónusta og meðferð við 

ferðamenn í úrtakinu minni en tíðkast en erlendis. Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar 

í einangrun fengu lélegri meðferð en aðrir sjúklingar, lífsmörk hjá þeim voru sjaldnar 

skráð og þeir voru í hættu á að fá misvísandi upplýsingar um meðferð (Skyman o.fl., 

2010; Stelfox H o.fl., 2003). Því má ætla að efla þurfi vitneskju starfsfólks um skerta 

meðferð sjúklinga í einangrun og bæta þannig sérstaklega hjúkrun erlendra 

ferðamanna á bráðamóttökunni. Mikið vantaði upp á skráningu í þessum þjónustuflokk 

en upplýsingar um einangrun vantaði hjá 41% úrtaksins en eins og áður hefur komið 

fram var úrtakið 68% af heildarkomum erlendra ferðamanna á rannsóknartímabilinu. 

Bætt skráning gæti gefið betri mynd af þeim fjölda ferðamanna sem þurftu að vera í 

einangrun og þar með fengist skýrari mynd af umfangi sértækrar þjónustu við þá. 

Einnig var skráning varðandi túlkaþjónustu mjög ábótavant, en upplýsingar vantaði fyrir 

46% ferðamannanna. Einungis var staðfest að um 4% hafi fengið þjónustu túlks og 

51% voru skráðir með enga túlkaþjónustu. Hugsanlegt er að stór hluti af þeim sem 

voru skráðir án túlkaþjónustu hafi verið enskumælandi eða að aðstandendur hafi túlkað 

og því hefur formleg túlkaþjónusta ekki verið pöntuð, en í slíkum tilfellum er ekki alltaf 

hægt að tryggja hlutleysi eða gæði túlkunar. Á meðan skráningu vantar fyrir stóran 

hluta úrtaksins gefur það hins vegar vísbendingu um dræma þjónustu við 

ferðamenninna. Tungumálaerfiðleikar geta verið stór hindrun fyrir góða hjúkrun, aukið 

kostnað stofnunarinnar og einnig aukið líkurnar á því að sjúklingarnir hljóti skaða af 

meðferð (Bernard o.fl., 2006; Jacobs o.fl., 2006). Ferðamenn sem höfðu skráð úrræði 

við útskrift voru 23% og 6% voru skráðir með engin sérstök úrræði. Skráningu varðandi 



38 

sérstök úrræði við útskrift vantaði hjá 71% ferðamannanna. Hér mætti því bæta 

skráningu stórlega. Þó er áhugavert að 23% hafi skráð sérstök úrræði við útskrift og 

getur það gefið til kynna aukna þjónustuþörf við tiltölulega stóran hluta úrtaksins. 

Spurningin um sérstök úrræði við útskrift var fremur víð en við svörun voru tekin dæmi 

um: hjálpartæki, gistingu, flutning og fleira. Skráð voru sérstök úrræði eins og að 

ferðamennirnir fengu með sér lyf við útskrift, læknabréf á ensku, röntgenmyndir á 

geisladisk, aðstoð við gistingu og útskrift með þvaglegg eða hækjur. Allt sem 

hjúkrunarfræðingar bráðamóttökunnar skráðu sem sértstök úrræði við útskrift var tekið 

með í rannsóknina, en við frekari rannsóknir mætt skrá og afmarka betur sérstöku 

úrræðin til að skoða þennan þjónustuþátt enn betur. 

Vegna takmarkaðrar skráningar var ákveðið að hanna hjúkrunarstuðul til að kanna 

þjónustuþörf ferðamannanna á tímabilinu eftir mánuðum. Stuðullinn er á skalanum 0-

3 þó að síðar hafi komið í ljós að enginn hafi verið skráður með alla þrjá 

þjónustuflokkana, einangrun, túlkaþjónustu og sérstök úrræði við útskrift. Þegar 

skoðað er hlutfall þjónustu eftir mánuðum kom fram að flestir sem fengu 2 

þjónustuþætti komu á bráðamóttökuna í ágúst og september. Varasamt væri að 

yfirfæra þetta á þýði vegna takmarkaðrar skráningar, en þetta gæti þó verið vísbending 

um aukna þjónustuþörf í þessum mánuðum sem yrði að skoða frekar. Ekki var þó 

tölfræðilega marktækur munur á milli þjónustu og mánuða. Enginn tölfræðilega 

marktækur munur kom í ljós þegar athuguð voru tengsl milli túlkaþjónustu, 

einangrunar, sérstakra úrræða og kyns. Það gæti bent til að ekki er verið að mismuna 

þjónustu milli kynja á bráðamóttökunni. Ekki var heldur tölfræðilega marktækur munur 

hjá yngri eða eldri ferðamönnum varðandi túlkaþjónustu eða sérstök úrræði, en fram 

kom marktækur munur á þörf fyrir einangrun. Ferðamenn sem voru 55 ára og eldri voru 

marktækt líklegri til að þurfa einangrun. Möguleg skýring á þessu gæti verið að eldra 

fólk hafi frekar þurft að leita á heilbrigðisstofnun í heimalandi sínu en yngra fólk. Ef það 

var innan þess tíma sem reglur Landspítala segja til um að megi líða frá því að 

einstaklingur hafi legið á sjúkrahúsi erlendis, það er síðastliðna sex mánuði, þarf 

viðkomandi að fara í einangrun og taka þurfi viðeigandi MÓSA sýni (Landspítali, 2006).  

4.3 Ástæður komu og rannsóknir 
Fleiri ferðamenn í úrtakinu komu á bráðamóttökuna á rannsóknartímabilinu vegna 

veikinda (54%) heldur en slysa (44%). Taka skal fram að við gagnaúrvinnslu voru 

ástæður komu flokkaðar þannig að allt sem ekki var slys, var flokkað sem veikindi. 
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Fleiri karlmenn komu á bráðamóttökuna vegna veikinda heldur en slysa, en það voru 

151, og 98 vegna slysa. Minni munur var á milli kvenna, en 131 kona kom vegna 

veikinda og 130 vegna slysa. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á komum milli 

kynja. Skoðað var hvort marktækur munur væri á komuástæðum miðað við aldur og 

reyndist það ekki vera, en við gagnaúrvinnslu var aldur flokkaður í yngri en 55 ára og 

55 ára og eldri. Þessar niðurstöður eru ekki í takt við heimildir sem gáfu til kynna að 

fleiri eldri en yngri ferðamenn veikist á ferðalögum (Gautret o.fl., 2012). Einnig fjalla 

heimildir um að einstaklingar með langvinn veikindi eigi frekar í hættu á að hraka 

skyndilega á ferðalögum (Eray o.fl., 2008), en það gæti verið hluti ástæðu þess að 

veikindi voru algengari en slys. Möguleg ástæða fyrir þessu er að rannsóknartímabilið 
er stutt og það gæti skekkt dreifinguna. 

Meirihluti ferðamannanna í úrtakinu fóru í einhverja rannsókn, en þeir sem ekki voru 

skráðir í neina rannsókn voru 39% og flestir fóru aðeins í eina rannsókn. Þátttakendur 

sem fóru í tvær rannsóknir voru 14% úrtaks en einungis um 1% fóru í fimm eða fleiri 

rannsóknir. Algengasta rannsóknin sem ferðamennirnir fóru í var röntgenmynd. 

Skráning á rannsóknum sem ferðamenn fóru í er áreiðanleg vegna beiðna í 

sjúkrakerfinu sem hægt var að fletta upp. Miðað við fáa ferðamenn sem fengu 

túlkaþjónustu og fjölda rannsókna mætti skoða hvort einhverjir ferðamannanna hafi 

farið í óþarfa rannsóknir, en rannsóknir hafa gefið til kynna að svo geti verið þegar um 

tungumálaörðugleika er að ræða (Jacobs o.fl., 2006). 

4.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Helsta takmörkun eða veikleiki rannsóknarinnar er stutt og takmarkað 

rannsóknartímabil en lengra tímabil hefði getað leitt til stærra úrtaks ferðamanna auk 

rannsóknartíma utan sumars sem ef til vill drægi upp mynd af annars konar 

ferðamennsku og öðrum niðurstöðum varðandi notkun heilbrigðisþjónustu. Einnig voru 

upplýsingarnar sem lágu til grundvallar rannsóknarinnar í mörgum tilfellum vanskráðar 

þrátt fyrir framsýnt átak í skráningu um viðbótarþjónustu við ferðamenn. Mögulegt er 

að ferðamenn hafi misskilið spurninguna um ferðahagi sem hvernig þeir komu á 

bráðamóttökuna en ekki til landsins, að hjúkrunarfræðingarnir eða móttökuritararnir 

hafi ekki skráð rétt á skráningarblöðin, unnið þau í miklum flýti eða að breyta þurfi 

orðalagi og uppsetningu spurninganna á viðbótarblöðunum. Fáar heimildir eru til um 

þjónustu við erlenda ferðamenna á bráðamóttöku og því erfitt að bera niðurstöður 

rannsóknarinnar við eldri rannsóknir. Einnig eru ekki til neinar íslenskar rannsóknir um 
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efnið og getur það verið galli þegar kemur að því að bera niðurstöður saman við eldri 

gögn við íslenskar aðstæður. Það gefur þó einnig tækifæri fyrir umbætur og framþróun 
á þessu sviði.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að rannsóknin gefur vísbendingu um hve stór þessi 

sjúklingahópur er í heild og þá þjónustu sem hann þarfnast og dregur fram mikilvægi 

réttrar skráningar. Þrátt fyrir að markmiðið hafi verið að kanna alla ferðamenn sem 

komu á bráðamóttökuna nær rannsóknin yfir um 68% á tímabilinu sem mætti teljast 

ásættanlegt úrtak til að draga upp áreiðanlega mynd. 
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5 Lokaorð  

Árið 2014 þegar gögn rannsóknarinnar voru skráð komu alls 997.556 ferðamenn til 

Íslands og var það 24% aukning frá árinu áður (Ferðamálastofa, 2016). Fáar 

rannsóknir eru til um hjúkrun erlendra ferðamanna og því er þessi rannsókn hin fyrsta 

sinnar tegundar hér á landi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að bæta þurfi stórlega 

skráningar um viðbótarþjónustu fyrir þennan sjúklingahóp til að tryggja þeim viðeigandi 

þjónustu. Vegna vanskráningar er erfitt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á 

þýðið, alla erlenda ferðamenn sem þurfa á bráðri heilbrigðisþjónustu að halda á Íslandi. 

Með betri skráningu væri hægt að átta sig enn betur á umfangi hjúkrunar við erlenda 

ferðamenn og skipuleggja betri og áreiðanlegri þjónustu við þennnan hóp og tryggja 

viðeigandi úrræði. 

Tungumálaörðugleikar geta verið stór hindrun í hjúkrun erlendra ferðamanna, en 

einnig eykur það líkur á að þeir hljóti skaða af meðferð og fari í óþarfa rannsóknir. 

Sjúklingar sem liggja í einangrun eru taldir líklegri til að fá lakari þjónustu en aðrir, en 

ferðamenn sem taldir eru sýktir af fjölónæmu bakteríunni MÓSA eru settir í einangrun 

þar til niðurstöður ræktana eru ljósar (Bernard o.fl., 2006; Jacobs o.fl., 2006; 

Landspítali, 2006; Stelfox H o.fl., 2003). 

Fáum ferðamönnum í úrtakinu var vísað í önnur úrræði, en hugsanlega hefðu fleiri 

ferðamenn getað leitað í önnur þjónustustig hefðu þeir haft einhverja þekkingu á 

heilbrigðiskerfinu. Það væri einnig áhugavert að skoða það í samvinnu við 

ferðaþjónustuaðila á Íslandi, því upplifunin er sú að hluti ferðamannanna þurfi lægra 

þjónustustig t.d. á heilsugæslustöðvum og hafi ekki þörf fyrir bráðaþjónustu. Fróðlegt 

væri að endurtaka rannsóknina og uppfæra viðbótarskráningu með því að hafa skýrari 

svarmöguleika með von um bætt gæði skráningar. Mikilvægt er að sú skráning sé öll 

rafræn. Með því væri hægt að fá betri mynd af hjúkrunarþörfum ferðamanna sem koma 
á bráðamóttökuna. 

Eftir lestur fræðigreina og úrvinnslu gagna er ljóst að hjúkrun erlendra ferðamanna, 

sem til dæmis tala annað tungumál og hafa annan menningarbakgrunn, getur verið 

flókin fyrir hjúkrunarfræðinga í kröfuhörðu umhverfi bráðamóttökunnar. Með þessari 

rannsókn er vonast til að umræða opnist um þetta viðfangsefni og átak verði gert í að 

skrá nánar þjónustu við erlenda ferðamenn og byggja upp enn betri þjónustu á 
bráðamóttökunni. 
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