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Ágrip 

Eftirlit sjúklinga hefur verið skilgreint sem samfellt ferli söfnunar, túlkunar og úrvinnslu upplýsinga sem 

nýttar eru til klínískrar ákvarðanatöku sem stuðlar að og viðheldur öryggi sjúklinga. Með auknum fjölda 

og veikari sjúklingum á legudeildum, ásamt breytingum í starfsemi sjúkradeilda, hefur dregið úr getu 

hjúkrunarfræðinga til að sinna fullnægjandi eftirliti sjúklinga. Það leiðir til þess að ekki er komið í veg 

fyrir atvik og öryggi sjúklinga er ógnað. Til að auka öryggi sjúklinga hefur á síðustu áratugum verið 

þróaður formlegur stuðningur sem ætlað er að styðja við starfsfólk deilda sem sinnir mikið veikum 

sjúklingum. 

Stuðningurinn er ýmist í formi gjörgæsluteymis, markvissrar fræðslu eða eftirgæslu sjúklinga sem 

útskrifast af gjörgæsludeildum. Allir þessir þættir hafa verið innleiddir á Landspítala í samræmi við 

stefnu um öryggi og fagmennsku. Meginmarkmið stuðningsins er að auka færni og þekkingu starfs-

fólks á deildum til að greina fyrr einkenni um versnandi ástand sjúklinga. Einnig að flytja sérhæfða 

þjónustu gjörgæsludeildar að rúmi sjúklingsins, veita honum meðferð við hæfi eða flytja á gjörgæslu-

deild ef þörf er á. 

Markmið þessa verkefnis var þróun mælitækis sem nota á við rannsókn á viðhorfi hjúkrunar-

fræðinga og deildarlækna til þess formlega stuðnings sem veittur er á Landspítala. Ekki fannst 

sambærilegt mælitæki við heimildaleit. Mælitækið er spurningalisti sem samanstendur af 39 

spurningum um viðhorf og upplifun af störfum gjörgæsluteymis og eftirgæslu ásamt spurningum um 

öryggi sjúklinga og fræðslu starfsfólks. Mælitækið var rýnt af sjö sérfræðingum í hjúkrun ásamt rýnihóp 

hjúkrunarfræðinga og deildarlækna til að auka réttmæti þess. Mælitækið verður notað til rannsóknar á 

Landspítala en mikilvægt er að skoða árangur þess stuðnings sem innleiddur hefur verið, upplifun 

starfsfólks af honum og leita leiða til að auka öryggi sjúklinga. 

 

 

Lykilorð: Eftirlit sjúklinga, mikið veikir sjúklingar, gjörgæsluteymi, stigun bráðveikra, eftirgæsla 

sjúklinga, þróun mælitækis 
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Abstract 

Patient surveillance has been defined as a continuous process of acquisition, interpretation and 

synthesis of data utilized for clinical decision making to promote and maintain patient safety. With the 

increased number of patients and patient acuity on general wards, together with changes in the 

activities of the wards, the nurses’ ability to conduct adequate surveillance of patients has decreased. 

As a result, adverse events are not being prevented and patient safety is threatened. In recent 

decades, formal support to staff who take care of critically ill patients on general wards has been 

developed to increase patient safety. 

The support is either in the form of medical emergency teams, formal education or liaison nursing. 

This has all been implemented at Landspitali in line with its values of safety and professionalism. The 

main objective of the support is to increase the skills and expertise of ward staff so they are able to 

identify deteriorating patients. Also to transfer specialized intensive care services to the patient’s bed, 

give him appropriate treatment or transfer to the intensive care unit if necessary. 

The aim of this project was to develop a questionnaire which will be used for a study on the 

attitudes of nurses and residents to the formal support found in Landspitali. No comparable 

questionnaire could be found when searching reference material. The questionnaire contains 39 

questions regarding the attitudes and experience of the medical emergency team and the liaison 

nursing, as well as questions about patient safety and staff education. The questionnaire was 

reviewed by seven clinical nurse specialists as well as a focus group of nurses and residents to 

increase validity. The questionnaire will be used in a study conducted in Landspitali as it is important 

to evaluate the results of the supportive measures implemented, the staffs’ experience and to find new 

ways to improve patient safety. 

 

 

Keywords: Patient surveillance, critically ill patients, medical emergency team, early warning signs, 

liaison nursing, questionnaire development 
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1 Inngangur 

Ein helsta áskorun heilbrigðiskerfisins nú á dögum er að veita fyrsta flokks þjónustu á sem 

hagkvæmastan hátt (Chaboyer, Foster, Kendall og James, 2004). Í fullkomnum heimi væru sjúkra-

deildir með fullnægjandi mönnun, starfsfólk væri þjálfað og hæft (e. competent) til að bregðast við 

uppákomum, leitað væri eftir aðstoð þegar þörf væri á og viðeigandi meðferð veitt. Hins vegar eru 

nútíma sjúkrahús hvergi nálægt þeim fullkomna heimi (McArthur‐Rouse, 2001). Ein helsta ógnin við 

öryggi sjúklinga á almennum legudeildum er vanhæfni starfsfólks við að uppgötva versnandi ástand 

sjúklinga og óska eftir viðeigandi aðstoð (Buist, 2008; Hillman o.fl., 2005; Massey, Chaboyer og 

Aitken, 2014). Stefna heilbrigðisyfirvalda í Bretlandi er að allir mikið veikir sjúklingar fái viðeigandi 

eftirlit og meðferð (Department of Health, e.d.). Sambærileg stefna hefur verið sett fram m.a. í Ástralíu 

(Australian commission on safety and quality in health care, 2010) og í Bandaríkjunum (Revere og 

Eldridge, 2008). Komið hefur fram að starfsfólk á legudeildum þarf stuðning við eftirlit með mikið 

veikum sjúklingum (Cox, James og Hunt, 2006; Department of Health, e.d.). 

Á undanförnum árum hefur margs konar stuðningi og þjónustu verið lýst þar sem lögð er áhersla á 

að bæta meðferð og afdrif mikið veikra sjúklinga (Watson o.fl., 2006). Meðal þessara þátta eru 

gjörgæsluteymi og eftirgæsla sjúklinga sem útskrifast af gjörgæsludeildum (Department of Health, e.d.; 

Naeem og Montenegro, 2005; Watson o.fl., 2006). Stuðningnum er ætlað að auka öryggi sjúklinga 

með bættu eftirliti, viðeigandi viðbrögðum og tímalegri meðferð (Considine og Botti, 2004). Þjónustan 

er nokkurs konar framlenging gjörgæsludeilda og er hún veitt þar sem sjúklingurinn er staðsettur 

(Department of Health, e.d.). Slíkur sérhæfður stuðningur er dýr og því er mikilvægt að meta ávinning 

(Davies, DeVita, Ayinla og Perez, 2014; Eliott o.fl., 2008) og finna leiðir sem stuðla að hámarks árangri 

(Jones, DeVita og Bellomo, 2011). Rannsóknir á megindlegum breytum eins og tíðni gjörgæslu-

innlagna eða andláta eru misvísandi um ávinning þessa formlega stuðnings (Chaboyer, 2006; Chan, 

Jain, Nallmothu, Berg og Sasson, 2010; Endacott, Chaboyer, Edington og Thalib, 2010; McGaughey 

o.fl., 2007). Rannsakendur hafa því í auknum mæli beint sjónum sínum að upplifun starfsfólks af 

stuðningi í stað þess að skoða aðeins megindlegar breytur. Í þeim rannsóknum hefur komið fram að 

hjúkrunarfræðingar og læknar kunna að meta þann stuðning sem þeir fá (Chaboyer, Gillespie, Foster 

og Kendall, 2005; Cox o.fl., 2006; Watson o.fl., 2006). Þeir telja öryggi sjúklinga aukast (Bagshaw o.fl., 

2010; Kiely, Prior og Pusateri, 2011) ásamt því að stuðningurinn eykur færni við að veita sjúklingum 

eftirlit (Azzopardi, Kinney, Moulden og Tibballs, 2011; Benin, Borgstrom, Jenq, Roumanis og Horwitz, 

2012; Richardson, Burnand, Colley og Coulter, 2004; Watson o.fl., 2006). 

Fagmennska og öryggi eru meðal megin gilda í stefnu Landspítala-Háskólasjúkrahúss. Skilvirk og 

vönduð þjónusta í þágu sjúklinga er ein af lykiláherslum stefnunnar, meðal annars með þróun 

meðferðarferla (Landspítali, 2016). Formlegur stuðningur, sem ætlað er að bæta meðferð sjúklinga á 

legudeildum og tryggja öryggi þeirra, styður við slík gildi og áherslur. Rannsóknir eru lykillinn að allri 

framþróun og því er mikilvægt að kanna ávinning af þjónustu gjörgæsluteymis og eftirgæslu sjúklinga 

til að hámarka árangur þeirra. 
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1.1 Tilgangur verkefnis 

Markmið verkefnisins er að þróa mælitæki sem ætlað er að meta viðhorf hjúkrunarfræðinga og 

deildarlækna á legudeildum Landspítala-Háskólasjúkrahúss, sem hér eftir verður kallaður Landspítali, 

til þess formlega stuðnings sem er í boði við eftirlit mikið veikra sjúklinga. Metið er viðhorf til gjörgæslu-

teymis og eftirgæslu sjúklinga og hvernig efla megi þá þjónustu. Einnig er skoðað hvort óskir eru um 

frekari stuðning til að auka öryggi sjúklinga og styðja starfsfólk við eftirlit mikið veikra sjúklinga á 

legudeildum lyflækninga- og skurðlækningasviðs Landspítala. Loks er mælitækinu ætlað að draga 

fram óskir um áherslur varðandi fræðslu um eftirlit mikið veikra sjúklinga og leiðir til að miðla henni. 

1.1.1 Gildi verkefnisins 

Ein rannsókn hefur verið gerð á Gjörgæsluteymi Landspítala, hér eftir nefnt GÁT, og var það 

nemarannsókn þar sem útköll teymisins voru skoðuð og greind (Helga Valgerður Skúladóttir og 

Sigríður Berglind Birgisdóttir, 2011). Engin sambærileg rannsókn hefur verið gerð á eftirgæslu 

sjúklinga sem veitt er af gjörgæsluhjúkrunarfræðingum. Engar upplýsingar eru til um viðhorf hjúkrunar-

fræðinga og lækna á Landspítala til GÁT og eftirgæslu. Verkefninu er ætlað að þróa mælitæki sem 

nýtist við rannsókn þar sem viðhorf, álit og upplifun þeirra hjúkrunarfræðinga og deildarlækna 

Landspítala sem þiggja þennan stuðning koma fram. Þannig geta meðlimir GÁT og eftirgæslu-

hjúkrunarfræðingar fengið endurvarp á störf sín og spítalinn leitað frekari leiða til að styðja starfsfólk 

sem sinnir mikið veikum sjúklingum. Samkvæmt Winters o.fl. (2013) er nauðsynlegt að gjörgæsluteymi 

fái endurvarp og geti rýnt í störf sín til að þróa þjónustuna, bæta vinnubrögð og árangur sinn. Meðal 

þátta sem hafa áhrif á hvort hjúkrunarfræðingar virki gjörgæsluteymið þegar við á er upplifaður 

stuðningur og öryggi við störf sín (Donaldson, Shapiro, Scott, Foley og Spetz, 2009). Það er því 

nauðsynlegt að kanna hver er upplifun þeirra starfsstétta sem virkja GÁT til að leita leiða til að 

hámarka árangur teymisins. Ætla má að það sama gildi um eftirgæslu. Með notkun mælitækisins 

fengjust upplýsingar um þarfir notenda sem nýta mætti til að efla þann stuðning sem veittur er við 

eftirlit og meðferð mikið veikra sjúklinga á legudeildum Landspítala. Þannig væri stuðlað að auknu 

öryggi sjúklingahópsins. 

Meginhugtök verkefnisins eru eftirlit sjúklinga, mikið veikir sjúklingar, gjörgæsluteymi, stigun 

bráðveikra, eftirgæsla og þróun mælitækis. Ítarlega verður fjallað um hugtökin í köflunum hér á eftir. 

1.2 Eftirlit sjúklinga á legudeildum 

Hjúkrunarmeðferðin eftirlit (e. surveillance) hefur verið skilgreind sem samfellt ferli söfnunar, túlkunar 

og úrvinnslu upplýsinga sem nýttar eru við klíníska ákvarðanatöku til að stuðla að og viðhalda öryggi 

sjúklingsins (Bulechek, Butcher og Dochterman, 2008; Kelly og Vincent, 2011; Kutney‐Lee, Lake og 

Aiken, 2009). Meðferðin er rótgróin í hjúkrun og rekja má umræðuna aftur til Florence Nightingale er 

hún fjallaði um mikilvægi þess að byggja klíníska ákvarðanatöku jafnt á söfnun, mati og úrvinnslu 

fullnægjandi upplýsinga (Nightingale, 1969). Því hefur verið haldið fram að eftirlit sé lykilhlutverk 

hjúkrunarfræðinga (Clarke og Aiken, 2003; Rogers, Dean, Hwang og Scott, 2008). Um er að ræða 

yfirgripsmikla hjúkrunarmeðferð sem er mikilvægur hluti af heildrænni meðferð sjúklinga (Aiken, 

Clarke, Sloane, Sochalski og Silber, 2002; Kutney‐Lee o.fl., 2009; Schoneman, 2002a; Shever, 2011). 
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Meðferðin er sú algengasta sem hjúkrunarfræðingar veita (Schoneman, 2002b) og er veitt á öllum 

sérsviðum hjúkrunar (Kelly og Vincent, 2011). Hún er jafnframt talin vera sú meðferð sem helst kemur 

í veg fyrir alvarleg atvik (Benner, 1984). Eftirlit vísar til samfellds ferlis sem á sér stað yfir ákveðinn 

tíma og felur í sér athugun, mat og vöktun (e. monitoring) með áherslu á vísbendingar um breytingar á 

ástandi sjúklinga (Kelly og Vincent, 2011; Kutney‐Lee o.fl., 2009; Schoneman, 2002a). Ferli eftirlits er 

flóknara en hver þessara verkþátta fyrir sig (Henneman, Gawlinski og Giuliano, 2012; Schoneman, 

2002a) og tilraunir til að einfalda hugtakið hafa leitt til að því sé ruglað saman við verkþættina (Kelly og 

Vincent, 2011). 

Það er mikilvægt að hugsa um eftirlit sem heildarferli sem samanstendur af atferlislegum og 

hugrænum þáttum. Verkþættir meðferðarinnar geta ýmist verið lykilþættir eða lítill hluti hennar. Til 

dæmis getur vöktun verið stór hluti meðferðarinnar þegar eftirlit er haft með mikið veikum sjúklingum 

þar sem metin eru, mæld og skráð lífeðlisfræðileg gildi eins og lífsmörk og einkenni (Henneman o.fl., 

2012). Regluleg vöktun og athugun leiðir til þess að dregið er úr líkum á að ástand sjúklings, sem er í 

hættu á hnignun á sjúkdómsástandi, versni (Bunkenborg, Samuelson, Poulsen, Ladelund og Åkeson, 

2014). Þær upplýsingar, sem aflað er með verkþáttum meðferðarinnar, eru nauðsynlegar ásamt túlkun 

þeirra til að taka ákvörðun um hversu títt eftirlit sjúklingurinn þarfnast. Einnig eru þær til að ákvarða 

hvaða meðferð hann þarf til að koma í veg fyrir alvarlega versnun sem mögulegt er að fyrirbyggja 

(Wheatley, 2006). 

1.2.1 Mikilvægi eftirlits 

Hugmyndafræði hjúkrunarmeðferðarinnar byggir á kenningu um að eftirlit sé mikilvægur þáttur í að 

uppgötva og veita meðferð við snemmkomnum einkennum versnandi ástands, svokölluðum fyrirboða-

einkennum, og koma þannig í veg fyrir að ástand sjúklingsins verði alvarlegt (Clarke og Aiken, 2003; 

Henneman o.fl., 2012; Rogers o.fl., 2008). Eftirlit er því einnig mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi í 

bataferli sjúklings (Considine og Botti, 2004; Henneman o.fl., 2012; Rogers o.fl., 2008; Shever, 2011). 

Árangursríkt eftirlit getur komið í veg fyrir langa og kostnaðarsama sjúkrahúslegu (Shever o.fl., 2008). 

Sjúkrahús sem hafa færa hjúkrunarfræðinga í að sinna eftirliti hafa færri skráð atvik og fylgikvilla 

meðferða (Kutney‐Lee o.fl., 2009). Fyrirboðaeinkenni hnignandi ástands geta verið dulin og erfitt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að lýsa þeim. Upplýsingar sem hjúkrunarfræðingur aflar með eftirliti gefa oft fyrstu 

vísbendingar um að eitthvað sé ekki eins og það á að vera (Benner, Hooper-Kyriakidis og Stannard, 

1999). Sem dæmi má nefna að hjartastopp er sjaldnast skyndilegt og ófyrirsjáanlegt. Í flestum tilfellum 

eru til staðar fyrirboðaeinkenni í einhvern tíma áður en slíkt á sér stað (Buist o.fl., 2002; Halvorsen, 

Garolis, Wallace-Scroggs, Stenstrom og Maunder, 2007; Naeem og Montenegro, 2005; Oh, Lee og 

Seo, 2016).  

Eitt af helstu vandamálum varðandi öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustunnar er að starfs-

fólk kemur ekki auga á fyrirboðaeinkenni og kallar því ekki eftir aðstoð (Buist, 2008; Hillman o.fl., 2005; 

Institute for Healthcare Improvement, e.d.; Massey o.fl., 2014) eða eykur eftirlit í samræmi við ástand 

sjúklings (Massey o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að heilbrigðisstarfsfólk komi auga á 

versnandi ástand sjúklings skorti það oft þekkingu og faglega færni (e. clinical skills) til að bregðast við 

á viðeigandi hátt (Considine og Botti, 2004; Elliott og Coventry, 2012; Naeem og Montenegro, 2005). 
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1.2.2 Mikilvægi þjálfunar og stuðnings í eftirliti 

Sjúklingar sem leggjast inn á sjúkrahús nú á dögum eru veikari (Benner, Tanner og Chesla, 2009; 

Liaw, Rethans, Scherpbier og Piyanee, 2011; Minick og Harvey, 2003; Ryan, Cadman og Hann, 2004) 

og eldri (Considine og Botti, 2004; Liaw o.fl., 2011; McGillis og Doran, 2007) en undanfarna áratugi. 

Þeir hafa jafnframt flóknari heilsufarsvandamál sem fylgir aukin hætta á bráðum versnunum á 

sjúkdómsástandi (Levett-Jones o.fl., 2010; McGillis og Doran, 2007; Ryan o.fl., 2004). Í dag eru einnig 

gerðar flóknar aðgerðir á sjúklingum sem áður þóttu of veikir til aðgerða (Butler-Williams, Cantrill og 

Maton, 2005). Hugtakið mikið veikur sjúklingur (e. critically ill patient) hefur verið skilgreint sem 

sjúklingur sem er í aukinni hættu á lífsógnandi ástandi. Þeim mun veikari sem sjúklingurinn er því 

líklegra er að ástand hans sé óstöðugt og vandamál hans flókin og hann hafi því þörf fyrir mikla og 

sérhæfða hjúkrun (American association of critical care nurses, e.d.). Á sama tíma og sjúklingar hafa 

orðið veikari hefur mönnun sjúkradeilda breyst (Benner o.fl., 2009; Minick og Harvey, 2003) og tækni 

og dagdeildarþjónusta aukist (Liaw o.fl., 2011; McGillis og Doran, 2007). Með aukinni þörf fyrir 

sjúkrarými sinna hjúkrunarfræðingar á almennum legudeildum nú oftar sjúklingum sem áður dvöldu á 

hágæslu- eða gjörgæsludeildum (Butler-Williams o.fl., 2005; Liaw o.fl., 2011). Allir þessir þættir leiða til 

margs konar áskorana fyrir hjúkrunarfræðinga við eftirlit sjúklinga og auka þörf fyrir faglega færni 

(Benner o.fl., 2009; Minick og Harvey, 2003; Ryan o.fl., 2004). Vaxandi áhersla hefur verið lögð á 

árangursríkt eftirlit undanfarinn áratug til að bregðast við þessum breytingum og auka þannig öryggi 

sjúklinga (Liaw o.fl., 2011; National Institute of Clinical Excellence, 2007).  

Starfsfólk deilda er misvel í stakk búið til að bregðast við versnandi ástandi sjúklings og misjafnt er 

hvenær aðstoð er kölluð til. Fer það m.a. eftir tegund deildar, hvenær dagsins ástand sjúklings versnar 

og sérfræðiþekkingu (e. expertice) hjúkrunarfræðingsins sem sinnir sjúklingnum (Halvorsen o.fl., 

2007). Það er þó svo að hæfni í að greina versnandi ástand sjúklinga leiðir ekki alltaf til inngrips án 

tafar þar sem slíkt inngrip getur krafist þess að hjúkrunarfræðingur fari út fyrir sitt starfssvið og á skjön 

við reglur (Hughes, 2012). Menntun og færni hafa verið rannsökuð sérstaklega með tilliti til eftirlits og 

öryggis sjúklinga (Elliott og Coventry, 2012; Henneman o.fl., 2012). Endurtekið hefur verið sýnt fram á 

að aukin menntun og færni starfsfólks hefur jákvæð áhrif á afdrif sjúklinga (Elliott og Coventry, 2012; 

Van den Heede o.fl., 2009). Reynsla ásamt stuðningi og sjálfstrausti hjúkrunarfræðings leiðir til að 

hann verður færari í að uppgötva breytingar á ástandi sjúklings (Ryan o.fl., 2004). Reyndir hjúkrunar-

fræðingar eru færari í að lesa í aðstæður en minna reyndir og bregðast gjarnan við á heildrænan hátt. 

Hjúkrunarfræðingur sem hefur náð sérfræðingsstigi sér gjarnan yfirvofandi lostástand eða hjartastopp 

fyrir áður en lífsmörk sjúklings breytast (Benner, 1984; Christensen og Hewitt‐Taylor, 2006). Slíkt 

innsæi kemur aðeins með langri reynslu af að veita sjúklingum eftirlit og umönnun (Benner, 1984) og 

byggir á reynslu af fyrri aðstæðum sem hjúkrunarfræðingurinn hefur verið í og viðbrögðum hans 

(Cioffi, 2000; Gazarian, Henneman og Chandler, 2010; Henneman o.fl., 2012; Kutney‐Lee o.fl., 2009). 

Hafi hjúkrunarfræðingur áhyggjur sem byggja á innsæi eru líkur á að hann staðfesti grunsemdir sínar 

með frekara mati á sjúklingnum, til dæmis með mælingu lífsmarka (Odell, Victor og Oliver, 2009). 

Í rannsókn Gazarian o.fl. (2010) kom fram að nýgræðingar nýttu sér reyndari hjúkrunarfræðinga 

þegar kom að því að meta óstöðuga sjúklinga og veita inngrip til að koma í veg fyrir atvik. 

Nýgræðingar sinna þeim þáttum sem þörf er á til að halda í við hraða deildarinnar. Þeir greina mun á 
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réttu og röngu en ná ekki að velta fyrir sér ástæðu framkvæmdarinnar (Duchscher, 2001). 

Sérfræðingur metur aðstæðurnar í heild og notar fyrri sambærilegar aðstæður til að móta viðbrögð sín. 

Hann bregst við vandamálinu á réttan hátt án þess að eyða tíma í að meta óþarfa upplýsingar 

(Benner, 1984). Sérfræðingar ná að greina á milli hvað er mikilvægt og hvað ekki (Daley, 1999). 

Óreyndum hjúkrunarfræðingum geta fundist verkefnin yfirþyrmandi og krefjast svo snöggra viðbragða 

að þeir ná ekki heildarmyndinni sem er grunnurinn að árangursríkri vöktun og ákvarðanatöku 

(Henneman o.fl., 2012). Þannig geta þeir þurft mötun upplýsinga þrátt fyrir að hafa nægjanlega 

þekkingu á aðstæðunum og reiða sig þannig mikið á reyndari hjúkrunarfræðinga (Daley, 1999). Þeir 

hafa einnig meiri þörf fyrir að nýta sér tækni eins og sírita til aðstoðar við að koma í veg fyrir alvarleg 

atvik (Gazarian o.fl., 2010; Purling og King, 2012). Það er mikilvægt að gæta þess að nýgræðingar í 

hjúkrun fái stuðning og þjálfun til að geta sinnt fullnægjandi eftirliti sjúklinga sinna. 

1.2.3 Mikilvægi fræðslu fyrir eftirlit 

Allir starfsmenn á bráðadeildum munu á einhverjum tímapunkti lenda í að sjúklingi þeirra hrakar óvænt 

þrátt fyrir að ástand hans hafi verið stöðugt áður (Buykx o.fl., 2012). Það er lykilatriði að nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar og læknar hafi nægjanlega þekkingu og færni til að tryggja öryggi sjúklinga sinna 

(Wolff, Pesut og Regan, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að til að hjúkrunarfræðingar bregðist við á 

árangursríkan hátt þurfa þeir að fá markvissa fræðslu og faglega reynslu á sínu sviði (Odell o.fl., 2009; 

Wheatley, 2006). Því þurfa stofnanir að leggja áherslu á að fræða starfsfólk sem sinnir mikið veikum 

sjúklingum (Tirkkonen o.fl., 2013) um viðbrögð við bráðum uppákomum og hnignandi ástandi sjúklinga 

(Salamonson, van Heere, Everett og Davidson, 2006). Sýnt hefur verið fram á að aukin menntun 

starfsfólks og aðgengi að fræðslu hefur jákvæð áhrif á afdrif sjúklinga (Gazarian o.fl., 2010; Van den 

Heede o.fl., 2009). Þannig er bæði fræðileg þekking og fagleg færni heilbrigðisstarfsfólks undirstaða 

hæfni þeirra (Þorsteinn Jónsson, Orri Jökulsson og Ásgeir Valur Snorrason, 2011). Vilji hjúkrunar-

fræðingar vera skrefi á undan og koma í veg fyrir að ástand sjúklings versni þurfa þeir að gera sér 

grein fyrir áhættuþáttum sjúklinga sinna, stunda fyrirbyggjandi athuganir og vera ákveðnir við 

meðhöndlun á breyttu ástandi sjúklings (Considine og Botti, 2004). Hjúkrunarfræðingar eru ekki alltaf 

vissir um hvenær þeir eigi að leita eftir frekari aðstoð (Cioffi, 2000). Mikilvægt er að fræða og styðja þá 

þannig að þeir hafi hæfni til að meta sjúklinga sína (Cox o.fl., 2006; McArthur‐Rouse, 2001), geti 

túlkað upplýsingar og hafi færni í að koma þeim á framfæri við rétta aðila (Andrews og Waterman, 

2005).  

Nauðsynlegt er að setja fræðslu og þjálfun fyrir starfsfólk sem sinnir mikið veikum sjúklingum með 

flókin vandamál í forgang (Buist, 2008). Langan tíma getur tekið að breyta starfsvenjum, hegðun og 

samskiptum starfsstétta (Ludikhuize, de Jonge og Goossens, 2011). Meðal efnisatriða fræðslu ættu að 

vera þjálfun í samskiptum, teymisvinnu og hvernig má auka fagkunnáttu (e. skill development) (Buist, 

2008). Í klínískum leiðbeiningum National Institute of Clinical Excellence (2007), sem er leiðbeinandi 

verklag um meðferð sjúklinga á breskum sjúkrahúsum, er mælt með að starfsfólk sé nægjanlega 

upplýst til að hafa færni til að bregðast tafarlaust við bráðri versnun á ástandi sjúklings. Þannig er mælt 

með að nýju starfsfólki sé kennt að kalla eftir aðstoð, kennd túlkun lífsmarka og fyrirboðaeinkenna 

ásamt viðbrögðum til að koma í veg fyrir frekari versnun á ástandi (Gallagher, Rice, Tierney, Page og 
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McKinney, 2011; McArthur‐Rouse, 2001). Mikilvægt er að slík fræðsla sé í boði reglulega þar sem að 

mannaskipti geta verið tíð, sum verk eru sjaldan framkvæmd og efla þarf sjálfstraust starfsfólks til að 

bregðast við versnun á ástandi sjúklinga (Buykx o.fl., 2012; Richardson o.fl., 2004).  

Ýmsar kenningar eru uppi um hvað sé besta fræðsluaðferðin til að undirbúa hjúkrunarfræðinga og 

unglækna fyrir bráðar uppákomur. Í heilbrigðisvísindum er algengt að kennsla fari fram í formi fyrir-

lestra og með lestri námsbóka (Þorsteinn Jónsson o.fl., 2011). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að 

fyrirlestrar, hefðbundin aðlögun á deildum og veggspjöld eru ekki fullnægjandi fræðsla til að starfsfólk 

læri að gera sér grein fyrir alvarleika fyrirboðaeinkenna. Það er því mikilvægt að leita annarra leiða við 

fræðslu til að auka þekkingu og faglega færni heilbrigðisstarfsfólks (Davies o.fl., 2014). Hjúkrunar-

fræðingar hafa lýst mikilvægi þess að þeir fái reglubundna fræðslu og hafa þörf fyrir að hún sé veitt á 

þeirra vettvangi í stað hefðbundinna fyrirlestra. Þeir eiga erfitt með að gera sér grein fyrir hvar fræðslu-

þarfir þeirra liggja og sækja því ekki fræðslu eða tæknilega þjálfun að eigin frumkvæði (Cox o.fl., 

2006). Með miklum tækninýjungum hefur herminám sótt í sig veðrið sem kennsluaðferð hjá heilbrigðis-

starfsfólki og nemum í heilbrigðisvísindum (Liaw, Scherpbier, Rethans og Klainin-Yobas, 2012). 

Herminám hefur meiri áhrif en hefðbundin kennsla þegar fagleg ákvarðanataka í bráðaaðstæðum er 

kennd (Liaw o.fl., 2011; Wayne o.fl., 2005). Með herminámi er áherslan færð af fræðilegri þekkingu yfir 

á faglega kunnáttu (DeVita, Schaefer, Lutz, Wang og Dongilli, 2005). Herminám hefur einnig aukið 

gæði þeirrar þjónustu sem sjúklingum er veitt (Wayne o.fl., 2008) en markmið hennar er að auka 

öryggi sjúklinga (Ziv, Ben-David og Ziv, 2005). Vísbendingar eru um að herminám geti verið 

ákjósanleg leið til að þróa faglega færni við mat og meðferð sjúklinga (Liaw o.fl., 2011; Liaw o.fl., 2012; 

Wayne o.fl., 2005). Einnig er starfsfólk almennt ánægt með þær nýju nálganir í kennslu sem herminám 

veitir (Wayne o.fl., 2008). Ljóst er að mikilvægt er að blanda saman bæði kennsluaðferðum sem og 

áherslum þegar kemur að fræðslu fyrir starfsfólk sem sinnir mikið veikum sjúklingum (Bunkenborg o.fl., 

2014). 

1.2.4 Hjálpartæki við framkvæmd eftirlits 

Mikilvægt er að til staðar sé kerfi til að meta sjúklinga og leiðbeina um viðbrögð þegar hjúkrunar-

fræðingur kemur auga á að ekki sé allt með felldu (Endacott, Kidd, Chaboyer og Edington, 2007). 

Hjúkrunarfræðingar eiga það til að treysta á að reynsla þeirra hjálpi þeim að koma auga á versnandi 

ástand sjúklings þó þeir hafi ekki fullþróað innsæi sitt. Þeir gera sér oft ekki grein fyrir að það tekur 

mörg ár að ná slíkri færni (Tait, 2010). Það getur því ógnað öryggi sjúklinga séu hjúkrunarfræðingar of 

kokhraustir. Reyndir hjúkrunarfræðingar hafa hæfileika til að beita snemmbúnum athugunum og 

inngripum. Þann hæfileika hafa óreyndir hjúkrunarfræðingar yfirleitt ekki þróað með sér (Christensen 

og Hewitt‐Taylor, 2006; Foley, Kee, Minick, Harvey og Jennings, 2002; Gazarian o.fl., 2010). 

Til að stuðla enn frekar að viðeigandi og tímalegum viðbrögðum hafa á undanförnum árum komið 

fram ýmiss konar hjálpartæki til að meta ástand mikið veikra sjúklinga og bregðast við breytingum á 

því. Síritar, tölvur eða önnur tækni geta hjálpað hjúkrunarfræðingum við eftirlit þar sem þörf er á að 

fylgjast með lífsmörkum, breytingum á blóðrannsóknum og áhrifum lyfja (Benson og Briscoe, 2003). 

Oft er síritavöktun góð viðbót við innlit hjúkrunarfræðinga (Winters o.fl., 2013). Neikvæð áhrif tækni-

þróunar er þó einnig að finna. Sem dæmi má nefna að síritar hafa mikla næmni en litla sértækni og 
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gefa því mikið af upplýsingum, bæði vísbendingum um breytingar á ástandi sjúklingsins en einnig 

óþarfar upplýsingar (Drew o.fl., 2004). Þannig geta tæki ekki sagt til um versnandi ástand sjúklinga ein 

síns liðs (Gazarian, 2014) heldur er klínísk dómgreind hjúkrunarfræðinga nauðsynleg (Sandelowski, 

2000). Bent hefur verið á að mat á sjúklingum sé yfirborðskenndara en áður og að ekki fáist sama 

breidd upplýsinga og við mat hjúkrunarfræðings á sjúklingi. Jafnframt er lífsmarkamælingum frekar 

úthlutað til sjúkraliða en ekki er hægt að ætlast til þess að þeir geti sinnt fullnægjandi eftirliti þar sem 

þeir hafa ekki hlotið viðeigandi þjálfun. Hættan á að hjúkrunarfræðingur missi af vísbendingum um 

versnandi ástand sjúklings er því til staðar (Wheatley, 2006). 

Notkun tækni við eftirlit með sjúklingum getur dregið úr tengslamyndun og þeim tíma sem varið er 

með sjúklingi (Wheatley, 2006). Tilhneiging er til að treysta of mikið á tæknina (Cox o.fl., 2006) og 

úrvinnsla gagna er oft ófullnægjandi (Henneman o.fl., 2012). Þar sem nauðsynlegt er að hjúkrunar-

fræðingar séu færir í að túlka þær upplýsingar sem tæki færa þeim (Sandelowski, 2000) er ekki hægt 

að nýta sér þau alfarið til eftirlits sem staðgengil hjúkrunarfræðings. Þrátt fyrir það er sífelld aukning á 

fjölda sjúklinga sem tengdir eru í tæki eins og sírita á meðan þeir dvelja á sjúkrahúsum í þeim tilgangi 

að auka öryggi þeirra og koma auga á versnandi ástand. Slík ofnotkun tækni getur snúist í andhverfu 

sína og ógnað öryggi sjúklinga vegna oftrúar á áreiðanleika hennar (Gazarian, 2014). 

1.2.5 Þættir sem hafa áhrif á eftirlit sjúklinga 

Eins og komið hefur fram hér að framan hafa ýmsir þættir áhrif á hversu vel hjúkrunarfræðingum 

gengur að hafa eftirlit með sjúklingum sínum og auka eftirlit ef vísbendingar eru um versnandi ástand 

(Kutney‐Lee o.fl., 2009). Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar sem benda til mikilvægis þess að 

hjúkrunarfræðingar hafi bæði hæfni og svigrúm til að sinna eftirliti með sjúklingum sínum (Aiken o.fl., 

2002; Kutney‐Lee o.fl., 2009; Needleman, Buerhaus, Mattke, Stewart og Zelevinsky, 2002; 

Schoneman, 2002b; Shever, 2011; Shever o.fl., 2008). Sú hæfni sem þarf til að sinna heildrænu eftirliti 

og miðla áfram þeim upplýsingum sem safnað er byggir á reynslu, þekkingu (Cox o.fl., 2006; 

Wheatley, 2006) og sjálfstrausti hjúkrunarfræðings (Cox o.fl., 2006; Ryan o.fl., 2004). Hjúkrunar-

fræðingar eru í góðri aðstöðu í starfi sínu til að koma auga á fyrirboðaeinkenni, greina hnignandi 

ástand sjúklings, kalla til aðstoð og hefja meðferð fljótt til að auka líkur á góðum afdrifum sjúklingsins 

(Considine og Botti, 2004; Minick og Harvey, 2003; Odell o.fl., 2009; Shever, 2011). Afleiðing 

ófullnægjandi eftirlits er að greina ekki versnandi ástand sjúklings. Því eru tímaleg inngrip mikilvæg til 

að koma í veg fyrir að hnignandi ástand sjúklinga leiði til hjartastopps, óvæntra gjörgæsluinnlagna eða 

ótímabærra andláta (Jones o.fl., 2011; Quirke, Coombs og McEldowney, 2011). Góðir starfshættir við 

eftirlit sjúklinga hafa bein tengsl við lægri tíðni fyrrnefndra atvika (Bunkenborg o.fl., 2014) með því að 

stytta þann tíma sem líður frá upphafi versnandi ástands þar til meðferð hefst (Shever, 2011). Aukið 

eftirlit með sjúklingum eykur öryggi þeirra og fækkar atvikum (Needleman o.fl., 2002).  

Skoða þarf skipulag starfsemi deilda til að hámarka eftirlit með sjúklingum og bæta viðbrögð við 

bráðri versnun sjúklinga (Endacott o.fl., 2012). Niðurskurðarkröfur hafa breytt samsetningu mönnunar 

á deildum. Þannig eru nú færri reyndir hjúkrunarfræðingar á vakt hverju sinni og algengara er að 

óreynt starfsfólk sinni veikari sjúklingum án viðeigandi þjálfunar og stuðnings (McArthur‐Rouse, 2001; 

Orsolini-Hain og Malone, 2007). Það mæðir því meira á reyndum hjúkrunarfræðingum við að leiðbeina 
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nýgræðingum en áður, á kostnað eftirlits (Benner o.fl., 2009). Óreyndir hjúkrunarfræðingar fara 

gjarnan eftir bókinni og eru meiri líkur á að þeir kalli seinna eftir aðstoð en reyndari hjúkrunarfræðingar 

(Cuthbertson, Boroujerdi, McKie, Aucott og Prescott, 2007). Það að þeir kalli seint á hjálp gæti að 

hluta til stafað af því að vegna reynsluleysis gera þeir sér ekki grein fyrir alvarleika þeirra einkenna 

sem sjúklingurinn hefur (Cioffi, Salter, Wilkes, Vonu-Boriceanu og Scott, 2006). Einnig getur verið að 

yngri hjúkrunarfræðingar bíði frekar eftir að hjálpin komi til sín í stað þess að leita eftir henni sjálfir 

(Cioffi, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að þurfi nýgræðingur hagnýt ráð og aðstoð leitar hann til reyndra 

hjúkrunarfræðinga (Cioffi, 2000; Duchscher, 2001; Ebright, Urden, Patterson og Chalko, 2004). 

Hverskyns reynsla gefur hjúkrunarfræðingi sjálfstraust til að taka ákvörðun um inngrip og meðferð 

sjúklingsins (Endacott o.fl., 2012). Það er því ákjósanlegast að góð blanda sé af reyndu og óreyndu 

starfsfólki, til að eftirlit sé gott og öryggi sjúklinga tryggt (Endacott o.fl., 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að fullnægjandi mönnun leiðir til betra eftirlits og tafarlausrar og viðeigandi 

meðferðar (Needleman o.fl., 2011; Shever, 2011). Þannig hefur fjöldi sjúklinga sem hjúkrunar-

fræðingur hefur umsjá með áhrif á öryggi sjúklinganna (Aiken o.fl., 2002; Elliott og Coventry, 2012; 

Kutney‐Lee o.fl., 2009; Shever, 2011). Skortur á sjúkrarýmum hefur einnig neikvæð áhrif á eftirlit 

(Elliott og Coventry, 2012). Það að sjúklingur sé lagður á aðra deild en þá sem ákjósanlegust væri fyrir 

hans sjúkdómsástand eða meðferð, getur leitt til að eftirliti hans sé ábótavant þar sem starfsfólk skortir 

hæfni til að sinna viðeigandi eftirliti (Hodgetts o.fl., 2002). Hjúkrunarfræðingar hafa greint frá að mikið 

vinnuálag, tímaskortur og truflanir hafi áhrif á eftirlit þeirra með sjúklingum og þar með að þeir uppgötvi 

versnandi ástand í tíma (Bunkenborg, Samuelson, Åkeson og Poulsen, 2013; Cioffi o.fl., 2006; 

Endacott o.fl., 2007; Minick og Harvey, 2003). Álag hefur áhrif á ákvarðanir um tíðni og gæði eftirlits. 

Með auknu vinnuálagi er enn mikilvægara að sjúklingur sé metinn reglulega (Bunkenborg o.fl., 2013) 

og að starfsfólk þekki þá sjúklinga sem eru í hættu á versnandi ástandi (Minick og Harvey, 2003). 

Versni einum sjúklingi hafa hjúkrunarfræðingar gjarnan áhyggjur af því álagi sem eftirlit hans krefst og 

þeim áhrifum sem það mun hafa á umönnun annarra sjúklinga (Gazarian o.fl., 2010). Tíðni 

hjartastoppa og virkjun gjörgæsluteymis er algengari að degi en nóttu (Galhotra, DeVita, Simmons og 

Schmid 2006). Sama dægursveiflan hefur fundist með bráðar innlagnir á gjörgæsludeild (Jonsson, 

Jonsdottir, Möller og Baldursdottir, 2011). Líklegt er talið að það tengist betri mönnun, minni þreytu 

starfsfólks og aukinni hæfni til að sinna eftirliti að degi til (Galhotra o.fl., 2006; Jonsson o.fl., 2011). 

1.2.6 Túlkun upplýsinga úr eftirliti og viðbrögð við frávikum 

Túlkun hjúkrunarfræðinga á þeim atriðum sem þeir koma auga á við eftirlit hefur áhrif á hverja þeir 

kalla til aðstoðar og hvaða ákvarðanir eru teknar um meðferð sjúklingsins. Þannig tekur hjúkrunar-

fræðingur ákvörðun um að kalla til lækni eða sérhæfðari aðstoð og kemur með tillögur um meðferð 

(Considine og Botti, 2004). Þekking heilbrigðisstarfsfólks, bæði fræðileg og fagleg, hefur áhrif á gæði 

þeirrar meðferðar sem það veitir (Elliott og Coventry, 2012; Endacott o.fl., 2007; Gazarian o.fl., 2010). 

Skortur á þekkingu getur falist í að viðkomandi veit ekki hvernig eigi að framkvæma verkþátt, hvaða 

þýðingu upplýsingarnar hafa eða í hverju viðeigandi viðbrögð felast (Cioffi, 2000; Cioffi o.fl., 2006). 

Þannig getur þekkingarskortur valdið því að fyrri hluta eftirlits sem felur í sér að uppgötva versnandi 

ástand sjúklings er ábótavant (Bunkenborg o.fl., 2013; Quirke o.fl., 2011) eða þeim seinni sem felur í 
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sér úrvinnslu upplýsinganna og viðbrögð við ástandinu (Donohue og Endacott, 2010; Quirke o.fl., 

2011). Í rannsókn Cioffi o.fl. (2006) voru skoðuð viðbrögð við breytingum á lífsmörkum sjúklinga á 

bráðamóttöku. Þar reyndist algengt að skortur á þekkingu og reynslu ásamt truflunum og vinnuálagi 

hefði áhrif á hvernig eða hvort brugðist væri við hnignandi ástandi sjúklinga. Þar sem hjúkrunar-

fræðingar eru yfirleitt þeir fyrstu sem koma auga á ummerki um versnun á ástandi sjúklinga skiptir 

árvekni þeirra máli. Upplýsingagjöf við yfirfærslu klínískrar ábyrgðar (e. clinical handover) krefst sam-

þættingar upplýsinga sem leiðir til þess að starfsmaður sér hve veikur sjúklingurinn er í raun. Þannig 

getur óreyndur starfsmaður fengið hjálp samstarfsfólks við að greina upplýsingarnar, uppgötva 

vandamál og ákvarða viðbrögð við því (Gazarian o.fl., 2010). 

Boðleiðir á stofnun sem og færni hjúkrunarfræðinganna til að koma mati sínu og áhyggjum áfram til 

lækna er mikilvægur hlekkur í keðju sem stuðlar að góðum afdrifum sjúklinga (Clarke og Aiken, 2003). 

Að hjúkrunarfræðingur upplifi virðingu frá lækni, að á hann sé hlustað og að þær upplýsingar sem 

hann býr yfir skipti máli leiðir til betri samskipta milli fagstéttanna (Bunkenborg o.fl., 2013). Einnig hefur 

traust milli starfsfólks, að það þekki hvert annað og upplifi sig sem hluta af teymi áhrif á hæfni þess til 

að bregðast við versnandi ástandi sjúklings (Gazarian o.fl., 2010). Í rannsókn Endacott o.fl. (2007) 

kom fram að samskipti milli fagstétta er oft ábótavant og skortur er á tímalegri meðferð sjúklinga með 

bráða versnun á sjúkdómsástandi. Hjúkrunarfræðingar hafa lýst því að eiga oft erfitt með að fá aðstoð 

læknis þegar þeir lýsa áhyggjum sínum af sjúklingi sem leiðir til að seinkun verður á sérhæfðu mati og 

meðferð hans (Cox o.fl., 2006). Hjúkrunarfræðingar eiga erfitt með að koma huglægum gildum, sem 

erfitt er að mæla, til lækna þar sem læknar krefjast oft hlutlægra upplýsinga (Andrews og Waterman, 

2005). Í rannsókn Bunkenborg o.fl. (2013) kom fram að læknar spyrja ekki eftir niðurstöðum mats og 

vöktunar hjúkrunarfræðinga. Það fer því eftir dómi hjúkrunarfræðinga á hve mikilvægar upplýsingar 

eru hvort þær skili sér til lækna. Því eru líkur á að mikilvægar upplýsingar rati ekki áfram í réttar 

hendur. Ekki hafa allir hjúkrunarfræðingar næga fræðilega þekkingu eða faglega reynslu til að greina 

hvaða upplýsingar eru mikilvægar (Bunkenborg o.fl., 2013). Þekkt er að menning sjúkradeilda hefur 

áhrif á hvernig fagleg ákvarðanataka á sér stað varðandi meðferð mikið veikra sjúklinga (Endacott 

o.fl., 2012). Þrátt fyrir að eftirlit hjúkrunarfræðinga sé fullnægjandi og þeir komi upplýsingum til skila til 

læknis getur reynsluleysi læknisins eða fjarlægð við sjúklinginn leitt til þess að viðbrögð hans séu sein 

eða óviðeigandi (Hughes, 2012). 

Eins og fram hefur komið eru gríðarlega margir þættir sem geta haft áhrif á hversu góða meðferð 

sjúklingar fá og hversu vel öryggi þeirra er tryggt. Það er mikilvægt að einblína ekki á einn áhrifaþátt 

heldur er um blöndu margra þátta að ræða (Endacott o.fl., 2007). Mikilvægt er að stofnanir komi auga 

á þær hindranir sem eru í vegi fyrir árangursríku eftirliti og fjarlægi þær sé þess kostur (Considine og 

Botti, 2004). Undanfarinn áratug hefur verið viðurkennt að starfsfólk á legudeildum þarf formlegan 

stuðning við að sinna eftirliti mikið veikra sjúklinga (Ryan o.fl., 2004). Margþættur formlegur stuðningur 

hefur verið í þróun og stuðlað að bættum vinnubrögðum við eftirlit sjúklinga (Ludikhuize o.fl., 2011). Sé 

eftirlit sjúklinga ekki byggt á góðum grunni er ólíklegt að stuðningurinn lagfæri allt sem er ábótavant. 

Það er því mikilvægt að stuðlað sé að styðjandi starfsumhverfi, nægjanlegri faglegri þekkingu og 

reynslu og góðum samskiptum fagstétta til að eftirlit sjúklinga sé öflugt (Winters o.fl., 2013). Í næstu 
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köflum verður fjallað um þann formlega stuðning sem innleiddur hefur verið á Landspítala til að styðja 

við eftirlit mikið veikra sjúklinga á legudeildum spítalans. 

1.3 Gjörgæsluteymi 

Snemma á tíunda áratugnum byrjuðu sjúkrahús að setja á fót sérstök teymi sem áttu að sinna 

sjúklingum með versnandi sjúkdómsástand (Shapiro, Donaldson og Scott, 2010). Teymin hafa nú náð 

mikilli útbreiðslu á vestrænum sjúkrahúsum (Hillman o.fl., 2005; Winters o.fl., 2007). Markviss 

útbreiðsla hófst um miðjan síðasta áratug eftir tilmæli Institute for Healthcare Improvement um 

innleiðingu slíkra teyma til að bæta öryggi sjúklinga en stofnunin er fjölþjóðleg og vinnur að bættri 

heilbrigðisþjónustu (Rutherford, Lee og Greiner, 2004). Árið 2008 urðu gjörgæsluteymi einn af þeim 

þáttum sem verða að vera til staðar til að sjúkrahús í Bandaríkjunum fái vottun frá The Joint 

Commission sem er stofnun sem veitir gæðavottanir í heilbrigðisþjónustu (Revere og Eldridge, 2008). 

Árið 2010 gáfu síðan áströlsk samtök, sem beita sér fyrir bættu öryggi sjúklinga, út leiðbeiningar um 

hvernig eftirliti sjúklinga skuli háttað, æskileg viðbrögð við frávikum og innleiðingu gjörgæsluteyma. 

Samtökin unnu efnið í umboði heilbrigðisráðherra Ástralíu og er öllum sjúkrahúsum uppálagt að fylgja 

leiðbeiningunum og þar með að innleiða gjörgæsluteymi (Australian commission on safety and quality 

in health care, 2010). Í fræðilegri umræðu er algengt að vísað sé til teymanna með ensku hugtökunum 

Medical Response Team (MRT), Rapid response team (RRT) (Jenkins og Lindsey, 2010), Medical 

Emergency Team (MET), Patient-at-risk Team, Patient Emergency Response Team og Critical Care 

Outreach Team (Winters o.fl., 2007). GÁT á Landspítala var stofnað árið 2007. Þar sem skilgreiningar 

á gjörgæsluteymum eru mismunandi milli landa er í þessu verkefni vísað til þess sem fræðilegar 

greinar skilgreina sem gjörgæsluteymi í sinni umfjöllun. Þegar vísað er til GÁT er vísað til ráðgjafar og 

stuðnings gjörgæslulæknis og gjörgæsluhjúkrunarfræðings. 

Í Ástralíu hafa gjörgæsluteymi tekið við af hefðbundnum endurlífgunarteymum en annars staðar eru 

þau viðbót við slík teymi (Gao o.fl., 2007) líkt og er á Landspítala. Gjörgæsluteymi eru þverfagleg og 

samanstanda af reyndum starfsmönnum af gjörgæsludeild (Sharek o.fl., 2007), vanalega a.m.k. af 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingi og svæfingalækni en í sumum tilfellum eru deildarlæknir eða heilbrigðis-

starfsmaður sem er sérhæfður í öndunarvegsmeðferð (e. respiratory therapist) í stað svæfingalæknis 

(Shapiro o.fl., 2010). Í sumum umfjöllunum er sá hjúkrunarfræðingur sem sinnir sjúklingnum á legu-

deild einnig talinn til teymisins (Leach og Mayo, 2013). Ekki hefur verið fundin út ákjósanleg mönnun 

gjörgæsluteymis og ekki er talið að ein samsetning teymis gefi meiri ávinning en önnur (Winters o.fl., 

2013). Starfsmenn gjörgæsluteymis eru viðbúnir að yfirgefa gjörgæsludeildina hvenær sólarhringsins 

sem er til að sinna sjúklingum með versnandi ástand á öðrum deildum sjúkrahússins (Leach og Mayo, 

2013; Sharek o.fl., 2007). Það getur ógnað öryggi sjúklinga sem liggja á gjörgæsludeildum. Til að 

draga ekki úr öryggi þeirra hafa sum sjúkrahús breytt útfærslum á starfsemi gjörgæsluteyma þannig að 

teymið fer stofugang á allar deildir sjúkrahússins. Þar metur það mikið veika sjúklinga og gefur 

ráðleggingar um meðferð þeirra milli hefðbundinna útkalla. Meðlimir teymisins hafa þannig ekki 

umsjón með gjörgæslusjúklingum sem þeir gætu þurft að yfirgefa tímabundið (Leach og Mayo, 2013).  

Þrátt fyrir að teymin séu mismunandi byggja þau öll á sömu hugmyndafræðinni, að efla eftirlit með 

sjúklingum og styðja viðbrögð starfsfólks við versnandi ástandi þeirra (Odell o.fl., 2009). Tilgangur 
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teymisins er að flytja sérfræðiþekkingu sem sjúklingur hefur þörf fyrir að rúmi hans (Institute for 

Healthcare Improvement, e.d.). Það er virkjað þegar hjúkrunarfræðingur eða læknir kemur auga á 

versnandi ástand sjúklingsins (Cioffi, Conway, Everist, Scott og Senior, 2010; Pittard, 2003; Radeschi 

o.fl., 2015) eða telur öryggi hans ógnað (Cioffi, Conwayt, Everist, Scott og Senior, 2009). Teymin eru 

talin mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi sjúklinga á bráðalegudeildum (Considine og Botti, 2004; Gao 

o.fl., 2007; Pittard, 2003). Teymið tryggir öryggi með því að veita sjúklingnum tímalega og viðeigandi 

meðferð frá sérfræðingum sem hafa reynslu í meðhöndlun mikið veikra sjúklinga (Buist o.fl., 2002; 

Buist, 2008; Hillman o.fl., 2005; Jenkins og Lindsey, 2010; Shapiro o.fl., 2010; Sharek o.fl., 2007) og 

lækka því dánartíðni (Cioffi o.fl., 2009; Jenkins og Lindsey, 2010). Teymið aðstoðar við mat (Gao o.fl., 

2007; Prytherch, Smith, Schmidt og Featherstone, 2010) og meðferð sjúklingsins (Buist, 2008; Jenkins 

og Lindsey, 2010; Odell o.fl., 2009), að gera ástand hans stöðugt eða flytja hann á gjörgæsludeild 

(Donaldson o.fl., 2009; Jenkins og Lindsey, 2010; Radeschi o.fl., 2015). Einnig getur aðkoma 

teymisins komið í veg fyrir gjörgæsluinnlagnir eða endurlífgunartilraunir hjá deyjandi sjúklingum (Buist 

o.fl., 2002; Tirkkonen o.fl., 2013). Almennt eru það hjúkrunarfræðingar og læknar sem sinna 

viðkomandi sjúklingi sem virkja teymið (Cioffi o.fl., 2010; Crispin og Daffurn, 1998; Radeschi o.fl., 

2015) og byggist ákvörðun um það á stigun sem gerð er með mati á ákveðnum breytum og betur 

verður fjallað um síðar. Þá eru töluleg gildi fyrir frávik í lífsmörkum lögð saman og fyrirfram ákveðið 

gildi gefur til kynna að ástæða sé til að virkja teymið (Donohue og Endacott, 2010; Gao o.fl., 2007). 

Ákvörðun um að virkja teymið getur einnig verið byggð á því að starfsmaður hafi sérstakar áhyggjur af 

sjúklingi (Buist o.fl., 2002; Crispin og Daffurn, 1998). Sums staðar hefur verið gefin heimild fyrir því að 

aðstandendur geti virkjað teymið hafi þeir áhyggjur af ástandi sjúklingsins eða jafnvel að sjúklingarnir 

geti gert það sjálfir (Gerdik o.fl., 2010; Winters o.fl., 2013). Sá möguleiki byggir á niðurstöðum 

rannsókna sem sýna að sjúklingar finna gjarnan þegar ástand þeirra versnar án þess að geta skýrt þá 

upplifun fyrir heilbrigðisstarfsmanni. Einnig þekkir fjölskyldan sjúklinginn á annan hátt en heilbrigðis-

starfsmaður og á því auðveldara með að greina ákveðnar breytingar á ástandi hans (Odell o.fl., 2009). 

1.3.1 Ávinningur gjörgæsluteyma 

Skiptar skoðanir eru um hvort gjörgæsluteymi uppfylli sett markmið og skili tilætluðum árangri (Buist 

o.fl., 2002; Gazarian o.fl., 2010; Priestley o.fl., 2004; Winters, Pham og Pronovost, 2006) og erfitt er að 

rannsaka raunverulegan ávinning þess. Ekki hafa komið fram óyggjandi sannanir sem sýna fram á 

nauðsyn gjörgæsluteyma (Chan o.fl., 2010; McGaughey o.fl., 2007). Þar sem háværar kröfur eru um 

að öryggi sjúklinga á sjúkrahúsum sé tryggt og brugðist sé við versnandi ástandi sjúklinga í tíma er 

hætta á að formlegur stuðningur sé þróaður og innleiddur án þess að árangur hans sé rannsakaður. 

Þá er tilgangurinn aðeins að mæta kröfum um aukið öryggi sjúklinga sem fyrst (Winters o.fl., 2006). 

Þrátt fyrir að jákvæð áhrif gjörgæsluteymis virðist augljósari eftir því sem teymin eru í boði á fleiri 

stöðum hefur þessi ávinningur ekki verið samhljóma í rannsóknum (Gao o.fl., 2007; Winters o.fl., 

2013). Flestar eru rannsóknirnar afturvirkar og lýsandi, með lítil úrtök og meta árangur eftir innleiðingu 

gjörgæsluteymis (McGaughey o.fl., 2007). Áreiðanleiki og réttmæti þeirra rannsókna hafa mælst lág 

(Gao o.fl., 2007). Algengar breytur sem hafa verið metnar eru tíðni endurinnlagna á gjörgæsludeild, 

hjartastoppa og ótímabærra andláta. Þessar breytur birta aðeins hluta af heildarmyndinni þar sem 

tímalegt inngrip hjá sjúklingi með versnandi sjúkdómsástand getur leitt til styttri gjörgæslulegu en ella 
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hefði orðið og færri inngripa í meðferð hans. Ætla má að það sé einnig ásættanlegur árangur 

(Endacott o.fl., 2007; Pittard, 2003), bæði varðandi öryggi sjúklinga og útgjöld í heilbrigðiskerfinu. Í 

rannsóknum eru breyturnar sjaldan metnar bæði fyrir og eftir innleiðingu gjörgæsluteymis ásamt því að 

sjaldan er nefnt hvort tekið sé tillit til annarra áhrifabreyta eins og mönnunar eða vinnuálags á deild 

(Gao o.fl., 2007). 

Sé aðeins tekið mið af þeim rannsóknum sem skoða tíðni atvika, ótómabærra andláta og hjarta-

stoppa eru ekki sterkar ábendingar fyrir innleiðingu og notkun gjörgæsluteyma (McGaughey o.fl., 

2007). Rannsóknarniðurstöður eru misvísandi en hafa sýnt fram á allt að 70% fækkun hjartastoppa og 

22% fækkun ótímabærra andláta (Buist o.fl., 2002; Davies o.fl., 2014; Rothschild o.fl., 2008; Sharek 

o.fl., 2007; Tirkkonen o.fl., 2013). Aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á marktækan mun við tilkomu 

teymisins (Gerdik o.fl., 2010; Winters o.fl., 2006). MERIT-rannsóknin er eina tvíblinda rannsóknin (e. 

randomized study) sem gerð hefur verið á innleiðingu gjörgæsluteymis og sýndi hún ekki fram á 

marktækan mun á fyrrnefndum breytum (Hillman o.fl., 2005). Buist (2008) bendir á að þrátt fyrir að 

MERIT-rannsóknin hafi ekki sýnt fram á fækkun atvika þá hafi sjúklingur í helmingi atvika sem áttu sér 

stað á rannsóknartímabilinu uppfyllt skilyrði fyrir því að gjörgæsluteymi væri virkjað en starfsfólk ekki 

fylgt verkferlum og virkjað teymið. Það sé því ekki hægt að álykta að tilvist gjörgæsluteymis dragi ekki 

úr alvarlegum atvikum heldur sé það vegna ágalla í verklagi á deildum sem þjónustan skilar ekki 

tilætluðum árangri. Í rannsókn Gerdik o.fl. (2010) var ekki marktækur ávinningur af aðkomu teymisins 

fyrr en bætt var við heimild fyrir því að fjölskylda sjúklings virkjaði teymið.  

Þær rannsóknarbreytur sem notaðar hafa verið við rannsóknir á gjörgæsluteymum og nefndar eru 

hér að framan eru líklegar til að gefa aðeins óbeinar vísbendingar eða skekktar niðurstöður (Winters 

o.fl., 2013). Skekkjur í rannsóknunum verða meðal annars vegna þess að skráðum meðferðar-

takmörkunum fjölgar við aðkomu teymisins og því getur tíðni andláta án endurlífgunartilrauna aukist. 

Það getur leitt til jákvæðra niðurstaða sé árangur teymisins aðeins metinn í fjölda endurlífgunartilrauna 

en neikvæðra sé hann metinn í tíðni andláta. Einnig eru breyturnar oft túlkunaratriði svo sem hvenær 

sjúklingur er í raun við það að deyja og hvað eru ófyrirséð atvik. Forsendur þess að teymi er virkjað 

geta verið misjafnar á milli rannsókna og byggja oft á innsæi hjúkrunarfræðinga og faglegri dómgreind 

þeirra (Winters o.fl., 2013). Rannsóknir á viðfangsefninu eru einnig erfiðar þar sem erfitt er að meta 

hvort ávinningur sé raunverulega til kominn vegna aðkomu teymisins eða þeirrar fræðslu og breyttu 

starfshátta sem eiga sér stað við innleiðingu teymisins (Winters o.fl., 2006; Winters o.fl., 2013). Það er 

þó misjafnt milli sjúkrahúsa hvernig innleiðingaferlið er og hve mikla fræðslu það innifelur (Winters o.fl., 

2013). Þessu hafna þó Sharek o.fl. (2007) en teymi þeirra náði árangri við að fækka hjartastoppum án 

formlegrar fræðslu við innleiðingu þess. Einnig hefur árangur gjörgæsluteymis þeirra haldist stöðugur 

þrátt fyrir mannabreytingar og bendir það til að árangurinn megi frekar þakka störfum teymisins. Annar 

ávinningur af innleiðingu gjörgæsluteymis er að skráning þeirra upplýsinga sem fást við eftirlit batnar. 

Skráning lífsmarka batnaði til muna í rannsókn Chen o.fl. (2009) og í rannsókn Ryan o.fl. (2004) 

tvöfaldaðist skráning á öndunartíðni ásamt því að formlegt eftirlit var aukið. Aukin skráning og mat á 

sjúklingum getur verið ávinningur fræðslu við innleiðingu teymis en mögulega er ástæðan sú að 

hjúkrunarfræðingar og læknar vilja bæta skráningu til að geta betur rökstutt áhyggjur sínar þegar þeir 

virkja teymið (Chen o.fl., 2009). Hjúkrunarfræðingar gera sér jafnframt grein fyrir því að mikilvægt er að 
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gjörgæsluteymi hafi aðgang að greinargóðum upplýsingum um sjúklinginn þegar það kemur í vitjun 

(Benin o.fl., 2012). 

Ólíklegt verður að teljast að endanleg niðurstaða fáist í deilur um hver raunverulegur ávinningur sé 

af aðkomu gjörgæsluteymis og hverju hann má þakka. Rannsóknir virðast erfiðar í framkvæmd og 

flestar byggja þær á veikri aðferðafræði. Ekkert samhæft mælitæki hefur verið þróað og erfitt er að 

útiloka hinar ýmsu áhrifabreytur þegar rannsóknir eru framkvæmdar. Þrátt fyrir skort á góðum 

rannsóknum er mælt með að sjúkrahús hafi gjörgæsluteymi til staðar. Líklega hefur sá augljósi 

ávinningur sem fagfólk telur teymin hafa þar áhrif (Winters o.fl., 2006). Nú til dags er gjörgæsluteymi 

talinn besti kosturinn til að bæta upp fyrir vandamál sem skapast vegna ófullnægjandi aðstæðna til að 

veita eftirlit (McGaughey o.fl., 2007). Mikilvægt er að meta ekki aðeins fyrrnefndar hlutlægar breytur í 

rannsóknum heldur meta líka áhrif gjörgæsluteymis á starfsumhverfi, starfsálag og öryggi sjúklinga. 

Viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga og lækna ásamt líðan þeirra í starfi eru að auki áhugaverðar 

nýjar rannsóknarbreytur. Nokkrar slíkar rannsóknir á ávinningi af innleiðingu gjörgæsluteyma hafa 

verið gerðar á síðastliðnum árum og verður fjallað um þær síðar. Einnig er mikilvægt að finna nýjar 

nálganir til að meta þau áhrif sem formlegur stuðningur hefur á starfsfólk á legudeildum. 

1.3.2 Mat á alvarleika veikinda 

Lífsmarkamælingar hafa alla tíð verið hluti af eftirliti sjúklinga (Ahrens, 2008). Lífsmörk er sá þáttur 

sem hjúkrunarfræðingar og læknar reiða sig einna mest á við mat á sjúklingum (Endacott o.fl., 2007). 

Tímaleg viðbrögð við breytingum á lífsmörkum geta haft mikil áhrif á hvernig sjúklingi reiðir af (Chalfin, 

Trzeciak, Likourezos, Baumann og Dellinger, 2007). Þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar mæli lífsmörk 

reglulega eru slíkar mælingar gjarnan ekki forgangsatriði í störfum þeirra (Endacott o.fl., 2012) og 

skráningu þeirra víða ábótavant (Endacott o.fl., 2007; Hillman o.fl., 2005; Jonsson o.fl., 2011; McBride, 

Knight, Piper og Smith, 2005; Ryan o.fl., 2004; Tirkkonen o.fl., 2013). Upplýsingarnar eru því oft ekki 

aðgengilegar en gjörgæsluteymi treysta á þær upplýsingar sem skráðar hafa verið. Það getur því tafið 

störf eða dregið úr árangri þeirra séu lífsmarkamælingar eða niðurstöður úr mati á sjúklingi ekki 

skráðar á viðeigandi hátt (Chen o.fl., 2009). Þar sem sjúklingar eru tengdir við sírita og því með 

stöðuga vöktun lífsmarka er skráning þeirra betri. Þrátt fyrir síritavöktun þeirra sjúklinga er gjörgæslu-

teymi sjaldnar virkjað við alvarleg frávik í lífsmörkum (Tirkkonen o.fl., 2013). Ástæðan er sú að læknum 

getur fundist síritavöktunin fullnægjandi meðferð og því ekki þörf á ráðgjöf gjörgæsluteymis (Smith og 

Poplett, 2002). 

Stigun bráðveikra hefur verið þróuð til að hjálpa hjúkrunarfræðingum og læknum við mat á þeim 

upplýsingum sem þeir safna og uppgötva versnandi ástand sjúklinga í tíma (Cuthbertson o.fl., 2007; 

Donohue og Endacott, 2010; Gao o.fl., 2007). Stigunin hefur jafnframt reynst bæta skráningu 

lífsmarkamælinga (McBride o.fl., 2005; Ryan o.fl., 2004). Þannig nýtist stigun bráðveikra til stuðnings 

við eftirlit (Day og Oldroyd, 2010). Hjúkrunarfræðingar nota sjaldan stigun bráðveikra að eigin 

frumkvæði heldur er hún frekar notuð við reglubundið eftirlit sé það hluti af verklagi deildar (Ludikhuize 

o.fl., 2011). Margar mismunandi útgáfur stigunar bráðveikra eru nú í notkun (Cuthbertson o.fl., 2007; 

Day og Oldroyd, 2010; Gao o.fl., 2007; Smith, Prytherch, Schmidt og Featherstone, 2008) en 

uppbyggingin er svipuð (Smith o.fl., 2008). Stiguninni er ætlað að hjálpa starfsmanni við að meta 
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ástand sjúklingsins með því að meta ákveðin frávik í lífeðlisfræðilegum gildum, svo sem lífsmörkum 

(Cioffi, 2000; Day og Oldroyd, 2010; Donohue og Endacott, 2010; McGaughey o.fl., 2007; Smith o.fl., 

2006). Misjafnt er hvaða lífeðlisfræðilegu gildi eru metin við stigun bráðveikra (Davies o.fl., 2014; Gao 

o.fl., 2007) og hvort metin séu eitt eða fleiri gildi (Winters o.fl., 2013). Algengt er að fjórar til sex breytur 

séu metnar en til eru kvarðar með allt að þrjátíu breytur. Almennt er talið betra að meta fleiri breytur en 

færri (Cuthbertson o.fl., 2007). Ástæða þess að við stigun eru nokkrar breytur metnar er að breyting á 

einu lífsmarki gefur sjaldnast heildarmynd af ástandi sjúklingsins og því er mikilvægt að leggja saman 

breytingar til að fá heildræna mynd af sjúklingnum. Breytur sem notaðar eru við stigun eru atriði sem 

gjarnan eru metin við reglubundið eftirlit og ætti stigun því ekki að vera tímafrek (Day og Oldroyd, 

2010). Lagt er til í klínískum leiðbeiningum National Institute of Clinical Excellence (2007) að metnar 

séu breyturnar hjartsláttartíðni, öndunartíðni, slagbils (e. systolic) blóðþrýstingur, meðvitundarástand, 

súrefnismettun og líkamshiti. Þetta eru jafnframt algengustu breyturnar sem notaðar eru við stigun 

bráðveikra (Smith o.fl., 2008). Einnig er nokkuð algengt að þvagútskilnaður sé meðal breytanna (Day 

og Oldroyd, 2010). Gefin eru stig fyrir frávik frá grunngildum sem teljast innan eðlilegra marka og 

stigafjöldi gefur vísbendingar um ástand sjúklings (Smith o.fl., 2008; Williams, Newman, Jones og 

Woodard, 2011) eða hvort líkur eru á að það versni (Ryan o.fl., 2004). Stigafjöldi er lagður saman og 

heildarstig fengin. Sé ástand sjúklings stöðugt og lífsmörk innan viðmiðunarmarka fær sjúklingur núll 

stig (Day og Oldroyd, 2010). Mismunandi er hve mörg stig fást fyrir frávik og hvaða viðbragða er krafist 

(Smith o.fl., 2008). Viðbrögðin miða að því að koma í veg fyrir að ástand sjúklings verði verra 

(McGaughey o.fl., 2007; Smith o.fl., 2006). Gefi stigafjöldi vísbendingar um að ástand sjúklingsins sé 

alvarlegt er í flestum tilfellum lagt til að gjörgæsluteymi sé virkjað. Lægri stigun getur krafist aukins 

eftirlits hjúkrunarfræðings eða mats læknis (Day og Oldroyd, 2010; Smith o.fl., 2008). Það að stigun sé 

ekki samræmd milli stofnana getur gert starfsfólki sem starfar á fleiri en einum stað erfitt fyrir að meta 

sjúklinga ásamt því að leiða mögulega til vanmats á aðstæðum sé stigafjöldi vegna frávika lágur. Það 

gerir rannsakendum einnig erfitt fyrir þegar bera á saman skilmerki útkalla gjörgæsluteyma á ólíkum 

stofnunum (Jones, Drennan, Hart, Bellomo og Web, 2012). 

Helsti ókostur stigunar bráðveikra er að áreiðanleiki og réttmæti eru ýmist lág eða mat skortir. Það 

gefur vísbendingar um að starfsfólki geti yfirsést versnandi ástand sjúklings noti það aðeins stigun 

bráðveikra við mat sitt (Gao o.fl., 2007). Einnig virðist stigun bráðveikra skorta sértækni (Cuthbertson 

o.fl., 2007; Smith o.fl., 2008) og stöðlun eða ítarlegt mat í raunverulegum aðstæðum (Cuthbertson 

o.fl., 2007). Niðurstöður rannsókna eru misvísandi um hvort fylgni sé á milli stigafjölda annars vegar 

og gjörgæsluinnlagna eða dánartíðni sjúklinga hins vegar. Rannsóknarniðurstöður eru allt frá því að 

sýna ekki fram á bætt afdrif sjúklinga eða fjölgun gjörgæsluinnlagna (Subbe, Davies, Williams, 

Rutherford og Gemmell, 2003) yfir í jákvæða fylgni við þörf fyrir aukna meðferð og dánartíðni (Goldhill, 

McNarry, Mandersloot og McGinley, 2005). Það er því mikilvægt að stigun sé notuð til viðbótar við 

faglega dómgreind starfsmannsins (Gao o.fl., 2007) og sem leiðbeining við ákvörðun um frekari 

meðferð (Cuthbertson o.fl., 2007). Gerðar hafa verið ýmsar útfærslur stigunar til að auka sértækni með 

misjöfnum árangri. Að bæta við breytu sem gefur stig fyrir að sjúklingur sé eldri en 65 ára bætti ekki 

sértækni í rannsókn Prytherch o.fl. (2010) en sértækni jókst í sömu rannsókn ef auka stig var gefið fyrir 

lækkaða súrefnismettun þrátt fyrir súrefnisgjöf. Mikilvægt er að hafa í huga að stigun bráðveikra getur 
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verið ákjósanleg til að meta sjúklinga á legudeildum en mögulega ekki hentað öðrum hópum t.d. 

öldruðum eða sjúklingum með langvinna sjúkdóma (Day og Oldroyd, 2010). Á Landspítala kallast 

kvarðinn Stigun bráðveikra sjúklinga og samanstendur af sex breytum. Á sumum kvörðum má finna, til 

viðbótar við lífeðlisfræðileg gildi, möguleika á að virkja gjörgæsluteymi hafi starfsmaður sérstakar 

áhyggjur af ástandi sjúklingsins (Bunkenborg, Poulsen, Samuelson, Ladelund og Åkeson, 2015; Jones 

o.fl., 2006). Algengara er að hjúkrunarfræðingar en aðrir starfsmenn vísi til þessa möguleika þegar 

gjörgæsluteymi er virkjað (Cioffi o.fl., 2009; Williams o.fl., 2011). Sú breyta er einnig til staðar á Stigun 

bráðveikra sjúklinga sem notuð er á Landspítala. 

Í klínískum leiðbeiningum National Institute of Clinical Excellence (2007) er ráðlagt að allir 

sjúklingar á legudeildum séu metnir reglulega með stigun bráðveikra og niðurstöður nýttar til 

ákvörðunar um tíðni eftirlits og inngripa. Líklega mætti auka líkur á að hjúkrunarfræðingar uppgötvuðu 

versnandi ástand sjúklinga og auka þannig öryggi þeirra með vinnureglum um reglubundna stigun 

(Ludikhuize o.fl., 2011). Hjúkrunarfræðingar virðast hins vegar oft ekki gera sér grein fyrir mikilvægi 

reglubundinnar stigunar (Donohue og Endacott, 2010). Fræðsla um stigun bráðveikra eykur ekki 

líkurnar á að sjúklingar séu metnir samkvæmt henni (Ludikhuize o.fl., 2011) og hjúkrunarfræðingar 

nota stigun bráðveikra gjarnan seint í ferlinu og sjaldnar en þeir ættu þrátt fyrir að hafa fengið formlega 

fræðslu (Donohue og Endacott, 2010). Í rannsókn Bunkenborg o.fl. (2015) kom fram að sjái hjúkrunar-

fræðingar faglega tengingu og tilgang með stiguninni eru þeir líklegri til að fylgja verkferlum um 

meðferð og inngrip. Í rannsókn Ryan o.fl. (2004) leiddi reglubundin notkun á stigun bráðveikra til þess 

að starfsfólk fékk aukið sjálfstraust við mat og forgangsröðun verkefna. Einnig leiddi hún til þess að 

yngri hjúkrunarfræðingar töldu sig hafa leyfi til að setja mat á sjúklingum sem voru í hættu á bráðri 

versnun framar öðrum verkum. Jafnframt kom fram að starfsandi batnaði, áhugi starfsfólks á starfi sínu 

jókst, aukin hæfni við að forgangsraða tíma starfsmanns og meðferð sjúklinga kom fram, minni kvíði 

starfsmanna og aukið sjálfstæði við ákvarðanatöku. Reglubundin stigun sjúklinga getur leitt til þess að 

gæði og tíðni eftirlits með sjúklingum batni ásamt samskiptum starfsstétta í bráðaaðstæðum 

(Ludikhuize o.fl., 2014; Ludikhuize o.fl., 2011; Ryan o.fl., 2004). Þess ber þó að gæta að mikilvægt er 

að fylgja niðurstöðum stigunar ekki í blindni. Nýgræðingar í hjúkrun eiga erfiðara með að koma auga á 

að ástand sjúklings sé alvarlegt séu stig ekki nægjanlega mörg til að virkja gjörgæsluteymi. Þannig 

bíða þeir frekar eftir að ástand sjúklings versni og stigum fjölgi til að kalla eftir aðstoð og virkja því 

gjörgæsluteymi seint (Cuthbertson o.fl., 2007). 

1.3.3 Viðhorf til gjörgæsluteyma 

Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki við að kalla til aðstoð í tíma (Minick 

og Harvey, 2003; Shever, 2011) og bjarga þannig sjúklingum frá alvarlegum afleiðingum atvika 

(Benner, 1984). Allir hjúkrunarfræðingar, óháð hve mikilli reynslu þeir búa yfir, eru viljugir að þiggja 

stuðning í flóknum aðstæðum. Stuðningurinn getur verið margþættur og er gjörgæsluteymi aðeins einn 

þeirra þátta (Purling og King, 2012) en hjúkrunarfræðingar eru sú starfsstétt sem oftast virkjar slíkt 

teymi (Bagshaw o.fl., 2010; Donaldson o.fl., 2009; Salamonson o.fl., 2006). Til að auka árangur 

teymisins er mikilvægt að starfsfólk deilda sé sátt við tilvist þess og störf (Buist, Harrison, Abaloz og 

Van Dyke, 2007). Auknar líkur eru á að starfsfólk sé jákvætt gagnvart starfi og aðkomu teymisins ef 



  

28 

það kemur sjálft að tilfellum sem teymið sinnir (Sarani o.fl., 2009). Hjúkrunarfræðingar eru jákvæðari 

gagnvart teyminu en læknar (Radeschi o.fl., 2015; Sarani o.fl., 2009). Ástæða þess felst í mun á 

störfum stéttanna en hjúkrunarfræðingar sinna færri sjúklingum í einu og veita samfelldari þjónustu. 

Þannig kunna þeir frekar að meta og nýta sér þau skjótu viðbrögð sem teymið sýnir (Sarani o.fl., 

2009). Einnig eru læknar og hjúkrunarfræðingar á skurðdeildum líklegri til að nýta sér teymið 

(Radeschi o.fl., 2015). Rannsóknir hafa þó sýnt að meirihluti starfsfólks telur ávinning af teyminu, það 

auki öryggi sjúklinga og veiti starfsfólki stuðning (Bagshaw o.fl., 2010; Donaldson o.fl., 2009; 

Halvorsen o.fl., 2007; Jones o.fl., 2006; Kiely o.fl., 2011; Salamonson o.fl., 2006; Sarani o.fl., 2009; 

Shapiro o.fl., 2010). Kostir teymisins, að mati starfsfólks, eru að þar fæst tafarlaus aðstoð, snemmbær 

inngrip og eftirlit er aukið, deildir fá stuðning og aðgengi að sérfræðiráðgjöf er gott. Þannig eykst 

öryggistilfinning hjúkrunarfræðinga þegar þeir eru á vakt (Azzopardi o.fl., 2011; Benin o.fl., 2012; 

Salamonson o.fl., 2006) og þeir upplifa sig hafa rödd sem þeir höfðu ekki þegar eldri boðleiðir voru til 

staðar (Benin o.fl., 2012). Hjúkrunarfræðingar hafa tjáð létti, betri líðan, ánægju með ákvörðun sína að 

virkja teymið og aukið sjálfstraust eftir aðkomu teymisins (Donaldson o.fl., 2009; Shapiro o.fl., 2010). 

Teymið nær stjórn á bráðaaðstæðum og veitir aukinn mannskap (Shapiro o.fl., 2010; Williams o.fl., 

2011). Þannig gefur aðkoma teymisins starfsfólki deilda jafnframt tækifæri til að veita öðrum 

sjúklingum í þeirra umsjá eftirlit. Sá kostur á sérstaklega við á kvöldin og á nóttunni þegar færra 

starfsfólk er við störf (Benin o.fl., 2012; Shapiro o.fl., 2010). Aðkoma teymisins gefur hjúkrunar-

fræðingum og deildarlæknum einnig tækifæri til að læra af sérfræðingum og telja hjúkrunarfræðingar 

að fagleg færni þeirra aukist fái þeir tækifæri til að starfa með gjörgæsluteyminu (Azzopardi o.fl., 2011; 

Benin o.fl., 2012; Sarani o.fl., 2009; Williams o.fl., 2011). Gjörgæsluteymi eykur upplifað sjálfstæði 

hjúkrunarfræðinga, eflir notkun þeirra á innsæi, þekkingu á aðstæðum og ástandi sjúklinga sinna 

(Williams o.fl., 2011). 

Árangursrík og sterk gjörgæsluteymi hafa góða leiðtoga, skilmerki til virkjunar eru skýr og starfsfólk 

hefur fengið viðeigandi þjálfun og þekkir störf teymisins. Starfsfólk sem virkjar slíkt teymi finnur 

stuðning og á jákvæð samskipti við meðlimi teymisins. Jafnframt vita hjúkrunarfræðingar að öll símtöl 

eru viðeigandi, áhyggjur þeirra af sjúklingnum eru virtar og yfirmenn deildarinnar styðja þá í að virkja 

teymið. Þar sem teymið er skilgreint sem veikt eru hjúkrunarfræðingar ekki vissir um hvort virkja eigi 

gjörgæsluteymi, endurlífgunarteymi eða vakthafandi lækni til að fá tafarlausa aðstoð fyrir sjúklinginn. 

Þá hafa hjúkrunarfræðingarnir einnig áhyggjur af neikvæðu viðmóti yfirmanna sinna vegna óþarfa 

virkjana teymisins (Donaldson o.fl., 2009). Jákvæð leiðtogahegðun frá gjörgæsluteyminu er lykilþáttur 

til að hámarka stuðning og árangur teymisins og stuðla að jákvæðri þróun á starfsemi deilda (Ryan 

o.fl., 2004). Með því að byggja upp getu starfsfólks á legudeildum við að sinna mikið veikum 

sjúklingum eru hjúkrunarfræðingar styrktir í krefjandi starfi og þannig myndast stöðugleiki meðal þeirra. 

Þannig getur tilvist gjörgæsluteymis leitt til faglegri starfa á legudeildum (Adams, Lugsden, Chase, 

Arber og Bond, 2000), aukið starfsánægju (Jones o.fl., 2006) og bætt starfsaðstæður hjúkrunar-

fræðinga (Kiely o.fl., 2011). Í rannsókn Benin o.fl. (2012) minnkaði starfsmannavelta eftir tilkomu 

árangursríks gjörgæsluteymis. Sé ímynd og aðkoma teymisins jákvæð eru meiri líkur á að það sé 

virkjað versni ástand sjúklinga. Þeir hjúkrunarfræðingar sem vanir eru störfum öflugs teymis vilja hafa 

aðgang að því í daglegum störfum en þar sem teymið er ekki árangursríkt sér starfsfólk ekki tilgang 



  

29 

með að virkja teymið (Shapiro o.fl., 2010). Hafi hjúkrunarfræðingur unnið með öflugu og jákvæðu 

gjörgæsluteymi eru litlar líkur á að hann ráði sig á sjúkrahús sem ekki býður upp á slíkan stuðning 

(Sarani o.fl., 2009; Shapiro o.fl., 2010). Það er því mikilvægt að reynt sé eftir fremsta megni að 

viðhalda jákvæðri ímynd gjörgæsluteymis. 

1.3.4 Þættir sem hafa áhrif á hvort gjörgæsluteymi er virkjað 

Þrátt fyrir að stigunarkerfi og gjörgæsluteymi hafi verið innleidd til að styðja við eftirlit mikið veikra 

sjúklinga er teymið ekki alltaf virkjað þó stigun gefi tilefni til (Hillman o.fl., 2005; Jones o.fl., 2006; 

Williams o.fl., 2011). Ástæður þess má meðal annars finna í of fáum lífsmarkamælingum og skorti á 

skráningu í sjúkraskrá, ófullnægjandi skilningi starfsfólks eða röngu mati á aðstæðum, skorti á 

sjálfstrausti til að auka eftirlit eða hræðslu við gagnrýni (Hillman o.fl., 2005; Jones o.fl., 2006; 

Rothschild o.fl., 2008; Smith, 2010). Hafi teymið áður metið sjúkling eða fyrsta meðferð verið hafin á 

deild, t.d. með súrefnisgjöf, líður lengri tími þar til teymið er virkjað (Tirkkonen o.fl., 2013). Einnig getur 

það dregið úr því að teymið sé virkjað telji hjúkrunarfræðingur sjúkling ekki hafa augljósan ávinning af 

aðkomu teymisins. Til að auka líkur á að gjörgæsluteymi sé virkjað er mikilvægt að starfsmaður þekki 

fyrirboðaeinkenni, geri sér grein fyrir alvarleika þeirra og að ástand sjúklings þurfi að bæta (Davies 

o.fl., 2014). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að reyndir hjúkrunarfræðingar séu líklegri til að virkja 

gjörgæsluteymi getur tilhneiging til að hafa trú á að ráða við aðstæðurnar leitt til þess að teymið sé 

ekki virkjað (Davies o.fl., 2014). Skortur á starfsfólki, t.d. á nóttunni og um helgar, eða læknar sem 

þekkja ekki sérstaklega til sjúklingsins eru meðal þeirra þátta sem koma í veg fyrir að meðferð sé veitt 

í tíma (Cioffi, 2000; Endacott o.fl., 2007). Hjúkrunarfræðingar og læknar geta einnig verið tregir til að 

kalla eftir aðstoð reyndari hjúkrunarfræðings eða læknis (Crispin og Daffurn, 1998; Rothschild o.fl., 

2008). Það getur leitt til seinkunar í meðhöndlun sjúklingsins og mögulega alvarlegri afleiðingum atviks 

(Cioffi o.fl., 2006; Gazarian o.fl., 2010). Einnig eru dæmi um að teymið sé virkjað til að aðstoða vegna 

reynsluleysis vakthafandi læknis (Jones o.fl., 2006). Virkt gjörgæsluteymi er háð því að hjúkrunar-

fræðingar og læknar virki teymið telji þeir tilefni til (Chen o.fl., 2009). 

Með fræðslu um hlutverk teymisins og reglulegri stigun sjúklinga má fjölga útköllum gjörgæslu-

teymis (Buist o.fl., 2002). Fræða þarf um viðeigandi viðbrögð við fyrirboðaeinkennum og að eldri og 

hefðbundnari boðleiðir geti verið óviðeigandi, jafnvel lífshættulegar, fyrir mikið veikan sjúkling með 

versnandi sjúkdómsástand. Með því að hringja fyrst í unglækni í stað þess að virkja gjörgæsluteymi 

lengist tíminn þar til sjúklingurinn fær viðeigandi meðferð (Crispin og Daffurn, 1998). Algengt er að 

hjúkrunarfræðingar telji réttara að hafa samband við vakthafandi lækni en gjörgæsluteymi (Azzopardi 

o.fl., 2011; Bagshaw o.fl., 2010; Jones o.fl., 2006). Unglæknar og nýgræðingar í hjúkrun hafa frekar 

samband við vakthafandi sérfræðilækni en gjörgæsluteymi (Buist o.fl., 2002; Radeschi o.fl., 2015) og 

hjúkrunarfræðingar virkja teymið síður ef vakthafandi læknir er mótfallinn því (Buist o.fl., 2002). 

Hvernig hjúkrunarfræðingar bregðast við bráðum uppákomum og hvenær þeir sækja aðstoð fer eftir 

eðli deildar, tíma dags og hæfni hjúkrunarfræðingsins (Halvorsen o.fl., 2007). Sé vafi á hvort virkja eigi 

teymið leita óreyndir hjúkrunarfræðingar gjarnan til reyndari hjúkrunarfræðinga eftir áliti (Cioffi, 2000). 

Reyndir hjúkrunarfræðingar eru vissari í sinni sök og sækja fastar að fá aðstoð (Andrews og 

Waterman, 2005) en óreyndir hjúkrunarfræðingar bíða frekar eftir að aðstoð berist (Cox o.fl., 2006).  
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Það hversu auðvelt er að virkja gjörgæsluteymið getur valdið togstreitu milli lækna og 

hjúkrunarfræðinga. Togstreitan minnkar þó gjarnan þegar lengra líður frá innleiðingu teymisins og það 

hefur fest sig í sessi. Til eru dæmi um að hjúkrunarfræðingar biðjist afsökunar á að virkja teymið og 

þeir telji lækna líta á það sem ósigur að þurfa ráðgjöf annarra fagaðila (Benin o.fl., 2012). Einnig 

kemur fyrir að hjúkrunarfræðingar fái skammir eða athugasemdir frá læknum um að í sumum tilfellum 

sé óviðeigandi að virkja teymið (Benin o.fl., 2012; Salamonson o.fl., 2006) og læknar telji teymið 

stundum ofnotað (Azzopardi o.fl., 2011). Til staðar er hræðsla við að fá gagnrýni fyrir að kalla eftir 

aðstoð (Smith, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að allt að 8% forðast að virkja gjörgæsluteymi vegna 

hræðslu við gagnrýni á hvernig þeir höfðu sinnt sjúklingnum og allt að 40% vegna hræðslu við 

gagnrýni á að sjúklingur væri í raun ekki nægjanlega veikur til að virkja teymið. (Azzopardi o.fl., 2011; 

Bagshaw o.fl., 2010; Jones o.fl., 2006; Radeschi o.fl., 2015). Í rannsókn Sarani o.fl. (2009) fann 

helmingur hjúkrunarfræðinga fyrir spennu í samskiptum stéttanna eftir að hafa virkjað gjörgæsluteymi 

þrátt fyrir mótmæli læknis. Séu læknar mótfallnir því að gjörgæsluteymi sé virkjað veikir það stöðu 

þess (Donaldson o.fl., 2009). Mikilvægt er að það teljist ekki gengið fram hjá hefðbundnum boðleiðum 

að virkja teymið (Shapiro o.fl., 2010). Andrews og Waterman (2005) greina frá því að stigun bráðveikra 

gefi hjúkrunarfræðingum á legudeildum vald til að kalla eftir aðstoð og það auki sjálfstraust þeirra. 

Aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna að hjúkrunarfræðingar séu kvíðnir og óvissir hvort kalla eigi eftir 

aðstoð í bráðaaðstæðum. Sú líðan er óháð starfsreynslu og starfsaldri. Þeir hafa áhyggjur af hvort þeir 

geri rétt og eru hræddir um að líta út fyrir að vera fáfróðir (e. stupid) fyrir framan lækna. Hjúkrunar-

fræðingar leita jafnvel eftir áliti annarra hjúkrunarfræðinga eða sjá hvort ástand sjúklingsins versni enn 

frekar áður en gjörgæsluteymi er virkjað (Cioffi, 2000). 

Til að auka líkur á að gjörgæsluteymi sé virkjað þegar ástand sjúklings versnar er mikilvægt að 

ímynd þess sé jákvæð. Þannig gefa jákvæð viðbrögð teymismeðlima til kynna að alltaf sé ástæða til 

að virkja teymið telji deildarhjúkrunarfræðingur þörf á. Samvinna við lausn vandamála styrkir 

hjúkrunarfræðinga í að nýta gjörgæsluteymi (Williams o.fl., 2011). Að fá jákvæða niðurstöðu úr erfiðu 

tilfelli gefur einnig tilefni til að virkja teymið aftur við síðari uppákomur (Shapiro o.fl., 2010). Byggi 

hjúkrunarfræðingur kall sitt á innsæi eru viðbrögð teymisins ýmist á þá leið að það styrkir eða letur 

hjúkrunarfræðinginn til að hringja aftur í svipuðum aðstæðum. Mikilvægt er að menning stofnunar sé 

slík að starfsmaður upplifi aldrei gagnrýni fyrir að virkja teymið (Salamonson o.fl., 2006; Smith, 2010). 

Starfsumhverfi á að vera styðjandi og ekki sé litið á það sem vandamál að teymið sé virkjað teljist 

ástand sjúklings ekki lífshættulegt (Shapiro o.fl., 2010). Þar sem sterk gjörgæsluteymi eru til staðar 

finna hjúkrunarfræðingar fyrir stuðningi við að virkja teymið, þeir fá jákvætt viðmót meðlima teymisins 

þegar það mætir og hrós fyrir að grípa snemma inn í versnandi ástand sjúklingsins. Einnig fá þeir 

tækifæri til að ræða meðferð sjúklingsins og læra af meðlimum teymisins (Donaldson o.fl., 2009). 

Markviss fræðsla fyrir innleiðingu gjörgæsluteymis eykur einnig jákvæðni starfsfólks gagnvart tilvist 

þess og líkurnar á að það sé virkjað (Radeschi o.fl., 2015). Neikvæð viðbrögð meðlima 

gjörgæsluteymis leiða til þess að hjúkrunarfræðingar efast um færni sína og hika við að kalla eftir 

aðstoð í svipuðum aðstæðum (Williams o.fl., 2011). Í rannsókn Azzopardi o.fl. (2011) reyndist nærri 

fjórðungur hjúkrunarfræðinganna hafa fengið neikvæð viðbrögð frá meðlimum gjörgæsluteymis. 

Hjúkrunarfræðingar, sérstaklega nýgræðingar, geta verið hræddir um að líta út fyrir að vera ekki starfi 



  

31 

sínu vaxnir kalli þeir teymið til (Azzopardi o.fl., 2011; Cioffi, 2000; Ranse og Arbon, 2008). Þessi 

tilfinning kemur frekar fram ef neikvæðar athugasemdir koma frá reyndu starfsfólki og þeim sem þeir 

telja til fyrirmynda (Ranse og Arbon, 2008). Hræðsla við skammir og áminningar hefur líka komið fram 

hjá nýgræðingum og leiðir til þess að þeir leita seinna aðstoðar vegna breytinga á lífsmörkum sjúklings 

(Cioffi o.fl., 2006). 

1.4 Eftirgæsla sjúklinga 

Sjúklingar sem útskrifast af gjörgæsludeildum eru í aukinni hættu á hnignandi ástandi og alvarlegum 

atvikum (Chaboyer, Thalib, Foster, Ball og Richards, 2008; Department of Health, e.d.) og er stór hluti 

útkalla gjörgæsluteymis til þessa hóps (Ball, Kirkby og Williams, 2003; Watson o.fl., 2006). Hjúkrunar-

þarfir þessara sjúklinga eru flóknar og ekki er hægt að gera ráð fyrir því að hjúkrunarfræðingar á 

legudeildum hafi þekkingu, færni og tíma til að sinna þessum flóknu þörfum (Chaboyer, 2006). Óljóst 

er hvort ástæðu versnunar á ástandi þessa sjúklingahóps megi rekja til ófullnægjandi meðferðar á 

legudeild eða ótímabærrar útskriftar af gjörgæsludeild (Tirkkonen o.fl., 2013). Á undanförnum árum 

hafa komið fram leiðbeiningar um sérstakt eftirlit, svokallaða eftirgæslu, sem veita á sjúklingum sem 

útskrifast af gjörgæsludeild (Department of Health, e.d.; National Institute of Clinical Excellence, 

2007). Slíkri þjónustu er ætlað að auka öryggi sjúklinga (Ball o.fl., 2003; Endacott, Eliott og Chaboyer, 

2009; Strahan, McCormick, Uprichard, Nixon og Lavery, 2003; Watson o.fl., 2006) og koma í veg fyrir 

endurinnlagnir á gjörgæsludeild með tímalegum inngripum og fullnægjandi meðferð sjúklingsins 

(Alberto o.fl., 2014; Department of Health, e.d.; Williams o.fl., 2010). Einnig er talið að eftirgæsla geti 

dregið úr álagi á gjörgæsludeildir, kostnaði í heilbrigðiskerfinu (Chaboyer, Thalib, Foster og Elliott, 

2006), styrkt og bætt aðlögun sjúklings og fjölskyldu hans á nýrri deild (Chaboyer, 2006) og flýtt fyrir 

bata sjúklings (Strahan o.fl., 2003).  

Líkt og með gjörgæsluteymi eru til ýmsar útfærslur af eftirgæslu og byggja þær ekki allar á sömu 

hugmyndafræði en þjónustan hefur mótast af auknum bráðleika sjúklinga, skorti á færni starfsfólks á 

legudeildum við eftirlit og ófullnægjandi úrræðum fyrir mikið veika sjúklinga (Chaboyer, Gillespie, o.fl., 

2005). Eftirgæsla er yfirleitt framkvæmd af hjúkrunarfræðingi (Barbetti og Choate, 2003), gjarnan 

sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun (Endacott og Chaboyer, 2006), en getur einnig verið framkvæmd af 

reynslumiklum hjúkrunarfræðingum með reynslu af gjörgæsludeild, vöknun eða hágæsludeild (Watson 

o.fl., 2006). Gjörgæsluhjúkrunarfræðingar þykja tilvaldir til að sinna eftirgæslu vegna þeirrar 

sérfræðiþekkingar sem þeir búa yfir. Að manna eftirgæslu með hjúkrunarfræðingum með fjölbreyttan 

bakgrunn í stað gjörgæsluhjúkrunarfræðinga eingöngu getur bætt samskipti við deildarhjúkrunar-

fræðinga og stuðlað að árangursríkri eftirgæslu (Watson o.fl., 2006). Stundum er eftirgæslu sinnt af 

teymi starfsfólks sem sinnir þá bæði eftirgæsluhlutverki og ráðgjöf sem gjörgæsluteymi (e. outreach 

team) (Ball o.fl., 2003; Richardson o.fl., 2004). Í þessu verkefni er vísað til eftirgæslu sem eftirgæslu 

gjörgæsluhjúkrunarfræðings. Samkvæmt Lovísu Baldursdóttur sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun og 

frumkvöðli í innleiðingu eftirgæslu á Landspítala hófst eftirgæsla á Landspítala við Hringbraut árið 

2007. Eftirgæsla á Landspítala í Fossvogi hófst árið 2012 samkvæmt Rannveigu J. Jónasdóttur 

sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun og hönnuði eftirgæslu í Fossvogi. 



  

32 

Eftirgæsla hefst við útskrift af gjörgæsludeild og á fyrsta heimsóknin sér stað innan sólarhrings (Ball 

o.fl., 2003; Eliott o.fl., 2008; Endacott o.fl., 2010). Algengt er að sjúklingi sé veitt þjónusta þangað til að 

eftirgæsluhjúkrunarfræðingur metur að ástand sjúklings sé orðið nægjanlega stöðugt og ekki sé þörf á 

frekari stuðningi (Ball o.fl., 2003; Eliott o.fl., 2008; Williams o.fl., 2010). Eftigæsla er þó að lágmarki 

veitt í þrjá sólarhringa (Endacott o.fl., 2010). Þessi breytileiki í uppbyggingu þjónustunnar leiðir til þess 

að erfitt er að bera saman rannsóknir á viðfangsefninu (Ball o.fl., 2003; Chaboyer, Foster, Foster og 

Kendall, 2004; Endacott o.fl., 2009). Hlutverk eftirgæslu snýr að starfsfólki, sjúklingi og aðstandendum 

hans. Eftirgæsluhjúkrunarfræðingur veitir starfsfólki stuðning og fræðslu ásamt því að stuðla að 

samstarfi milli gjörgæslu- og legudeilda (Barbetti og Choate, 2003; Chaboyer, Foster, Kendall, o.fl., 

2004; Chaboyer, Foster, Foster, o.fl., 2004; Eliott o.fl., 2008; Richardson o.fl., 2004; Williams o.fl., 

2010). Eftirgæsla flytur gjörgæslumeðferð að rúmi sjúklingsins eftir þörfum. Einnig stuðlar hún að 

árangursríkum flutningi sjúklings á legudeild (Chaboyer, Foster, Kendall, o.fl., 2004; Eliott o.fl., 2008; 

Williams o.fl., 2010), styður við aðlögun hans að breyttu umhverfi á nýrri deild og stuðlar að samfellu í 

meðferð hans (Chaboyer, Kendall, Kendall og Foster, 2005). Jafnframt fræðir og styður eftirgæslu-

hjúkrunarfræðingur sjúkling og aðstandendur eftir þörfum (Chaboyer, Foster, Foster, o.fl., 2004; Eliott 

o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingar sem sinna eftirgæslu þróa leiðbeiningar um eftirgæslu og ramma um 

starfsvettvang sinn (Chaboyer, Foster, Foster, o.fl., 2004). Slíkur hjúkrunarfræðingur nýtir meiri hluta 

tíma síns í umönnun sjúklings og aðstandenda og aðeins broti hans í stuðning, fræðslu og ráðgjöf til 

starfsfólks (Alberto o.fl., 2014; Williams o.fl., 2010). Helstu verkefni hans tengjast sérhæfðri meðferð 

tengdri öndunarvegi (Alberto o.fl., 2014; Eliott o.fl., 2008; Pirret, 2008; Williams o.fl., 2010) og hjarta- 

og æðakerfi (Eliott o.fl., 2008) ásamt kvíðastillingu sjúklings og aðstandenda við flutning af gjörgæslu-

deild (Chaboyer, Foster, Foster, o.fl., 2004). Eftirgæsla stuðlar einnig að auknu öryggi sjúklinga með 

snemmbærum flutningi á gjörgæsludeild versni ástand hans en hjúkrunarfræðingar á legudeildum telja 

að oft eigi sá flutningur sér stað of seint sé eftirgæsla ekki til staðar (Watson o.fl., 2006). Flytjist 

sjúklingur fyrr á gjörgæsludeild en ella getur það stytt dvalartíma hans þar og eykur líkur á að hann lifi 

til að útskrifast af sjúkrahúsinu (Eliott o.fl., 2008; Watson o.fl., 2006). 

1.4.1 Ávinningur eftirgæslu 

Þegar ávinningur af eftirgæslu sjúklinga sem útskrifast af gjörgæsludeild er skoðaður er mikilvægt að 

hafa í huga að eftirgæslan byggir ekki alltaf á sömu hugmyndafræðinni. Þannig er mismunandi hver 

verkefni eftirgæsluhjúkrunarfræðings eru og hvaða ábyrgð hann ber (Eliott o.fl., 2008). Líkt og með 

rannsóknir á gjörgæsluteymum hafa flestar rannsóknir á árangri eftirgæslu verið megindlegar og 

erfiðar í framkvæmd. Mun færri rannsóknir hafa verið gerðar á árangri eftirgæslu en árangri gjörgæslu-

teyma en niðurstöður þeirra eiga það sameiginlegt að vera misvísandi um ávinninginn (Chaboyer, 

2006; Endacott o.fl., 2010; McGaughey o.fl., 2007). Breytur sem rannsóknir á eftirgæslu hafa metið 

eru meðal annars fjöldi legudaga á sjúkrahúsi, lifun sjúklinga, tíðni atvika og tíðni endurinnlagna á 

gjörgæsludeild (Endacott o.fl., 2007; Pittard, 2003). Þrátt fyrir óljósan ávinning eftirgæslu er þjónustan 

nú innleidd í auknum mæli (Chaboyer, 2006). Rannsóknarniðurstöður hafa sýnt fram á marktæka 

fækkun endurinnlagna á gjörgæsludeild (Doric og Duke, 2011; Pirret, 2008) og lækkun dánartíðni en 

einnig lengdan legutíma sjúklings á sjúkrahúsi (Priestley o.fl., 2004) Ástæða þess er líklega sú að 

sjúklingar sem áður létust liggja lengur á sjúkrahúsi en áður og ná bata. Aðrar rannsóknir hafa ekki 
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sýnt marktækan mun á fyrrnefndum breytum (Eliott o.fl., 2008; Williams o.fl., 2010) en ætla má að 

ávinningurinn sé mestur fyrir þá sjúklinga sem hafa flókin heilsufarsvandamál og miklar hjúkrunarþarfir 

(Eliott o.fl., 2008).  

Eftirgæsluhjúkrunarfræðingurinn kemur með sérfræðiþekkingu og tækni til sjúklingsins þar sem 

hann liggur á legudeild. Það leiðir til að gjörgæsluteymi er virkjað fyrr ef þörf er á sem getur aukið lifun 

sjúklinga en getur einnig dregið úr óþarfa útköllum gjörgæsluteymis þar sem hjúkrunarfræðingurinn er 

fær um að leysa vandamálið (Doric og Duke, 2011). Hafa þarf í huga að mögulega getur tíðni 

endurinnlagna aukist þar sem fyrr er gripið inn í og sjúklingur fluttur á gjörgæslu sé þörf á (Green og 

Edmonds, 2004). Rannsóknir á viðfangsefninu eru því flóknar og erfitt að útiloka áhrifabreytur. Það er 

því mikilvægt að finna leiðir til að meta raunveruleg áhrif og ávinning eftirgæslu (Williams o.fl., 2010). 

Fáar eigindlegar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim stuðningi sem eftirgæsla veitir starfsfólki á 

legudeildum. Ávinningur eftirgæslu fæst með fjölþættum stuðningi hennar. Þannig er fræðsla veitt til 

starfsfólks sem sinnir mikið veikum sjúklingum, faglegt álit er veitt og brugðist er við fyrirboða-

einkennum versnandi ástands (Tirkkonen o.fl., 2013). Í rannsókn Athifa o.fl. (2011), sem fól í sér níu 

rýnihópa alls 139 hjúkrunarfræðinga, kunnu hjúkrunarfræðingar vel að meta bætt samstarf við 

gjörgæsludeildir og breytt verklag eftir innleiðingu eftirgæslu sjúklinga. Þeir höfðu einnig betri skilning á 

hlutverki eftirgæsluhjúkrunarfræðings eftir formlega innleiðingu. Rannsókn Chaboyer, Kendall, o.fl. 

(2005) fól í sér djúpviðtöl við tíu hjúkrunarfræðinga á legudeildum. Niðurstöður þar voru samhljóma 

niðurstöðum Athifa o.fl. (2011) þar sem hjúkrunarfræðingarnir kunnu að meta þá fræðslu og stuðning 

sem eftirgæsluhjúkrunarfræðingur veitti. Það átti sérstaklega við hjá hjúkrunarfræðingum með litla 

starfsreynslu. Hjúkrunarfræðingar í rannsóknunum voru almennt ánægðir með þann stuðning sem 

eftirgæsluhjúkrunarfræðingur veitti (Athifa o.fl., 2011; Chaboyer, Kendall, o.fl., 2005). 

1.4.2 Viðhorf til eftirgæslu 

Til að hámarka árangur eftirgæslunnar er mikilvægt að þjónustan sé þróuð í samstarfi við hjúkrunar-

fræðinga á deildum (Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005; Richardson o.fl., 2004). Gæta þarf þess að 

eftirgæsla sé viðbót en ekki endurtekning á þeirri meðferð sem veitt er á legudeildum (Arts, Francke og 

Hutten, 2000). Bráðleiki sjúklinga, vinnuálag á deild, samsetning mönnunar og hvernig staðið er að 

útskrift sjúklings af gjörgæsludeild hefur áhrif á hvernig deildarhjúkrunarfræðingar upplifa þann 

stuðning sem eftirgæsluhjúkrunarfræðingur veitir (Chaboyer, Gillespie o.fl., 2005). Yngri hjúkrunar-

fræðingar og hjúkrunarfræðingar á deildum þar sem sjaldan koma upp atvik tengd versnandi ástandi 

sjúklinga eru síður meðvitaðir um þann stuðning sem eftirgæsla getur veitt (Richardson o.fl., 2004). 

Mikilvægt er að kynna vel og minna reglulega á þjónustu eftirgæslu svo starfsfólk sem sinnir mikið 

veikum sjúklingum leiti til eftirgæsluhjúkrunarfræðings ef ástand sjúklings versnar (Alberto o.fl., 2014). 

Til að bæta hjúkrun sjúklinga með flóknar þarfir þarf að auka færni starfsfólks (Chaboyer, Gillespie, 

o.fl., 2005; Richardson o.fl., 2004). Hjúkrunarfræðingar eru almennt ánægðir með stuðning eftirgæslu 

(Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005; Richardson o.fl., 2004; Watson o.fl., 2006) og jákvæðir gagnvart 

þjónustunni (Watson o.fl., 2006). Þeir telja færni sína og þekkingu aukast eftir aðkomu eftirgæslu 

(Richardson o.fl., 2004; Watson o.fl., 2006) og upplifa aukinn stuðning og ráðgjöf. Þeir telja einnig 

samræður við eftirgæsluhjúkrunarfræðing hjálplegar, auka færni sína og leiða til þess að meðferð sé 
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veitt í samræmi við nýjustu leiðbeiningar og rannsóknarniðurstöður (Richardson o.fl., 2004). Sjúklingar 

og aðstandendur (Ball o.fl., 2003) ásamt læknum hafa einnig lýst ánægju með eftirgæslu (Green og 

Edmonds, 2004). Eftirgæsla greiðir fyrir útskrift sjúklinga af gjörgæsludeild þegar þeir hafa ekki lengur 

þörf fyrir sérhæfða gjörgæslumeðferð. Með því að bæta útskrift eru meiri líkur á að rými verði fyrir 

mikið veika sjúklinga sem eru í þörf fyrir gjörgæsluinnlögn og dregið er úr líkum á að útskrift sjúklings 

sé gerð í flýti (Chaboyer o.fl., 2006). Með auknum fjölda mikið veikra sjúklinga á legudeildum er 

mikilvægt að eftirgæsluhjúkrunarfræðingur sé sýnilegur og kenni hjúkrunarfræðingum á deildum rétt 

handbrögð eftir þörfum (Richardson o.fl., 2004). Sú fræðsla er einstaklingshæfð og miðar að því að 

hjúkrunarfræðingur geti veitt sjúklingnum fullnægjandi hjúkrun (Green og Edmonds, 2004). Sérhæfð 

fræðsla til nýgræðinga í hjúkrun er sérstaklega mikilvægur hluti starfs eftirgæsluhjúkrunarfræðings 

(Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005). Að mati hjúkrunarfræðinga eykur eftirgæsla sjálfstraust þeirra til að 

skipuleggja meðferð mikið veikra sjúklinga og eykur færni við að leysa úr flóknum vandamálum eða 

bráðaaðstæðum. Vinnubrögð við flutning sjúklings batna þegar eftirgæsla er til staðar og hjúkrunar-

fræðingar bæði á legu- og gjörgæsludeild njóta góðs af. Hjúkrunarfræðingar telja einnig að upplifun 

fjölskyldu sjúklinga af útskrift af gjörgæsludeild verði jákvæðari og stuðli að betri fjölskylduhjúkrun á 

legudeildum (Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005). 

Hjúkrunarfræðingar á deildum hafa greint frá streitu þegar þeir taka á móti sjúklingi frá gjörgæslu-

deild. Þeir hafa áhyggjur af hvort þeir geti uppfyllt þarfir sjúklingsins, hvort þeir eigi þau tæki sem þarf 

til að hjúkra honum og stjórnendur hafa áhyggjur af hvort mönnun deilda sé fullnægjandi. Yngri 

hjúkrunarfræðingar finna frekar fyrir neikvæðum tilfinningum taki þeir við sjúklingi af gjörgæsludeild þar 

sem auknar líkur eru á að hann hafi flóknar hjúkrunarþarfir. Þessi hópur hjúkrunarfræðinga hefur þörf 

fyrir fræðslu til að auka færni sína við að sinna þeim flóknu þörfum sem mikið veikir sjúklingar hafa. 

Það þarf jafnframt að fræða gjörgæsluhjúkrunarfræðinga um þarfir hjúkrunarfræðinga á legudeildum. 

Fái gjörgæsluhjúkrunarfræðingar slíka fræðslu er betur hægt að koma til móts við hjúkrunarfræðing 

sem tekur við sjúklingnum og draga úr áhyggjum hans og streitu (Whittaker og Ball, 2000).  

Það að eftirgæsluhjúkrunarfræðingur geti aðlagað hlutverk sitt að sínum hugmyndum og sýn getur 

bæði verið jákvætt og neikvætt. Hann er fyrirmynd og árangur eftirgæslunnar byggir að miklu leyti á 

framkomu hans. Óskýrt hlutverk hans leiðir hins vegar til þess að starfsfólk deilda veit ekki hvers má 

vænta frá hverjum og einum eftirgæsluhjúkrunarfræðingi (Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005). Reyndir 

hjúkrunarfræðingar eru líklegir til að finna fyrir neikvæðum tilfinningum við aðkomu eftirgæslu. Þannig 

upplifa þeir að eftirgæslan treysti þeim ekki til að framkvæma verk, að þeir viti ekki hvað á að gera í 

aðstæðunum og að eftirgæslan grípi gjarnan fram fyrir hendur þeirra. Krefjist ástand sjúklings hins 

vegar sérhæfðrar meðferðar sem starfsfólk deildar hefur ekki þekkingu til að veita sér eftirgæslu-

hjúkrunarfræðingur um að veita meðferðina (Ball o.fl., 2003). Eftirgæsla dregur ekki úr vinnuálagi 

hjúkrunarfræðinga á deildum en er mikils metið úrræði þegar aðstoð vantar (Chaboyer, Gillespie, o.fl., 

2005). Hjúkrunarfræðingar á deildum geta upplifað skilningsleysi eftirgæslu þegar þeir reyna að sinna 

bæði hinum mikið veika sjúklingi sem og öðrum sjúklingum í sinni umsjá (Endacott og Chaboyer, 

2006). 
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1.5 Samantekt 

Undanfarin ár hefur bráðleiki sjúklinga sem liggja á almennum legudeildum aukist samhliða 

breytingum á þjónustu og starfsemi deilda. Áhersla hefur verið lögð á að veita starfsfólki á legudeildum 

stuðning með öryggi sjúklinga að leiðarljósi. Sjónum hefur verið beint að aukinni fræðslu til 

hjúkrunarfræðinga og lækna ásamt innleiðingu gjörgæsluteyma og eftirgæslu sjúklinga sem flytjast af 

gjörgæsludeildum. Markmið innleiðingar þessa formlega stuðnings er að efla eftirlit mikið veikra 

sjúklinga og auka öryggi þeirra. Til að ná hámarksárangri er mikilvægt að vita hver viðhorf þiggjenda 

þessa formlega stuðnings eru og fá þar með mat á gæðum þjónustunnar. Þróun mælitækis í þessu 

verkefni er upphaf markvissrar úttektar sem til stendur að gera á Landspítala. 
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2 Aðferðir 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um það ferli sem átti sér stað við þróun mælitækisins Viðhorf til GÁT 

og eftirgæslu. Þróun þess er forvinna fyrir rannsókn sem til stendur að framkvæma á Landspítala. Í 

kaflanum verður meðal annars fjallað um þróun, áreiðanleika og réttmæti mælitækisins og leiðir til að 

auka slíkt ásamt siðferðilegum álitamálum. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið verkefnisins var að þróa mælitæki sem ætlað er að meta upplifun hjúkrunarfræðinga og 

deildarlækna af stuðningi GÁT og eftirgæslu við eftirlit mikið veikra sjúklinga á Landspítala. Einnig að 

kanna hvort óskir væru um frekari stuðning sem þróa mætti á Landspítala. Ekki eru til erlend mælitæki 

sem mæla þær breytur sem ætlunin var að skoða. Því var nauðsynlegt að þróa mælitæki frá grunni og 

er þróuninni lýst skref fyrir skref í kafla 2.1.2. Benin o.fl. (2012) benda á að rétt væri að gera 

megindlega rannsókn á áhrifum þess að hafa gjörgæsluteymi til staðar á sjúkrahúsi og skoða þá 

huglægari breytur en notaðar hafa verið fram að þessu. Eins og áður hefur komið fram hafa tíðni 

hjartastoppa, óvæntra andláta og gjörgæsluinnlagna verið vinsælar breytur í rannsóknum á 

viðfangsefninu. Það samræmist markmiði höfundar og var mælitækið þróað með það í huga að það 

verði nýtt við megindlega rannsókn. Í slíkum rannsóknum eru notuð tölfræðileg gögn til að mæla, lýsa, 

prófa og sannreyna orsakasamband milli fyrirbæra. Ályktanir byggja síðan á að alhæft er um hópinn út 

frá þekkingu á einstaklingnum (Polit og Beck, 2008) og er sambandinu lýst á hlutlausan hátt (Agresti 

og Finlay, 2009). 

2.1.1 Þróun mælitækis 

Við þróun mælitækis fela fyrstu stigin í sér að ákvarða tilgang mælitækisins og markhóp. Einnig að 

skoða heimildir um efnið og þær breytur sem mælitækið getur innihaldið ásamt því að leita eldri 

mælitækja. Þannig er kannað hvers konar mælitæki eru til, hvort þörf er á nýju mælitæki og hvaða 

matsaðferðir hafa verið notaðar við rannsóknir á efninu. Þegar búið er að safna upplýsingum um efni 

og áhugaverðar breytur eru sett fram markmið og gerð mælikvarða ákvörðuð. Þegar mælitæki er byggt 

upp er sett fram verklýsing og atriði valin eftir því hvernig kvarða verið er að útbúa. Nauðsynlegt er að 

byrja á að skilgreina hugtök, bæði á hefðbundinn hátt og með aðgerðarbundinni (e. operational) 

skilgreiningu. Með aðgerðarbundinni skilgreiningu eru hugtök skilgreind þannig að þau megi nota til 

raunverulegra mælinga. Þannig lýsir skilgreining því hvernig hugtök eru mæld (Guðrún Árnadóttir, 

2003). 

Þegar búið er að safna saman atriðum þarf að yfirfara hvort þau séu skýr og í samræmi við 

markmið (Guðrún Árnadóttir, 2003), einnig hvort líklegt sé að allir svarendur skilji spurninguna og að 

orðalag hennar sé einfalt og skýrt. Gæta skal þess að spyrja aðeins um eitt efnisatriði í hverri 

spurningu og forðast spurningar með neitun. Neitun í spurningu þar sem svarkostir eru 

sammála/ósammála getur verið ruglandi. Þannig er hætt við að sá sem svarar í flýti geti misskilið 

spurninguna. Eins eru fullyrðingar með neitun ekki eins áreiðanlegar spurningar (Þorlákur Karlsson, 

2003). Yfirfara skal hvort svör við spurningum séu líkleg til að veita þær upplýsingar sem leitað er eftir 
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(Guðrún Árnadóttir, 2003). Gerð svarkosta á mælitæki er ekki minna mikilvæg en gerð spurninganna 

og gæta þarf þess að þeir séu tæmandi og ósamrýmanlegir. Likert-kvarði er raðkvarði sem metur eina 

vídd og við úrvinnslu fær hvert orð tölugildi. Likert-kvarði er algengasta form svara við lokuðum 

spurningum á raðkvarða. Fimm þrep er ákjósanlegur fjöldi til að fá fram dreifingu og miðjuþrep gefur 

þeim sem ekki eru harðir í afstöðu til málefnisins svarkost. Við gerð spurningalista getur verið 

mikilvægt að hafa opnar spurningar séu svarkostir ekki allir þekktir eða efni rannsóknar þess eðlis að 

ekki sé hægt að búa til fyrirfram ákveðna spurningu. Hafa þarf í huga að opnar spurningar reyna meira 

á þátttakanda og meira starf er að vinna úr slíkum spurningum. Mikilvægt er að hafa ekki svarkostinn 

veit ekki í netkönnunum þar sem rannsóknir hafa sýnt að sumir sem merkja við það svar hafa raun-

verulega skoðun á því sem spurt er um. Viti þátttakandi ekki svar við spurningunni sleppir hann henni 

og eru ósvaraðar spurningar meðhöndlaðar sem þátttakandi hafi merkt við veit ekki (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Þegar atriðin hafa verið sett niður er mikilvægt að fá mat sérfræðinga til að athuga innihalds-

réttmæti (e. content validity). Ásamt mati sérfræðinga er álit einstaklinga sem eru dæmigerðir fyrir 

þann hóp sem meta á einnig mikilvægt. Að því loknu eru atriði endurskoðuð eða búin til ný atriði í 

samræmi við ábendingar. Venjulega við lokaskref þróunar mælitækis er það lagt fyrir þátttakendur úr 

úrtaki sem forprófun. Sá hópur sem tekur þátt í forprófun þarf að vera einkennandi fyrir það úrtak sem 

mælitækið er ætlað fyrir. Hópurinn þarf að vera nógu stór til að stöku einstaklingar nái ekki að skekkja 

niðurstöðurnar og gagnrýni á mælitækið þarf að koma fram. Að því loknu er áreiðanleiki reiknaður út 

og atriðagreining gerð. Í samræmi við niðurstöður er mælitækið endurskoðað og verði miklar 

breytingar á mælitækinu er nauðsynlegt að gera aðra forprófun á þátttakendum úr dæmigerðu úrtaki. 

Þegar mælitækið reynist áreiðanlegt við forprófun og tekið hefur verið tillit til athugasemda er það 

tilbúið til notkunar við rannsóknir (Guðrún Árnadóttir, 2003). 

2.1.2 Gerð mælitækisins Viðhorf til GÁT og eftirgæslu 

Við þróun mælitækisins Viðhorf til GÁT og eftirgæslu var stuðst við leiðbeiningar í Handbók í aðferða-

fræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Eftir að hafa safnað og kynnt sér fræðilegt efni sem skrifað 

hefur verið um viðfangsefnið skilgreindi höfundur efnistök mælitækisins. Ákveðið var hvaða hugtök 

skyldi unnið með og hverju mælitækinu væri ætlað að mæla. Aðgerðarbundin skilgreining var hafin en 

ekki fullunnin fyrr en eftir endurgjöf fjögurra sérfræðinga í hjúkrun. Tilgangur mælitækisins var 

skilgreindur sem mælitæki sem meta ætti upplifun hjúkrunarfræðinga og deildarlækna af þeim 

stuðningi sem í boði er á Landspítala, stuðningi sem styður þá við að veita mikið veikum sjúklingum 

eftirlit. Markhópur var skilgreindur sem starfsmenn legudeilda Landspítala sem hafa eftirlit með mikið 

veikum sjúklingum og var úrtak rannsóknar skilgreint. Ekki höfðu fundist mælitæki sem féllu að 

skilgreiningu verkefnisins við heimildaleit og því ljóst að nauðsynlegt væri að þróa mælitæki frá grunni. 

Höfundur og sérfræðingur í gjörgæsluhjúkrun ákváðu sameiginlega að spurningakönnun væri æskilegt 

form mælitækis sem og hvaða breytur mælitækið skyldi innihalda. Höfundur hannaði spurningar út frá 

þeim breytum og innihélt mælitækið í upphafi 25 spurningar, þ.e. þrjár bakgrunnsspurningar, 11 

spurningar um upplifun af þjónustu GÁT og 11 spurningar um upplifun af þjónustu veitta af eftirgæslu-

hjúkrunarfræðingum. Svarkostir voru á fjögurra þrepa Likert-kvarða ásamt fimmta svarmöguleikanum 
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veit ekki þar sem við átti og opnum spurningum skyldi svarað með frjálsum texta. Höfundur hafði í 

huga að spurningar væru skýrar og notuð væru einföld orð. 

Höfundur og báðir leiðbeinendur hans yfirfóru og rýndu mælitækið, bæði spurningar og svarkosti. 

Ljóst var strax í upphafi að betra væri að hafa svarkosti á fimm þrepa Likert-kvarða í stað fjögurra 

þrepa en fleiri gildi leiða til þess að auknar líkur eru á dreifingu svara og þeir sem ekki eru harðir í 

afstöðu til málefnisins eru ekki neyddir til afstöðu (Þorlákur Karlsson, 2003). Svarkostum var því breytt 

við endurgjöf leiðbeinenda og svarmöguleikinn veit ekki jafnframt fjarlægður. Við val á bakgrunns-

breytum var haft í huga að ekki er hægt að bæta við breytum eftir á og að rannsóknir hafa sýnt að 

starfsaldur og reynsla hafa áhrif á viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga af stuðningi gjörgæsluteymis 

og eftirgæslu (Buist o.fl., 2002; Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005; Halvorsen o.fl., 2007; Radeschi o.fl., 

2015). Bakgrunnsbreytum var því fjölgað í fimm fyrir hjúkrunarfræðinga en fjórar fyrir deildarlækna. 

Næsta skref fól í sér að mælitækið var sent sérfræðingum í hjúkrun til yfirlesturs og fyrri sérfræði-

endurgjafar, en endurgjöf sérfræðinga í hjúkrun var veitt af tveimur hópum þeirra. Fyrri hópurinn 

samanstóð af fjórum sérfræðingum í hjúkrun og sá seinni af þremur sérfræðingum í hjúkrun. Í fyrri hóp 

voru tveir sérfræðingar í hjartahjúkrun sem hafa starfað lengi við hjúkrun mikið veikra hjartasjúklinga á 

legudeildum. Hinir tveir eru sérfræðingar í gjörgæsluhjúkrun, annar starfar á gjörgæsludeild Land-

spítala í Fossvogi og hannaði eftirgæslu sjúklinga í þeirri byggingu og hinn starfar á gjörgæsludeild 

Landspítala við Hringbraut og kom að innleiðingu GÁT. Endurgjöf þeirra lauk aðgerðarbundinni 

skilgreiningu hugtaka mælitækisins sem hafin var strax á upphafsstigum. Orðun flestra spurninga og 

fullyrðinga var breytt eftir endurgjöf þeirra þar sem þær þóttu of jákvæðar og gætu því leitt 

þátttakendur til ákveðinna svara. Þannig var fullyrðingunni „Ég tel að við þessar aðstæður hafi verið 

rétt að kalla eftir aðstoð GÁT“ breytt í „Ég tel að við þessar aðstæður hafi verið rétt/röng ákvörðun að 

kalla eftir aðstoð GÁT“ og „Hversu sátt/sáttur varst þú við þá lausn sem teymið kom með?“ breytt í 

„Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) varst þú við þá lausn sem GÁT kom með?“. Mikilvægt er að gæta 

jafnvægis svo spurningar innihaldi ekki neitun né hvetji til ákveðinnar svörunar. Þannig sýna þær 

spönn svarkvarðans og minnka líkur á að þátttakandi samþykki annan enda hans (Þorlákur Karlsson, 

2003). Þessar breytingar á spurningum voru fullunnar eftir endurgjöf seinni hóps sérfræðinga í hjúkrun 

og átti sér stað síðar. Á þessu stigi var einnig tekin ákvörðun um að þátttakendur miðuðu svör sín við 

síðustu aðkomu GÁT eða eftirgæslu og fyrirmælum þar um bætt í mælitækið. 

Næst var mælitækið lagt fyrir rýnihóp sem samanstóð af fimm hjúkrunarfræðingum á lyflækninga- 

og skurðlækningadeildum Landspítala við Hringbraut og tveimur deildarlæknum á lyflækningasviði. Í 

rýnihóp mælitækisins sem og við yfirlestur sérfræðinga í hjúkrun var notað markmiðsúrtak en þá velur 

rannsakandi úrtak sem hæfir markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Rýnihópurinn hittist utan vinnutíma þátttakenda og höfundar. Athugasemdir rýnihóps voru að 

mestu samhljóma athugasemdum sérfræðinga í hjúkrun sem veittu fyrri endurgjöf sérfræðinga og var 

orðun spurninga breytt enn frekar eftir því sem þörf var á. Á þessu stigi var leitast við að ekki væru til 

staðar spurningar eða fullyrðingar með orðalagi sem leitt gæti til misskilnings. Þannig taldist 

fullyrðingin „Það var auðvelt að kalla á GÁT“ ekki gera nægjanlega vel grein fyrir hvort það hefði verið 

auðvelt aðgengi að GÁT eða hvort það hefði verið auðveld ákvörðun að virkja GÁT. Óbreytt hefðu 

þátttakendur því getað túlkað spurninguna á ólíkan hátt og niðurstöðurnar því mögulega verið 
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skekktar. Úr varð að tvær spurningar voru unnar úr fyrri fullyrðingu og lýstu þær báðum túlkunum 

þátttakenda rýnihóps á fyrri fullyrðingu, þ.e. „Fannst þér það auðveld eða erfið ákvörðun að kalla á 

GÁT?“ og „Var auðvelt eða erfitt að nálgast upplýsingar um hvernig má kalla GÁT til?”. Eftir endurgjöf 

rýnihóps og sérfræðinga í hjúkrun var ákveðið að bæta við spurningum er varða formlega viðbótar-

fræðslu þátttakenda. Seinni endurgjöf sérfræðinga í hjúkrun kom frá tveimur sérfræðingum í hjúkrun 

skurðsjúklinga og einum sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun en allir taka þeir þátt í klínísku starfi á deildum 

og þekkja því aðkomu GÁT og eftirgæslu. Að því loknu áttu sér stað enn frekari breytingar á orðalagi 

spurninga og svarkosta mælitækisins. 

Að lokum var endanleg útgáfa mælitækisins tilbúin (sjá í fylgiskjali). Uppsetning mælitækisins tekur 

mið af því að áætlað er að leggja það fyrir sem netkönnun. Tekin var ákvörðun um að leggja 

mælitækið ekki fyrir þátttakendur til forprófunar þar sem úrtak rannsóknarinnar er lítið og hætt við að 

svörun verði minni hafi hluti úrtaksins svarað spurningunum áður. Í lokaútgáfu eru tvær spurningar 

sem vísa til þekkingar þátttakanda á því sem hann er að meta. Fullyrðingin „Ég tel mig vita hvað 

þjónusta GÁT felur í sér“ byggir á því að mismunandi er hvort starfsfólk þekkir þjónustu teymisins og 

hlutverk sitt þegar teymið veitir ráðgjöf (Azzopardi o.fl., 2011). Jafnframt er ein ástæða þess að teymið 

er ekki virkjað vanþekking á störfum þess (Rothschild o.fl., 2008). Nýgræðingar í hjúkrun eru einnig 

líklegri til að vera minna meðvitaðir um tilvist eftirgæslu og hvað hún felur í sér (Alberto o.fl., 2014; 

Richardson o.fl., 2004). 

Fjórar spurningar vísa til aðgengis að stuðningi GÁT og eftirgæslu. Dæmi um slíka spurningu er 

„Fannst þér það auðveld eða erfið ákvörðun að kalla á GÁT?“. Spurningarnar byggja á niðurstöðum 

rannsókna sem sýna að meðal ástæðna þess að gjörgæsluteymi sé ekki virkjað er hræðsla við 

gagnrýni (Azzopardi o.fl., 2011; Smith, 2010), mótmæli annarra starfsmanna (Kiely o.fl., 2011) eða 

óvissa um alvarleika aðstæðna (Azzopardi o.fl., 2011; Rothschild o.fl., 2008). Einnig geta 

spurningarnar varpað ljósi á hvort vankantar séu á aðgengi að upplýsingum um hvernig virkja má GÁT 

á Landspítala. Rannsóknir hafa sýnt að tafarlaus aðstoð er einn helsti kostur gjörgæsluteyma að mati 

þeirra sem virkja þau (Azzopardi o.fl., 2011; Benin o.fl., 2012; Salamonson o.fl., 2006). 

Tólf spurningar vísa til upplifunar þátttakanda af þeim stuðningi og ráðgjöf sem GÁT og eftirgæsla 

veita. Þar er meðal annars vísað til samskipta, stuðnings og þess lærdóms sem þátttakandi gæti hafa 

dregið af inngripinu. Dæmi um spurningar eru „Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) varst þú við þá lausn sem 

GÁT kom með?“ og „Framkoma hjúkrunarfræðingsins sem sinnti eftirgæslu einkenndist af fagmennsku 

og virðingu“. Spurningarnar byggja á rannsóknarniðurstöðum sem sýnt hafa fram á að neikvætt viðmót 

leiðir til þess að starfsmaður efast um færni sína og hikar í svipuðum aðstæðum að virkja 

gjörgæsluteymið. Jafnframt að styðjandi samskipti, samvinna við lausn vandamála (Williams o.fl., 

2011) og góð afdrif sjúklinga (Shapiro o.fl., 2010) styðja starfsmann við að leita oftar ráðgjafar 

gjörgæsluteymis. Mikilvægt er að halda jákvæðri ímynd teymis til að hámarka árangur þess og 

ávinning fyrir sjúklinga (Donaldson o.fl., 2009; Shapiro o.fl., 2010). Árangursrík gjörgæsluteymi 

einkennast af jákvæðum og styðjandi samskiptum, góðum leiðtoga (Donaldson o.fl., 2009; Ryan o.fl., 

2004) og auknum námstækifærum fyrir starfsfólk á deild (Williams o.fl., 2011). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að eftirgæsla er mikilvæg viðbótarþjónusta við sjúklinga og ættingja og stuðningur hennar er 

starfsfólki mikilvægur (Barbetti og Choate, 2003; Chaboyer, Foster, Kendall, o.fl., 2004; Chaboyer, 
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Foster, Foster, o.fl., 2004; Eliott o.fl., 2008; Richardson o.fl., 2004; Williams o.fl., 2010). Starfsfólk, 

sjúklingar og ættingjar eru almennt ánægðir með þann stuðning sem eftirgæsla veitir (Ball o.fl., 2003; 

Richardson o.fl., 2004). 

Spurt er um upplifun þátttakanda af eigin þætti við aðkomu GÁT og eftirgæslu í fimm spurningum. 

Dæmi um fullyrðingu er „Ég tel að við þessar aðstæður hafi verið rétt/röng ákvörðun að kalla eftir 

aðstoð GÁT“. Styðjandi samskipti við gjörgæsluteymi leiða til þess að starfsfólk finnur fyrir vissu um að 

hafa gert rétt með að virkja teymið (Donaldson o.fl., 2009) og mikilvægt er að starfsmaður upplifi ekki 

að hann hafi hringt að óþörfu (Salamonson o.fl., 2006; Shapiro o.fl., 2010; Smith, 2010). Í rannsókn 

Azzopardi o.fl. (2011) taldi tæplega helmingur þátttakenda teymið hafa verið virkjað of seint eða að 

starfsmaður hafi ekki gert sér grein fyrir alvarleika veikinda sjúklings. Einnig kom fram að um 40% 

hjúkrunarfræðinga höfðu verið beðnir um, af lækni, að virkja ekki teymið en aðrar rannsóknir hafa sýnt 

að læknar telja það síðri kost að virkja gjörgæsluteymi þegar brugðist er við versnandi ástandi 

sjúklings (Salamonson o.fl., 2006). 

Fimm spurningar vísa svo til öryggis, bæði öryggis sjúklinga og öryggistilfinningar þátttakanda en 

rannsóknum ber saman um að starfsfólk legudeilda telur gjörgæsluteymi og eftirgæslu auka öryggi 

sjúklinga (Donaldson o.fl., 2009; Halvorsen o.fl., 2007; Jones o.fl., 2006; Kiely o.fl., 2011; Richardson 

o.fl., 2004; Salamonson o.fl., 2006; Sarani o.fl., 2009; Shapiro o.fl., 2010; Watson o.fl., 2006) og stuðla 

að öryggistilfinningu í starfi (Azzopardi o.fl., 2011; Benin o.fl., 2012; Salamonson o.fl., 2006; Watson 

o.fl., 2006). Dæmi um slíka spurningu er „Skiptir þjónusta GÁT miklu eða litlu máli fyrir öryggi sjúklinga 

að þínu mati?“. 

Þrjár spurningar spyrja um þá formlegu viðbótarfræðslu sem veitt er á Landspítala til að auka færni 

hjúkrunarfræðinga og lækna við eftirlit sjúklinga. Dæmi um spurningu er „Er framboð á fræðslu um 

eftirlit með mikið veikum sjúklingum að miklu eða litlu leyti nægjanlegt á LSH?“. Höfundur og 

leiðbeinendur vænta þess að þannig megi varpa ljósi á hvort þau námskeið sem Landspítali býður upp 

á séu fullnægjandi, hvort auka þurfi fræðslu til að efla eftirlit mikið veikra sjúklinga og hvort breytinga á 

kennsluformi sé þörf. Ein af tillögum til að efla notkun gjörgæsluteyma felur í sér fræðslu til að fækka 

hamlandi þáttum (Buist o.fl., 2002; Salamonson o.fl., 2006).  

2.1.3 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki (e. reliability) vísar til þess að mælitæki mæli það sama við endurteknar mælingar (Kristján 

Kristjánsson, 2003; Polit og Beck, 2008) og að hve miklu leyti það gefur alltaf sömu niðurstöðu eða 

hve mikil samkvæmni er milli endurtekinna mælinga (Polit og Beck, 2008). Þannig vísar lítill 

áreiðanleiki til þess að tilviljanakenndir þættir hafi áhrif á niðurstöðuna og þá endurspeglar mælitækið 

verr þau atriði sem því er ætlað að mæla (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Við þróun mælitækisins var 

áreiðanleiki þess hafður í huga. Gætt var að orðalagi spurninga svo túlkun þátttakanda hefði ekki áhrif 

á svör hans ásamt því að fjölbreytni í úrtaki er ætlað að draga úr einsleitni svara. Einnig var þess gætt 

að svarkostir væru tæmandi og sköruðust ekki. Samkvæmt Finegan og Allen (1994) er alltaf til staðar 

tilhneiging hjá svarendum til að svara spurningalistum á þann hátt sem hann telur rannsakanda leita 

eftir. Sú tilhneiging er minni hjá svarendum netkannana en í öðrum tegundum kannana. Ákjósanlegt 

hefði verið að forprófa mælitækið með því að leggja það tvisvar fyrir sama hópinn með einhverju 
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millibili. Slíkt áreiðanleikapróf er kallað áreiðanleiki endurtekinnar prófunar (e. test-retest reliability), 

það metur ónákvæmni vegna breytinga á milli tímapunkta og lýsir þannig stöðugleika mælitækisins 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). Þar sem, að mati höfundar og leiðbeinenda, líkur voru á að svörun 

mælitækisins í rannsókn yrði minni var áreiðanleikapróf ekki framkvæmt að svo stöddu. Mikilvægt er 

þegar mælitækið verður notað við rannsókn að það verði jafnframt áreiðanleikaprófað. Þá væri 

ákjósanlegt að reikna alfastuðul (e. coefficient alpha) sem er þróaðri útgáfa á mælingu á innri áreiðan-

leika (e. internal consistency) og mælir einsleitni mælitækisins. Þar er mælitækið lagt fyrir í einu lagi og 

síðan aftur í tveimur hlutum og fylgni reiknuð milli þessara tveggja skipta. Alfastuðullinn gefur þannig 

meðaltal allra möguleika á að skipta matstækinu í tvo hluta (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Réttmæti (e. validity) vísar til þess hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað að mæla (Guðrún 

Árnadóttir, 2003; Polit og Beck, 2008). Mikilvægt er að meta bæði áreiðanleika og réttmæti. Þannig 

getur mælitæki verið mjög nákvæmt en ef það skortir réttmæti þá mælir það ekki það sem það á að 

mæla (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Réttmæti er oft í grunninn skipt í innra og ytra réttmæti. Innra 

réttmæti vísar til þess að hve miklu leyti óháða breytan hafi orsakað útkomuna en ekki aðrir þættir. 

Þannig vísar það til þess hve vel er hægt að álykta um orsakasambandið og hversu réttar rannsóknar-

niðurstöðurnar eru í raun (Polit og Beck, 2008). Þegar mælitækið verður notað er mikilvægt að hugað 

sé að leiðum til að auka réttmæti þess enn frekar. Þannig getur uppsetning netkönnunar aukið 

réttmæti mælitækisins sem notað er. Til dæmis má auka réttmæti með því að koma í veg fyrir að 

þátttakandi geti endurskoðað svör sín eða skoðað allar spurningar í upphafi (Schmidt, 1997) ásamt því 

að nota leiðir til að draga úr ófullnægjandi spurningalistum og láta aðeins eina spurningu birtast 

þátttakanda í einu (Evans og Mathur, 2005). Ytra réttmæti vísar til þess hve mikið alhæfingargildi 

niðurstöðurnar hafa á þýðið. Það er því mikilvægt í rannsóknum sem nýta á sem gagnreynda þekkingu 

að ytra réttmæti sé mikið (Polit og Beck, 2008). Til að auka ytra réttmæti þarf að hafa í huga að úrtakið 

endurspegli þýðið og valið sé rannsóknarsnið sem hentar þeim hópi sem rannsaka á (Evans og 

Mathur, 2005). Það hefur helst háð netkönnunum hve erfitt er að fá dæmigert úrtak og því getur þurft 

að fara varlega í að yfirfæra niðurstöður rannsókna á þýði (Van Selm og Jankowski, 2006). Fáist fleiri í 

úrtakið sem telja sig hafa hag af þátttöku t.d. hafa áhuga eða skoðun á ákveðnu málefni getur það 

skekkt niðurstöður og ógnað ytra réttmæti (Evans og Mathur, 2005). 

Til að fá innihaldsréttmæti (e. content validity) og sýndarréttmæti (e. face validity) mælitækisins 

veittu sjö sérfræðingar í hjúkrun við Landspítala endurgjöf. Innihaldsréttmæti vísar til þess hvort 

einstök atriði endurspegli það efni sem mælitækinu er ætlað að mæla (Guðrún Árnadóttir, 2003). Tveir 

sérfræðinganna starfa á gjörgæsludeildum og hafa komið að stofnun GÁT annars vegar og eftirgæslu 

hins vegar. Hinir hafa langa reynslu af hjúkrun mikið veikra sjúklinga ásamt því að virkja GÁT og sinna 

sjúklingum sem flust hafa af gjörgæsludeild á almenna legudeild. Einnig var rýnihópur fimm hjúkrunar-

fræðinga á legudeildum og tveggja reyndra deildarlækna á lyflækningasviði settur saman með sama 

markmið í huga. Álit einstaklinga, þar sem kemur fram hversu langan tíma tekur að svara spurninga-

listanum og hversu skýr atriðin og leiðbeiningarnar eru, er mjög mikilvægt skref ef verið er að leggja 

fyrir nýtt form af matstæki fyrir fólk (Guðrún Árnadóttir, 2003). Spurningum var breytt og orðalag 

lagfært í samræmi við ábendingar rýnihóps og sérfræðinga í hjúkrun og réttmæti mælitækisins þannig 
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aukið. Þróun mælitækis er langt og tímafrekt ferli og mikilvægt er að halda athugunum á réttmæti 

áfram í samræmi við aukna þekkingu á efnissviði mælitækisins (Guðrún Árnadóttir, 2003). 

2.1.4 Forprófun 

Eins og áður hefur komið fram er lokaskref við þróun mælitækis að leggja það fyrir ákveðinn hóp eða 

úrtak sem svipar til þess úrtaks sem mælitækið er ætlað fyrir. Þar sem mælitækið er þróað með 

hjúkrunarfræðinga og deildarlækna á legudeildum Landspítala í huga er bæði þýði og úrtak lítið og 

ekki hægt að finna annað sambærilegt úrtak til forprófunar. Þjónusta sambærileg GÁT og eftirgæslu er 

ekki til staðar á öðrum sjúkrahúsum á Íslandi og því var ekki möguleiki á að forprófa á öðrum hópi en 

hluta úrtaks. Höfundur og leiðbeinendur töldu að yrði mælitækið forprófað á hluta úrtaksins, sem yrði 

því að svara spurningalistanum bæði í forprófun og rannsókn, gæti það dregið úr svarhlutfalli í 

rannsókninni ásamt möguleika á að niðurstöðurnar skekktust við að hluti úrtaks hefði áður svarað 

spurningalistanum. Þar sem bæði þýði og úrtak er lítið kom ekki til greina, að mati höfundar og 

leiðbeinenda, að minnka úrtak rannsóknarhóps með því að skilgreina hluta hans sem úrtak til 

forprófunar. Því var ákveðið að eiginleg forprófun færi ekki fram heldur yrði spurningalistinn lagður fyrir 

rýnihóp eins og áður hefur komið fram. Rýnihópur er gjarnan notaður sem undanfari rannsóknar 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003) og kostir hans eru að þar má afla fjölbreyttra gagna 

frá mörgum aðilum á skjótan hátt (Sóley S. Bender, 2003). Rýnihópur hittist utan vinnutíma allra 

þátttakenda. Það tók þátttakendur 15-20 mínútur að svara spurningalistanum, einn þátttakandi taldi sig 

þó hafa svarað honum á um sjö mínútum. Ábendingar komu með lykilhugtök tveggja spurninga þar 

sem ekki var samræmi í hvernig þátttakendur túlkuðu spurninguna og leiddi sú mistúlkun til þess að 

svör þeirra voru annað hvort mjög jákvæð eða mjög neikvæð. Einnig komu fram fjórir svarmöguleikar 

við tveimur hálflokuðum spurningum og var rýnihópurinn sammála um mikilvægi þess að halda þeim 

spurningum hálflokuðum í stað þess að útbúa lokaðar spurningar. 

2.1.5 Fyrirlögn 

Mælitækið var hannað með það í huga að það verði lagt fyrir sem netkönnun. Því voru leiðbeiningar 

með könnuninni hafðar stuttar en nákvæmar og skýrar þar sem ekki er hægt að velta vöngum yfir svari 

eða fá nánari útskýringar þegar könnun verður send út (Evans og Mathur, 2005). Einnig er mikilvægt 

að spurningar séu skýrar og orðaðar á einfaldan hátt til að auka líkur á svörun (Polit og Beck, 2008). 

Haft var í huga að hönnun og útlit könnunar getur haft áhrif á hversu sönn eða rétt svör þátttakenda 

eru (Couper, Kapteyn, Schonlau og Winter, 2007). Einnig var haft í huga að minnka flækjustig 

spurningalistans þannig að aðeins birtust þær spurningar sem eiga við svarandann. Þannig fær sá 

sem svarar nei við fyrstu spurningu ekki sama framhald listans eins og sá sem svarar já. Þetta lætur 

listann virðast einfaldari og dregur úr líkum á villum (Evans og Mathur, 2005). Sem dæmi fá aðeins 

þeir þátttakendur sem hafa verið við störf þegar óskað var eftir ráðgjöf GÁT spurningar varðandi 

aðkomu teymisins. 

Áður hefur komið fram að mælitækið er þróað með úrtak hjúkrunarfræðinga og deildarlækna á 

legudeildum Landspítala í huga. Ástæða þess að mælitækið er þróað með þennan hóp í huga er að 

hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki við að kalla til aðstoð í tíma (Minick og Harvey, 2003; Shever, 

2011) og þessar stéttir sjá almennt um að virkja teymið þegar þörf er á (Cioffi o.fl., 2010; Crispin og 
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Daffurn, 1998). Þá eru þessir starfsmenn starfandi á legudeildum Landspítala þar sem stuðningur GÁT 

og eftirgæslu er í boði. Ástæða þess að deildarlæknar voru valdir sérstaklega úr hópi lækna er að 

sjaldgæfara er að unglæknar á kandidatsári virki gjörgæsluteymi (Buist o.fl., 2002) og teymið er 

gjarnan virkjað þegar sérfræðilæknir sjúklings er ekki tiltækur (Shapiro o.fl., 2010). Unglæknar staldra 

jafnframt oft stutt við á hverri deild og sviði og því var erfitt að útbúa bakgrunnsbreytur sem hentuðu 

bæði deildar- og unglæknum og koma í veg fyrir að einstök svör mætti rekja til ákveðins þátttakanda. 

Mælitækinu er ætlað að tengja ákveðnar breytur við starfsaldur sem læknir og starfsaldur á núverandi 

sviði og erfitt gæti reynst að fá slíka tengingu fram vegna þess rótleysis sem einkennir unglækna á 

fyrsta ári eftir útskrift. 

2.2 Leyfi 

Ekki var þörf á að sækja um formleg leyfi við þróun mælitækisins en sótt verður um tilskilin leyfi áður 

en rannsóknin verður framkvæmd. 

2.3 Siðferðileg álitamál 

Þegar vísindarannsóknir eru framkvæmdar þarf að hafa í huga að þær uppfylli siðferðilegar kröfur. Í 

heilbrigðisgreinum er yfirleitt miðað við fjórar höfuðreglur varðandi siðferði, þ.e. sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Fyrsta reglan er sjálfræðisreglan sem vísar til virðingar fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. 

Þannig er krafa um upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku þátttakenda. Sett eru mörk á 

framkomu rannsakanda gagnvart þátttakanda og rannsakanda skylt að upplýsa þátttakanda 

nægjanlega um eðli rannsóknar svo hann geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Einnig að 

þátttakanda sé heimilt að hafna eða hætta þátttöku án afleiðinga (Sigurður Kristinsson, 2003). Þessi 

regla verður höfð í huga þegar spurningalistinn verður kynntur þátttakanda. Þar sem stefnt er á að 

leggja mælitækið fyrir í formi netkönnunar hefur þátttakandi val um að hætta þátttöku þegar hann hefur 

lesið inngang og kynningu rannsóknarinnar. Reglan var einnig höfð í huga þegar haft var samband við 

þátttakendur í rýnihóp og óskað eftir þátttöku þeirra. Þeim var kynnt hvað verkefnið fæli í sér, tilgangi 

þess og markmiði ásamt tímasetningu og áætlaðri tímalengd rýnihóps. Jafnframt að ekki yrði unnið 

með persónugreinanleg gögn og að þátttakendum væri frjálst að mæta ekki í rýnihóp snerist þeim 

hugur varðandi þátttöku. Þeir sérfræðingar í hjúkrun sem beðnir voru um að veita endurgjöf höfðu 

einnig kost á að hafna þátttöku og fengu upplýsingar um markmið verkefnisins. 

Önnur reglan er skaðleysisreglan sem kveður á um að forðast skuli að valda skaða. Þannig má 

rannsókn ekki valda þátttakanda áhættu og ávinningur þarf að vera meiri en hugsanleg áhætta. 

Rannsakandi þarf að hafa í huga að þátttaka í rannsókninni samrýmist hagsmunum þátttakanda 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Við gerð mælitækisins var haft í huga að spurningar væru ekki til þess 

fallnar að valda þátttakanda hugarangri. Þannig er ólíklegt að spurningarnar valdi því að þátttakandi 

efist um eigin færni og viðbrögð sín við bráðum uppákomum. Einnig er ávinningur þátttakanda svo 

sannarlega til staðar þar sem líkur eru á að efla megi stuðning við hann í erfiðum aðstæðum í kjölfar 

rannsóknarinnar. Höfundur taldi þátttakendur í rýnihóp hafa hagsmuna að gæta með þátttöku sinni í 

rýnihópnum þar sem þeir nýta reglulega þann stuðning sem í boði er á Landspítala þegar þeir hafa 



  

45 

mikið veika sjúklinga í sinni umsjá. Höfundur telur einnig að sérfræðingar í hjúkrun hafi hagsmuni af að 

koma að þróun mælitækisins þar sem áreiðanlegt og réttmætt mælitæki getur gefið endurvarp á þá 

vinnu sem sérfræðingar í gjörgæsluhjúkrun lögðu á sig við innleiðingu formlegs stuðnings ásamt því 

að sérfræðingar í hjúkrun sem starfa á legudeildum hafa hagsmuni af að stuðningur við starfsfólk á 

þeirra deild sé góður. 

Þriðja reglan er velgjörðareglan og vísar hún til skyldunnar um að láta sem best af sér leiða og 

fórna sem minnstu við rannsóknina (Sigurður Kristinsson, 2003). Að mati höfundar hafa bæði 

sjúklingar sem liggja á Landspítala sem og hjúkrunarfræðingar og læknar hag af þeirri rannsókn sem 

mælitækið verður nýtt til. Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar leiði til að hægt verði að efla 

enn frekar þann góða stuðning sem nú þegar er í boði við eftirlit mikið veikra sjúklinga á Landspítala. 

Þátttakendur í rýnihóp og sérfræðingar í hjúkrun höfðu tækifæri til að hafa áhrif á uppbyggingu 

mælitækisins og um leið tækifæri til að bæta þá þjónustu sem í boði er á Landspítala. 

Fjórða reglan er réttlætisreglan og kveður hún á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að allir 

fái það sem þeir eiga skilið. Á regluna reynir þegar þátttakendur eru valdir og skoðað er hvað 

þátttakendur fá í skiptum fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2003). Þegar ákvarðað var fyrir hverja 

mælitækið er hannað var haft í huga að sá hópur sem óskað verður eftir að taki þátt er sá hópur sem 

hefur mikinn hag af að stuðningur við eftirlit mikið veikra sjúklinga sé góður. Þetta er sá hópur sem 

nýtir þjónustuna, kallar til GÁT, hefur samskipti við eftirgæsluhjúkrunarfræðing og sækir sér aukna 

fræðslu og þjálfun til að verða færari í að sinna eftirliti með sjúklingum sínum. Séu þessir þættir góðir 

má vænta þess að þátttakendur njóti góðs af því í sínu starfi. Þátttakendur í rýnihóp og sérfræðingar í 

hjúkrun fengu ekki greitt fyrir þátttöku og var þeim gerð grein fyrir því að þátttaka myndi krefjast tíma 

þeirra. Allir þátttakendur sýndu verkefninu áhuga og voru þátttakendur í rýnihóp sammála um að 

þátttaka hefði ekki verið þeim byrði þrátt fyrir að hún færi fram í frítíma þeirra. 

Við val á bakgrunnsspurningum var reynt að hafa í huga að þær væru til þess fallnar að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þannig var tekin ákvörðun um að unglæknar tækju ekki 

þátt þar sem fjölga þyrfti bakgrunnsbreytum og svarkostum við þeim og við það yrðu svör rekjanlegri. 

Jafnframt var ákveðið að spyrja ekki um kyn þátttakanda þar sem fáir hjúkrunarfræðingar eru karlkyns 

og sé spurt um kyn, starfsaldur og starfsdeild viðkomandi er rekjanleiki orðinn mjög mikill. Með fáum 

bakgrunnsbreytum sem hafa ekki of marga svarkosti er ætlunin að halda rekjanleika í lágmarki og 

stuðla að aukinni persónuvernd. 

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var við þróun mælitækisins Viðhorf til GÁT og 

eftirgæslu. Ýmislegt ber að hafa í huga þegar mælitæki er þróað svo sem val á spurningum, orðun 

þeirra og val á svarkostum. Þessir þættir hafa áhrif á hvort mælitækið reynist réttmætt og áreiðanlegt 

og niðurstöður rannsóknar komi til með að samræmast markmiði hennar. Mælitækið var ekki forprófað 

á úrtaki en þess í stað lagt fyrir rýnihóp sem valinn var af höfundi og sjö sérfræðinga í hjúkrun ásamt 

ítarlegum yfirlestri leiðbeinenda sem eru prófessor í hjúkrun og sérfræðingur í gjörgæsluhjúkrun. 
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3 Niðurstöður og umræður 

3.1 Mælitæki 

Niðurstöður þróunarvinnunnar var mælitæki sem nota á við rannsókn á þeim formlega stuðningi sem 

stendur hjúkrunarfræðingum og deildarlæknum á legudeildum Landspítala til boða við eftirlit með mikið 

veikum sjúklingum. Mælitækið (sjá í fylgiskjali) er spurningalisti sem samanstendur af 39 spurningum 

og skiptist í þrjá undirflokka auk bakgrunnsspurninga. Undirflokkarnir eru GÁT, eftirgæsla og fræðsla. 

Spurningarnar eru byggðar á niðurstöðum erlendra rannsókna á upplifun hjúkrunarfræðinga og 

unglækna af þeim formlega stuðningi sem útbreiddur er orðinn á legudeildum sjúkrahúsa. Niðurstöður 

þessara rannsókna benda til þess að slíkur stuðningur sé mikilvægur bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk 

(Bagshaw o.fl., 2010; Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005; Cox o.fl., 2006; Watson o.fl., 2006). Þar sem 

ekki hafa verið gerðar rannsóknir sambærilegar þeirri sem mælitækið er hannað fyrir er mælitækið 

einstakt og þess vænst að notkun þess leiði til að ný sýn komi fram til stuðnings þeim formlega 

stuðningi sem nú þegar er til staðar á sjúkrahúsum ásamt því að styðja við frekari þróun hans. 

3.2 Þróun mælitækis 

Þróun mælitækisins Viðhorf til GÁT og eftirgæslu var tímafrekt ferli sem krafðist þess að litið væri í 

mörg horn. Mikil vinna fór í að gera spurningar hlutlausar í stað þess að þær væru leiðandi eða of 

jákvæðar og hvettu þannig til ákveðinnar svörunar. Spurningar mælitækisins byggja á þáttum sem 

komið hafa fram í erlendum rannsóknum og þykja merki um árangursríkan stuðning. Höfundur telur 

mikilvægt að varpa ljósi á hvort starfsfólk legudeilda Landspítala finni almennt fyrir stuðningi við eftirlit 

mikið veikra sjúklinga, hvort ánægja sé með þann stuðning og í hverju hann felst. Þannig má þróa og 

bæta þjónustuna, auka öryggi sjúklinga og hafa jákvæð áhrif á starfstengda líðan starfsmanna. 

Ástæða þess að höfundur kaus að þróa mælitæki til megindlegrar rannsóknar í stað eigindlegrar er að 

hætt er við að þátttakendur væru jákvæðari en þeir í raun eru í rýnihóp eða viðtali. Þær áhyggjur 

byggja á að almennt er talið að stuðningur gjörgæsluteymis og eftirgæslu stuðli að auknu öryggi 

sjúklinga (Considine og Botti, 2004; Kiely o.fl., 2011) og hætt er við að á litlu sjúkrahúsi eins og 

Landspítala, þar sem starfsfólk þekkir forsvarsmenn GÁT og eftirgæslu, vilji  þátttakendur þóknast 

þeim með jákvæðum viðbrögðum. Spurningakönnunin er nafnlaus og gefur þátttakendum tækifæri til 

að koma sínum skoðunum á framfæri. 

Þátttakendur í rýnihóp og sérfræðingar í hjúkrun voru jákvæðir gagnvart mælitækinu sjálfu og 

rannsókninni sem til stendur að framkvæma. Þeir töldu mikla þörf á að efnið yrði rannsakað frekar og 

töldu mælitækið viðeigandi. Vegna ábendingar rýnihóps var bakgrunnsbreytum breytt. Nauðsynlegt 

þótti að starfsaldur væri gefinn upp í árum og mánuðum í stað ára eingöngu en líklegt er að starfsaldur 

deildarlæknis á núverandi sviði sé undir einu ári. Sé starfsaldur gefinn upp svo nákvæmlega verður til 

möguleiki á að búa til jafnbilabreytu við úrvinnslu rannsóknargagna. Jafnframt þótti ekki rétt að 

deildarlæknar væru spurðir um deild þar sem þeir dvelja að jafnaði stutt á hverri deild eða sinna 

vöktum án tengingar við ákveðna deild. Þeir geta því átt erfitt með að telja eina deild sem sinn vinnu-

stað. Flestum spurningum var breytt eftir endurgjöf sérfræðinga í hjúkrun og rýnihóps. Svarkostir 
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spurninga voru einnig vandlega ígrundaðir og þess gætt, líkt og við uppbyggingu spurninga, að ekki 

væri hvatt til ákveðinnar svörunar.  

Einn af göllum þessa mælitækis er að ekki gafst kostur á að ljúka lokaskrefi þróunar þess og 

forprófa mælitækið. Forprófun hefði verið ákjósanleg til að sníða af vankanta ef einhverjir eru og fá 

endurvarp dæmigerðra þátttakenda. Jafnframt er forprófun forsenda þess að hægt væri að reikna út 

áreiðanleika mælitækisins. Slíkir útreikningar munu því fara fram þegar rannsóknin verður gerð. 

Höfundur er meðvitaður um möguleika á að mælitækið geti reynst óáreiðanlegt en væntir þess að 

ítarleg rýni sérfræðinga í hjúkrun og rýnihóps auki líkur á að mælitækið reynist áreiðanlegt. 

3.3 Næstu skref 

Áætlað er að hefja markvissa úttekt á starfi GÁT og eftirgæslu þar sem mælitækið verður nýtt haustið 

2016. Öryggi er eitt af gildum Landspítala og er rannsókn, þar sem stuðningur sem ætlað er að auka 

öryggi sjúklinga á spítalanum er metinn, mikilvæg til að draga fram þær aðgerðir sem Landspítali hefur 

til að auka öryggi sjúklinga. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir gildi þessa formlega stuðnings sem hér 

hefur verið fjallað um, ekki síst til að stuðla að öryggi og vellíðan starfsfólks á legudeildum. Slíkur 

formlegur stuðningur, þó þróaður sé með öryggi sjúklinga í fyrirrúmi, hefur áhrif á störf bæði hjúkrunar-

fræðinga og lækna og því er mikilvægt að styðja við tilvist hans. Það að auðvelda hjúkrunarfræðingum 

að sinna eftirliti með mikið veikum sjúklingum á tímum álags og streitu í starfi getur verið mikilvægur 

þáttur til að stuðla að vellíðan, öryggistilfinningu og draga úr starfsmannaveltu. 

Til að styrkja nýgræðinga í starfi enn frekar og auka vitund þeirra um þann stuðning sem er í boði 

er mikilvægt að fræðsla um gjörgæsluteymi og eftirgæslu sé hluti af aðlögunarfræðslu í upphafi starfs 

ásamt því að gott gæti verið að nemendur fengju að taka þátt í eftirgæslu og vitjunum gjörgæsluteymis 

í verknámi (Richardson o.fl., 2004). Hugmyndir eru um að innleiða reglubundna stigun bráðveikra hjá 

sjúklingum á legudeildum Landspítala. Þannig fær starfsfólk yfirsýn yfir ástand bráðveikra sjúklinga, 

einkenni sjúklinga með versnandi sjúkdómsástand uppgötvast frekar og samskipti fagaðila batna 

(Chaboyer, Gillespie, o.fl., 2005; Cox o.fl., 2006; Watson o.fl., 2006). Komi fram hugmyndir um nýjar 

leiðir til að styðja við starfsfólk við úrvinnslu gagna í rannsókninni verður jafnframt áhugavert að hanna 

og innleiða nýjungar á Landspítala. 

3.4 Samantekt og ályktanir 

Í þessu verkefni var þróað mælitæki sem ber heitið Viðhorf til GÁT og eftirgæslu. Spurningar 

mælitækisins byggja á niðurstöðum eldri rannsókna en um nýtt mælitæki er að ræða. Við gerð 

mælitækisins var viðurkenndum ferlum fylgt og er útkoman 39 atriða spurningalisti. Þróun mælitækis í 

þessu verkefni er upphaf markvissrar úttektar sem til stendur að gera á Landspítala þar sem 

tilgangurinn er að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga og deildarlækna á Landspítala til þess formlega 

stuðnings sem GÁT og eftirgæsla veita þegar eftirlit er haft með mikið veikum sjúklingum. 

Niðurstöðurnar geta gefið vísbendingar um upplifun hjúkrunarfræðinga og deildarlækna legudeilda á 

þeim stuðningi sem veittur er. Þess er vænst að mælitækið muni veita upplýsingar sem hægt verði að 

nýta við þróun þjónustu GÁT og eftirgæslu og að fram komi hugmyndir um frekari stuðning sem eflt 

gætu öryggi sjúklinga og öryggistilfinningu starfsfólks á Landspítala. 
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Fylgiskjal 

Spurningalistinn Viðhorf til GÁT og eftirgæslu 

 

 

 

Viðhorf til GÁT og eftirgæslu 

 

Ágæti þátttakandi 

Markmið þessarar spurningakönnunar er að kanna viðhorf og upplifun 

hjúkrunarfræðinga og deildarlækna af GÁT og eftirgæslu við eftirlit mikið veikra 

sjúklinga á legudeildum.  

 

 

Starfsheiti:  □  Hjúkrunarfræðingur 

□  Deildarlæknir 

Ef hjúkrunarfræðingur: 

Deild__________________ (flettigluggar með deildum á lyflækninga- og 

skurðlækningasviði, sjá lista aftast í skjali) 

Útskriftarár: ______ 

Starfsaldur á núverandi deild   

Ár ___        Mánuðir___ 

Hefur þú lokið framhaldsnámi í hjúkrun (t.d. diplóma eða meistaranámi)? 

□  Já 

□  Nei 

Ef deildarlæknir: 

Deild__________________ (flettigluggi með lyflækningasvið eða skurðlækningasvið) 

Útskriftarár: ______ 

Starfsaldur á núverandi sviði:   

Ár ___        Mánuðir____ 
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Eftirfarandi spurningar snúa að Gjörgæsluáliti (GÁT) Landspítalans sem hægt er að kalla til 

vegna versnandi ástands sjúklings á legudeild. Í þessari rannsókn er GÁT skilgreint sem 

mat og ráðgjöf frá hjúkrunarfræðingi og svæfingalækni á gjörgæsludeild til starfsfólks á 

legudeild sem hefur umsjón með viðkomandi sjúklingi. 

1. Ég tel mig vita hvað þjónusta GÁT felur í sér? 

□  Mjög sammála 

□  Sammála 

□  Hvorki sammála né ósammála 

□  Ósammála 

□  Mjög ósammála 

2. Hefur þú verið við störf þar sem óskað var eftir GÁT? 

□  Já 

□  Nei 

□  Veit ekki 

(ef nei eða veit ekki þá sjálfvirkt beint í spurningu nr. 18) 

Hafir þú verið oftar en einu sinni við störf, svaraðu þá eftirfarandi spurningum út frá síðasta 

tilviki. 

3. Kom GÁT nægjanlega fljótt að þínu mati? 

□  Já 

□  Nei 

4. Fannst þér það vera auðveld eða erfið ákvörðun að kalla á GÁT? 

□  Mjög auðveld 

□  Frekar auðveld 

□  Í meðallagi auðveld eða erfið 

□  Frekar erfið 

□  Mjög erfið 

5. Var auðvelt eða erfitt að nálgast upplýsingar um hvernig má kalla GÁT til? 

□  Mjög auðvelt 

□  Frekar auðvelt 

□  Í meðallagi auðvelt eða erfitt 

□  Frekar erfitt 

□  Mjög erfitt 



  

62 

6. Hvernig voru samskipti við vaktstjóra á Gjörgæsludeild þegar óskað var eftir 

GÁT? 

□  Mjög styðjandi 

□  Frekar styðjandi 

□  Í meðallagi styðjandi 

□  Lítið styðjandi 

□  Mjög lítið styðjandi 

7. Ég tel að við þessar aðstæður hafi verið rétt/röng ákvörðun að kalla eftir aðstoð 
GÁT? 

□  Algjörlega rétt 

□  Frekar rétt 

□  Í meðallagi rétt/röng ákvörðun 

□  Frekar röng 

□  Algörlega röng 

8. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) varst þú við þá lausn sem GÁT kom með? 

□  Mjög sátt(ur) 

□  Frekar sátt(ur) 

□  Hvorki sátt(ur) né ósátt(ur) 

□  Frekar ósátt(ur) 

□  Mjög ósátt(ur) 

9. Framkoma meðlima GÁT við mig einkenndist af fagmennsku og virðingu 

□  Að öllu leyti 

□  Að nokkru leyti 

□  Í meðallagi 

□  Að frekar litlu leyti 

□  Alls ekki  

10. Að vinna með GÁT var jákvæð/neikvæð reynsla fyrir mig 

□  Mjög jákvæð 

□  Frekar jákvæð 

□  Í meðallagi 

□  Frekar neikvæð 

□  Mjög neikvæð 

11. Fannst þér GÁT sýna þér stuðning og skilning? 

□  Að öllu leyti 

□  Að mestu leyti 

□  Í meðallagi 

□  Að litlu leyti 

□  Alls ekki 
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12. Var lærdómsríkt/ekki lærdómsríkt að vinna með GÁT? 

□  Mjög lærdómsríkt 

□  Frekar lærdómsríkt 

□  Í meðallagi lærdómsríkt 

□  Frekar lítið lærdómsríkt 

□  Ekki lærdómsríkt 

13. Skiptir þjónusta GÁT miklu eða litlu máli fyrir öryggi sjúklinga að þínu mati? 

□  Mjög miklu 

□  Frekar miklu 

□  Í meðallagi 

□  Frekar litlu 

□  Mjög litlu 

14. Hefur tilvist GÁT mikil eða lítil áhrif á öryggistilfinningu þína á vaktinni? 

□  Mjög mikil 

□  Frekar mikil 

□  Hæfilega mikil 

□  Frekar lítil 

□  Mjög lítil 

15. Hefur þú lent í aðstæðum þar sem eftir á að hyggja hefði verið rétt að kalla til GÁT 
að þínu mati? 

□  Já 

□  Nei 

□  Ekki viss 

Ef já opnast fleiri gluggar:  

Af hverju telur þú að GÁT hafi ekki verið kallað til? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

□  Starfsfólk mat aðstæður ekki rétt 

□  Starfsfólki datt ekki í hug að kalla GÁT til 

□  Hjúkrunarfræðingur og læknir voru ósammála um hvort þörf væri á aðstoð GÁT 

□  Óljóst hver hafði það hlutverk að kalla á GÁT  

□  Óljóst hvort þegar væri búið að kalla GÁT til 

□  Annað, hvað _____ (frjáls texti) 
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16. Hefur þú verið í vafa um hvort kalla ætti til GÁT? 

□  Já 

□  Nei 

□  Ekki viss 

Ef já opnast fleiri gluggar: 

Hver var ástæða þess að þú varst í vafa hvort kalla ætti til GÁT? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

□  Ég vissi ekki við hvaða aðstæður ég gat hringt í GÁT 

□ Ég vissi ekki hvort ég ætti fyrst að hafa samband við deildarlækni/sérfræðilækni 

□  Ég taldi mig ekki hafa nægjanlega þekkingu á versnandi sjúkdómsástandi til að 

kalla GÁT til 

□  Ég var ekki viss um hvernig ég kalla á GÁT  

□  Annað, hvað? _____ (frjáls texti) 

17. Á hvern hátt telur þú að GÁT geti bætt þjónustu sína við legudeildir? 

__________________________(frjáls texti) 

 

 

Eftirfarandi spurningar snúa að eftirgæslu sjúklinga á legudeildum. Eftirgæsla er eftirlit með 

sjúklingi sem fluttur hefur af gjörgæsludeild á legudeild og er veitt af gjörgæsluhjúkrunar-

fræðingi. 

 

18. Hefur sjúklingur í þinni umsjá þegið eftirgæslu?  
(ef nei eða veit ekki þá sjálfvirkt beint í spurningu nr.33) 

□  Já 

□  Nei 

□  Veit ekki 

19. Ég tel mig vita hvað eftirgæsla sjúklinga felur í sér 

□  Mjög sammála 

□  Sammála 

□  Hvorki sammála né ósammála 

□  Ósammála 

□  Mjög ósammála 
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20. Er auðvelt eða erfitt að hafa samband við eftirgæsluna? 

□  Mjög auðvelt 

□  Frekar auðvelt 

□  Hvorki auðvelt né erfitt 

□  Frekar erfitt 

□  Mjög erfitt 

21. Hversu vel eða illa telur þú eftirgæslu nýtast sjúklingum? 

□  Mjög vel 

□  Frekar vel 

□  Hvorki vel né illa 

□  Frekar illa 

□  Mjög illa 

22. Hversu vel eða illa finnst þér eftirgæsla nýtast fjölskyldu sjúklings? 

□  Mjög vel 

□  Frekar vel 

□  Hvorki vel né illa 

□  Frekar illa 

□  Mjög illa 

23. Eftirgæsla er jákvæð/neikvæð viðbót við þjónustu sjúklinga sem flust hafa af 

gjörgæsludeild? 

□  Mjög jákvæð 

□  Frekar jákvæð 

□  Hvorki jákvæð né neikvæð 

□  Frekar neikvæð 

□  Mjög neikvæð 

24. Skiptir eftirgæsla miklu eða litlu máli fyrir öryggi sjúklinga að þínu mati? 

□  Mjög miklu máli 

□  Frekar miklu máli 

□  Hæfilegu máli 

□  Frekar litlu máli 

□  Mjög litlu máli 

25. Telur þú að eftirgæsla sjúklinga sé veitt í of stuttan/langan tíma? 

□  Allt of stuttan 

□  Of stuttan 

□  Hæfilegan 

□  Of langan 

□  Allt of langan 
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26. Hefur eftirgæsla sjúklinga haft áhrif á þekkingu þína í starfi? 

□  Mjög mikil áhrif 

□  Frekar mikil áhrif 

□  Í meðallagi áhrif 

□  Frekar lítil áhrif 

□  Mjög lítil áhrif 

27. Hefur tilvist eftirgæslu áhrif á öryggistilfinningu þína á vaktinni? 

□  Mjög mikil áhrif 

□  Frekar mikil áhrif 

□  Í meðallagi áhrif 

□  Frekar lítil áhrif 

□  Mjög lítil áhrif 

28. Framkoma hjúkrunarfræðings sem sinnti eftirgæslu einkenndist af fagmennsku 
og virðingu 

□  Að öllu leyti 

□  Að nokkru leyti 

□  Í meðallagi 

□  Að frekar litlu leyti 

□  Alls ekki  

29. Ég upplifi vantrausti á störf mín þegar sjúklingur minn fær eftirgæslu 

□  Mjög oft 

□  Oft 

□  Stundum 

□  Sjaldan 

□  Aldrei 

30. Ég upplifi mikla/litla afskiptasemi þegar hjúkrunarfræðingur sem sinnir eftirgæslu 
sjúklinga leggur til breytingar á meðferð hans 

□  Mjög oft 

□  Oft 

□  Stundum 

□  Sjaldan 

□  Aldrei 

31. Hvernig telur þú að bæta megi eftirgæslu sjúklinga? 
_______________________ (frjáls texti) 

32. Hvernig telur þú að eftirgæsla sjúklinga geti stutt við störf 
hjúkrunarfræðinga/deildarlækna á legudeildum? 

_______________________ (frjáls texti) 
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33. Telur þú að alvarlega veikir sjúklingar á þinni deild fái vöktun og eftirlit sem 

tryggir þeim öryggi allan sólarhringinn? 

□  Að miklu leyti 

□  Að nokkru leyti 

□  Að einhverju leyti 

□  Að litlu leyti 

□  Alls ekki 

34. Hefur þú hugmyndir að öðrum úrræðum (en GÁT teymi og eftirgæslu) sem myndu 
styðja starfsfólk til að sinna mikið veikum sjúklingum á öruggan hátt á 
legudeildum? 

_______________________ (frjáls texti) 

35. Er framboð á fræðslu um eftirlit með mikið veikum sjúklingum að miklu eða litlu 
leyti nægjanleg á LSH? 

□  Að miklu leyti 

□  Að nokkru leyti 

□  Að einhverju leyti 

□  Að litlu leyti 

□  Alls ekki 

36. Hvaða kennsluform telur þú best til þess fallið að efla þekkingu þína og þjálfun 
við eftirlit mikið veikra sjúklinga og til að bregðast við bráðum uppákomum? 
(Vinsamlegast merktu við allt það sem við á) 

□  Fyrirlestur 

□  Tilfellafundur 

□  Herminám 

□  Lesefni 

□  Stutt kennslumyndbönd 

□  Leshópur 

□  Gagnvirkt vefnám 

□  Annað, hvað? _____________________________(frjáls texti) 

37. Hefur þú sótt fræðslu um eftirlit eða meðferð mikið veikra sjúklinga á síðustu 5 

árum? 

□  Já 

□  Nei 

38. Hefur þú hugmyndir um hvað gæti styrkt þig í eftirliti með mikið veikum 

sjúklingum eða í viðbrögðum við bráðum uppákomum og þú myndir vilja að LSH 

byði uppá? 

______________________________________________ (frjáls texti) 
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39. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

______________________________________________ (frjáls texti) 

 

 

 

 

Deildir í bakgrunnsspurningu: (spurning sem aðeins hjúkrunarfræðingar svara) 

11E – Krabbameinslækningadeild 

11G – Blóðlækningadeild 

12E – Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild 

12G – Skurðlækningadeild 

13E – Meltingar- og nýrnadeild 

13G – Skurð- og þvagfæraskurðlækningadeild 

14EG – Hjartadeild 

A2 – Bráðalyflækningadeild 

B2 – Taugalækningadeild 

A4 – HNE, lýta- og bæklunarskurðdeild 

B4 – Öldrunarlækningadeild 

B5 – Bæklunarskurðdeild 

A6 – Lungnadeild 

B6 – Heila, tauga- og bæklunarskurðdeild 

A7 – Smitsjúkdómar- og almenn lyflækningadeild 

B7 – Gigtar- og almenn lyflækningadeild.  


