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Abstract 

The goal of this thesis was to evaluate the benfit of educating nurses in 

Iceland as paramedics. It would be beneficial in the rural area where the 

level of paramedic education is lower than in the urban area. In order to 

explore the benefits it was decided to use a qualitative method and 

interiviews. Nine individuals were interviewed who had some experience 

in the ambulance field and or as a manager at the ambulance sevice.  

The most important findings were that it would be beneficial for the 

healthcare system to educate nurses as a paramedics. The benefit would be 

professional, financial and also beneficial for the communities. It might be 

one of the strategic points in correcting the gender deficit that is adherent 

in both the nurses and paramedic profession.  

It can be argued that if nurses would be able to get a paramedic education it 

could improve the level of paramedic education and also promote and 

strengthen the out of hospital emergency service in Iceland expecially in 

the rural area. 

Keywords: Education, Ambulancce transport, Nurses, Paramedics, Pre 

Hospital care. 
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Útdráttur  
 

Í þessu verkefni var lagt af stað með þá hugmynd að leggja mat á hvort 

ávinningur væri fólginn í því að gefa hjúkrunarfræðingum kost á að bæta 

sjúkraflutninganámi við menntun sína til að öðlast réttindi sem 

bráðatæknar. Það væri mikilvægt sér í lagi í dreifbýlinu þar sem 

menntunarstig sjúkraflutningamanna er að öllu jöfnu lægra en í þéttbýli.  

Í framhaldi af því var tekin ákvörðun um að gera könnun til að fá betri 

yfirsýn á málið og var notuð eigindleg aðferðafræði. Tekin voru viðtöl við 

rekstraraðila sjúkraflutninga, hjúkrunarfræðinga sem höfðu eftir nokkurra 

ára starf sem hjúkrunarfræðingar menntað sig í sjúkraflutningum og 

sjúkraflutningamenn sem eftir nokkurra ára starf í sjúkraflutningum fóru að 

mennta sig í hjúkrunarfræði. Alls níu einstaklinga.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar og mat höfundar eftir að hafa unnið 

verkefnið eru að æskilegt sé að bjóða hjúkrunarfræðingum upp á menntun í 

sjúkraflutningum á stigi bráðatækna. Í því er fólginn faglegur, 

fjárhagslegur og samfélagslegur ávinningur. Þá mun það hugsanlega 

leiðrétta að einhverju leyti kynjahalla í stétt hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraflutningamanna.  

Verði hjúkrunarfræðingum gert kleift að nema bráðatækni mun 

menntunarstig sjúkraflutningamanna á Íslandi hækka en einnig mun það 

efla og styrkja heilbrigðis- og bráðaþjónustu á landsbyggðinni. 

 

Lykilorð: Sjúkraflutningar, bráðatæknar, hjúkrunarfræðingar, menntun 

sjúkraflutningamanna. 
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Skilgreiningar. 

Athugið að þegar talað er um hjúkrunarfræðinga, sjúkraflutningamenn eða 

rekstraraðila í verkefni þessu getur hvort heldur sem er verið átt við konur 

jafnt sem karla. 

Hugtök og menntunarstig. Nú standa yfir breytingar á nöfnum 

menntunarstigs eða starfsheita sjúkraflutningamanna í Bandaríkjunum. Á 

Íslandi hefur verið stuðst við skilgreiningu Bandaríkjamanna á þessum 

menntunarstigum. Höfundur styðst hér við eldri hugtökin sem er flestum 

tamt að nota í dag. Meðfylgjandi er samanburður á gömlu og nýju 

hugtökunum.  

First Responder. Verður Emergency Medical Responder, EMR. Á Íslandi 

er þetta kallað vettvangshjálp. 

EMT-B, Emergency Medical Technician – Basic. Verður Emergency 

Medical Technician, EMT. Á Íslandi er þetta kallað grunnnám 

sjúkraflutningamanna. 

EMT-I, Emergency Medical Technician – Intermediate. Verður Advanced 

EMT, AEMT. Á Íslandi kallað neyðarflutninganám. 

EMT-P, Emergency Medical Technician – Paramedic. Verður Paramedic. 

Á Íslandi kallað bráðatæknanám. 

 

Streymisnámskeið – er námskeið þar sem fyrirlestrar eru teknir upp og 

sendir út á netið, til dæmis hjá Sjúkraflutningaskólanum, en þannig geta 

nemendur horft á fyrirlestrana í sinni tölvu á þeim tíma sem þeim hentar. 
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1 Inngangur 
 

Í verkefni þessu er lagt mat á hvort rétt sé að hefja nám í sjúkraflutningum 

við Háskólann á Akureyri (HA) ætlað hjúkrunarfræðingum sem myndu 

bæta við grunnmenntun sína og útskrifast með réttindi sem bráðatæknar.  

Til margra ára hefur verið uppi sú hugmynd að auka menntunarstig 

sjúkraflutningamanna og taka upp kennslu við HA í bráðatæknanámi en 

slíkt nám hefur ekki verið í boði á Íslandi. Hér á landi hefur verið notast 

við sama menntunarkerfi í sjúkraflutningum og Bandaríkjamenn nota þar 

sem menntunarstigin eru þrjú. Hér eru fyrstu tvö stigin kennd það er 

grunnnám og neyðarflutninganám en ef vilji er fyrir því að klára þriðja stig 

menntunarinnar svokallað bráðatæknanám hafa áhugasamir þurft að fara 

vestur um haf til að nema þau fræði.  

Mikið hefur verið rætt og skýrslur skrifaðar en lítið áunnist í þessu máli. Í 

tillögum nefndar um sjúkraflutninga á Íslandi frá janúar 2008 var lagt til að 

leita skuli leiða til að koma á sérnámi í sjúkraflutningum á háskólastigi 

(bráðatæknanámi) hér á landi eins fljótt og kostur er (Einar Hjaltason o.fl., 

2008, bls. 16-17). Þessar tillögur hafa ekki enn náð fram að ganga.  

Einn af þeim þáttum sem eru hamlandi í því að ná þessu markmiði er sú 

staðreynd að erfitt er að koma fleiri nemum að í verknámspláss eða 

þjálfunarrými á sjúkrahúsum, en menntun bráðatækna krefst aðgengis að 

slíku plássi. Skortur á slíku verknámsplássi er meðal annars takmarkandi 

þáttur í að fjölga nemum í hjúkrunarfræðinámi bæði við HA og HÍ 

(þingskjal 256, 2003 – 2004). Ein leiðin til að komast fram hjá þessum 

vanda er að gefa útskrifuðum hjúkrunarfræðingum kost á að bæta við sína 

menntun þeim þáttum sem upp á vantar til að öðlast sjúkraflutningaréttindi 

eins og bráðatæknanámið veitir.  

Höfundur hafði áður gert könnun meðal hjúkrunarfræðinema við HA á því 

hvort áhugi væri fyrir hendi hjá þeim að fara í bráðatæknanám. Í ljós kom 

að mikill áhugi var fyrir hendi.  
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Þá vaknaði sú spurning hvort það væri ávinningur fólginn í að samnýta 

störf hjúkrunarfræðinga og sjúkraflutningamanna þar sem því væri við 

komið. Einnig vaknaði sú spurning hvort og þá hver reynslan væri af því að 

samnýta þessi störf og að lokum hver væri reynsla þeirra sem höfðu lokið 

námi í hjúkrun eða sjúkraflutningum sem fagi númer eitt og fóru síðan eftir 

nokkurra ára starf í sínu fagi að nema hjúkrun eða sjúkraflutninga sem fag 

númer tvö. Það lá því beinast við að setja fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu. 

Hver væri ávinningur af því að mennta hjúkrunarfræðinga sem 

bráðatækna? 

Til að svara rannsóknarspurningunni gerði höfundur eigindlega rannsókn 

með níu viðmælendum. Verkefninu er skipt upp í sjö hluta og er þessi kafli 

sá fyrsti. Í öðrum hluta er fjallað um sjúkraflutninga á Íslandi, sjúkrabíla, 

rekstur þeirra og mönnun ásamt því að fjalla um starfsleyfi 

sjúkraflutningamanna. Einnig er þar rætt um menntun viðbragðsaðila á 

Íslandi og í þremur samanburðarlöndum. Að lokum er í öðrum hluta sagt 

frá megindlegri könnun á áhuga hjúkrunarfræðinema við Háskólann á 

Akureyri á því að nema bráðatækni til viðbótar hjúkrunarfræðinni. Í þriðja 

hluta er fjallað um aðferðafræði verkefnisins. Fjórði hlutinn fjallar síðan 

um niðurstöður viðtala við einstaklinga og rýnihópa um ávinning fólginn í 

því að mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna. Í fimmta hluta 

verkefnisins eru niðurstöður verkefnisins ræddar og í sjötta hluta settar 

fram ályktanir út frá niðurstöðum verkefnisins. Í sjöunda og síðasta 

hlutanum er síðan fjallað um hagnýtt gildi verkefnisins.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur   

  
Hér verður gerð stuttlega grein fyrir sögu sjúkraflutninga á Íslandi, rekstri 

sjúkrabíla, menntun sjúkraflutningamanna hér á landi og í þremur 

samanburðarlöndum. Þá verður gerð grein fyrir könnun meðal 

hjúkrunarfræðinema um áhuga á því að fara í bráðatæknanám. Ekki hefur 

verið mikið ritað af fræðilegum heimildum um þennan málaflokk hér á 

landi og vonast höfundur því til að rit þetta megi koma að einhverjum 

notum. 

2.1 Sjúkraflutningar á Íslandi 
 

Sjúkraflutningar á Íslandi hafa lengst af verið tengdir sögu Rauða kross 

Íslands. Þegar Rauði krossinn var stofnaður árið 1924 var einn sjúkrabíll til 

á landinu, í Reykjavík, og þeir sem ekki gátu farið með honum fóru á 

sjúkrahús í burðargrind, með hesti eða alls ekki. Tveimur árum síðar var 

fyrsti sjúkrabíll Rauða krossins keyptur til landsins. Allar götur síðan hafa 

sjúkraflutningar verið stór þáttur í starfsemi félagsins og deilda þess víðs 

vegar um landið en margar af deildum Rauða krossins voru stofnaðar með 

það í huga að tryggja þjónustu sjúkrabíls í sveitarfélagi deildarinnar.  

Í árslok 1997 var gerður samningur milli Rauða kross Íslands og 

Velferðarráðuneytisins um rekstur sjúkrabíla og færðist rekstur allra 

sjúkrabíla hinna ýmsu deilda Rauða krossins þar með á eina hendi (Rauði 

krossinn, e.d. a).  

Mönnun sjúkrabíla er á ábyrgð Velferðarráðuneytisins sem og menntun 

sjúkraflutningamanna. 
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2.1.1 Sjúkrabílar 

 

Í dag eru starfræktir 77 sjúkrabílar á alls 40 stöðum á landinu. Rekstur 

sjúkrabílanna sjálfra er í höndum Rauða krossins það er að segja Rauði 

krossinn kaupir bílana og fasta fylgihluti svo sem sjúkrabörur, súrefnistæki, 

stuðtæki og þess háttar búnað sem flokkast undir að vera margnota en 

búnaður sem flokkast undir að vera einnota eða rekstrarvörur eins og 

umbúðir eða lyf er greiddur af þeirri heilbrigðisstofnun sem starfrækir 

bílana. Rauði krossinn greiðir auk þess fyrir eldsneyti, viðhald og 

tryggingar. Á móti kemur að Rauði krossinn fær greitt samkvæmt samningi 

við Velferðarráðuneytið og rukkar einnig sjúklinga um þeirra hlut í 

sjúkraflutningunum (Rauði krossinn, e.d. a). Þá er hluti af rekstri sjúkrabíla 

landsmanna greiddur úr sjóðum Rauða krossins (Marinó Már Marinósson, 

munnleg heimild, 28. mars 2016). 

2.1.2 Mönnun sjúkrabíla  

 

Starfræksla og mönnun sjúkrabíla er á ábyrgð heilbrigðisstofnana í 

viðkomandi byggðarlagi, rekstraraðila sjúkraflutninga sem eru með 

samninga um rekstur sjúkraflutninga á skilgreindu svæði og aðila sem 

vegna sérstöðu starfsemi sinnar þurfa að starfrækja sjúkraflutninga 

(reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011).  

Það er síðan mismunandi með hvaða hætti þetta er framkvæmt. Í stærri 

byggðarlögum eins og til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri er 

gerður verktakasamningur við slökkvilið viðkomandi svæðis en á öðrum 

stöðum eru sjúkraflutningarnir framkvæmdir af viðkomandi 

heilbrigðisstofnun eða heilsugæslu (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Það er einnig mismunandi hvort bílarnir eru mannaðir með 

sjúkraflutningamönnum í fullu starfi eða hlutastarfandi sem þá eru á 

bakvöktum en nú eru um 75 sjúkraflutningamenn hlutastarfandi (Valdimar 

Leó Friðriksson, munnleg heimild, 8. apríl 2016). Í samantekt frá apríl 

2014 kom fram að starfandi sjúkraflutningamenn á þeim tíma voru 354 
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talsins og þar af voru 24 konur (Vilborg Þórarinsdóttir, 2014, bls. 6). Hér á 

landi eru starfandi um það bil 20 bráðatæknar, flestir á 

höfuðborgarsvæðinu (Innanríkisráðuneytið, 2015). 

2.1.3 Starfsleyfi sjúkraflutningamanna 

 

Til að geta starfað sem sjúkraflutningamaður á Íslandi þarf viðkomandi að 

hafa starfsréttindi sem slíkur sbr. lög nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn 

en þar eru sjúkraflutningamenn ein af þrjátíu og þremur löggiltum 

heilbrigðisstéttum. Skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis heilbrigðisstétta koma 

síðan fram í reglugerðum settum af velferðarráðherra. Í reglugerð nr. 

1110/2012 um menntun, réttindi og skyldur sjúkraflutningamanna og 

bráðatækna er fjallað um starfsleyfi í II. kafla. Í 2. gr. um starfsheiti kemur 

eftirfarandi fram. 

Rétt til að kalla sig sjúkraflutningamann og starfa sem slíkur hér á 
landi hefur sá einn sem fengið hefur til þess leyfi landlæknis. Rétt til 
að kalla sig bráðatækni og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn 
sem fengið hefur leyfi landlæknis. 

Þá kemur fram í 3. gr. um skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis.  

Leyfi skv. 1. mgr. 2. gr. má veita þeim sem lokið hafa námi í 
sjúkraflutningum samkvæmt námskrá sem landlæknir viðurkennir og 
starfsþjálfun sem uppfyllir viðmið sem sett eru af fagráði 
sjúkraflutninga. Leyfi skv. 2. mgr. má veita þeim sem lokið hafa 
viðurkenndu námi á háskólastigi í bráðatækni frá menntastofnun sem 
viðurkennd er sem slík af heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og 
heilbrigðisyfirvöldum þess ríkis þar sem námið var stundað  

(reglugerð nr. 1110/2012 um menntun, réttindi og skyldur 

sjúkraflutningamanna og bráðatækna og skilyrði til að hljóta starfsleyfi). 

Á þessu má sjá að til að starfa við sjúkraflutninga þarf starfsleyfi 

landlæknis og til að öðlast það þarf að hafa lokið ákveðinni menntun. En 

hvernig er menntun sjúkraflutningamanna og annarra viðbragðsaðila 

háttað? 
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2.2 Menntun sjúkraflutningamanna og annarra 

viðbragðsaðila 
 

Menntun sjúkraflutningamanna og annarra viðbragðsaðila er á hendi 

ýmissa aðila. Má þar nefna Sjúkraflutningaskólann, Björgunarskóla 

Landsbjargar, Rauða krossinn, háskóla og fleiri menntastofnanir.  

Hér á eftir verða þessum aðilum gerð skil ásamt því að taka dæmi um 

hvernig þessum málum er háttað í Bandaríkjunum, Englandi og Svíþjóð. 

Kaflanum er því skipt í tvo hluta þar sem annars vegar er fjallað um 

menntun viðbragðsaðila á Íslandi og hins vegar í þessum þremur 

samanburðarlöndum.  

2.2.1 Sjúkraflutningaskólinn 

 

Hér á landi voru fyrst haldin sjúkraflutninganámskeið á vegum 

Borgarspítalans (nú Landspítali háskólasjúkrahús í Fossvogi, LSH) og 

Rauða kross Íslands. Síðar varð til Sjúkraflutningaskólinn. Í byrjun eða frá 

árinu 1996 var hann rekinn af Rauða krossi Íslands í samvinnu við 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Landspítalann og Landssamband 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.  

Þann 25. nóvember 2002 var Sjúkraflutningaskólinn fluttur til Akureyrar 

og var færður undir Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, FSA (nú Sjúkrahúsið 

á Akureyri, SAk) sem var falið að sjá um rekstur hans í samstarfi við 

Háskólann á Akureyri (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2002).  

Þegar Sjúkraflutningaskólinn var fluttur til SAk varð sú breyting á að farið 

var að kenna námið ýmist sem staðarnám, fjarnám eða að hluta sem 

staðarnám og að hluta sem fjarnám. Kennt var með svonefndum 

streymisnámskeiðum. Varð sá háttur til þess að auðvelda íbúum 

landsbyggðarinnar að sækja námskeið hjá Sjúkraflutningaskólanum þar 

sem bóknám fer fram í streymi en verknám í lotum oft á tíðum í 
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heimabyggð nemenda eða nágrannabyggðum (sjúkraflutningamenn í 

fjarnámi, 2004).  

Sjúkraflutningaskólinn er eins og áður segir starfræktur á SAk og er einn 

fastur starfsmaður sem jafnframt gegnir stöðu skólastjóra. Auk þess eru 

stundakennarar sem leiðbeina á námskeiðum skólans. Verkefni skólans er 

að halda námskeið fyrir sjúkraflutningamenn eða öllu heldur þá sem stefna 

að því að verða sjúkraflutningamenn. Auk þess sinnir skólinn 

endurmenntun sjúkraflutningamanna og heldur ýmis viðbótarnámskeið, 

sem tengjast bráðaþjónustu fyrir sjúkraflutningamenn sem og aðrar 

heilbrigðisstéttir (Sjúkraflutningaskólinn, 2015, bls. 4).  

Sjúkraflutningaskólinn býður upp á grunnnám í sjúkraflutningum, EMT-B 

og framhaldsnám, EMT-I auk fjölda annarra styttri námskeiða. Þar á meðal 

vettvangshjálparliðanámskeið (e. First Responder) sem er næsta stig fyrir 

neðan það að vera sjúkraflutningamaður. Vettvangshjálparliðar geta sinnt 

sjúklingum á vettvangi þar til sjúkrabíll kemur á staðinn og einnig aðstoðað 

sjúkraflutningamenn (Sjúkraflutningaskólinn, 2015, bls. 5).  

Á undanförnum árum hefur skólinn útskrifað um 50 sjúkraflutningamenn á 

ári úr grunnnámi sjúkraflutninga (Ingimar Eydal, munnleg heimild, 29. 

mars 2016).  

Tafla 1 Fjöldi útskrifaðra sjúkraflutningamanna 

Ár   
Fjöldi 

námskeiða 

Fjöldi þátttakenda 
á öllum 

námskeiðum 

Útskrifaðir úr 
grunnnámi 

EMT-B 

Útskrifaðir úr 
neyðarflutninga-

námi EMT-I 
          
2009 25 338 41 36 
2010 24 304 39 17 
2011 27 322 39 8 
2012 19 273 69 6 
2013 24 343 58 14 
2014 28 374 0 0 
2015 39 418 50 71 
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Til að mennta sig sem EMT-P (e. Paramedic) eða sem bráðatæknir hafa 

menn þurft að fara til Bandaríkjanna. Námið tekur 9 til 12 mánuði eftir því 

hvar það er kennt (Center for Emergency Medicine, e.d. a). Margir 

Íslendingar hafa farið í bráðatæknanám hjá Center for Emergency 

Medicine (CEM) í Pittsburgh, PA USA (John Erich, 2014). 

2.2.2 Björgunarskóli Landsbjargar 

 

Björgunarskóli Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur starfað óslitið frá 

árinu 1977 og heldur hann uppi öflugu fræðslustarfi fyrir einingar félagsins. 

Skólinn heldur um það bil 350 námskeið árlega og er fjöldi þátttakenda um 

4.400 (Landsbjörg, e.d. a).  

Björgunarskólinn menntar björgunarsveitarmenn í fyrstu hjálp. Fyrstu hjálp 

1, Fyrstu hjálp 2 og heldur auk þess „First Responder“ námskeið 

sambærileg við námskeið Sjúkraflutningaskólans. Þau eru þó frábrugðin að 

því leyti að þau miðast meira við þær aðstæður sem menn þurfa að fást við 

fjarri byggð og kallast þau Vettvangshjálp í óbyggðum (e. Wilderness First 

Responder WFR). Þeir nemendur sem ljúka námskeiðinu eru viðurkenndir 

sem vettvangshjálparliðar (Landsbjörg, e.d. b). 

 

2.2.3 Rauði kross Íslands 

 

Rauði kross Íslands (RKÍ) hefur til margra ára boðið almenningi upp á 

skyndihjálparnámskeið. Á heimasíðu Rauða krossins kemur meðal annars 

fram að útbreiðsla skyndihjálpar sé eitt af meginverkefnum Rauða krossins 

(Rauði krossinn, e.d. b). Auk þess eru sjálfstætt starfandi 

skyndihjálparleiðbeinendur sem bjóða almenningi og fyrirtækjum upp á 

námskeið í skyndihjálp. Þeir hafa þá öðlast leiðbeinendaréttindi hjá Rauða 

krossinum.  
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Rauði krossinn hefur auk þess innan sinna raða sjálfboðaliða sem hafa 

lokið menntun hjá Sjúkraflutningaskólanum sem vettvangshjálparliðar 

(Rauði krossinn, e.d. c).  

 

2.2.4 Menntun hjúkrunarfræðinga 

 

Menntun hjúkrunarfræðinga fer fram í Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 

e.d.) og í Háskólanum á Akureyri. Útskrifast hjúkrunarfræðingarnir eftir 

fjögurra ára nám með 240 ECTS einingar og BS gráðu. Háskólinn á 

Akureyri býður upp á þessa menntun bæði í staðarnámi og fjarnámi 

(Háskólinn á Akureyri, e.d. a).  

Þegar hjúkrunarfræði og bráðatæknanámið eru borin saman með það í huga 

að mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna má sjá að mörg af þeim 

fögum sem kennd eru í hjúkrunarfræðináminu eru einnig kennd í 

bráðatæknanáminu, þar af leiðandi verður ekki þörf á að kenna 

hjúkrunarfræðingum aftur fög eins og líffærafræði eða lyfjafræði svo dæmi 

sé tekið. Sama gildir um verknámið, það sem hjúkrunarfræðingar hafa 

lokið og bráðatæknar þurfa að kunna skil á verður ekki þörf á að kenna 

aftur. Eftir standa þá fög eins og notkun á sérhæfðum búnaði sjúkrabíla, 

starfsumhverfi sjúkraflutningamanna og sérhæfð bráðaþjónusta. 

 

2.2.5 Áhugi hjúkrunarfræðinga á sjúkraflutningum 

 

Höfundur framkvæmdi ásamt Andra Dan Traustasyni samnemanda 

megindlega könnun haustið 2014, í námskeiðinu GRI 2106 

Markaðsrannsóknir - Spurningakannanir undir umsjón Dr. Grétars Þórs 

Eyþórssonar prófessors við HA. Kannaður var áhugi hjúkrunarfræðinema 

við HA á því að bæta sjúkraflutninganámi við sína menntun eftir útskrift til 
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að öðlast réttindi sem sjúkraflutningamaður, sambærilega og bráðatæknir 

(EMT-P) (Andri Dan Traustason og Sveinbjörn Dúason, 2014).  

Í þýðinu voru 299 hjúkrunarfræðinemar við HA bæði staðarnemar og 

fjarnemar en þátt tóku 189 sem er 63,21% svarhlutfall. Niðurstaðan úr því 

var mjög jákvæð það er hjúkrunarfræðinemar höfðu áhuga á að bæta við 

sína menntun og höfðu líka áhuga á að starfa sem hjúkrunarfræðingar inni 

á stofnunum á landsbyggðinni en jafnframt fara í tilfallandi sjúkraflutninga. 

Stuttlega verður fjallað um þá þætti sem spurt var um.  

Afstaða til námsins. Niðurstaðan var sú að 83,1% af þeim 189 sem svöruðu 

töldu líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu stunda námið. 

 

Mynd 1 Hversu líklegt er að þú myndir stunda námið? 

 

Afstaða hjúkrunarfræðinema til þess að starfa við sjúkraflutninga að námi 

loknu var einnig könnuð. Það ber að hafa í huga að einungis þeir sem 

svöruðu spurningunni um áhuga á náminu með þeim hætti að þeir hefðu 

áhuga eða væru óvissir fengu þessa spurningu um hvort þeir hefðu áhuga á 

að starfa við sjúkraflutninga. Rannsakendur gáfu sér að þeir sem hefðu ekki 

áhuga á náminu hefðu ekki áhuga á að starfa við sjúkraflutninga. 

Niðurstaðan varð sú að 53,6% höfðu áhuga. Óvissir voru 40,9% en 

einungis 5,5% höfðu ekki áhuga. 

43.9%	

39.2%	

12.7%	
3.2%	 1.1%	

Hversu	líklegt	er	að	þú	myndir	stunda	
námið?	

Líklegt.	 Mjög	líklegt.	 Hvorki	né.	 Ólíklegt.	 Mjög	ólíklegt.	
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Mynd 2 Hefur þú áhuga á að starfa við sjúkraflutninga? 

Önnur spurning sem einungis þeir sem höfðu áhuga á að starfa við 

sjúkraflutninga eða voru óvissir fengu, laut að því hvort 

hjúkrunarfræðinemarnir hefðu áhuga á að sinna sjúkraflutningum sem 

aðalstarfi eða sem aukastarfi samhliða öðru starfi á heilbrigðisstofnun. 

Niðurstaðan var sú að 90,6% þeirra sem fengu þessa spurningu vildu sinna 

sjúkraflutningum samhliða öðru starfi á heilbrigðisstofnun eða voru 

óákveðnir. Alls svaraði 171 þessari spurningu. Af þeim sem höfðu áhuga á 

að stunda námið en höfðu ekki áhuga á að starfa við sjúkraflutninga 

svöruðu 63,1% á þá leið að þeir teldu að sjúkraflutninganámið myndi 

gagnast almennt við störf á heilbrigðisstofnun. 

 

Mynd 3 Myndir þú vilja sinna sjúkraflutningum sem aðalstarfi? 

 

53.6%	40.9%	

5.5%	

Hefur	þú	áhuga	á	að	starfa	við	
sjúkraMlutninga?	

Já.	 Veit	ekki.	 Nei.	

67.3%	
23.4%	

9.4%	

Myndir	þú	vilja	sinna	sjúkraMlutningum	
sem	aðalstarMi	eða	samhliða	öðru	starMi?	

Samhliða	öðru	starMi	á	heilbrigðisstofnun.	

Alveg	sama./Veit	ekki.	

AðalstarMi.	
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Form námsins. Kannað var hvaða námsfyrirkomulag nemendur teldu henta 

best, ef til þess kæmi að það yrði boðið upp á námið. Svarkostir voru 

fjarnám eða dagskóli. Hafa ber í huga að hluti námsins er verknám. 

Niðurstaðan varð sú að 60,9% kusu fjarnám. 

 

Mynd 4 Hvernig væri best að standa að náminu? 

 

Þá var einnig gerð könnun á því hvar viðkomandi nemandi hefði áhuga á 

að starfa að sjúkraflutninganámi loknu. Niðurstaðan varð sú að 52,4% 

höfðu áhuga á að starfa á landsbyggðinni en 47,6% höfðu áhuga á að starfa 

á höfuðborgarsvæðinu.  

Tafla 2 Hvar vilt þú starfa að námi loknu? 

 

 Fjöldi Prósent Gild prósent Uppsöfnuð prósent 

 Höfuðborgarsvæðinu 90 47,6 47,6 47,6 

Vesturlandi 7 3,7 3,7 51,3 

Vestfjörðum 7 3,7 3,7 55,0 

Norðurlandi-vestra 4 2,1 2,1 57,1 

Norðurlandi-eystra 41 21,7 21,7 78,8 

Austurlandi 6 3,2 3,2 82,0 

Suðurlandi 17 9,0 9,0 91,0 

Erlendis 17 9,0 9,0 100,0 

Samtals 189 100,0 100,0  
 

67.2%	

32.8%	

Hvernig	væri	best	að	standa	að	náminu?	

Fjarnám.	 Dagskóli.	
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Niðurstaðan er jákvæð gagnvart sjúkraflutninganáminu þó að vissulega 

beri að hafa í huga að hér var ekki um skuldbindingu að ræða heldur 

einungis könnun á áhuga hjúkrunarfræðinema. 

2.2.6 Menntun viðbragðsaðila í Ameríku 

 

Ameríska kerfið flokkar það sem heilbrigðisstarfsmönnum, utan spítala, er 

heimilt að gera og rúmast innan vinnuferla og ramma laga um 

heilbrigðisstarfsmenn (e. scope of practice), tengist sjúkraflutningum og er 

háð leyfisveitingum, í fjögur námsþrep með eftirfarandi hætti.  

1. First Responder. Eru ekki sjúkraflutningamenn, veita aðstoð á vettvangi 

þar til sjúkraflutningamenn mæta á vettvang og eða aðstoða 

sjúkraflutningamenn á vettvangi. Menntunarstigið er á milli þeirrar 

menntunar í skyndihjálp sem almenningi er kennd og þeirrar menntunar 

sem sjúkraflutningamenn fá. Algengt er að lögregluþjónar og 

slökkviliðsmenn hljóti þessa menntun (Dictionary.com, e.d.). Námið tekur 

40 stundir (Study.com, e.d. a). 

2. EMT-B. Grunnnám sjúkraflutningamanna. Námið tekur um 120 til 150 

stundir (UCLA, e.d.). Farið er yfir grunnþætti í menntun 

sjúkraflutningamanna.  

3. EMT-I, Námið tekur um 200 til 400 stundir (Top emt training, e.d.). Til 

viðbótar við grunnmenntunina er hér farið yfir þætti eins og uppsetningu á 

æðaleggjum og lyfjagjafir (Study.com, e.d. b). 

4. EMT-P, Paramedic náminu er nú, eins og það er kennt hjá Center for 

Emergency Medicine í Pittsburgh, skipt niður í fjóra þætti. Bóklegt nám, 

verklegt nám í skólastofu, verklegt nám á stofnunum og verklegt nám á 

vettvangi (í sjúkrabíl). Það eru 480 stundir af bóklegu og verklegu 

skólanámi og 640 stundir af klínísku námi (Center for Emergency 

Medicine, e.d. a).  
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Þá er farið að bjóða upp á viðbótarnám við Paramedic námið til BS gráðu 

(Bachelor of Science Degree in Emergency Medicine). Það nám er einkum 

hugsað fyrir stjórnendur sjúkraflutninga í Bandaríkjunum (Center for 

Emergency Medicine, e.d. c). 

2.2.7 Menntun viðbragðsaðila í Svíþjóð  

 

Í Svíþjóð eru þær kröfur gerðar að til að starfa sem sjúkraflutningamaður 

þarf viðkomandi að vera hjúkrunarfræðingur (registered nurce) og er sú 

krafa gerð til að viðkomandi hafi heimild til lyfjagjafar samkvæmt lögum 

(Björn Gunnarsson o.fl., 2007).  

Hjúkrunarfræðinámið telur 180 ECTS einingar (Uppsala Universitet, e.d. 

a) en síðan er hægt að bæta við 60 ECTS einingum til að verða sérhæfður 

sjúkraflutningamaður (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing. Pre-

hospital Emergency Care) (Uppsala Universitet, e.d. b).  

Að minnsta kosti einn hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarfræðipróf 

hefur farið til Svíþjóðar og lokið slíku námi og hlaut að því loknu 

starfsleyfi á Íslandi sem bráðatæknir (Björg Sigurjónsdóttir, munnleg 

heimild, 18. mars 2016).  

2.2.8 Menntun viðbragðsaðila í Bretlandi 

 

Bráðatæknanám í Bretlandi hefur verið tveggja ára nám en er nú að færast 

yfir í þriggja ára nám til BS gráðu og 180 ECTS einingar (Bournemouth 

University, e.d.). Skipting námsins hefur verið mismunandi eftir 

heilbrigðisumdæmum en algengt er að neðsta þrep menntunar sé Non-

registered ambulance professionals (Emergency Ambulance Technicians), 

síðan kemur Parmedic og efsta þrep menntunar er Emergency Care 

Practitioner (ECP) (College of paramedics, e.d.).  

Skilgreining á ECP hjá National Health Service í Englandi er eftirfarandi: 

„The emergency care practitioner (ECP) is a generic practitioner who 
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combines extended nursing and paramedic skills.“ Það hefur verið sýnt 

fram á að þar sem þjónusta ECP er fyrir hendi hefur innlögnum á sjúkrahús 

fækkað (Mason, Coleman, O´Keeffe, Ratcliffe og Nicholl, 2006). 
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3 Aðferðafræðin 
 

Í þessari rannsókn var eigindleg aðferðafræði notuð og tóku þátt níu 

einstaklingar (sjá viðauka I) ýmist í einstaklingsviðtölum eða í rýnihópum. 

Einstaklingsviðtöl eru talin henta vel þar sem spurt er um skoðanir, 

upplifun eða reynslu einstaklinga á einhverju sviði (Collis og Hussey, 2009, 

bls. 144) en viðtöl í rýnihópum eru notuð þegar ná á fram tilfinningu og 

skoðunum hjá hópi fólks sem tengist á einhvern hátt til dæmis í sömu 

aðstæðum, starfsmenn hjá sama fyrirtæki eða eru að ræða sama 

viðfangsefni (Collis og Hussey, 2009, bls. 155).  

Einstaklingsviðtölin og fundir með rýnihópum voru tekin á tímabilinu frá 

13. til 31. mars 2016 á Akureyri, Egilsstöðum, Húsavík og Ísafirði. Í byrjun 

viðtala var farið yfir tilgang verkefnisins og viðtala, fengið upplýst 

samþykki (sjá viðauka II), rætt um trúnað og viðmælendum gefinn kostur á 

að spyrja um verkefnið. Rannsakandi sá einn um að taka viðtölin en þau 

voru tekin upp til að auðvelda skráningu og var það gert með leyfi 

viðmælenda. Upptökurnar sjálfar tóku frá 8 til 18 mínútum og verður þeim 

síðan eytt eftir að gerð verkefnisins lýkur.  

Viðtalsramminn flokkast undir að vera hálfstaðlaður það er rannsakandi 

hafði spurningalista til viðmiðunar en viðmælendum var heimilt að tjá sig 

út fyrir rammann. Það er talið henta meðal annars þegar eitt af markmiðum 

viðtalsins er að ná fram skilningi á sjónarhorni viðmælandans á 

viðfangsefninu (Collis og Hussey, 2009, bls. 144-145). Spurningaramminn 

var ekki forprófaður fyrir viðtölin.  

Viðmælendur voru valdir með tilliti til þeirra reynslu og starfa. Tveir voru 

starfandi hjúkrunarfræðingar sem eftir nokkurra ára starf sem slíkir fóru og 

menntuðu sig í sjúkraflutningum. Tveir voru starfandi sjúkraflutningamenn 

sem eftir nokkurra ára starf sem slíkir fóru í hjúkrunarfræðinám. Þessir 

fjórir aðilar mættu í einstaklingsviðtöl. Hinir fimm tengjast 

framkvæmdastjórnum heilbrigðisstofnana og mættu í rýnihópaviðtöl, 

annars vegar tveir þátttakendur og hins vegar þrír þátttakendur.  
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Við úrvinnslu viðtala var stuðst við markvissa kóðun (e. focus coding) út 

frá lykilhugtökum spurninga sem liggja til grundvallar verkefninu.  
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4 Er ávinningur af því að mennta 
hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna? 
 

Í þessum kafla eru niðurstöður einstaklingsviðtala og rýnihópaviðtala sem 

tekin voru við hjúkrunarfræðinga, sjúkraflutningamenn og rekstraraðila 

sjúkraflutninga. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver er ávinningur af því að mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna? 

4.1 Faglegur ávinningur 
 

Þegar rætt var um faglegan ávinning af því að mennta hjúkrunarfræðinga 

sem bráðatækna og hver væri reynsla bæði hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraflutningamanna af því að nema og starfa við bæði fögin kom í ljós að 

viðmælendur voru sammála um að hér væri um mikinn faglegan ávinning 

að ræða. Einnig kom það fram að það myndi styrkja sjúkraflutninga sem 

fag að hafa numið bæði fögin.  

Framkvæmdastjóri lækninga sagði: „Nú þegar er komin af því viss reynsla, 

en það yrði þó mun betra ef það yrði viðtekin venja og almennt viðurkennt 

að hjúkrunarfræðingar með sjúkraflutningamenntun gætu sinnt 

sjúkraflutningum.“ Faglegi ávinningurinn yrði því meiri eftir því sem 

stofnunin er minni því þá nýtist starfsmaðurinn á breiðari grundvelli. Hann 

taldi einnig að faglegi ávinningurinn yrði í báðar áttir og sagði: „Það myndi 

styrkja fagmann að hafa þessa breikkun bæði úti í sjúkraflutningum og líka 

í starfi sínu inni á heilsugæslustöðinni. Þar [á heilsugæslustöðinni] yrðu 

menn betur í stakk búnir að taka á móti þeim bráðatilfellum sem þangað 

berast og fylgja þeim eftir.“ Það yrði betri þjónusta í sjúkraflutningum þar 

sem hjúkrunarfræðingar eru með heilmikinn bakgrunn sem er ekki kenndur 

í sjúkraflutninganáminu en mun nýtast í sjúkraflutningum.  

Einn forstjórinn í rýnihópnum benti á að þetta yrði sérstaklega mikill 

ávinningur á minni stöðum þar sem er bara einn hjúkrunarfræðingur á 
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svæðinu. Viðkomandi bætti við og sagði: „Það á einnig við að á minni 

stöðunum er lítið um útköll sjúkrabíla og sjúkraflutningamenn þar af 

leiðandi í minni þjálfun en á stærri stöðunum og það að nýta 

hjúkrunarfræðinginn myndi þá styrkja þjónustuna.“  

Einn rekstraraðilinn benti á að oft á tíðum er það þá sami 

hjúkrunarfræðingurinn sem myndi taka á móti sjúklingnum á 

heilsugæslustöðinni og það væri bara betra ef hann færi strax á vettvang og 

byrjaði meðferð þar og yrði með sjúklingnum allt ferlið.  

Forstjóri lækninga sagði: „Ég sé alveg kláran faglegan styrk af þessu.“ 

Einn hjúkrunarforstjórinn benti á að að sama skapi myndi það efla 

starfsmenn sem vinna inni á stofnun í að takast á við þau bráðatilfelli sem 

þar gerast eða þangað berast og einn forstjórinn sagði „það koma jú ekki 

öll bráðatilfelli akandi í sjúkrabíl“.  

Það var nefnt að í einhverjum tilfellum gæti þetta aukið líkur á því að fá 

hjúkrunarfræðinga til starfa á minni stöðum. „Þetta gæti verið faglega séð 

meira spennandi,“ sagði einn hjúkrunarforstjórinn.  

Þegar fagmennirnir ræddu þetta frá sínu sjónarhorni sagði einn 

hjúkrunarfræðingurinn: „Ég tel mig ekki endilega vera fullkomlega færan í 

hvað sem er þrátt fyrir að hafa mína reynslu og menntun sem 

hjúkrunarfræðingur og sem sjúkraflutningamaður.“ Bætti síðan við og 

sagði „hvað þá þeir sem voru að útskrifast eftir þriggja vikna 

sjúkraflutninganám með engan bakgrunn í faginu“.  

Allir viðmælendur voru sammála um að öll menntun væri af hinu góða. 

Það myndi hækka menntunarstigið og yrði faginu til bóta. Viðmælendur 

voru líka sammála um að það myndi hækka standardinn mjög mikið í 

faginu miðað við hvernig hann er í dag og yrði til mikilla hagsbóta fyrir 

sjúklingana. Þetta myndi færa sjúkraflutninga upp á nýtt plan.  

Einn sjúkraflutningamaðurinn sagði: „Ég taldi mig færan í flestan sjó eftir 

að ég lauk grunnnámi sjúkraflutningamanna [EMT-B] en sé í dag hvað það 

var langt frá því.“ Einn hjúkrunarfræðingurinn sagði að það væri mjög gott 
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að vera líka hjúkrunarfræðingur þegar maður væri í starfi 

sjúkraflutningamanns og bætti við: „Það að hafa þessa reynslu að hafa 

starfað sem hjúkrunarfræðingur veitir ákveðið öryggi þegar maður er í 

starfi sjúkraflutningamanns.“  

Sjúkraflutningamaður benti á að þetta myndi ekki bara bæta 

sjúkraflutningaþjónustu úti í bæ heldur gæti þetta sparað mikla vinnu innan 

alls heilbrigðiskerfisins, sér í lagi ef sjúklingur kæmi inn á sjúkrahús með 

meiri og betri greiningu en er í dag. Hann bætti við og sagði: „Þetta gæti 

líka leyst ákveðið af vandamálum heima fyrir og í einhverjum tilfellum 

væri nóg að fá hjúkrunarfræðing heim til að leysa vandamálið þar og koma 

þar með í veg fyrir óþarfa sjúkraflutning og óþarfa innlögn á 

sjúkrahús.“ Þetta sagði hann mun fremur vera á færi hjúkrunarfræðings 

heldur en sjúkraflutningamanns sem hugsanlega hefði einungis 

grunnmenntun sjúkraflutningamanns. Þá hefði hjúkrunarfræðingur 

væntanlega mun meiri þekkingu á heilbrigðiskerfinu, hvaða leiðir væru 

færar og hvað væri best að gera.  

Að lokum töldu sjúkraflutningamennirnir það skynsamlegt varðandi þá 

hjúkrunarfræðinga sem væru starfandi á heilbrigðisstofnunum um land allt 

að nýta þá í sjúkraflutningum. Þeir sögðu að það væri ekki svo mikil viðbót 

við hjúkrunarfræðinámið að bæta sjúkraflutningamenntuninni við.  

Það fer ágætlega á því að enda þessa umfjöllun um faglegan ávinning á 

orðum eins sjúkraflutningamannsins en hann sagði: „Þetta er ekki spurning 

um að vera einhver aksjónmaður heldur er þetta spurningin um að greina 

aðstæður rétt.“ 

4.2 Fjárhagslegur ávinningur 
 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir fjárhagslegum ávinningi töldu menn að 

í mörgum minni samfélögum á landsbyggðinni væri lítið um fjárhagslega 

samlegð að ræða í sjúkraflutningum með öðru. Það væru ekki mörg störf 

inni á heilsugæslustöð sem sjúkraflutningamenn væru að sinna fyrir utan 
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sjúkraflutningana. Það að nýta hjúkrunarfræðinginn einnig til 

sjúkraflutninga væri þá betri nýting á starfsmanninum. Menn sjá þetta 

koma til með að virka betur þegar fram í sækir og það væru komnir til 

starfa fleiri hjúkrunarfræðingar með sjúkraflutningamenntun.  

Einn framkvæmdastjórinn nefndi annað varðandi fjármálin. „Það er sífellt 

erfiðara að mennta sjúkraflutningamenn frá byrjun með núverandi kerfi þar 

sem viðkomandi heilbrigðisstofnun þarf að standa straum af kostnaðinum 

við menntunina.“ Auk þess kom fram þegar rætt var um fjárhagsþáttinn að 

þar sem oft væri um hlutastarf hjá sjúkraflutningamanninum að ræða og 

viðkomandi í fullu starfi hjá öðrum vinnuveitanda þá reyndist stundum 

erfitt að púsla þessu saman. Það væri ekki á færi allra vinnuveitenda að 

gefa starfsmönnum langt frí til að sinna aukavinnunni. Yrði ráðinn 

hjúkrunarfræðingur með bráðatæknamenntun þyrfti því hvorki að standa 

straum af kostnaði við að mennta viðkomandi né heldur hafa áhyggjur af 

atvinnurekanda úti í bæ. 

Erfiðleikar við ráðningar í stöður hjúkrunarfræðinga sem og 

sjúkraflutningamanna voru rekstraraðilum hugleiknir og var nefnt í því 

sambandi að þó að hjúkrunarfræðingurinn muni ekki starfa við 

sjúkraflutninga en væri að spá í að ráða sig til starfa í einmenningshéraði 

myndi þessi bráðatæknamenntun styrkja viðkomandi í að treysta sér til þess 

að takast á við þau óvæntu verkefni sem þar gætu komið upp og sinnt þeim 

þar til aðstoð bærist. Það er einnig þekkt að hjúkrunarfræðingar fari með í 

sjúkraflutninga til aðstoðar sjúkraflutningamönnum.  

Eina hindrunin sem rekstraraðilar sjá er skipulagslega séð og þá sérstaklega 

á stærri stöðvunum þar sem meira er í gangi. Einn hjúkrunarforstjórinn 

sagði: „Það gæti verið flóknara að skipuleggja vinnuna ef það þarf að gera 

ráð fyrir að einn eða tveir hjúkrunarfræðingar gætu þurft að hverfa frá 

sínum störfum til að sinna sjúkraflutningum.“ Einn rekstraraðilinn sagði 

„það er bara skipulagsatriði, það þyrfti að skipuleggja þjónustuna með 

öðrum hætti en það ætti ekki að vera hindrun“.   

Einn hjúkrunarfræðingurinn taldi að það gæti hugsanlega orðið dýrara að 

hafa hjúkrunarfræðinga í sjúkraflutningum þar sem laun 
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sjúkraflutningamanna væru lægri, en sagði svo „en menntun 

sjúkraflutningamanna er of lítil“. 

4.3 Samfélagslegur ávinningur 
 

Þegar horft var á samfélagslegan ávinning sagði einn forstjórinn „aukið 

menntunarstig er alltaf gott fyrir samfélagið“. Hjúkrunarforstjóri sagði: 

„Samfélögin verða mun ríkari ef þau eru með trygga bráðaþjónustu og vita 

af því öryggi sem þetta skapar.“ Einn rekstraraðilinn sagði: „Fólk spáir 

mikið í það þegar það velur sér verustað með hvaða hætti 

heilbrigðisþjónustan er á viðkomandi stað. Þó að hjúkrunarfræðingur í litlu 

samfélagi væri ekki að sinna sjúkraflutningum en hefði þessa menntun sem 

bráðatæknir þá væri það mikið öryggi fyrir samfélagið.“  

Einn forstjórinn sagði: „Með sameiningu heilbrigðisstofnana hefur verið 

reynt að sameina vaktþjónustu lækna alls staðar sem því hefur verið við 

komið upp á vegalengdir. Það að hafa hjúkrunarfræðinga með 

bráðatæknamenntun á þeim stöðum [sem ekki er lengur vaktþjónusta lækna 

24/7] yrði því tvímælalaust samfélagsleg styrking.“ Lækningaforstjóri benti 

á að ef vaktstöðvum lækna fækkar í framtíðinni mætti hugsanlega færa rök 

fyrir því að styrkja stöður hjúkrunarfræðinga sem mótvægi. 

 Lækningaforstjórinn bætti við og sagði „sjúkraflutningamenn eru ekki 

bara heilbrigðisstétt heldur afskaplega mikilvæg og vaxandi 

heilbrigðisstétt“. 

4.4 Reynsla hjúkrunarfræðinga og sjúkraflutningamanna 
 

Til að leggja mat á hvort störf hjúkrunarfræðinga og sjúkraflutningamanna 

ættu einhverja samleið voru hjúkrunarfræðingar og sjúkraflutningamenn 

inntir eftir sinni reynslu af því að nema og starfa sem hjúkrunarfræðingar 

og sjúkraflutningamenn.  
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Einn hjúkrunarfræðingurinn sagði að það hefði klárlega hjálpað til við 

sjúkraflutninganámið að hafa lokið námi sem hjúkrunarfræðingur. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu sig hafa meiri innsýn í námið, voru með betri 

bakgrunn og meiri menntun þannig að námið var auðveldara. Annar 

hjúkrunarfræðingur sagði „að mörgu leyti var þetta upprifjun eins og 

líffærafræði og lyfjafræði en annað var nýtt eins og vinnuumhverfi og 

þættir tengdir sjúkrabílnum“.  

Sjúkraflutningamennirnir voru sammála um að það gerði hjúkrunarnámið 

auðveldara á vissan hátt að hafa sjúkraflutningamenntunina. Í fyrsta lagi þá 

gerði það að verkum að viðkomandi höfðu séð ýmiss konar veikindi og 

slys í sínum störfum sem sjúkraflutningamenn og að þeir höfðu meiri og 

betri hugmynd út í hvað var verið að fara með hjúkrunarfræðináminu svona 

almennt séð. Í bóknáminu var þá fyrir hendi ákveðinn grunnur í atriðum 

eins og líffærafræði og lyfjafræði. Einn sjúkraflutningamaðurinn sagði: „Í 

verknáminu hjálpaði það til að hafa starfað sem sjúkraflutningamaður því 

það gerði mig sjálfstæðari og sjálfsöruggari í náminu, ég hafði frekar 

frumkvæði og var á vissan hátt ófeimnari við að takast á við verkefni sem 

öðrum reyndist erfiðara.“ Einnig kom að notum reynsla í atriðum eins og 

til dæmis við nálauppsetningu. Þá sagði einn sjúkraflutningamaðurinn að 

þekkingarleit liðinna ára hefði byggt upp ákveðinn grunn um ýmsa 

sjúkdóma og annað sem tengdist náminu. „Þar með var ekki sagt að ég 

hefði kunnað allt sem farið var yfir í náminu en þetta gaf klárlega forskot í 

ákveðnum fögum,“ sagði sjúkraflutningamaðurinn. 

Þegar hjúkrunarfræðingarnir og sjúkraflutningamennirnir voru inntir eftir 

því hvaða áhrif þeir töldu að reynsla þeirra við fyrri störf hafi á þeirra nýju 

störf töldu hjúkrunarfræðingarnir sig vinna að ýmsu leyti með öðrum hætti 

en vinnufélagarnir [það er sjúkraflutningamennirnir sem höfðu ekki 

hjúkrunarfræðimenntun]. Sjúkraflutningamennirnir töldu það til bóta í 

hjúkrunarfræðináminu að hafa að baki nám í sjúkraflutningum. Einn nefndi 

sem dæmi að sem sjúkraflutningamenn hefðu þeir lokið ýmiss konar 

námskeiðum og aukamenntun sem ekki eru kennd í hjúkrunarfræðináminu 

en nýtast við störf sem hjúkrunarfræðingar og í náminu. Annar 

sjúkraflutningamaður sagði „aðkoma mín að sjúklingum í dag er mun 
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fumlausari en ella“ [átti hann þar við í verknámi í hjúkrunarfræði]. 

Samskiptalega séð töldu þeir sig búa yfir ákveðinni færni sem þeir öðluðust 

við störf sín sem sjúkraflutningamenn.  

Þegar hjúkrunarfræðingar voru spurðir hvort það hefði haft einhver áhrif á 

störf þeirra sem hjúkrunarfræðings að hafa lokið námi í sjúkraflutningum 

taldi einn hjúkrunarfræðingurinn það ekki hafa bætt miklu við þar sem 

viðkomandi hafði verið iðinn við að afla sér viðbótarmenntunar svo sem í 

sérhæfðri endurlífgun áður en viðkomandi fór í sjúkraflutninganám. Annar 

hjúkrunarfræðingurinn taldi sumt í sjúkraflutninganáminu vera ágætis 

viðbót og nefndi þar ákveðna þætti í bráðafasanum sem hefði mátt fara 

betur yfir í hjúkrunarfræðináminu. Sjúkraflutningamennirnir aftur á móti 

töldu sig vera faglegri í sínum störfum, meiri þekking, öruggari með 

sjúklingana og þeim [sjúkraflutningamönnunum] leið betur í starfi eftir að 

hafa farið í hjúkrunarfræðinámið. Námið hefði opnað nýjar víddir í 

skilningi á veikindum og sjúkdómum fólks.  

Einn tók sem dæmi lyfjafræði en það hefði kennt honum mikið í því að 

meta vandamál sjúklings. Hann sagði „þegar ég fæ í hendurnar í dag 

lyfjakort viðkomandi sjúklings þá segir það mér strax mikið um það við 

hvaða sjúkdóma eða veikindi viðkomandi sjúklingur væri að fást“. Hann 

bætti við „allur skilningur á mannslíkamanum er mikið meiri“. Aftur tók 

hann dæmi og nefndi sjúkdóm x. Hann fór sem nemi inn á sérhæfða deild 

og nam þar í þrjár vikur um þennan ákveðna sjúkdóm og bætti við. „Nú 

þegar ég sem sjúkraflutningamaður mæti síðan úti í bæ, í sjúkraflutningi, 

sjúklingi með þennan sjúkdóm er ég mun færari að fást við vandamálið þar 

sem þekkingin á sjúkdómnum er mun meiri en ella.“ 
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5 Umræða  
 

Á þeim viðtölum sem tekin voru má sjá að það er margt sem mælir með 

því að farið verði að bjóða hjúkrunarfræðingum upp á nám í 

sjúkraflutningum sem yrði sambærilegt við það sem tíðkast erlendis. Eins 

og fram hefur komið þurfa til dæmis þeir sem stunda sjúkraflutninga í 

Svíþjóð að hafa lokið hjúkrunarfræðinámi (Björn Gunnarsson o.fl., 2007). 

Viðmælendur höfðu ekki sérstakar skoðanir á því hvað væri réttast að hafa 

til viðmiðunar, bráðatæknanám Bandaríkjamanna, sænska 

sjúkraflutninganámið eða annað. En allir viðmælendur voru sammála um 

að slíkt myndi auka verulega faglega hæfni sjúkraflutningamanna. Það 

myndi jafnframt hækka þjónustustigið sem sjúkraflutningamenn geta veitt 

því með auknu menntunarstigi er veitt aukin heimild til inngrips í 

bráðatilfellum. Þar með fæst einnig aukinn samfélagslegur ávinningur og 

sá ávinningur kæmi enn frekar í ljós ef horft væri til aukins þjónustustigs 

eins og farið er að gera víða á Bretlandseyjum (Mason o.fl., 2006). Þar sem 

er um að ræða hálfgert sambland af heimahjúkrun og sjúkraflutningum.  

Höfundur telur því margt mæla með að farið verði að bjóða 

hjúkrunarfræðingum upp á viðbótarnám sem endar með 

bráðatæknaréttindum við útskrift. Einnig að það verði gert við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri þar sem áralöng hefð og mikil 

reynsla er af fjarkennslu (Háskólinn á Akureyri, e.d. b). Með þessu námi 

næðist að margfalda fjölda bráðatækna á Íslandi á nokkrum árum og þar 

með hækka verulega menntunarstig sjúkraflutningamanna. Í skýrslu Boston 

Consulting Group um heilbrigðisþjónustu á Íslandi sem birt var í október 

2011 má meðal annars finna eftirfarandi tilvitnun „Educational level of 

ambulance staff low“ (Boston Consulting Group, 2011, bls. 49).  

Á undanförnum árum hefur verið umræða um svokallaðan kynjahalla og 

hefur stétt hjúkrunarfræðinga verið tekin sem gott dæmi um stétt þar sem 

verulega hallar á annað kynið en þar eru mun fleiri konur en karlar. Eitt af 
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því sem gæti leiðrétt þennan mun og hugsanlega fjölgað körlum í hópi 

hjúkrunarfræðinema er ef farið væri að mennta hjúkrunarfræðinga sem 

bráðatækna og gera þá þar með fullgilda í sjúkraflutningum. Að sama skapi 

myndi þá fjölga konum í stétt sjúkraflutningamanna sem fram að þessu 

hefur þótt full karllæg en þegar horft er á kynjahlutföll kemur í ljós að 

innan við 10% starfandi sjúkraflutningamanna eru konur (Vilborg 

Þórarinsdóttir, 2014, bls. 6).  

Fjárhagslegur ávinningur væri fólginn í því að geta samnýtt störf 

hjúkrunarfræðinga á heilsugæslustöð og störf sjúkraflutningamanna. Telja 

má að einhvern tíma gæti tekið að ná fram fjárhagslegum ávinningi en það 

er þó aðallega spurning um skipulag. Svo má spyrja hvort fjárhagslegur 

ávinningur sé nauðsynlegur til viðbótar faglegum og samfélagslegum 

ávinningi.  

Sá kostur að mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna er að öllum 

líkindum þjóðhagslega hagkvæmari en að senda menn til náms til 

Bandaríkjanna eins og nú er gert (John Erich, 2014). Þess má geta að 

námsgjöldin hjá CEM í Pittsburgh fyrir bráðatæknanám eru um 1.800.000 

kr. (Center for Emergency Medicine, e.d. c).  

Næstu skref yrðu að ræða við þau yfirvöld sem með málið hafa að gera, 

Velferðarráðuneyti, Menntamálaráðuneyti og Embætti landlæknis. Einnig 

þarf að huga að námskrá og þá í samráði við fagráð sjúkraflutninga auk 

áðurtalinna embætta. Þá má velta upp þeim kostum að útvíkka námið enn 

frekar á seinni stigum með það í huga að veita frekari þjónustu í 

heimahúsum og draga þar með úr „óþarfa“ sjúkraflutningum og innlögnum 

á sjúkrahús. Samanber ECP hjá National Health Service í Englandi (Mason 

o.fl., 2006). Einnig mætti hafa í huga að námið gæti verið hluti af 

meistaranámi hjúkrunarfræðinga.  

Ekki var að sjá eða heyra á viðmælendum að eitthvað mælti gegn tillögum 

þessum. Það ber þó að hafa í huga þegar lagt er mat á skoðanir viðmælenda 

um hugsanlegan ávinning af því að mennta hjúkrunarfræðinga sem 
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bráðatækna að um lítið úrtak var að ræða og þar af leiðandi ekki hægt að 

alhæfa að hér sé verið að lýsa skoðunum allra rekstraraðila.  

Gera þarf könnun hjá rekstraraðilum sjúkraflutninga á hugsanlegri þörf 

fyrir menntaða sjúkraflutningamenn á næstu árum til að sjá fyrir, ef hægt er, 

hver þörfin fyrir bráðatækna og aðra sjúkraflutningamenn verður. Greina 

þarf stöðuna betur með tilliti til framtíðarþarfa og hvert skipulag 

sjúkraflutninga á landinu verður. 

Höfundur telur að vænlegt væri fyrir HA að bjóða upp á viðbótarnám fyrir 

hjúkrunarfræðinga í sjúkraflutningum og fjölga þannig valkostum í námi 

við HA og jafnframt efla og styrkja heilbrigðis- og bráðaþjónustu á 

landsbyggðinni. 
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6 Ályktun 
 

Höfundur dregur þá ályktun að rétt sé að hefja nú þegar undirbúning við að 

mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna. Þá mun fjölga ört í hópi 

bráðatækna sem aftur leiðir til hærra menntunarstigs sjúkraflutningamanna. 

Bætt menntun sjúkraflutningamanna mun bæta og styrkja bráðaþjónustu 

sem þar með eykur lífsgæði landsmanna.  

Niðurstöður sýndu að um faglegan ávinning yrði að ræða, sérstaklega á 

minni stofnunum. Það myndi auka menntunarstig starfsmanna sem kæmi 

bæði þeim og stofnuninni til góða og styrkti þjónustuna. Minni 

samlegðaráhrif yrðu á stærri stofnunum en kostnaður við grunnmenntun 

starfsmanna myndi lækka.  

Í ljósi þess sem fram hefur komið leggur höfundur til við yfirstjórn 

Háskólans á Akureyri að strax verði farið í þá vinnu sem þarf til að gera 

námið að veruleika. Verði slík ákvörðun tekin mun það fjölga valkostum í 

námi við Háskólann á Akureyri og auk þess efla og styrkja heilbrigðis- og 

bráðaþjónustu á Íslandi sér í lagi á landsbyggðinni. 
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7 Hagnýtt gildi verkefnis 
 

Hagnýtt gildi verkefnisins getur verið með ýmsu móti. Markmið höfundar 

er að hafin verði kennsla í sjúkraflutningum við heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri (HA) þar sem hjúkrunarfræðingum gefst kostur á að 

bæta við sína menntun og útskrifast að námi loknu sem bráðatæknar.  

Ávinningur af því fyrir HA er margþættur. Má þar nefna aukið 

námsframboð og hugsanlega fjölgun starfa við skólann. Námið fellur vel 

að framhaldsnámsdeild skólans þar sem boðið er upp á diploma- og 

meistaranám í heilbrigðisvísindum. Þar sem HA er leiðandi í fjarnámi 

háskóla á landinu og í forystu hvað varðar stuðning við aukna menntun á 

landsbyggðinni fellur námið vel inn í þann þátt í menningu skólans. Námið 

myndi fjölga nemum við skólann og hugsanlega fjölga karlmönnum í hópi 

hjúkrunarfræðinema.  

Ef áhugi er fyrir hendi hjá HA að hefja kennslu í bráðatækni gæti 

Háskólinn nýtt sér verkefnið að hluta eða öllu leyti máli sínu til stuðnings í 

viðræðum við menntayfirvöld. Þetta yrði því ávinningur fyrir Háskólann á 

Akureyri sem og allt bæjarfélagið. 

Ef horft er út fyrir raðir skólans til að meta ávinning af verkefninu má í 

fyrsta lagi nefna að þar sem menntun bráðatækna hefur ekki verið í boði 

hér á landi, og menn þurft að fara út vilji þeir nema fræðin, mun fjölga 

hraðar en verið hefur í hópi sjúkraflutningamanna með menntunarstig 

bráðatækna sem er efsta stigið í menntun sjúkraflutningamanna á Íslandi. 

Af um 350 starfandi sjúkraflutningamönnum eru einungis um 20 

bráðatæknar og eru þeir flestir starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Að öllu 

jöfnu hafa verið einn til tveir í námi hverju sinni sem tekur um það bil eitt 

ár. Með því að bjóða upp á námið við Háskólann á Akureyri með því formi 

sem höfundur leggur til væri hægt að útskrifa 10 til 20 bráðatækna á ári.  

Í öðru lagi mun þetta hækka menntunarstig sjúkraflutningamanna á 

landsbyggðinni. Eins og áður hefur komið fram eru flestir bráðatæknarnir 

starfandi á höfuðborgarsvæðinu en þar og í stærri byggðarlögum er einnig 
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mestur fjöldi neyðarflutningamanna sem er eins konar framhaldsnám 

sjúkraflutningamanna og er það stig kennt hér á landi. Eftir sitja þá minni 

byggðakjarnar og strjálbýlið með hærra hlutfall sjúkraflutningamanna með 

einungis grunnmenntun, sem einnig er kennd hér á landi.  

Þar sem bæði neyðarflutninganámið og þá sérstaklega bráðatæknanámið er 

mjög kostnaðarsamt hafa minni heilbrigðisstofnanir ekki haft bolmagn til 

að senda sína sjúkraflutningamenn á slík námskeið en eins og þessu er fyrir 

komið í dag hefur það verið á hendi heilbrigðisstofnananna að standa 

straum af kostnaði við menntun sjúkraflutningamanna en ekki 

skólakerfisins. Að opna á þetta nám hér á landi mun því auðvelda 

áhugasömum landsbyggðarbúum jafnt sem öðrum að sækja 

bráðatæknanámið.  

Í þriðja lagi má nefna að ef hjúkrunarfræðingum verður boðið upp á 

bráðatæknanám mun það að öllum líkindum eins og áður hefur komið fram 

auka áhuga karla á að sækja í hjúkrunarfræðinámið sem undanfara að 

bráðatæknanámi og mun það þá laga að einhverju leyti þann kynjahalla 

sem nú er í hjúkrunarfræðináminu þar sem hlutfall kvenna í náminu er mun 

hærra en hlutfall karla. Eins mun þetta auka hlutfall kvenna í stétt 

sjúkraflutningamanna en þar er kynjahallinn á hinn veginn þar sem innan 

við 10% sjúkraflutningamanna eru konur.  

Það má nefna fleiri atriði eins og mönnun í stöður hjúkrunarfræðinga á 

landsbyggðinni. Með því að gefa þeim kost á að mennta sig sem 

bráðatækna gæti það í einhverjum tilfellum styrkt viðkomandi í að vilja 

frekar takast á við þær áskoranir sem eru fólgnar í að standa vaktina í 

strjálbýlinu og að sama skapi gæti það freistað einhverra að sækja um 

stöður hjúkrunarfræðinga ef þeim stöðum fylgdi einnig vaktskylda á 

sjúkrabíl.  

Með hærra menntunarstigi þeirra er veita bráðaþjónustu má einnig sýna 

fram á aukinn samfélagslegan ávinning.  

Að lokum má nefna að ef menn þurfa ekki lengur að fara út til að nema 

fræðin er þetta gjaldeyrissparandi. 
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Komi gerð þessa verkefnis því til leiðar að farið verði að mennta 

hjúkrunarfæðinga á Íslandi sem bráðatækna má sjá á áðurtöldum atriðum 

að verkefnið hefur eitthvert hagnýtt gildi. Menntun bráðatækna við HA 

mun auka vegsemd og virðingu skólans um land allt. 
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Sími: 470-3050 Netfang: kba@hsa.is 

Kristján Karlsson  sjúkraflutningamaður. 

Sími: 869-2055 Netfang: ha060432@unak.is 

Nína Hrönn Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri. 

Sími: 470-3050 Netfang: ninahronn@hsa.is 

Pétur Heimisson  framkvæmdastjóri lækninga. 

Sími: 470-3050 Netfang: petur@hsa.is 

Valur Halldórsson  sjúkraflutningamaður. 

Sími: 861-4245 Netfang: valurfr@simnet.is 

Þröstur Óskarsson  framkvæmdastjóri. 

Sími: 450-4500 Netfang: throstur@hvest.is 
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Viðauki II Upplýst samþykki 

Fylgiskjal		–	Upplýst	samþykki	
 

 

Sjúkraflutningamenntun     
hjúkrunarfræðinga 
 
             Viðskipta- og raunvísindasvið 

 
 

	
Upplýst	samþykki	

	
	
	
Ég	 undirritaður/undirrituð	 samþykki	 að	 taka	 þátt	 í	 viðtali/rýnihópsviðtali	 vegna	 rannsóknarinnar	
Sjúkraflutningamenntun	hjúkrunarfræðinga.	
	
Markmið	rannsóknarinnar	er	að	meta	hvort	það	sé	þörf	á	að	gefa	útskrifuðum	hjúkrunarfræðingum	
kost	á	því	að	bæta	við	menntun	sína,	eftir	útskrift,	til	að	öðlast	réttindi	sem	sjúkraflutningamaður.	
Sambærilegt	og	bráðatæknir	(e.	Paramedic).	
	
Ég	hef	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	ákveðið	að	taka	þátt	í	viðtalinu/rýnihópsviðtalinu.		Ég	treysti	því	að	
farið	 verði	 með	 viðtalið	 við	 mig	 og	 aðra	 í	 rýnihópnum	 sem	 trúnaðarmál	 að	 því	 leyti	 að	 orð	 og	
setningar	 verða	 ekki	 beint	 tengd	 mínu	 nafni	 nema	 með	 mínu	 samþykki.	 	 En	 er	 þó	 ljóst	 að	
niðurstöður	viðtala	verða	tekin	saman	og	notuð	í	opna	BS	ritgerð.	Einnig	er	mér	 ljóst	að	það	mun	
koma	fram	við	hverja	voru	tekin	viðtöl	til	að	hægt	sé	að	ná	í	viðkomandi	til	að	fá	staðfestingu	á	að	
viðtalið	 hafi	 átt	 sér	 stað.	 Ég	 geri	 mér	 grein	 fyrir	 því	 að	 ég	 get	 hætt	 þátttöku	 í	 þessari	 rannsókn	
hvenær	sem	ég	vil	án	útskýringa.	
	
	
	
Staður,	dagsetning	
	
	
________________________________		
Nafn	þátttakanda	
	
	
Undirritaður,	framkvæmdaaðili	rannsóknarinnar,	staðfestir	hér	með	að	hafa	veitt	upplýsingar	um	
eðli	og	tilgang	rannsóknarinnar,	í	samræmi	við	lög	og	reglur	um	vísindarannsóknir.	
	
	
________________________________	
Sveinbjörn	Dúason	
	
	
	
	
	
	
Þetta	bréf	er	í	tvíriti 
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Viðauki III Rannsóknarspurningar 
 

A Hver er/gæti verið ávinningur af því að gefa (ný) útskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum kost á að auka við sína menntun til að öðlast 

sjúkraflutningaréttindi til jafns við bráðatækna (Paramedic)? Ef ávinningur, 

þá hver? Ef enginn ávinningur, þá af hverju ekki? Gæti verið faglegur 

ávinningur, fjárhagslegur ávinningur og eða samfélagslegur ávinningur? 

B Með hvaða hætti hafði þín menntun sem hjúkrunarfræðingur áhrif á 

sjúkraflutninganámið? Gerði það námið erfiðara, hafði engin áhrif eða 

hjálpaði það til að hafa lokið námi sem hjúkrunarfræðingur? 

C Hvaða áhrif telur þú að reynsla þín við störf sem hjúkrunarfræðingur hafi 

eða geti haft á störf þín sem sjúkraflutningamaður? 

D Hvaða áhrif hefur það á störf þín sem hjúkrunarfræðingur að hafa lokið 

námi í sjúkraflutningum? 

E Með hvaða hætti hafði þín menntun sem sjúkraflutningamaður áhrif á 

hjúkrunarfræðinámið? Gerði það námið erfiðara, hafði engin áhrif eða 

hjálpaði það til að hafa lokið námi sem sjúkraflutningamaður? 

F Hvaða áhrif telur þú að reynsla þín við störf sem sjúkraflutningamaður 

hafi eða geti haft á störf þín sem hjúkrunarfræðingur? 

G Hvaða áhrif hefur það á störf þín sem sjúkraflutningamaður að hafa lokið 

námi í hjúkrun?  

H Hvaða áhrif hefði það á fagið „sjúkraflutningar“ ef sjúkraflutningamenn 

hefðu lokið hjúkrunarfræðinámi auk sjúkraflutninganáms? 
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