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Ágrip 

Bráðamóttökum landsbyggðarinnar er ætlað að veita skammtíma bráðaþjónustu fyrir sjúklinga sem 

hafa slasast eða veikst alvarlega og þurfa á hátæknimeðferð að halda sem ekki er hægt að veita á 

minni stöðum. Oft getur liðið langur tími á milli þess að starfsfólk bráðamóttaka á landsbyggðinni fái 

sjúklinga í lífsógnandi ástandi sem gerir það að verkum að nauðsynlegt er að þróa og viðhalda hæfni 

þeirra. Að meta hæfni hjúkrunarfræðinga ætti að vera kjarninn í gæðamati, áætlanagerð og 

mannauðsstjórnun heilbrigðisstofnana. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar, 

sem taka á móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum, meta hæfni sína. Niðurstöðurnar munu 

nýtast sem grunnur fyrir kennslu og þróun starfa þeirra hjúkrunarfræðinga sem vinna með bráð og 

alvarleg veikindi. 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn sem gerð var í febrúar til apríl árið 2016. Notast var við 

íslenska þýðingu mælitækisins Nurse Competence Scale (IS-NCS). Mælitækið er finnskt að uppruna 

og mælir mat á eigin hæfni. Það inniheldur 73 spurningar sem er skipt niður í sjö hæfnisflokka. 

Spurningalisti var sendur til 87 hjúkrunarfræðinga sem vinna á bráðamóttökum og öðrum deildum 

landsbyggðarinnar og taka á móti og sinna að minnsta kosti 10 bráðveikum eða slösuðum sjúklingum 

á mánuði. Af þeim svöruðu 52 eða 60%. Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði. 

Hjúkrunarfræðingar sem voru með minni en 5 ára starfsaldur mátu hæfni sína lægsta í öllum sjö 

hæfniflokkunum. Hjúkrunarfræðingar með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu hæfni sína hæsta í 

öllum flokkum utan kennslu- og leiðbeinandahlutverka og greiningarhlutverka þar sem 

hjúkrunarfræðingar með 15,01-20 ára starfsaldur mátu sig örlítið hærra. Marktækur munur var á 

heildarhæfni hjúkrunarfræðinga með yfir 10 ára starfsaldur í hjúkrun miðað við hjúkrunarfræðinga með 

styttri starfsaldur. Ekki var marktækur munur eftir starfsaldri á núverandi deild. Hjúkrunarfræðingar 

sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun mátu sig marktækt hærra í heildarhæfni en hjúkrunarfræðingar 

með B.Sc. próf. Einnig mátu hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið Basic Trauma Life Support og/eða 

European Paediatric Life Support námskeiðum, sig marktækt hærra í heildarhæfni miðað við 

hjúkrunarfræðinga sem ekki höfðu lokið þeim námskeiðum. Ekki var marktækur munur á heildarhæfni 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu lokið Immediate Life Support og Advanced Life Support námskeiðum 

miðað við hjúkrunarfræðinga sem ekki höfðu farið á þau námskeið. 

Heildarhæfni hjúkrunarfræðinga hækkar með hækkandi starfsaldri og aukinni menntun. Því er ekki 

síður mikilvægt að halda í starfandi hjúkrunarfræðinga en að ráða inn nýja. Þegar hjúkrunarfræðingar 

á landsbyggðinni fá ekki reglulega reynslu miðað við hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum í borgum, 

þá skiptir regluleg þjálfun þess meira máli. Enda sýnir þessi rannsókn að reynslumeiri 

hjúkrunarfræðingar með hærra menntunarstig telja sig hafa meiri hæfni.
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Abstract 

Rural emergency departments are designed to provide short-term emergency care for patients who 

are injured or become seriously ill and in need of advanced medical treatment that often can not be 

provided in smaller places. It can often take a long time between medical employees in rural areas to 

receive patients in life-threatening condition that makes it necessary to develop and maintain their 

competence. The competence assessment of practicing nurses should be a core function in quality 

assurance systems, workforce planning and human resource management. 

The purpose of this study is to explore rural emergency nurses´ self-assessment of competence. 

The results will serve as a basis for teaching and development for nurses who work with acute and 

serious illness.   

The method used was a cross-sectional descriptive study. A Finnish origin instrument, the Nurse 

Competence Scale, was used to collect data based on assessment of the subject´s own ability. It 

contains 73 questions in seven nursing domains. The questionnaire was sent to 87 nurses who work 

in emergency departments and other wards in rural areas and receive and nurse at least 10 acute ill or 

injured patients per month. A total of 52 questionnaires were returned, representing a return rate of 

60%. The data was analyzed using descriptive statistics. 

Participants with shorter experience than 5 years assessed their competence lowest in all seven 

domains. Participants with over 20 years experience assessed their competence highest in 5 domains 

where participants with 10,01-15 years of experience assessed their competence slightly higher in two 

domains; teaching-coaching and diagnostic functions. There were significant differences in overall 

competence of participants with over 10 years of experience compared to nurses with shorter 

experience. There was no significant difference observed between subjects, based on their seniority of 

the existing ward. Nurses who had completed a higher education in nursing assessed their overall 

competence significantly higher than nurses with a B.Sc. degree. Nurses who had completed Basic 

Trauma Life Support and/or European Paediatric Life Support courses assessed their overall 

competence significantly higher compared to nurses who had not completed the courses. There was 

no significant difference in overall competence of those who had completed courses in Immediate Life 

Support and Advanced Life Support compared with nurses who had not participated in on the courses. 

The overall assessed competence increases with length of experience and increased education. 

Therefore it is very important to maintain the nurse staffing instead of hiring a new ones. 

When nurses in rural areas do not get regular experience compared to nurses in emergency 

departments in cities, regular training and ongoing education is more important. This follows from the 

results of this study showing that more experienced nurses with a higher level of education assessed 

their competence higher. 
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Þakkir 

Ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem aðstoðuðu mig við gerð þessarar ritgerðar. Fyrst ber að 

nefna þá hjúkrunarfræðinga sem gáfu sér tíma til að taka þátt í rannsókninni. Án þeirra hefði hún ekki 

orðið. Einnig þakka ég forstjórum heilbrigðisstofnanna landsbyggðarinnar fyrir að gefa leyfi fyrir 

rannsókninni. Þá ber að þakka þeim hjúkrunarframkvæmdastjórnum og deildarstjórum sem aðstoðuðu 

við val á hjúkrunarfræðingum.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Herdísi Sveinsdóttur prófessor kærlega fyrir góðar ráðleggingar 

og leiðsögn.  

Við yfirlestur vil ég þakka móður minni Guðbjörtu Ólafsdóttur og Ruth systur minni þakka ég fyrir 

innlegg í enska útdráttinn. Þá vil ég þakka minni kæru vinkonu K. Lindu Ragnarsdóttur fyrir yfirlestur á 

íslensku máli og tillögur um hvað mátti betur fara. Eiginmanni hennar, Sveinbirni Gizurarsyni vini 

mínum þakka ég fyrir hans innlegg í niðurstöðukaflann og syni þeirra Davíð Erni þakka ég fyrir innlegg 

í enska útdráttinn. Syni mínum Ólafi Jóni Jónssyni þakka ég kærlega fyrir alla hjálpina við 

tölfræðiúrvinnsluna. Með honum sannast að það er ekki magnið sem skiptir máli, heldur gæðin. Síðast 

en ekki síst þakka ég eiginmanni mínum Jóni I Kristjánssyni fyrir alla þolinmæðina og hvatninguna á 

meðan á meistaranáminu stóð. 
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1 Inngangur 

Bráðahjúkrun er sérgrein innan hjúkrunar sem hefur verið í örri þróun á undanförnum áratugum. 

Tilgangur þessa verkefnis er að lýsa hæfni hjúkrunarfræðinga sem starfa við bráðahjúkrun á 

landsbyggðinni. Bráðamóttökur eru krefjandi umhverfi þar sem ekki er hægt að ráða við innstreymi 

sjúklinga (Jones, Shaban og Creedy, 2015; Schriver, Talmadge, Chuong og Hedges, 2003). Þær eru 

ætlaðar sjúklingum með ýmiskonar bráðatilvik en bráðatilvik hefur verið skilgreint sem slys eða bráð 

veikindi sem koma skyndilega og standa yfir í minna en einn mánuð. Þau geta verið alvarleg og valdið 

skerðingu á eðlilegu daglegu lífi (Mosby's Medical Dictionary, 2009). Hjúkrunarfræðingar eru stærsti 

faglegi hópurinn á bráðamóttökum og þær áskoranir sem þeir fást við á hverjum degi eru miklar og 

krefjast þess að þeir búi yfir ákveðinni hæfni (Curtis, Murphy, Hoy og Lewis, 2009). Hæfni er skilgreind 

sem hæfileiki og/eða færni (Íslensk orðabók, 1985). Hugtakið hæfni er víðara en hugtökin þekking og 

leikni, en hæfni felur í sér getu til að beita þekkingu og leikni á viðeigandi hátt í námi og starfi 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Þekking getur verið bæði fræðileg og hagnýt en hún felst í 

staðreyndum, lögmálum og kenningum sem einstaklingur hefur tileinkað sér. Leikni felur í sér færnina 

til að beita þekkingu og getur hún verið almenn eða sértæk. Að geta veitt umönnun fyrir öll aldursskeið 

krefst djúprar fræðilegrar og klínsíkrar þekkingar (Curtis o.fl., 2009). 

Hæfni hjúkrunarfræðinga er mjög tengd afdrifum og öryggi sjúklinga svo sem mistökum, 

spítalasýkingum, fylgikvillum aðgerða og dánartíðni (Aiken o.fl., 2012; Lakanmaa o.fl., 2014). Á 

árunum 2011-2013 bárust landlæknisembættinu á milli 150-200 kvartanir á ári vegna meintra brota á 

lögum um réttindi sjúklinga. Tilkynningaskyld óvænt alvarleg tilvik voru ekki mörg á ári eða á milli sex 

og níu (Embætti landlæknis, e.d). Fagleg þróun og þróun á hæfni hjúkrunarfræðinga ætti ekki aðeins 

að fækka mistökum heldur auka á skilvirkni, gagnreynda starfshætti, sjá fyrir menntunarþörf og bæta 

afdrif sjúklinga. Einnig eykur hæfni sjálfsöryggi og starfsánægju starfsfólks. Þá eykst öryggi sjúklinga 

þar sem styrkleikar hvers hjúkrunarfræðings eru nýttir til hagsbóta fyrir sjúklinga á þann hátt að þeir fá 

bestu mögulegu umönnunina (Jutsum, 2010; Meretoja, Isoaho og Leino‐Kilpi, 2004; Meretoja og 

Koponen, 2012; Salonen, Kaunonen, Meretoja og TARKKA,  2007). 

Sjálfstraust og hæfni tengjast þekkingu og hæfileikanum til að beita henni. Starfsfólk sem vinnur á 

landsbyggðinni (e. rural) sinnir yfirleitt færri bráðatilfellum en starfsfólk á stórum sjúkrahúsum í 

borgum, sem getur leitt til að sjálfstraustið minnki og hæfnin dvíni (Jones o.fl., 2015). Oft getur liðið 

langur tími á milli þess að starfsfólk bráðamóttaka á landsbyggðinni fái sjúklinga í lífsógnandi ástandi 

sem gerir það að verkum að nauðsynlegt er að þróa og viðhalda hæfni þeirra, en þjálfun starfsmanna 

er oft ábótavant (Bragard o.fl., 2015; Jones o.fl., 2015; Jutsum, 2010; Williams, Ehrlich og Prescott, 

2001). Sem dæmi má nefna að ekkert fjármagn er sett í endurmenntun hjúkrunarfræðinga eða 

annarra starfsmanna á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS). Hægt er sð sækja um styrkveitingu 

vegna endurmenntunar til HSS en eru þeir fjármunir þá teknir úr almennum rekstri stofnunarinnar. Að 

öðrum kosti verða hjúkrunarfræðingar að greiða sjálfir fyrir sína endurmenntun. 

Þó að Ísland sé strjálbýlt land, en á landsbyggðinni búa 119.000 manns (Hagstofa Íslands, 2016), 

geta komur ferðamanna margfaldað tölu þeirra sem mögulega leita á bráðamóttökur 

landsbyggðarinnar. Mikil fjölgun hefur verið í komu ferðamanna til landsins á undanförnum árum og 
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jafnframt eru helstu ferðamannastaðir og sumarhúsabyggðir staðsettar á landsbyggðinni. Í lok árs 

2013 voru skráðar 12.574 sumarhús á landinu samkvæmt Fasteignamati ríkisins (Samtök sunnlenskra 

sveitarfélaga, 2015). Mörg húsanna eru nýtt allt árið en ekki einungis yfir sumartímann. Í töflu 1 má sjá 

fjölda ferðamanna sem komu til landsins og komustaði á árunum 2014-2015 (Ferðamálastofa, 2016). 

Mynd 1 sýnir hvernig dreifing sumarhúsa var á milli landshluta í lok árs 2013. 

Tafla 1 Fjöldi ferðamanna eftir komustöðum 

      Breyting milli ára 

  2014 2015 Fjöldi % 

Keflavíkurflugvöllur 969.181 1.261.938 292.757 30 

Seyðisfjörður 18.115 18.540 425 2,3 

Aðrir flugvellir 10.260 8.662 -1.598 -16 

  997.556 1.289.140 291.584 29,2 

 
Árið 2015 fóru 1.261.938 farþegar um Keflavíkurflugvöll. Ef einhver sem fer þar um þarf á bráða 

heilbrigðisþjónustu að halda er fyrsti viðkomustaður HSS í Reykjanesbæ. Á árunum 2014 og 2015 

kom að meðaltali einn sjúklingur á viku frá flugstöðinni á HSS (Þorgils Jónsson, munnleg heimild, 17. 

mars 2016). 

 

Mynd 1 Skipting sumarhúsa eftir landshlutum í lok árs 2013 

Langflest sumarhúsin eru á Suðurlandi eða um 36%. Næst á eftir kemur Vesturland með tæplega 

21%. Fæst sumarhúsin eru á Reykjanesi. 

 Þá má geta þess að árið 2014 komu rúmlega 100.000 ferðamenn með skemmtiferðaskipum til 

Reykjavíkur, en þau hafa viðkomu víðar um landið (Ferðamálastofa, 2016). Ferðamenn geta slasast 

eða veikst skyndilega hvar sem þeir eru staddir á landinu og leita þá á nálægustu heilbrigðisstofnun 

eftir þjónustu. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig hjúkrunarfræðingar á landsbyggðinni sem vinna með 

bráðveika sjúklinga meta eigin hæfni. Niðurstöður má nýta sem grunn fyrir kennslu og þróun starfa 
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þeirra hjúkrunarfræðinga sem vinna með bráð og alvarleg veikindi. Leitast verður við svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hver er hæfni hjúkrunarfræðinga landsbyggðarinnar sem taka á móti og sinna slösuðum og 

bráðveikum sjúklingum að þeirra eigin mati? 

1.2 Bráðahjúkrun 

Bráðahjúkrun er skilgreind sem umönnun einstaklinga á öllum aldri sem skynja eða hafa raunveruleg 

frávik á heilsu af óþekktum orsökum sem krefjast frekari skoðunar (Alpi, 2006; Newberry og Sheehy, 

2003). Samtök bandarískra hjúkrunarfræðinga, Emergency Nurses Association, skilgreina 

bráðahjúkrun sem sérgrein hjúkrunar þar sem viðfangsefnin einkennast af bráðu og/eða alvarlegu 

ástandi, sem orsakast af veikindum eða slysum og hefur áhrif á hvaða líffærakerfi sem er, hjá 

sjúklingum á öllum aldri (Danis, 2013). Fagdeild íslenskra bráðahjúkrunarfræðinga hefur ekki skilgreint 

bráðahjúkrun en lýsir því sem einkennir starfið: „hraði, fjölbreytileiki og óvæntar uppákomur. 

Hjúkrunarfræðingur sem starfar við bráðahjúkrun þarf því að hafa yfirgripsmikla þekkingu og geta beitt 

henni fljótt undir miklu álagi á öruggan og yfirvegaðan hátt. Hann sinnir einstaklingnum heildrænt en 

leggur um leið áherslu á góða umönnun fjölskyldunnar” (Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.a). 

Hlutverk og störf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku eru margvísleg. Þeir þurfa að takast á við 

gegnumstreymi sjúklinga, stjórnun, tungumálaerfiðleika og sífellt breytilegt ástand. (Curtis o.fl., 2009; 

Schriver o.fl., 2003). Þeir þurfa að hafa yfirgripsmikla þekkingu á hjúkrun allra aldurshópa af báðum 

kynjum með fjölbreytta sjúkdóma og mis alvarleg líkamleg, andleg og hugsanlega lífshættuleg 

sjúkdómseinkenni. Þar sem hraðinn er mikill og tíminn af skornum skammti, eins og oft er á 

bráðamóttökum, er eitt af mikilvægum störfum hjúkrunarfræðinga að meta sjúklinga sem oft hafa 

ósértækar greiningar. Hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir þekkingu, færni og getu til að framkvæma 

nákvæmt mat og stöðugt eftirlit. Einnig þurfa þeir að þekkja lífshættuleg einkenni oft með 

takmörkuðum upplýsingum frá sjúklingnum sjálfum og hefja inngrip ef nauðsyn krefur með það að 

markmiði að draga úr áhættu. Hjúkrunarfræðingar þurfa að þekkja leiðir til að bregðast við 

persónulegum vandamálum sjúklinga á nærgætinn hátt. Þá þurfa þeir að forgangsraða sjúklingum eftir 

alvarleika einkenna þeirra, grípa inn í ef bráðaástand kemur upp og veita umhyggjusama hjúkrun í 

umhverfi sem oft er rafmagnað og einkennist af ringulreið (Curtis og fl, 2009; Schriver o.fl., 2003; 

Valdez, 2009). Hjúkrunarfræðingar samræma umönnun sjúklinga með öðrum 

heilbrigðisstarfsmönnum. Þá veita þeir sjúklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu við útskrift með það að 

markmiði að draga úr hættu á fylgikvillum (Curtis o.fl., 2009; Needleman og Hassmiller, 2009; Valdez 

2009). 

1.3 Bráðamóttökur á landsbyggðinni 

Bráðamóttökum á landsbyggðinni er meðal annars ætlað að veita skammtíma bráðaþjónustu fyrir 

sjúklinga sem hafa slasast eða veikst alvarlega og þurfa á hátæknimeðferð að halda sem yfirleitt er 

ekki hægt að veita á minni stöðum (Justum, 2010). Hjúkrunarfræðingar og læknar landsbyggðarinnar 

horfast í augu við krefjandi aðstæður. Margar stofnanir á landsbyggðinni hafa ekki aðstöðu eða 

fjármagn til að kaupa dýr og háþróuð greiningartæki og hafa því færri sérhæfð úrræði en á stórum 
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bráðamóttökum. Ekki eru í boði sérstök slysateymi eða önnur gátteymi og oft er bið í næsta sjúkrabíl 

þegar flytja á sjúklinga á aðrar stofnanir. Oft getur flutningur á stærra sjúkrahús tekið klukkustund eða 

jafnvel nokkra klukkutíma því langt getur verið á næsta stóra sjúkrahús. Þar að auki getur veðrið verið 

það slæmt að ekki sé hægt að flytja sjúklinginn vegna ófærðar. Allir þessir þættir gera það að verkum 

að starfsfólk bráðamóttaka landsbyggðarinnar þarf að búa yfir einstakri klínískri þekkingu og kunnáttu 

(Ross og Bell, 2009; Williams o.fl., 2001). Hjúkrunarfræðingar á landsbyggðinni takast á við margar 

áskoranir í bráðaaðstæðum og þurfa að geta unnið undir álagi. Á kvöld- og næturvöktum þurfa þeir 

jafnvel að taka á sig önnur störf eins og að innheimta komugjöld, finna til mat og gefa sjúklingum að 

borða, skipta um á rúmum og þrífa. Þeir þurfa að vera færir í að forgangsraða og meta ástand 

sjúklinga vegna þess að oft ákveða læknar meðferð sjúklinga byggt á mati hjúkrunarfræðinga (Ross 

og Bell, 2009).  

Þegar samanburður er gerður á bráðamóttökum á landsbyggðinni miðað við þéttbýli kemur í ljós að 

bráðamóttökur á landsbyggðinni hafa færra starfsfólk en stærri bráðamóttökur í borgum. Sumstaðar 

koma jafnmargir sjúklingar á mánuði eins og bráðamóttökur í borgum sjá á dag (Bragard o.fl., 2015; 

Williams o.fl., 2001). Oft eru hjúkrunarfræðingar einir á vakt, með takmarkaðan búnað, hafa fáa til að 

kalla sér til aðstoðar og læknir er jafnvel ekki á staðnum þegar bráðatilvik kemur upp (Ross, 2007). 

Hjúkrunarfræðingar hafa jafnvel litla reynslu í mörgum bráðaaðstæðum og geta því lent í aðstæðum 

sem þeir hafa sjaldan eða aldrei tekist á við áður. Vitandi að fyrstu mínúturnar skipta miklu máli 

varðandi lifun hjá lífshættulega veikum sjúklingi finnast hjúkrunarfræðingum þeir vera máttvana þegar 

þeir sjá að sjúklingnum hrakar á meðan verið er að bíða eftir flutningi á stærra sjúkrahús. Einnig óttast 

þeir viðbrögð hjúkrunarfræðinga á stærri bráðamóttökum í borgum. Mörgum hjúkrunarfræðingum 

landsbyggðarinnar finnast hjúkrunarfræðingar á stærri sjúkrahúsum ekki skilja þær takmarkanir sem 

landsbyggðin býr við og óttast gagnrýni á þá þjónustu sem þeir veita eða veita ekki. Þeir óttast að litið 

sé svo á að skortur á aðstæðum og búnaði sé álitinn skortur á hæfni (Ross og Bell, 2009).  

1.4 Upphaf bráðaþjónustu 

Fyrstu heimildir um umönnun sjúklinga má rekja til Benediktsmunka en þeir buðu upp á umönnun 

sjúklinga á miðri sjöttu öld, í skiptum fyrir mat. Þeir voru með klaustur víðsvegar um Evrópu, verndaðir 

af innrásarherjum. Fyrir þann tíma hugsuðu fjölskyldumeðlimir um veika ástvini, auk þess sem nunnur 

nýttu klaustrin sem híbýli fyrir sjúklinga og nutu aðstoðar nærstaddra munka (Stephens-Borg, 2010). 

Mikið af framförum í bráðaþjónustu má rekja til Englands og Þýskalands. Stríðstímar hafa bætt skilning 

okkar á heilsu manna, umhyggju fyrir sjúklingum og hvernig bregðast eigi við hættuástandi og 

hamförum. Hjúkrunarfræðingar hafa verið hluti af viðbragðsáætlun hamfara eins lengi og þeir hafa 

verið til. Í gegnum söguna hafa hjúkrunarkonur brugðist við bráðatilfellum, en þær voru ekki endilega 

fullmenntaðir hjúkrunarfræðingar eins og við þekkjum þá í dag. Hlutverk þeirra var samt sem áður líkt 

því sem hjúkrunarfræðingar gegna í dag, sem sé að annast veika og/eða slasaða einstaklinga, hreinsa 

og skipta um umbúðir á sárum, að verkjastilla og veita sjúklingum nærveru (Gebbie og Qureshi, 2006). 

Það var einmitt í Krímstríðinu (1853-1856) sem fleiri særðir hermenn lifðu þökk sé öguðum 

vinnubrögðum Florence Nightingale og fleiri hjúkrunarfræðinga sem stuðluðu að þægindum og auknu 
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hreinlæti, sem aftur gerði það að verkum að sýkingum fækkaði (Gebbie og Qureshi, 2006; Stephens-

Borg, 2010).  

Einn af frumkvöðlum heilsugæsluhjúkrunar var bandaríski hjúkrunarfræðingurinn Lillian Wald 

(1867-1940). Sem ungur hjúkrunarfræðingur kynntist hún fátæktinni í austurhluta Manhattan í New 

York þegar hún aðstoðaði nýbakaða móður sem hafði ekki efni á að borga fyrir læknisþjónustu 

(Buhler-Wilkerson, 1993). Sú reynsla hafði mikil áhrif á hana sem leiddi til þess skömmu síðar að hún 

stofnaði Henry Street setrið (e. Henry Street Settlement). Þangað leituðu fátækir íbúar New York 

meðal annars eftir heilbrigðisþjónustu. Sambland af getu til að greina, leysa vandamál og óbein 

tækifæri leiddi til þróunar á bráðaherbergi setursins snemma á 20. öld. Undir stjórn Wald veittu 

hjúkrunarfræðingar setursins ráðleggingar, meðhöndluðu lítil skurðsár, þvoðu og settu umbúðir á 

gömul sár, meðhöndluðu minniháttar bruna og ráðlögðu sjúklingum með minniháttar veikindi eins og 

kvef og hálsbólgu. Til að styggja ekki læknastéttina sögðust Wald og samstarfsmenn hennar ekki vera 

að veita læknisfræðilega þjónustu, heldur aðeins að meðhöndla tilfelli eins og þau myndu gera við 

eigin fjölskyldumeðlimi. Árið 1904 var þó samþykkt að hjúkrunarfræðingarnir fengju fyrirmæli, frá 

læknum í nágrenninu, til að veita bráðaþjónustu. Frá þeim tíma fóru hjúkrunarfræðingar að veita 

bráðaþjónustu víðs vegar um Norður Ameríku þar sem læknaskortur var (Snyder, Keeling og 

Razionale, 2006).  

Margar breytingar og þróun bráðamóttökunnar eru komnar frá hjúkrunarfræðingum. Sem dæmi má 

nefna uppfinningu Anitu Dorr á bráðavagninum (e. Crash cart) sem hún og eiginmaður hennar 

hönnuðu í bílskúrnum heima hjá sér árið 1967 (Alpi, 2006; Jezierski, 1996; Schriver o.fl., 2003). Henni 

fannst of mikill tími hjúkrunarfræðinga fara í að fara um allt sjúkrahúsið til að ná í lyf og birgðir sem 

nota þurfti í mismunandi bráðatilfellum. Hún bjó til lista með hlutum sem henni fannst þurfa að hafa í 

vagninum í allskonar bráðatilfellum. Vagninn var hannaður þannig að strax væri hægt að hefja 

meðferð. Hann var staðsettur við hlið skoðunarbekks sjúklings. Hlutir sem voru nauðsynlegir við 

öndunaraðstoð voru hafðir við höfuð sjúklings. Allt fyrir uppsetningu æðaleggja var við fótgaflinn 

þannig að auðvelt var að fara til beggja hliða við sjúklinginn. Öll lyf voru í miðskúffu bráðavagnsins og 

rétt þeim hjúkrunarfræðingi sem sá um æðaaðgang. Vagninn var einnig hannaður þannig að hægt var 

að fara með hann um allt sjúkrahúsið og var fótastýrðri sogvél og rafhlöðustýrðum hjartarafskjá komið 

fyrir á vagninum (Fadale, 2000). Bráðavagninn hefur tekið breytingum í áranna rás þó enn sé hann 

svipaður í grunninn og bráðavagn Anitu Dorr. Hann hefur stækkað og inniheldur til að mynda fleiri 

skúffur en upphafsvagninn. Í skúffunum er geymdur allur sá búnaður sem nota þarf í bráðatilfellum til 

barkaþræðinga, æðauppsetninga og þvagleggsuppsetninga. Þar má einnig finna sogleggi, helstu 

bráðalyf og vökva. Þá er í honum súrefniskútur, sogtæki og stuðtæki. 

Töluvert hefur verið skrifað um upphaf bráðamóttökunnar í Bandaríkjum Norður Ameríku. Á miðri 

20. öld var bráðaþjónustan veitt, í litlum bráðaherbergjum víðs vegar um landið af hjúkrunarfræðingum 

sem höfðu valið sér bráðahjúkrun sem sérsvið. Eftir því sem leið á öldina lokuðu þessi bráðaherbergi 

og þjónustan fluttist inn á sjúkrahúsin. Þrátt fyrir að sjúkrahúsin stækkuðu og yrðu tæknivæddari voru 

fá sjúkrahús á fyrri hluta 20 aldar með bráðamóttökur, eins og þær þekkjast í dag (Snyder o.fl., 2006). 

Í fyrstu voru bráðaherbergin við hlið skurðstofa en síðar í litlu herbergi í kjallaranum. Þessi herbergi 

voru oft illa búin og erfitt var að flytja sjúklinga á milli staða. Oft var komið með sjúklinga með sjúkrabíl, 
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án þess að búið hefði verið um stór og mikil sár eða spelka sett á beinbrot eins og yfirleitt er gert í dag. 

Jafnvel var komið með sjúklinga í hjartastoppi til þess eins að láta úrskurða þá látna (Fadale, 2000; 

Snyder o.fl., 2006). Á árunum 1950 -1960 varð mikil aukning á fjölda bráðamóttaka og þeirra sjúklinga 

sem leituðu þangað eftir þjónustu (Schriver o.fl., 2003; Snyder o.fl., 2006). Til að byrja með voru 

hjúkrunarfræðingar ekki í fullri stöðu heldur voru þeir kallaðir til ef á þurfti að halda, en fljótlega fóru 

þeir að vera allan sólarhringinn (Gebbie og Qureshi, 2006). Yfirleitt var starfsfólkið samansett af 

læknanemum, unglæknum eða hjúkrunarfræðingum sem höfðu reynda lækna á bak við sig sem þeir 

gátu hringt í. Reyndar var þetta ekki alls staðar svona. Til voru þrjár tegundir af bráðamóttökum. Í 

fyrsta lagi fullbúin bráðamóttaka sem var opin 24 tíma sólarhringsins. Í öðru lagi bráðamóttaka þar 

sem eingöngu læknir var á bakvakt og í þriðja lagi bráðamóttaka sem var mönnuð af 

hjúkrunarfræðingum sem gerðu fyrsta mat, hringdu í lækni og veittu umönnun þar til hann mætti á 

staðinn (Snyder o.fl., 2006).  

Í dag eru bráðamóttökur yfirleitt staðsettar á jarðhæð sjúkrahúsa þar sem aðgengi er gott bæði fyrir 

gangandi sjúklinga og þá sem koma með sjúkrabílum. Á stærri stöðum er þjónusta allan sólarhringinn 

þó fjöldi starfsmanna sé breytilegur. 

1.5 Saga bráðaþjónustu á Íslandi 

Bráðaþjónustu var sinnt á St. Jósefsspítala Landakoti frá því hann tók til starfa 16. október 1902 þar til 

hann sameinaðist Borgarspítalanum í lok árs 1995 (Árni Björnsson, 1998). Árið 1928 var sameiginlegri 

vakt samlagslækna komið á fót og gekk starfsemin almennt undir nafninu „Næturlæknir”. Sjúkrasamlag 

Reykjavíkur útvegaði bíl og bílstjóra til að læknir kæmist í vitjanir (Læknavaktin, e.d.) 

Árið 1943 var læknavarðstofa opnuð í Austurbæjarskólanum og var það fyrsti vísir að slysadeild. 

Var hún aðeins starfrækt á nóttunni og um helgar. Að minnsta kosti ein hjúkrunarkona starfaði þar 

(Sigurlín M Gunnarsdóttir, 2000). Árið 1955 fluttist starfsemin í Heilsuverndarstöðina en opinberlega 

var hún kölluð „Læknavaktin“ og starfaði samkvæmt samningi við Sjúkrasamlagið. Þar var hún til 29. 

maí 1968 þegar starfsemin fluttist í Borgarspítalann í Fossvogi og slysadeild tók til starfa (Landspítali, 

e.d.a; Ólafur Jónsson, 2014). Frá þeim tíma hefur slysadeildin verið aðalmóttökustaður slysa og 

bráðra sjúkdóma á landinu. Álagið á starfsfólkið var strax mikið. Auk þess að taka á móti slösuðum og 

bráðveikum sjúklingum, sá starfsfólk deildarinnar einnig um umbúðaskipti á sárum, gipsskipti og 

ýmiskonar eftirlit (Ólafur Jónsson, 2014). Störf deildarhjúkrunarkvenna á slysadeild Borgarspítalans 

fólust í að taka á móti sjúklingum sem höfðu lent í slysum eða komu í eftirmeðferð. Þær sáu um að 

koma sjúklingum á tilheyrandi deildir hvort sem það var á röntgendeild, skurðdeild, legudeild eða 

jafnvel á önnur sjúkrahús. Þær aðstoðuðu lækna og framfylgdu fyrirmælum þeirra. Þá sáu þær til þess 

að allt væri tilbúið til að taka á móti slösuðum einstaklingum. Einnig sáu þær um að panta 

hjúkrunarvörur og lyf. Þær þurftu að vera vel að sé í samsetningu lyfja, áhrifum þeirra, aukaverkunum 

og geymsluþoli. Í samráði við matreiðslukonur ákváðu þær hvers konar mat sjúklingar ættu að fá og 

sáu til þess að sjúklingar fengju viðurgerning á réttum tíma. Þær þurftu að kunna góð skil á vélum og 

tækjum og tileinka sér tækninýjungar um leið og þær bárust og miðla þeim áfram til starfsmanna sinna. 

Daglegt vinnuálag var mikið og ekki var hægt að ljúka vakt fyrr en séð hafði verið fyrir komandi vöktum 

og aukavöktum ef á þyrfti að halda. Því þurftu þær að vinna hratt samhliða því að veita sjúkum 
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nákvæma umönnun (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Áður en gjörgæsludeildin tók til starfa árið 1970 

var farið strax með sjúklinga sem höfðu fengið ýmiskonar áföll eða lent í slysum beint á sjúkradeildir. Á 

þeim tíma voru fáar hjúkrunarkonur sem höfðu reynslu af bráðahjúkrun en þær lögðu sig samt sem 

áður allar fram og tileinkuðu sér þessi flóknu hjúkrunarstörf (Sigurlín M Gunnarsdóttir, 2000). Árið 

1982 var fyrirkomulagi við móttöku bráðveikra sjúklinga sem sendir voru til innlagnar breytt með 

stofnun sjúkravaktar á slysadeild Borgarspítalans. Bráðamóttaka var opnuð við Landspítalann árið 

1992 (Árni Björnsson, 1998). Í mörg ár skiptu Landspítalinn og Borgarspítalinn með sér móttöku 

bráðveikra sjúklinga (Landspítali, e.d.b). Bráðamóttaka Landspítalans við Hringbraut og Slysa- og 

bráðamóttakan í Fossvogi sameinuðust í eina bráðamóttöku í Fossvogi árið 2010, þar sem tekið er á 

móti öllum bráðveikum og slösuðum sjúklingum í dag. Það sama ár opnaði Hjartagátt Landspítalans 

við Hringbraut en þar er veitt öll almenn bráðaþjónusta við hjartasjúklinga (Jón Baldvin Halldórsson og 

Elísabet Guðmundsdóttir, 2011). Á barnaspítala Hringsins er tekið á móti bráðveikum börnum frá 

fæðingu til 18 ára aldurs. Barnaspítalinn er í dag í sér byggingu á lóð Landspítalans við Hringbraut og 

var opnaður formlega fyrrihluta ársins 2003. Þar er opin bráðamóttaka fyrir börn allan sólarhringinn. 

Fyrir þann tíma fóru öll bráðveik börn á bráðamóttöku LSH (Landspítali, e.d.c). Á árunum 1974-1983 

var hús geðdeildar Landspítalans byggt en þar er rekin þjónusta fyrir sjúklinga með geðræn vandamál. 

Í tengslum við geðdeildina er einnig rekin deild fyrir börn með geðræn vandamál (Árni Björnsson, 

1998). Í dag er bráðamóttaka geðsviðs LSH opin í sjö tíma á virkum dögum og fjóra tíma um helgar og 

rauða daga. Þegar hún er lokuð leita sjúklingar með bráð geðræn vandamál á bráðamóttöku 

Landspítalans í Fossvogi (Landspítali, e.d.d). 

Á Íslandi eru ekki margar bráðamóttökur sem eru mannaðar hjúkrunarfræðingum allan 

sólarhringinn. Fyrir utan bráðamóttöku Landspítalans (LSH) eru það aðeins bráðamóttökur Sjúkrahúss 

Akureyrar og Selfoss en á Neskaupstað er sameiginleg legudeild og bráðamóttaka opin allan 

sólarhringinn. Í Reykjanesbæ eru hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku til miðnættis alla virka daga og 

átta tíma um helgar og á rauðum dögum. Á Akranesi eru hjúkrunarfræðingar með bráðamóttöku á 

dagvinnutíma á virkum dögum. Sömuleiðis á Ísafirði, en þeir eru einnig á bakvakt utan dagvinnu. 

Sumar stofnanir á landsbyggðinni hafa ákveðin fjölda rúma, eða sér herbergi á legudeildum þar sem 

tekið er á móti bráðveikum og slösuðum sjúklingum. Mjög misjafnt er hversu margir sjúklingar með 

bráðatilvik leita á stofnanir landsbyggðarinnar. Svo dæmi séu tekin frá árinu 2014 tók bráðamóttaka 

Sjúkrahúss Akureyrar á móti rúmum 16.000 bráðatilvikum (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2014), Selfoss um 

8.600 bráðatilvikum (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2014) og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja um 

14.000 bráðatilvikum (Þorgils Jónsson, munnleg heilmild, 14. apríl 2016). Heilsugæslustöðvar eru víða 

um landið og margar þeirra ekki með daglega opnun. Dæmi um það eru heilsugæsla Súðavíkur, 

Flateyrar, Eskifjarðar, Fáskrúðsfjarðar og Grenivíkur auk margra annarra. Fyrir utan opnunartíma leita 

sjúklingar með bráðatilvik á stærri staði eins og Ísafjörð, Neskaupstað, Akureyri og Selfoss. Á 

heilsugæslustöðvum vinna oftast hjúkrunarfræðingar og læknar saman að því að taka á móti 

sjúklingum. Utan dagvinnutíma hringir sá sem þarf á bráðaþjónustu að halda í 112 eða á bjöllu sem er 

staðsett á stofnuninni. Oftast nær eru það þó hjúkrunarfræðingar á legudeildum sem taka á móti 

sjúklingum og kalla til lækni sem er annaðhvort á bakvakt eða staðarvakt. Það er þó ekki algilt því að á 
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sumum stöðum taka þeir sjálfir á móti sjúklingum og kalla til hjúkrunarfræðinga á legudeild ef á þarf að 

halda. 

1.6 Skortur og álag á hjúkrunarfræðingum 

Sjúklingar á bráðamóttökum sjúkrahúsa eru oft alvarlega veikir og því standa þessar deildir frammi 

fyrir vaxandi þrýstingi um afköst. Rannsóknir bæði í Norður Ameríku og Evrópu sýna fram á neikvæða 

fylgni á milli dánartíðni sjúklinga og fjölda starfandi hjúkrunarfræðinga (Aiken o.fl., 2014; West o.fl., 

2014). Það er því mikilvægt að sjúkrahúsin laði og ráði til sín hjúkrunarfræðinga, en ekki er síður 

mikilvægt að þau haldi þeim í starfi. Rannsóknir hafa sýnt að streita og óánægja á meðal 

hjúkrunarfræðinga hefur aukist sem svo stuðlar að vinnustreitu, gremju, vanmætti, sjálfsefa, lélegra 

sjálfsáliti, vonleysi, þunglyndi og kulnun í starfi. Afleiðingarnar eru aukinn kostnaður vinnuveitenda þar 

sem fjarvistir verða fleiri, vinnumórallinn lélegri og starfsmannavelta meiri (Salonen o.fl., 2007). Birna 

G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir (2014) gerðu rannsókn á starfsánægju, streitu og heilsufari 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á kragasjúkrahúsunum á Íslandi. Þessar stofnanir höfðu gengið í 

gegnum miklar breytingar nokkru áður þar sem meðal annars St. Jósepsspítali í Hafnarfirði var lagður 

niður. Niðurstöður leiddu í ljós að þó að hjúkrunarfræðingar hafi verið almennt ánægðir í starfi fundu 

þeir fyrir töluverðri streitu. Þá var rúmlega fjórðungur sem sagðist vilja skipta um vinnu ef tækifæri 

gæfist. Einnig kom í ljós að streita í starfi og stuðningur deildarstjóra spáðu mest fyrir um 

starfsánægju. 

Mikið álag getur haft bein og óbein áhrif á gæði umönnunar sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Upplifun 

sjúklingsins og gæði þjónustunnar á bráðamóttökum, eru í beinum tengslum við það teymi sem veitir 

umönnunina, sér í lagi bráðahjúkrunarfræðingsins (Dunn, Wilson og Esterman, 2005; Jones o.fl., 

2015).  Eftir því sem fleiri hjúkrunarfræðingar hætta að vinna við hjúkrun eykst álagið á hina sem eftir 

eru sem gerir það að verkum að mörgum finnast vinnuaðstæðurnar óásættanlegar og leita á önnur 

mið. Helstu ástæður fyrir því að hjúkrunarfræðingar leita í aðrar starfsgreinar eru óánægja með laun, 

óæskilegur vinnutími, neikvætt vinnuumhverfi og meiri möguleikar á starfsframa annarsstaðar en í 

hjúkrun (Allen, 2008). Það samræmist niðurstöðum könnunar á vinnuálagi og starfsánægju íslenskra 

hjúkrunar-fræðinga þar sem hjúkrunarfræðingar voru óánægðastir með möguleika til stöðuhækkana 

og laun (Páll Biering og Birna Flygenring, 2000). Ánægðir hjúkrunarfræðingar eru líklegri til að halda í 

stöður sínar en samkvæmt Dunn og félögum (2005) eru það hjúkrunarfræðingar á aldrinum 21-35 ára 

sem eru óánægðastir. Þeir hafa minnstu reynsluna og eru þeir ekki endilega í bestu stöðunni til að 

bjóða upp á hágæða þjónustu fyrir sjúklinga sem þurfa sífellt flóknari umönnun (Salonen o.fl., 2007). 

Skortur er á menntuðum hjúkrunarfræðingum víða um heim, bæði í þróuðum löndum og 

þróunarlöndum. Þó hjúkrunarfræðingar séu duglegir að fara til annarra landa til að starfa við hjúkrun, 

veldur hjúkrunarskortur því að ekki er hægt að ná alþjóðlegum markmiðum um bætta heilsu og líðan 

(Cowan, Wilson-Barnett, Norman og Murrells, 2008; Lakanmaa o.fl., 2014). Árið 2006 var um 14% 

skortur á hjúkrunarfræðingum á Íslandi og árleg þörf á aukningu á milli eitt og tvö prósent (Harpa 

Guðnadóttir, 2006). Starfandi hjúkrunarfræðingar á Íslandi í dag eru rúmlega 2500 (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.b). Ef spár ganga eftir verður þörf á um það bil 3500 hjúkrunarfræðingum á 

Íslandi árið 2020 (Harpa Guðnadóttir, 2006). 
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1.6.1 Stjórnun og menntun  

Helstu einkenni segulsjúkrahúsa (e. Magnet hospitals), en það eru sjúkrahús sem hafa mikið 

aðdráttarafl fyrir starfsfólk og skjólstæðinga, tengjast faglegri þróun, þar sem áhersla er lögð á 

stefnumörkun, starfsþjálfun, endurmenntun og framgang í starfi. Einnig er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að hjúkrunarfræðingar meti huglægt starf sitt í sínu umhverfi og virðist það vera eitt af lykilatriðum 

starfsánægju og lítillar starfsmannaveltu (Meretoja, Leino‐Kilpi og Kaira, 2004). Klíníska hæfni 

hjúkrunarfræðinga á ýmsum sérsviðum má rekja til upphafs menntunar og símenntunar í hjúkrun eða 

allt til tíma Florence Nightingale (Bolin, Peck, Moore og Ward-Smith, 2011). Fáar heimildir eru til um 

rannsóknir á klínískri hæfni og væntingum hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku sem og umfangi þeirra 

eftir menntun. Hæfni og klínískir staðlar bráðahjúkrunarfræðinga eru þó til í sumum löndum. Í mörgum 

löndum eru til samtök bráðahjúkrunarfræðinga sem miða að því að veita leiðsögn og stuðning fyrir 

aukin hlutverk bráðahjúkrunarfræðinga (Harding, Walker-Cillo, Campos og Stapleton, 2013; Jones 

o.fl., 2015).  

Á svipuðum tíma og bráðalækningar urðu að sérgrein fóru hjúkrunarfræðingar sem unnu við 

bráðahjúkrun að sýna fram á færni og getu sem aðgreindi þá frá almennri hjúkrun. Árið 1970 stofnuðu 

þær Anita Dorr og Judy Kelleher samtök bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum, Emergency 

Department Nurses Association (EDNA), sem síðar breyttist í  Emergency Nurses Association (ENA) 

(Alpi, 2006; Gebbie og Qureshi, 2006; Schriver o.fl., 2003; Şelimen og Gürkan, 2009; Valdez, 2009). 

Þessi samtök hafa verið leiðandi í stuðningi og kennslu þeirra hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á 

bráðahjúkrun (Gebbie og Qureshi, 2006). Anita Dorr bjó til margskonar kennsluprógrömm með 

hljóðritun, slæðum og skrifum. Þetta kennsluefni var notað á sjúkrahúsum til að kenna 

hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum víðs vegar um Bandaríkin (Jezierski, 1996). Þegar litið er til 

þróunar á bráðalækningum var það ljóst að hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum þyrftu aukna þjálfun 

og menntun (Şelimen og Gürkan, 2009). Um 1960 var ljóst að bráðahjúkrun var töluvert frábrugðin 

annarri hjúkrun og þeir hjúkrunarfræðingar sem unnu á bráðamóttökum þurftu sérstaka þjálfun 

(Şelimen og Gürkan, 2009). Upphaf sérfræðinga í hjúkrun má í raun rekja til Bretlands. Þar voru þeir 

fengnir til að létta álagið af heilsugæslulæknum, sérstaklega í þeim samfélögum sem voru illa sett. Í 

byrjun var þeirra aðalstarf að forgangsflokka sjúklingum eftir alvarleika veikinda auk þess að vinna við 

heilsugæslu. Þróun sérfræðinga í hjúkrun í Bandaríkjunum svipar til sögu Bretlands. Í Bandaríkjunum 

unnu þeir á landsbyggðinni þar sem læknaskortur var mikill, sérstaklega í heilsugæslunni. Í dag eru 

sérfræðingar í hjúkrun víðsvegar um heiminn (Pulcini, Jelic, Gul og Loke, 2010). Upp úr 1970 var hægt 

að sækja sér framhaldsmenntun í Bandaríkjunum, annaðhvort sem klínískur sérfræðingur í 

bráðahjúkrun, en þeir vinna aðallega á sjúkrahúsum, eða Nurse Practitioner sem vinna aðallega á 

landsbyggðinni. Það var gert til að koma til móts við þær takmarkanir sem Félag amerískra 

hjúkrunarfræðinga (American Nursing Association, ANA) hafði sett um störf hjúkrunarfræðinga, það er 

að þeir mættu ekki greina vandamál sjúklinga og/eða gefa lyf án fyrirmæla frá lækni (Şelimen og 

Gürkan, 2009; Snyder o.fl., 2006). 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga átti frumkvæði, hér á landi, að því að skipuleggja viðbótarnám 

fyrir hjúkrunarfræðinga árið 1954. Fram að því höfðu hjúkrunarfræðingar verið í starfsþjálfun á 

sérhæfðum deildum sem tryggði þeim ákveðna færni, en þörfin fyrir frekari menntun varð sífellt 
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tilfinnanlegri. Lög um Nýja hjúkrunarskólann voru afgreidd frá Alþingi vorið 1972 og við stofnun hans 

urðu straumhvörf á sviði sérmenntunar íslenskra hjúkrunarkvenna (Margrét Guðmundsdóttir, 2010; 

Sigurlín M Gunnarsdóttir, 2000). Skólinn var síðan lagður niður árið 1991 og voru öll verkefni hans 

færð til hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands, þá sem námsbraut í hjúkrunarfræði. Haustið 2003 hófst 

kennsla á meistarastigi við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands í nánu samstarfi við Landspítalann og 

Fjórðungssjúkrahús Akureyrar. Þar á meðal var 30 eininga diplómanám í bráðahjúkrun (Háskóli 

Íslands, 2003). Árið 2009 lagðist diplómanám í bráðahjúkrun af, en hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands býður nú upp á 120 eininga meistaranám í klínískri sérhæfingu á sérsviðum hjúkrunar þar með 

taldri bráðahjúkrun.  

Bráðamóttaka og starfsemi henni tengd hefur verið efni í þó nokkrar BS og meistararitgerðir. 

Nokkrar þeirra fjalla beinlínis um færni hjúkrunarfræðinga. Þar á meðal er rannsókn þar sem 

hjúkrunarfræðingar á Slysa- og bráðamóttöku Akureyrar mátu áverka á ökkla og fæti með notkun 

Ottawa gátlistans með tilliti til þess hvort senda ætti viðkomandi í myndgreiningu. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að enginn brotinn einstaklingur fór fram hjá þeim sem sýnir að hjúkrunarfræðingar 

eru færir í að meta hvort ökkli eða fótur sé brotinn (Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, 2008). Önnur ritgerð 

sem kemur inn á færni hjúkrunarfræðinga er fræðileg samantekt á endurlífgun á bráðamóttökum og 

gjörgæsludeildum. Þar kom í ljós að hjúkrunarfræðingar sem vinna á þeim deildum þurfa að kunna skil 

á helstu undirliggjandi orsökum hjartastopps og meðhöndlun þeirra auk þess að hafa þekkingu á 

verkferlum sérhæfðrar endurlífgunar. Þá þurfa þeir að geta veitt hjartahnoð á réttum stað, á réttum 

hraða og í réttri dýpt ásamt því að geta veitt öndunaraðstoð á réttan hátt (Steinunn Ingvarsdóttir, 

2009). Þá hefur verið skrifuð ritgerð um óvænt andlát á bráðamóttökum og þarfir aðstandenda. Þar 

kom fram að flest starfsfólk finnst það skorta þekkingu og þjálfun í að tilkynna og aðstoða 

aðstandendur við að takast á við óvænt andlát ástvina. Klínískar leiðbeiningar auðveldar starfsfólki að 

taka á móti og styðja þá aðstandendur sem skyndilega hafa misst ástvin. Mikilvægt er að starfsfólk fái 

fræðslu um leiðbeiningarnar því þannig öðlast það betri færni í að styðja við aðstandendur sem leiðir 

af sér að aðstandendur fá markvissari þjónustu (K. Eva Sveinsdóttir og Linda Rós Thorarensen, 2015) 

Nokkrar ritgerðir hafa verið skrifaðar um sjúklinga á bráðamóttöku. Þar ber að nefna fræðilegt 

yfirlit á kvíða sjúklinga á bráðamóttökum. Það er kvíðvænlegt fyrir marga að leita á bráðamóttöku 

þegar skyndileg veikindi gera vart við sig. Einn af þeim þáttum sem eru kvíðvænlegir er biðtími eftir 

þjónustu. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku eru gjarnir á að einblína frekar á líkamleg einkenni 

sjúklinga og gefa andlegum þörfum sjúklinga minni gaum. Auka þarf þekkingu á kvíða sjúklinga sem 

leita á bráðamóttöku. Ljóst er að bæta þarf upplýsingagjöf til sjúklinga en litlar upplýsingar liggja fyrir 

um hvers konar aðferðum sé hægt að beita til þess að minnka kvíða þeirra sjúklinga sem leita á 

bráðamóttöku (Ragna Björg Ársælsdóttir, 2010). 

1.7 Hæfni hjúkrunarfræðinga 

Í fræðilegri umfjöllun hafa hugtökin hæfni (e. Competence) og færni (e. Competency) skarast og 

iðulega er ekki gerður nægur greinarmunur á merkingu þeirra. Hæfni vísar til þátta í starfi sem 

hjúkrunarfræðingurinn getur gert á meðan færni vísar í hegðunina sem liggur þar til grundvallar 

(Cowan, Norman og Coopamah, 2007). Hæfni hjúkrunarfræðinga er hægt að skilgreina sem getu 
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þeirra til að framkvæma verkefni með æskilegum árangri og að þekkingu og kunnáttu sé beitt á 

skilvirkan hátt á þann veg sem þeir ættu að vera færir um að gera (Meretoja, Leino‐Kilpi o.fl., 2004). 

Hæfni hefur einnig verið lýst sem getu manns til að ljúka ákveðnum verkefnum eða störfum og því 

hvernig hæfnin er nýtt sem þekking og kunnátta í sérstökum aðstæðum. Ennfremur felur hæfni í sér 

viðhorf, þátttöku og ábyrgð á notkun hennar. Í því samhengi er þekking/staðreynd (vita það), skilningur 

(vita hvers vegna), færni (vita hvernig) og innri þekking (vita hvað) auk getu til að takast á við 

mismunandi aðstæður og skilja afleiðingar aðgerða (Andersson og Nilsson, 2009). 

Del Bueno (2001) lýsir hæfni sem flóknu fyrirbæri sem samþættir þekkingu, gagnrýna hugsun, 

tæknilega færni og samskiptahæfni í öllu því sem viðkomandi gerir samanber mynd 2. Margar 

heilbrigðisstofnanir í Bandaríkjunum hafa innleitt mælitæki byggt á þessum þáttum sem metur hæfni 

hjúkrunarfræðinga og annarra starfsmanna á fyrstu vikunum í starfi. Niðurstöður úr því mati gefa 

starfsmönnunum möguleika á að þjálfa sig betur á þeim sviðum sem þeir eru slakir á. Jafnframt geta 

vinnuveitendur lagt mat á það hvort viðkomandi starfsmaður uppfyllir þær væntingar sem þeir gera til 

starfsmanna. 

 

Mynd 2 Módel fyrir hæfni og árangur 

Með gagnrýnni hugsun er verið að athuga hvort rétt sé brugðist við vandamálum, hvort höfð sé stjórn 

á vandamálum, hvort forgangsraðað sé eftir alvarleika vandamála og hvort þekkingu sé beitt á 

áhrifaríkan hátt. Samskiptahæfni kannar hæfileikann í lausn ágreiningsmála, ánægju sjúklinga og 

teymisvinnu. Tæknileg færni kannar hvort farið sé eftir verklagsreglum og hvort hlutirnir séu gerðir á 

réttan og öruggan hátt með réttum búnaði (Del Bueno, 2001). 

Patricia Benner skilgreinir hæfni í hjúkrun sem getu til að framkvæma verkefni í raunveruleikanum, 

með æskilegum árangri við ólíkar aðstæður, aðallega í tengslum við bráðahjúkrun. Samkvæmt henni 

er hæfni klasar af færni sem hafa svipuð áform, virkni og þýðingu (Benner, 2001; Meretoja, Leino‐Kilpi 

Gagnrýnin hugsun 

Koma auga á vandamálið                 
Hafa stjórn á vandamálinu 
Forgangsröðun         
Forsendur (af hverju) 

 

 

 

Tæknileg færni 

Framkvæmd þarf að vera: 

 Örugg 

 Áhrifarík 

 Skilvirk 

 Lögleg 

 

 

Samskiptahæfni 

Teymisvinna                                                  
Lausn á ágreiningi                                 
Samskipti við viðskiptavini                  
Málefni vs innihald 
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o.fl., 2004). Benner staðsetur hæfni í miðju línulegrar samfellu frá nýliða til sérfræðings, það er: nýliði 

(e. Novice), reyndur nýliði (e. Advanced beginner), hæfur (e. Competent), fær (e. Proficient) og 

sérfræðingur (e. Expert) (Benner, 2001; Meretoja, Leino‐Kilpi o.fl., 2004). Nýliði í hjúkrun hefur enga 

reynslu af neinu í þeim klínísku aðstæðum sem ætlast er til af honum. Hann skortir getu til að taka 

klínískar ákvarðanir, beita þekkingu í nýjum aðstæðum og framkvæma hjúkrun á áhrifaríkan hátt. 

Hæfir hjúkrunarfræðingar geta meðvitað skipulagt aðgerðir sínar en skortir oft sveigjanleika og hraða. 

Sérfræðingur í hjúkrun er sá sem hefur reynslu í klínískum aðstæðum, hefur getu til að túlka aðstæður 

heildrænt, tekur flóknar klínískar ákvarðanir og framkvæmir þær á áhrifaríkan hátt. Hjúkrunarfræðingar 

öðlast aukna þekkingu með klínískri reynslu. Hver klínísk reynsla býr til mynstur af hegðun og 

viðbrögðum sjúklinga sem hægt er að byggja ofan á (Benner, 2001; Cowan, Norman o.fl., 2007; 

Hamilton, 2004). 

Samkvæmt ANA á hæfni að vera mælanleg, skilgreind og metin. Hjúkrunarfræðingar eiga að hafa 

þá skyldu að viðhalda hæfni sinni í samræmi við eftirlitsstofnanir og vinnuveitendur (Bolin o.fl., 2011). Í 

Bandaríkjunum standa samtök bráðahjúkrunarfræðinga (ENA) fyrir námskeiðum sem viðhalda hæfni 

og árangri í bráðahjúkrun. Árið 1999 birtu samtökin umfang bráðahjúkrunar sem tengir hæfni við 

ákveðna staðla. Þessir staðlar eru gagnlegir til að skilgreina ábyrgð bráðahjúkrunarfræðinga og gefa 

mælanleg viðmið um gæði bráðahjúkrunar (Bolin o.fl., 2011). Samtök bráðahjúkrunarfræðinga í 

Ástralíu hafa einnig gefið út hæfnistaðla í því skyni að veita víðtækar starfsleiðbeiningar. Þessar 

leiðbeiningar fela í sér átta aðalþætti en þeir eru: klínísk sérfræðiþekking, samskipti, teymisvinna, 

úrræði og umhverfi, fagleg þróun, forysta, lög og rannsóknir og siðferði. Þessi atriði endurspegla þá 

einstöku eiginleika sem þarf til að geta unnið við bráðahjúkrun (Curtis o.fl., 2009). 

Þó mismunandi skilgreiningar séu á hugtakinu hæfni geta allir verið sammála um að hæfir 

hjúkrunarfræðingar veita örugga, áhrifaríka, skilvirka og viðeigandi hjúkrun. Afdrif sjúklinga úr erfiðum 

aðstæðum eru háð notkun á gagnreyndum stöðlum og starfsháttum (Justum, 2010). 

1.7.1 Mat á hæfni 

Mismunandi er á milli landa hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga er metin, því getur verið erfitt að gera 

beinan samanburð á hæfni þeirra til dæmis innan Evrópusambandsins (ESB). Til eru fjölþjóðleg 

samstarfsverkefni innan Evrópu, fjármögnuð af ESB, sem miða að því að bæta gæði og stuðla að 

nýsköpun (Cowan, Wilson-Barnett og Norman, 2007). The European Health Care Training and 

Accreditation Network er verkefni sem hófst árið 2003 og er fjármagnað af Leonardo da Vinci 

samtökunum en þau eru innan ESB. Markmið verkefnisins er að takast á við málefni 

hjúkrunarfræðinga innan ESB hvað varðar menntun og hæfni, með það að markmiði að auðvelda 

hjúkrunarfræðingum innan ESB að fara á milli landa til að starfa við hjúkrun (Cowan o.fl., 2008; 

Cowan, Wilson-Barnett o.fl., 2007). 

Hæfnismat með tilliti til náms og þjálfunar er lykilstefna í iðnþróuðum ríkjum. Það gefur tækifæri á 

að koma með samræmda umgjörð fyrir sameiginlega stefnu um færni, samskipti og jafnrétti (Cowan, 

Norman o.fl., 2007). Hæfnistaðlar eru notaðir til að mæla og meta árangur og í kjölfarið upplýsa um 

staðlaða starfshætti. Þeir gefa upplýsingar um hvar viðkomandi stendur, eiginleika hans og líkleg afdrif 
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(Jones o.fl., 2015). Að meta hæfni hjúkrunarfræðinga ætti að vera kjarninn í gæðamati, áætlanagerð 

og mannauðsstjórnun heilbrigðisstofnana (Meretoja, Isoaho o.fl., 2004). 

Til eru nokkur mælitæki sem meta hæfni, bæði á eigindlegan og megindlegan hátt. Eigindlegar 

aðferðir hafa verið gagnrýndar fyrir skort á skilgreiningum og að ekki sé auðvelt að flytja þær aðferðir á 

milli stofnana (Cowan, Wilson-Barnett o.fl., 2007). Mat á hæfni með mælitæki byggt á athugunum (e. 

observation) getur verið háð gildum, dómum eða hlutdrægni. Það getur jafnvel verið úrelt vegna 

breytinga á vinnubrögðum í starfi. Þá tekur það ekki tillit til líkamlegrar tjáningar, tjáningu án orða eða 

aðstæðna. Það getur verið dýrt í framkvæmd og þarf stöðuga endurnýjun (Cowan o.fl., 2008). 

Megindlegar aðferðir við mat á hæfni hafa verið gagnrýndar fyrir að vera of verkefnamiðaðar, en litið er 

á að erfitt sé að mæla samskipti, gagnvirkni og ákvarðanatöku. Skrifleg próf eru ekki endilega besti 

kosturinn til að meta hæfni hjúkrunarfræðinga þar sem þau eru aukið álag fyrir marga þeirra. Þau geta 

truflað frammistöðu þeirra sem gerir það að verkum að erfitt getur verið að greina á milli hagnýtrar 

færni og persónulegra eiginleika (Cowan o.fl., 2008). Prófun á hæfni með hermilíkani (e. simulation) 

þar sem verið er að prófa í gerviaðstæðum er talin vera réttmæt aðferð þó engin trygging sé fyrir því 

að árangur í hermiþjálfun endurspegli árangur í raunveruleikanum (Cowan o.fl., 2008). 

Sjálfsmat gerir hjúkrunarfræðingum kleift að íhuga störf sín í eigin umhverfi og það hjálpar þeim að 

viðhalda og auka getu sína í starfi. Með íhugun fá hjúkrunarfræðingar innsýn í störf sín í því skyni að 

koma auga á styrkleika sína ásamt þeim sviðum sem gæti þurft að þróa frekar (Cowan, Wilson-Barnett 

o.fl., 2007; Meretoja, Isoaho o.fl., 2004).  

1.8 Samantekt 

Starfsemi bráðamóttaka krefst þess að hjúkrunarfræðingar búi yfir ákveðinni færni. Þeir þurfa að geta 

sinnt umönnun beggja kynja á öllum aldri með mismunandi sjúkdómseinkenni, líkamleg og andleg. 

Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum landsbyggðarinnar sinna yfirleitt færri bráðatilfellum en 

hjúkrunarfræðingar á stærri bráðamóttökum í borgum, auk þess að sjá færri lífsógnandi tilfelli. Oft er 

bið í sjúkraflutning og jafnvel ógerlegt að flytja sjúklinga á stærri sjúkrahús vegna ófærðar. Á minni 

stöðum eru fá greiningartæki og færri úrræði en á stærri stöðum. Hjúkrunarfræðingar og aðrir 

heilbrigðis-starfsmenn þurfa að halda bráðveikum sjúklingum stöðugum, þar til hægt er að flytja þá á 

stærri bráðamóttökur. Það gerir það að verkum að þeir þurfa að vera duglegir að viðhalda færni sinni 

og sækja sér endurmenntun. 

Bráðamóttökur eru ungar deildir þó bráðahjúkrun hafi alltaf verið stunduð í einhverri mynd. Það var 

fyrst í kringum 1950 sem bráðamóttökur sjúkrahúsa urðu að veruleika. Fyrst voru þær nálægt 

skurðstofum en síðan í litlum herbergjum í kjöllurum. Í dag eru þær yfirleitt á jarðhæð sjúkrahúsa þar 

sem aðgengi er gott. Saga bráðahjúkrunar á Íslandi er einnig ung og ekki nema um það bil 13 ár síðan 

hægt var að mennta sig á sérsviðum hjúkrunar þar með talinni bráðahjúkrun. 

Ekki hefur verið samstaða um hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga sé skilgreind. Del Bueno lýsir hæfni 

sem fyrirbæri sem samþættir þekkingu, gagnrýna hugsun, tæknilega færni og samskiptahæfni. Benner 

staðsetur hæfni í miðju línulegrar samfellu frá nýliða til sérfræðings. Þó að skilgreiningarnar séu 

misjafnar eru allir sammála um að hæfir hjúkrunarfræðingar veita árangursríka hjúkrun. Til eru nokkrar 
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aðferðir til að meta hæfni, bæði eigindlegar og megindlegar. Dæmi um það eru skrifleg próf, athuganir, 

hermipróf og sjálfsmat. 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn (e. Cross-sectional) sem er megindleg rannsóknaraðferð. 

Lýsandi þversniðsrannsóknir eru notaðar þegar verið er að mæla einu sinni í ákveðnu úrtaki. Þá er 

verið að lýsa stöðu ákveðins fyrirbæris eða tengslum á milli fyrirbæra á sama tíma (Polit og Beck, 

2012; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Notast var við íslenska þýðingu mælitækisins Nurse 

Competence Scale (IS-NCS) við söfnun á upplýsingum um hæfni og gögnin greind með viðeigandi 

tölfræðiprófum með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni. 

2.2 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar, sem taka á 

móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum, meta hæfni sína. Miðað er við að 

hjúkrunarfræðingarnir starfi á bráðamóttökum á landsbyggðinni, öðrum deildum og/eða 

heilsugæslustöðvum lands-byggðarinnar sem taka á móti og sinna að minnsta kosti 10 bráðveikum 

og/eða slösuðum sjúklingum á mánuði. Eins og áður hefur komið fram er mjög mismunandi hversu 

margir leita á bráðamóttökur og aðrar deildir landsbyggðarinnar með bráðatilvik. Að sama skapi er 

misjafnt hversu mörg bráðatilvik hjúkrunarfræðingar annast í hverjum mánuði. Rannsakanda fannst 

ekki við hæfi að bera saman mat á hæfni þeirra sem annast bráðatilvik mjög sjaldan á ári og þeirra 

sem annast nokkur daglega. Því var ákveðið að hver þátttakandi þyrfti að annast að minnsta kosti 10 

bráðatilvik á mánuði. 

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem stýrt er af Herdísi Sveinsdóttur, prófessor við 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og hefur það markmið að skoða raunverulega hæfni 

hjúkrunarfræðinga sem vinna með bráðveika sjúklinga. Auk þessarar rannsóknar er verið að skoða 

hæfni hjúkrunarfræðinga á skurðlækningasviði Landspítalans en þegar hefur verið unnin rannsókn á 

hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítalans. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

 Hver er hæfni hjúkrunarfræðinga landsbyggðarinnar sem taka á móti og sinna slösuðum og 

bráðveikum sjúklingum að þeirra eigin mati? 

2.3 Úrtak 

Allir hjúkrunarfræðingar á landsbyggðinni, sem taka á móti og sinna að minnsta kosti 10 bráðveikum 

eða slösuðum sjúklingum á mánuði voru gjaldgengir í rannsóknina.  Þær stofnanir sem viðkomandi 

hjúkrunarfræðingar starfa við eru: Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands (HSU), Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS), Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE), 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVest) og Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN). Auk þess tóku þátt 

hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku Sjúkrahúss Akureyrar (SAK). Alls voru sendir 87 listar. 
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2.4 Mælitæki  

Mælitæki rannsóknarinnar er spurningalisti sem inniheldur Nurse Competence Scale (NCS) og 

spurningar um bakgrunn þátttakenda. 

Hæfni hjúkrunarfræðinga er háða breytan í þessari rannsókn. Hún var mæld með IS-NCS 

mælitækinu sem var hannað og þróað í Finnlandi til að mæla hæfni hjúkrunarfræðinga (Meretoja, 

Isoaho o.fl., 2004). Það samanstendur af 73 spurningum sem skiptist í sjö flokka sem taka mið af 

hugmyndafræðilegum ramma Benners um hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga breytist frá því þeir eru 

nýgræðingar í hjúkrun þar til þeir hafa hlotið mikla reynslu og eru í raun orðnir að sérfræðingum 

(Benner, 2001). Flokkarnir skiptast í: umönnunarhlutverk, kennslu- og leiðbeinandahlutverk, 

greiningarhlutverk, stjórnun í aðstæðum, hjúkrunaríhlutanir, trygging gæða og starfshlutverk. Fjöldi 

spurninga innan hvers flokks er mismunandi eins og sjá má í töflu 2.  

 

Tafla 2 Hæfniþættir mælitækisins Nurse Competence Scale   

Hæfniþættir Lýsing á efni hvers þáttar Spurningar 
(fjöldi spurninga 
í hverjum flokk) 

Umönnunarhlutverk   Aðstoða sjúklinga við að takast á við aðstæður með 
einstaklingsmiðaðri hjúkrun byggðri á siðfræðilegum 
gildum.  

1-7 (7) 

Kennslu- og 
leiðbeinandahlutverk 

Koma auga á fræðsluþarfir sjúklinga og fjölskyldna 
þeirra með það að markmiði að stuðla að 
sjálfsumönnun. Leiðbeina samstarfsfólki. 

8-23 (16)  
 

Greiningarhlutverk Koma auga á og greina ástand sjúklinga í tíma.  24-30 (7) 

Stjórnun í aðstæðum Koma auga á breytilegt ástand og forgangsraða 
starfinu á viðeigandi og sveigjanlegan hátt. Stuðla að 
samfellu í hjúkrun sjúklinga.  

31-38 (8) 

Hjúkrunaríhlutanir Taka ákvarðanir og skipuleggja umönnun sjúklinga 
samkvæmt klínísku ástandi þeirra. Ráðfæra sig við 
samstarfsfólk. 

39-48 (10) 

Trygging gæða Meta árangur. Stuðla að frekari þróun við umönnun.  49-54 (6) 

Starfshlutverk Koma fram við samstarfsfólk sitt af virðingu. Vera 
ábyrgur og sjálfstæður í störfum. Bera ábyrgð á eigin 
faglegri starfsþróun. 

55-73 (19)  

(Meretoja, Leino‐Kilpi o.fl., 2004) 

Mælitækið skiptist í tvo hluta. Annar hlutinn (A) mælir hæfni þátttakanda. Þegar þeim hluta er svarað 

er hver spurning metin fyrir sig með sjónkvarða frá 0-10, þar sem 0 er mjög lítil hæfni og 10 mjög mikil 

hæfni. Merkt er á strik á 10 sentimetra línu, þar sem viðkomandi metur hæfni sína sem síðan er mæld 

með reglustiku fyrir úrvinnslu. Léleg hæfni miðast við 0-2,5 á sjónkvarða, nokkuð góð hæfni miðast við 

>2,5-5,0 á sjónkvarða, góð hæfni miðast við >5,0-7,5 á sjónkvarða og mjög góð hæfni miðast við >7,5-

10 á sjónkvarða. Hinn hlutinn (B) mælir hversu oft þátttakandi framkvæmir það atriði sem spurt er um í 

hverri spurningu. Notaður er fjögurra þrepa Likert skali. Möguleikarnir eru: 1 mjög sjaldan, 2 öðru 

hvoru, 3 mjög oft og 0 á ekki við (Meretoja, Isoaho o.fl., 2004). 
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Bakgrunnsbreyturnar í rannsókninni eru: starfsaldur í hjúkrun, starfsaldur á núverandi deild, 

starfshlutfall, menntun og námskeið. Starfsaldur í hjúkrun var mældur í árum og mánuðum en 

þátttakendur svöruðu skriflega hver hann var. Starfsaldur á núverandi deild var sömuleiðis mældur í 

árum og mánuðum og svöruðu þátttakendur því skriflega. Starfshlutfall er mæling á starfshlutfalli í 

prósentum og voru fimm valmöguleikar eða 20-39%, 40-59%, 60-69%, 70-79% og 80-100%. Merktu 

þátttakendur í viðeigandi reit. Gefnir voru upp tveir möguleikar varðandi menntun það er B.Sc. próf og 

framhaldsnám/viðbótarnám að loknu prófi í hjúkrunarfræði. Merktu þátttakendur við annan hvorn 

möguleikann. Möguleiki var á að merkja við fjögur sérhæfð námskeið í endurlífgun og/eða bráðahjálp: 

Sérhæfð endurlífgun I, ILS (Immediate Life Support), Sérhæfð endurlífgun II, ALS (Advanced Life 

Support), Meðhöndlun og flutningur slasaðra, BTLS (Basic Trauma Life Support) og Sérhæfð 

endurlífgun barna, EPLS (European Pediatric Life Support). Merktu þátttakendur við þau námskeið 

sem þeir höfðu farið á. Heildarhæfni fékkst með því að leggja alla sjö hæfnisþættina saman og varð 

hún að áttundu breytunni. 

2.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Með réttmæti er átt við að hve miklu leyti rannsókn endurspegli eða meti nákvæmlega það sem 

rannsakandinn er að reyna að mæla (Jayasekara, 2012; Polit og Beck, 2012). Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson (2013) vísa í þá Hitchcock og Hughes varðandi hvernig þeir flokka réttmæti í nokkra 

flokka. Þeir eru: lýsandi réttmæti sem segir til um hversu rétt rannsakandinn lýsir því sem hann segist 

vera að lýsa; skýringaréttmæti sem segir til um hvort skýringar og ályktanir rannsakandans eigi sér 

stoð í gögnunum; tæknilegt réttmæti sem segir til um hvort gagnasöfnunaraðferðin hæfi rannsókninni 

og hvort niðurstöðurnar svari rannsóknarspurningunni og loks viðmiðunarréttmæti sem segir til um 

hvort niðurstöðurnar samræmist öðrum niðurstöðum um sama efni og hvort ólík gögn um sama 

fyrirbæri innan sömu rannsóknar gefi svipaðar niðurstöður. 

Yfirleitt er áreiðanleiki skilgreindur eftir því að hve miklu leyti hægt sé að endurtaka niðurstöður 

rannsóknar eða mælitækis undir mismunandi kringumstæðum (Jayasekara, 2012; Polit og Beck, 

2012). Hægt er að mæla áreiðanleikann á nokkra vegu eða með innri áreiðanleika, endurtekningu á 

prófum, hliðstæðum útgáfum, helmingunaráreiðanleika, áreiðanleika ef fleiri en einn er að mæla og 

með alpha stuðlinum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Alltaf er fylgnin mæld í 

hverri útgáfu fyrir sig og getur hún spannað frá -1 til 1 allt eftir því hvort það sé jákvæð eða neikvæð 

fylgni á milli atriða (Amalía Björnsdóttir, 2013). Gildið fyrir áreiðanleikann spannar frá frá 0 til 1 og þarf 

það að vera hærra en 0,7 til að hann sé ásættanlegur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013) 

Meretoja og samstarfsmenn hennar notuðu bæði sérfræðinga og forpróf til að ákvarða réttmæti og 

áreiðanleika mælistækisins NCS (Salonen o.fl., 2007). Þau prófuðu meðal annars áreiðanleika 

mælitækisins með því að prófa hann á 498 hjúkrunarfræðingum. Það var gert með því að ákvarða 

fylgni innan hvers liðs fyrir sig sem og á milli liða. Meðalfylgni á milli liða spannaði frá 0,332 til 0,442. 

Heildarfylgnin spannaði frá 0,332 til 0,731. Cronbachs alfa spannaði frá 0,79 til 0,91. Áreiðanleikinn 

jókst ekki þó að einhverjum atriðum væri eytt af listanum. Því var mælitækið samþykkt með öllum 73 

spurningunum (Salonen o.fl., 2007). 



  

32 

Cowin og samstarfsmenn hennar (2008) báru saman fylgni milli NCS og mælitækisins Australian 

National Competency Standards (ANCI) sem felur í sér 14 þætti á fjórum sviðum. Þau eru: faglegir og 

siðferðilegir starfshættir, gagnrýnin hugsun og greining, umönnun og virkni. Tölfræðileg marktæk 

tengsl (r = 0,75) voru á milli þessa tveggja mælitækja. 

Mælitækið NCS var þýtt á íslensku árið 2014 (IS-NCS). Spurningalistinn var þýddur úr finnsku yfir á 

íslensku af finnskumælandi hjúkrunarfræðingi. Á sama tíma þýddi annar hjúkrunarfræðingur enska 

útgáfu NCS yfir á íslensku. Eftir að báðir listarnir höfðu verið þýddir yfir á íslensku fór hópur 

hjúkrunarfræðinga yfir þá og höfðu norsku útgáfuna til hliðsjónar. Innihaldsréttmæti fékkst með því að 

tveir hjúkrunarfræðingar sem voru mjög góðir í ensku bakþýddu listann hvor í sínu lagi. Þeir 

sammæltust um eina enska útgáfu og báru hana saman við upprunalega enska útgáfu mælitækisins. 

Innri áreiðanleiki IS-NCS var metinn með því að meta innbyrðis fylgni milli spurninga í mælitækinu. 

Cronbach´s α var á bilinu 0,79-0,92 sem gerir innri áreiðanleikann mjög góðan (Dóra Björnsdóttir, 

2015). 

Íslenski listinn var forprófaður í tveimur hlutum. Í fyrstu var hann prófaður á þremur 

meistaragráðumenntuðum hjúkrunarfræðingum með tilliti til þess hvort mælitækið væri auðlesið, 

auðskilið og hversu langan tíma tæki að svara því. Eftir þá forprófun voru gerðar minniháttar breytingar 

á því og það lagt fyrir 40 fjórða árs hjúkrunarnema við Háskóla Íslands með tilliti til hversu langan tíma 

tæki að svara því og hvort það væri auðskilið. Eftir þá yfirferð voru minniháttar breytingar gerðar á 

orðalagi listans (Dóra Björnsdóttir, 2015). 

2.6 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Haft var samband við forstjóra allra heilbrigðisstofnana á landinu utan höfuðborgarsvæðisins (fylgiskjal 

1). Eftir að leyfi fékkst hjá þeim var haft samband við alla hjúkrunarframkvæmdastjóra stofnananna 

varðandi aðstoð við val á hjúkrunarfræðingum sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku (fylgiskjal 2). Þeir 

ýmist gáfu upp fjölda hjúkrunarfræðinga eða bentu á deildarstjóra eða yfirhjúkrunarfræðing hverrar 

stofnunar fyrir sig sem gat gefið upp fjölda hjúkrunarfræðinga sem voru gjaldgengir í rannsóknina. 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu febrúar til apríl 2016. Listarnir voru sendir til hjúkrunarfræðinga á 

viðeigandi stofnunum ásamt bréfi þar sem rannsóknin var kynnt og þeim boðin þátttaka (fylgiskjal 3). 

Ýmist voru listarnir sendir á nöfn hjúkrunarfræðinganna eða á deildarstjóra sem sáu um að útbýta 

listunum, safna þeim saman og senda þá til baka á heimilisfang rannsakanda. Alltaf fylgdi frímerkt 

umslag með til að senda rannsakanda listana til baka. Litið var á að þátttaka jafngilti upplýstu 

samþykki. Engin umbun fékkst fyrir að svara listanum. Ítrekun var send í tölvupósti einu sinni á alla 

tengiliði og á þá hjúkrunarfræðinga sem fengu sendan listann á eigið nafn. Alls voru sendir 89 listar. 

2.7 Siðfræði 

Leyfi fékkst hjá öllum forstjórum heilbrigðisstofnana landsbyggðarinnar sem og hjúkrunarframkvæmda-

stjórum og deildarstjórum. Vísindasiðanefnd gaf út að ekki þyrfti leyfi fyrir þessari rannsókn en hún var 

tilkynnt til persónuverndar, númer S7732. 

Hjúkrunarfræðingarnir fengu kynningarbréf með spurningalistanum þar sem fram kom meðal 

annars að þátttakan væri nafnlaus, fæli ekki í sér neina áhættu og frjálst væri að hafna þátttöku. Farið 
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yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Gögnin voru geymd í lokaðri hirslu á heimili rannsakanda 

og var þeim eytt að lokinni úrvinnslu. 

2.8 Greining  gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið R og töflureikninn Excel. Gögnin voru fyrst slegin inn 

í töflureikninn Excel. Ef bakgrunnsbreyta hafði fleiri en einn möguleika fékk hver möguleiki tölustaf. Til 

dæmis, í tilviki starfshlutfalls, fengu þeir sem voru í 20-39% starfshlutfalli tölustafinn 1, 40-59% fengu 

tölustafinn 2 og svo koll af kolli. Þeir sem höfðu lokið B.Sc. menntun fengu tölustafinn 1 og þeir sem 

höfðu framhaldsmenntun í hjúkrun fengu tölustafinn 2. Búin var til tvíkosta breyta fyrir námskeiðin þar 

sem tölustafurinn 1 var fyrir að hafa farið á námskeið og 0 ef viðkomandi hafði ekki farið á námskeið. 

 Lýsandi tölfræði var notuð við skoðun bakgrunnsbreyta, það er fjöldi og hlutfall. Við skoðun á 

hæfniþáttum var fundinn fjöldi, meðaltal, miðgildi, staðalfrávik ásamt hæsta og lægsta gildi hvers flokks 

fyrir sig. Svör þeirra sem svöruðu minna en 50%, í hverjum hæfniflokk fyrir sig, voru tekin út úr 

útreikningum fyrir þann hæfniflokk. Meðaltal fékkst með því að reikna saman meðaltöl þeirra 

þátttakenda sem svöruðu meira en 50% spurninga í hverjum flokk. Þegar þátttakendur slepptu einni 

og einni spurningu úr hverjum flokk fyrir sig var meðaltalsgildi annarra þátttakenda sett inn í staðinn en 

það er viðurkennd leið til að bæta upp missi gilda (Agresti og Finley, 2014). Til að kanna hvort 

marktækur munur væri á milli breyta voru búnar til tvíkosta breytur og notast við t-próf.  

Til að kanna fylgni milli tíðni framkvæmdar og hæfniflokka var reiknaður út Pearsons r 

fylgnistuðullinn. Hann getur verið frá +1 til -1 allt eftir því hvort sambandið er jákvætt eða neikvætt. Ef 

fylgnin er 0 er ekkert línulegt samband á milli breytanna. Ef fylgni fer yfir +/- 0,8 er talað um mjög 

sterka fylgni. Frekar sterk/veik fylgni er +/- 0,6 til +/-0,8. Meðal sterk/veik fylgni er +/- 0,3 til +/- 0,6. 

Veik fylgni er undir +/- 0.3 (Agresti og Finley, 2014). 
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3 Niðurstöður 

3.1 Þátttakendur 

Fjöldi þátttakenda var 54 sem er 62% af svarhlutfalli. Tveir skiluðu auðum listum þannig að í heildina 

voru þetta 52 þátttakendur (60%) af þeim 87 hjúkrunarfræðingum landsbyggðarinnar sem voru 

gjaldgengir í rannsóknina. Einn þátttakandi svaraði engum bakgrunnsspurningum og annar svaraði 

engum hæfnispurningum. Niðurstöður bakgrunnsbreyta byggja á 49-51 svari sem má sjá nánar í töflu 

3. 

Tafla 3 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 
    Fjöldi Hlutfall (%) 

Starfsaldur í hjúkrun (N=51)  
  

 
0-5 ár 14 27,5 

 
5,01-10 ár 13 25,5 

 
10,01-15 ár 7 13,7 

 
15,01-20 ár 7 13,7 

 
yfir 20,01 ár 10 19,6 

  Alls 51 100 

Starfsaldur á núverandi deild (N=51) 
  

 
0-5 ár 26 51,0 

 
5,01-10 ár 10 19,6 

 
10,01-15 ár 6 11,8 

 
15,01-20 ár 5 9,8 

 
yfir 20,01 ár 4 7,8 

  Alls 51 100 

Starfshlutfall (N=51) 
  

 
20-39 % 1 2,0 

 
40-59 % 1 2,0 

 
60-69 % 3 5,9 

 
70-79 % 8 15,7 

 
80-100 % 38 74,5 

  Alls 51 100 

Menntun (N=49) 
  

 
B.Sc. Próf 29 59,2 

 
Framhalds-/viðbótarnám í hjúkrun 20 40,8 

  Alls 49 100 

Námskeið (N=51) 
  

 
ILS 26 51,0 

 
ALS 30 58,8 

 
BTLS 11 21,6 

 
EPLS 7 13,7 

 

Meðaltal starfsaldurs í hjúkrun var 13,92 ár og var spönnin frá einum mánuði til 50 ára. Miðgildi var 10 

ár og staðalfrávik 12,34 ár. Flestir þátttakendur voru með 0-5 ára starfsaldur eða 27,4% en næst á eftir 
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þeim voru þeir sem voru með 5,01-10 ára starfsaldur eða  25,4%. Tíu þátttakendur eða 19,6%, voru 

með yfir 20 ára starfsaldur. Meðaltal starfsaldurs á núverandi deild voru 8,96 ár og var spönnin frá 1 

mánuði til 46 ára. Miðgildi var 5 ár og staðalfrávik 9,8 ár. Um helmingur þátttakenda (50,4%) höfðu 

starfað 5 ár eða skemur á núverandi deild og 19,6% í 5,01-10 ár. Langflestir eða 74,5% voru í 80-

100% starfshlutfalli. Aðeins fimm þátttakendur (9,6%) voru í minna en 60% starfshlutfalli. Alls höfðu 20 

þátttakendur lokið viðbótarnámi í hjúkrun eða 40,8% þeirra sem svöruðu þeirri spurningu (N = 49). Þeir 

sem höfðu lokið viðbótarnámi, höfðu lengri starfsaldur í hjúkrun en þeir sem höfðu lokið B.Sc. prófi, t 

(32,182) = 2,693 p = ,01. Flestir þátttakendur höfðu farið á ALS námskeið eða 58,8%. Þá höfðu 50,9% 

þátttakenda farið á ILS námskeið og 21,5% höfðu farið á BTLS námskeið. Fæstir höfðu farið á EPLS 

námskeið eða 13,7% en allir sem höfðu farið á það námskeið höfðu einnig farið á BTLS námskeið. 

Alls höfðu fimm þátttakendur farið á öll fjögur námskeiðin. 

3.2 Hæfni 

Niðurstöður á meðaltali hæfnibreyta byggja á svörum 46-51 þátttakanda. Niðurstöður á meðaltali 

einstakra hæfniflokka og heildarhæfni má sjá í töflu 4. 

Tafla 4 Meðaltal hvers hæfniflokks (á sjónkvarða 0-10)* 

 

* Niðurstöðum er raðað upp út frá hæstu meðaltalshæfni sem þátttakendur í þessari rannsókn gáfu sér 

Þátttakendur mátu sig hæst í stjórnun í aðstæðum (7,72) en lægst í kennslu- og leiðbeinandahlutverki 

(6,82). Fæstir þátttakendur svöruðu spurningum í flokknum trygging gæða (N = 46) og allir utan eins 

þátttakanda, svöruðu nægilega mörgum spurningum í flokknum starfshlutverk. Mesta spönnin var í 

flokknum trygging gæða en minnst í flokknum umönnunarhlutverk. 

3.2.1 Mat á eigin hæfni miðað við starfsaldur í hjúkrun 

Þátttakendur með skemri starfsaldur en 5 ár mátu hæfni sína lægri í öllum flokkum miðað við þá sem 

höfðu lengri starfsaldur í hjúkrun. Þeir sem höfðu starfsaldur yfir 20 ár mátu sig hæst í fimm flokkum af 

sjö. Þeir sem höfðu 15,01-20 ára starfsreynslu mátu sig ofar í flokkunum kennslu- og 

leiðbeinandahlutverk (7,76 miðað við 7,69 á sjónkvarða) og greiningarhlutverk (8,4 miðað við 8,39 á 

sjónkvarða). Þátttakendur með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu sig hæst allra og var það í 

flokknum starfshlutverk (8,67 á sjónkvarða). Þátttakendur með styttri starfsaldur en 5 ár mátu sig lægst 

allra (5,53 á sjónkvarða) og var það í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk. Í flokkunum kennslu- 

Hæfniþættir N Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Spönn

Stjórnun í aðstæðum 50 7,72 7,82 1,23 3,76-9,88

Starfshlutverk 51 7,60 7,88 1,36 4,40-9,57

Greiningarhlutverk 50 7,57 7,79 1,21 4,31-9,84

Umönnunarhlutverk 49 7,54 7,63 1,11 5,60-9,76

Hjúkrunaríhlutanir 50 7,35 7,57 1,42 2,25-9,94

Heilarhæfni 50 7,33 7,34 1,19 4,30-9,52

Trygging gæða 46 6,92 6,96 1,45 3,23-9,75

Kennslu- og leiðbeinandahlutverk 50 6,82 7,08 1,54 3,45-9,59
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og leiðbeinandahlutverk og trygging gæða mátu þátttakendur með 5,01-10 ára starfsaldur sig örlítið 

hærra en hjúkrunarfræðingar með 10,01-15 ára starfsaldur. 

Á mynd 3 má sjá mat þátttakenda á eigin hæfni í öllum hæfniþáttum auk heildarhæfni miðað við 

starfsaldur í hjúkrun. 

 

Mynd 3 Mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni eftir starfsaldri í hjúkrun 

Þátttakendur með undir 5 ára starfsaldur í hjúkrun mátu sig hæst í flokknum umönnunarhlutverk (7,21 

á sjónkvarða) en lægst í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (5,53 á sjónkvarða). Þeir sem 

voru með 5,01-10 ára starfsaldur í hjúkrun mátu sig hæst í flokkunum greiningarhlutverk og stjórnun í 

aðstæðum (7,5 á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (6,47 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu 

10,01-15 ára starfsaldur í hjúkrun mátu sig hæst í flokknum starfshlutverk (8,44 á sjónkvarða) en lægst 

í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,89 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu 15,01-20 ára 

starfsaldur í hjúkrun mátu sig hæst í flokknum starfshlutverk (8,44 á sjónkvarða) en lægst í flokknum 

umönnunarhlutverk (7,25 á sjónkvarða). Þátttakendur með yfir 20 ára starfsaldur mátu sig hæst í 

flokknum starfshlutverk (8,67 á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (7,65 á sjónkvarða). 

Mat á heildarhæfni þátttakenda fór hækkandi með hækkandi starfsaldri í hjúkrun.  

Þátttakendur sem höfðu yfir 10 ára starfsaldur í hjúkrun (N = 24) mátu sig marktækt hærra á 

heildarhæfni en þeir sem höfðu styttri starfsaldur (N = 27) t (46,362) = 3,72, p<0,001. Þátttakendur 

með yfir 10 ára starfsaldur mátu heildarhæfni sína 7,95 á sjónkvarða að meðaltali á meðan þeir sem 

höfðu styttri starfsaldur en 10 ár mátu sig að meðaltali 6,85 á sjónkvarða í heildarhæfni. 

3.2.2 Mat á eigin hæfni miðað við starfsaldur á deild 

Mismunandi var eftir starfsaldri á núverandi deild í hvaða flokki þátttakendur mátu sig hæst en flestir 

mátu sig lægst í flokknum trygging gæða. Þátttakendur með 10,01-15 ára starfsaldur á núverandi deild 
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mátu sig lægsta í öllum flokkum fyrir utan kennslu- og leiðbeinandahlutverk þar sem þeir sem höfðu 

undir 5 ára starfsaldur á deild mátu sig 0,01 gildi lægra. Hæsta gildi allra þátttakenda var í flokknum 

starfshlutverk hjá þeim sem höfðu starfað 15,01-20 ár á núverandi deild (8,65 á sjónkvarða). Lægsta 

gildi allra þátttakenda var í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk hjá þeim sem höfðu styttri en 5 

ára starfsaldur á deild (6,44 á sjónkvarða). Á mynd 4 má sjá mat þátttakenda á eigin hæfni í öllum 

hæfniþáttum auk heildarhæfni miðað við starfsaldur á deild. 

 

Mynd 4 Mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni eftir starfsaldri á deild 

Þeir sem höfðu minni starfsaldur en 5 ár á núverandi deild mátu sig hæst í flokknum stjórnun í 

aðstæðum (7,57 á sjónkvarða) og lægst í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,44 á 

sjónkvarða). Þeir sem höfðu 5,01-10 ára starfsaldur á núverandi deild mátu sig hæst í flokknum 

starfshlutverk (8,03 á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (7,0 á sjónkvarða). Þeir sem 

höfðu starfað í 10,01-15 ár á núverandi deild mátu sig hæst í flokknum starfshlutverk (7,19 á 

sjónkvarða) og lægst í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,45 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu 

15,01-20 ára starfsaldur á núverandi deild mátu sig hæst í flokknum starfshlutverk (8,65 á sjónkvarða) 

en lægst í flokknum trygging gæða (7,27 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu starfað yfir 20 ár á núverandi 

deild mátu sig hæst í flokknum starfshlutverk (8,38 á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða 

(6,8 á sjónkvarða). Ekki var munur á heildarhæfni þátttakenda eftir starfsaldri á deild. 

3.2.3 Mat á eigin hæfni miðað við menntun 

Þátttakendur sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun mátu sig hærra í öllum hæfniflokkunum miðað við 

þá sem höfðu lokið B.Sc. prófi. Þeir sem höfðu lokið viðbótarnámi mátu heildarhæfni sína 8,01 á 

sjónkvarða að meðaltali en þeir sem höfðu aðeins lokið B.Sc. prófi mátu heildarhæfni sína að 

meðaltali 6,92 á sjónkvarða. Á mynd 5 má sjá mat þátttakenda á eigin hæfni í öllum flokkum auk 

heildarhæfni miðað við menntun. 
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Mynd 5 Mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni eftir menntun 

Þeir sem voru einungis með B.Sc. menntun mátu sig hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (7,25 á 

sjónkvarða) og lægst í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,40 á sjónkvarða). Þeir sem voru 

með viðbótarmenntun í hjúkrun mátu sig sömuleiðis hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (8,41 á 

sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (7,50 á sjónkvarða). Á mynd 6 má sjá kassarit sem 

sýnir samanburð á dreifingu heildarhæfni þátttakenda eftir menntun. 
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Mynd 6 Dreifing á heildarhæfni hjúkrunarfræðinga eftir menntun 

Þeir sem voru í efsta fjórðung B.Sc. menntaðra hjúkrunarfræðinga náðu ekki efri helming þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu viðbótarmenntun í hjúkrun. Þeir sem höfðu lokið viðbótarmenntun í 

hjúkrun mátu sig hærra á heildarhæfni en þeir sem höfðu aðeins lokið B.Sc. prófi t (42,505) = 3,506, 

p<0,001. 

3.2.4 Mat á eigin hæfni miðað við námskeið 

Heildarhæfni þeirra sem höfðu lokið sérhæfðu endurlífgunarnámskeiðunum ILS og ALS var nánast 

það sama (7,38 og 7,39 á sjónkvarða) og var nánast enginn munur á heidarhæfni þeirra og hinna sem 

ekki höfðu lokið þeim námskeiðum (7,36 og 7,33 á sjónkvarða). Þátttakendur sem höfðu lokið 

námskeiði í meðhöndlun og flutningi slasaðra, BTLS, mátu sig hærra í öllum flokkum en þeir sem ekki 

höfðu lokið því námskeiði. Sama má segja um þá sem höfðu lokið námskeiði í sérhæfðri endurlífgun 

barna, EPLS. Á mynd 7 má sjá mat þátttakenda á eigin hæfni (sjónkvarði 0-10) í öllum flokkum auk 

heildarhæfni miðað við námskeið. 
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ILS=Immediate Life Support, ALS=Advanced Life Support, BTLS=Basic Trauma Life Support, EPLS=European Paediatric Life 

Support 

Mynd 7 Mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni miðað við námskeið 

Þeir sem höfðu lokið ILS námskeiði mátu sig hæst í flokknum umönnunarhlutverk (7,86 á sjónkvarða) 

en lægst í flokknum trygging gæða (6,99 á sjónkvarða). Þátttakendur sem ekki höfðu lokið ILS 

námskeiði mátu sig hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (7,85 á sjónkvarða) en lægst í flokknum 

kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,64 á sjónkvarða). Heildarhæfni þeirra sem höfðu lokið ILS 

námskeiði var 7,38 á sjónkvarða en 7,36 á sjónkvarða hjá þeim sem ekki höfðu lokið því námskeiði.  

Þátttakendur sem höfðu lokið ALS námskeiði mátu sig hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (7,78 

á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (6,88 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu ekki lokið ALS 

námskeiði mátu sig sömuleiðis hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (7,74 á sjónkvarða) en lægst í 

flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,67 á sjónkvarða). Þátttakendur sem höfðu lokið ALS 
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námskeiði mátu heildarhæfni sína örlítið hærra (7,39 á sjónkvarða) en hjúkrunarfræðingar sem ekki 

höfðu lokið því námskeiði (7,33 á sjónkvarða). 

Þátttakendur sem höfðu lokið BTLS námskeiði mátu sig hæst í flokknum stjórnun í aðstæðum (8,27 

á sjónkvarða) en lægst í flokknum trygging gæða (7,40 á sjónkvarða). Þeir sem ekki höfðu lokið því 

námskeiði mátu hæfni sína hæsta í flokknum stjórnun í aðstæðum (7,63 á sjónkvarða) en lægst í 

flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,62 á sjónkvarða). Þátttakendur sem höfðu lokið BTLS 

námskeiði mátu heildarhæfni sína hærra (7,91 á sjónkvarða) en hjúkrunarfræðingar sem ekki höfðu 

lokið því námskeiði (7,21 á sjónkvarða). Þeir sem höfðu lokið EPLS námskeiði mátu hæfni sína hæsta 

í flokknum stjórnun í aðstæðum (8,59 á sjónkvarða) og lægsta í flokknum trygging gæða (7,56 á 

sjónkvarða). Þátttakendur sem höfðu ekki lokið því námskeiði mátu hæfni sína hæsta í flokknum 

stjórnun í aðstæðum (7,65 á sjónkvarða) og lægsta í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk (6,68 

á sjónkvarða). Þátttakendur sem höfðu lokið EPLS námskeiði mátu heildarhæfni sína hærra (8,13 á 

sjónkvarða) en þeir sem ekki höfðu lokið því námskeiði (7,24 á sjónkvarða). 

Ekki var marktækur hæfnimunur á því hvort þátttakendur höfðu lokið ILS eða ALS námskeiði eða 

ekki. Eins og áður hefur komið fram höfðu allir þátttakendur sem höfðu farið á EPLS námskeið farið 

einnig á BTLS námskeið. Þeir sem höfðu farið BTLS og/eða EPLS námskeið mátu sig hærra á 

heildarhæfni en þátttakendur sem ekki höfðu farið á þau námskeið t (27,46) = 2,33, p=,02 

3.2.5 Niðurstöður einstakra spurninga 

Alls voru 3796 hæfnispurningum svarað sem er 90% allra spurninga. Ósvaraðar spurningar voru 382. 

Flest svörin voru við eftirfarandi spurningum: Ég forgangsraða störfum mínum miðað við aðstæður úr 

flokknum stjórnun í aðstæðum, Ég er sjálfstæð(ur) í störfum mínum, Ég leiðbeini starfsfólki í samræmi 

við færni þeirra, Ég tek þátt i að innleiða nýja þekkingu til að veita sem besta hjúkrun, Ég gæti þess að 

ganga ekki of nærri mér andlega og líkamlega, Ég tek stjórn í aðstæðum þegar með þarf og Ég 

gagnrýni samstarfsfólk á uppbyggilegan hátt úr flokknum starfshlutverk. Aðeins einn þátttakandi 

sleppti þessum spurningum. 

 Sú spurning sem fæstu svöruðu var spurningin Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik úr 

flokknum stjórnun í aðstæðum en 17 þátttakendur slepptu henni. Alls slepptu 14 þátttakendur 

eftirfarandi spurningum: Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga á minni deild, Ég þróa 

ábyrgðarsvið mitt í starfi úr flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk, og Ég endurskoða skriflegar 

leiðbeiningar um hjúkrun úr flokknum hjúkrunaríhlutanir. Í töflu 5 má sjá hversu mörgum spurningum 

var ósvarað í hverjum hæfniflokk fyrir sig. 
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Tafla 5 Fjöldi ósvaraðra hæfnispurninga í öllum flokkum 

Hæfniflokkar 
Fjöldi 

spurninga í 
flokk 

Ekki 
svarað 

Kennslu- og leiðbeinandahlutverk 16 101 

Starfshlutverk 19 72 

Hjúkrunaríhlutanir 10 65 

Trygging gæða 6 50 

Stjórnun í aðstæðum 8 40 

Umönnunarhlutverk 7 27 

Greiningarhlutverk 7 27 

Langflestar ósvaraðar spurningar, alls 101, voru í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk. Fæstum 

spurningum var sleppt í flokkunum greiningarhlutverk og umönnunarhlutverk eða 27 í hvorum flokk. 

Hæstu meðaltöl á hæfni komu úr flokkunum starfshlutverk og hjúkrunaríhlutanir og lægstu 

meðaltölin komu úr flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk. Í töflu 6 sjást 10 hæstu og 10 lægstu 

meðaltöl úr A hluta spurningalistans. 

Tafla 6 Hæstu og lægstu meðaltöl í hæfnihluta spurningalistans 

Spurningar Meðaltal Hæfniflokkur* 

Ég er sjálfstæð(ur) í störfum mínum 8,80 St.hlv. 

Ég þekki mín takmörk 8,70 St.hlv. 

Ég forgangsraða störfum mínum miðað við aðstæður 8,62 Stj. í aðst. 

Ég tek ákvarðanir er varða hjúkrun sjúklings með tilliti til aðstæðna hverju sinni 8,46 Hj.íhl. 

Eigin fagleg ímynd veitir mér styrk í hjúkrunarstarfinu 8,42 St.hlv. 

Ég stuðla að samvinnu þegar aðstæður breytast snögglega 8,36 Stj. í aðst. 

Ég nýti viðeigandi þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 8,29 Hj.íhl. 

Ég greini þarfir sjúklinga fyrir tilfinningalegan stuðning 8,28 Gr.hlv. 

Ég skipulegg hjúkrun út frá úrræðum sem eru í boði 8,26 Stj. í aðst. 

Ég skipulegg vinnu mína á sveigjanlegan hátt með tilliti til klínískra aðstæðna 8,26 Hj.íhl. 

      

Ég samhæfi sjúklingafræðslu milli fagstétta 6,28 K/lbn.hlv. 

Ég tek þátt í að þróa þverfaglegar verklagsreglur 6,28 Hj.íhl. 

Ég met árangur fræðslu í samráði við sjúklinga 6,18 K/lbn.hlv. 

Ég endurskoða skriflegar leiðbeiningar um hjúkrun 5,98 Hj.íhl. 

Ég met árangur fræðslu í samráði við aðstandendur 5,93 K/lbn.hlv. 

Ég þróa hjúkrunarskráningu á minni deild 5,87 Gr.hlv. 

Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik 5,69 Stj. í aðst. 

Ég þróa sjúklingafræðslu á minni deild 5,33 K/lbn.hlv. 

Ég set fram tillögur að þróunarverkefnum og rannsóknum 5,17 Tr. Gæða 

Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga á minni deild 5,06 K/lbn.hlv. 

*St.hlv. = starfshlutverk, Stj. í aðst. = Stjórnun í aðstæðum, Hj.íhl. = Hjúkrunaríhlutanir, Gr.hlv. = Greiningarhlutverk 

K/lbn.hlv. = Kennslu og leiðbeinandahlutverk, Tr. Gæða = Trygging gæða 

Hæsta meðaltalsgildi allra spurninga var 8,80 á sjónkvarða í spurningunni Ég er sjálfstæð(ur) í störfum 

mínum úr flokknum starfshlutverk. Næst hæst var spurningin Ég þekki mín takmörk úr flokknum 
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starfshlutverk með meðaltalið 8,7 á sjónkvarða. Þar á eftir kom spurningin Ég forgangsraða störfum 

mínum miðað við aðstæður úr flokknum stjórnun í aðstæðum með meðaltalið 8,62 á sjónkvarða. 

Lægsta meðaltalsgildi allra spurninga var 5,06 á sjónkvarða í spurningunni Ég þróa aðlögun fyrir 

nýráðna hjúkrunarfræðinga á minni deild úr flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk. Næst lægsta 

gildið var 5,17 á sjónkvarða í spurningunni Ég set fram tillögur að þróunarverkefnum og rannsóknum 

úr flokknum trygging gæða. Þar á eftir kom spurningin Ég þróa sjúklingafræðslu á minni deild úr 

flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk með meðaltalið 5,33 á sjónkvarða. 

3.2.6 Tíðni framkvæmda 

Góð svörun var í B hluta spurningalistans eða 99,24%. Af 73 spurningum listans svöruðu allir 

þátttakendur 54 spurningum, 13 svöruðu ekki einni spurningu, þrír svöruðu ekki tveimur spurningum, 

tveir svöruðu ekki þremur spurningum og einn svaraði ekki fjórum spurningum. Í töflu 7 sést hve 

mörgum spurningum var ósvarað í hverjum flokki fyrir sig. 

Tafla 7 Fjöldi ósvaraðra tíðnispurninga í öllum hæfniflokkum 

Hæfniflokkar 
Fjöldi 

spurninga í 
flokki 

Ekki 
svarað 

Umönnunarhlutverk 7 12 

Kennslu- og leiðbeinandahlutverk 16 6 

Starfshlutverk 19 6 

Hjúkrunaríhlutanir 10 2 

Trygging gæða 6 2 

Stjórnun í aðstæðum 8 1 

Greiningarhlutverk 7 0 

 

Allir þátttakendur svöruðu framkvæmdaspurningum í flokknum greiningarhlutverk. Flestar ósvaraðar 

spurningar voru í flokknum umönnunarhlutverk. Úr þeim flokki slepptu fjórir þátttakendur spurningunni 

Ég styð við aðlögunarleiðir sjúklinga og þrír þátttakendur slepptu spurningunum Ég met eigin 

hugmyndafræði í hjúkrun á gagnrýninn hátt og Ákvarðanir sem ég tek stjórnast af siðfræðilegum 

gildum. 

Í heildarhæfni svöruðu 51,4% þátttakenda að þeir framkvæmdu það sem spurningarnar snérust um 

mjög oft, 29,7% öðru hvoru, 11,1% mjög sjaldan og 7,8% þátttakenda fannst viðkomandi spurning ekki 

eiga við. Í töflu 8 sést hlutfall á tíðni framkvæmda í öllum flokkum. 
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Tafla 8 Tíðni framkvæmda í öllum flokkum* 

 

* Niðurstöðum er raðað upp út frá hæstu tíðni sem þátttakendur í þessari rannsókn svöruðu mjög oft 

Í flestum tilfellum var algengasta tíðni framkvæmda mjög oft og því næst öðru hvoru. Í öllum flokkum 

utan kennslu- og leiðbeinandahlutverk framkvæmdu þátttakendur efni spurninga mjög oft, en aðgerðir 

í þeim flokki framkvæmdu þeir örlítið oftar (0,07%) öðru hvoru. Þátttakendum fannst spurningar í 

flokknum trygging gæða síst eiga við eða í 13,28% tilfella, og framkvæmdu þeir þar sem spurningar í 

þeim flokki snérust um oftast mjög sjaldan eða í tæplega 16% tilfella. Fjörtíu komma fjögur prósent 

þátttakenda fannst spurningin Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik úr flokknum stjórnun í 

aðstæðum ekki eiga við og 32,7% fannst spurningin Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga 

á minni deild úr flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk ekki eiga við. Í töflum 9,10,11,12,13,14 og 

15 má sjá hlutfall á tíðni framkvæmdanna mjög oft og mjög sjaldan í hverjum hæfniflokk fyrir sig.  

Tafla 9 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum umönnunarhlutverk 

  Mjög oft (%) 

Ég skipulegg hjúkrun sjúklinga í samræmi við einstaklingsbundnar þarfir þeirra 92,2 

Ég aðlaga hjúkrunaráætlun að þörfum einstaklingsins 80,4 

Ég styð við aðlögunarleiðir sjúklinga 77,1 

Ákvarðanir sem ég tek stjórnast af siðfræðilegum gildum 75,5 

Ég met eigin hugmyndafræði i hjúkrun á gagnrýninn hátt 55,1 

Ég tek þátt í að þróa hjúkrunarmenningu á minni deild 53,8 

Ég nýti niðurstöður hjúkrunarrannsókna við hjúkrun sjúklinga 38,5 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég skipulegg hjúkrun sjúklinga í samræmi við einstaklingsbundnar þarfir þeirra 0,0 

Ákvarðanir sem ég tek stjórnast af siðfræðilegum gildum 0,0 

Ég aðlaga hjúkrunaráætlun að þörfum einstaklingsins 2,0 

Ég styð við aðlögunarleiðir sjúklinga 2,1 

Ég met eigin hugmyndafræði i hjúkrun á gagnrýninn hátt 6,1 

Ég tek þátt í að þróa hjúkrunarmenningu á minni deild 13,5 

Ég nýti niðurstöður hjúkrunarrannsókna við hjúkrun sjúklinga 17,3 

Aðeins spurningin Ég skipulegg hjúkrun sjúklinga í samræmi við einstaklingsbundnar þarfir þeirra 

framkvæmdu þátttakendur í yfir 90% tilvika mjög oft en engin mjög sjaldan. Spurningin Ég nýti 

niðurstöður hjúkrunarrannsókna við hjúkrun sjúklinga er eina spurningin í flokknum sem þátttakendur 

Mjög sjaldan Öðru hvoru Mjög oft Á ekki við

Umönnunarhlutverk 6,0 25,3 67,3 1,4

Greiningarhlutverk 7,7 27,2 60,4 4,7

Stjórnun í aðstæðum 10,4 23,4 58,3 8,0

Starfshlutverk 10,6 29,2 54,4 5,8

Heildarhæfni 11,1 29,7 51,4 7,8

Hjúkrunaríhlutanir 12,4 27,2 51,2 9,3

Trygging gæða 15,8 30,3 40,6 13,2

Kennslu- og leiðbeinandahlutverk 13,2 37,8 37,7 11,4

Tíðni framkvæmdar (%)
Hæfniflokkar
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framkvæmdu mjög oft í minna en 50% tilvika. Tæplega 40% þátttakenda nýttu sér niðurstöður 

rannsókna mjög oft en17,3% nýttu sér þær mjög sjaldan.  

Tafla 10 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum kennslu- og 
leiðbeinandahlutverk 

  Mjög oft (%) 

Ég met hvenær er best að veita sjúklingum fræðslu 69,2 

Ég veiti sjúklingum einstaklingsmiðaða fræðslu 66,7 

Ég met fræðsluþarfir sjúklinga vandlega 65,4 

Ég viðheld og eyk faglega færni mína á virkan hátt 55,8 

Ég hef frumkvæði að því að leiðbeina aðstandendum 47,1 

Ég leiðbeini hjúkrunarnemum í samræmi við getu þeirra og færni 42,3 

Ég styð hjúkrunarnema við að ná markmiðum sinum 42,3 

Ég þróa ábyrgðarsvið mitt í starfi 42,0 

Ég þekki efnisinnihald sjúklingafræðslu vel 41,2 

Ég greini fræðsluþarfir aðstandenda 36,5 

Ég met árangur fræðslu í samráði við sjúklinga 19,2 

Ég met árangur sjúklingafræðslu með samstarfsfólki mínu 17,3 

Ég samhæfi sjúklingafræðslu milli fagstétta 15,7 

Ég met árangur fræðslu i samráði við aðstandendur 15,4 

Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga á minni deild 15,4 

Ég þróa sjúklingafræðslu á minni deild 11,5 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég met fræðsluþarfir sjúklinga vandlega 0,0 

Ég veiti sjúklingum einstaklingsmiðaða fræðslu 0,0 

Ég met hvenær er best að veita sjúklingum fræðslu 1,9 

Ég viðheld og eyk faglega færni mína á virkan hátt 5,8 

Ég greini fræðsluþarfir aðstandenda 7,7 

Ég styð hjúkrunarnema við að ná markmiðum sínum 7,7 

Ég þekki efnisinnihald sjúklingafræðslu vel 9,8 

Ég hef frumkvæði að því að leiðbeina aðstandendum 9,8 

Ég leiðbeini hjúkrunarnemum í samræmi við getu þeirra og færni 11,5 

Ég þróa ábyrgðarsvið mitt í starfi 14,0 

Ég samhæfi sjúklingafræðslu milli fagstétta 17,6 

Ég met árangur fræðslu í samráði við sjúklinga 19,2 

Ég met árangur fræðslu í samráði við aðstandendur 21,2 

Ég met árangur sjúklingafræðslu með samstarfsfólki mínu 23,1 

Ég þróa sjúklingafræðslu á minni deild 28,8 

Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga á minni deild 32,7 

Í tæplega 70% tilvika mátu þátttakendur mjög oft hvenær best er að veita sjúklingum fræðslu en 

enginn mjög sjaldan. Efni rétt rúmlega helming spurninganna framkvæmdu þátttakendur mjög oft. 

Rúmlega 30% þátttakenda sögðust þróa mjög sjaldan aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga  og 

aðeins 11,5% sögðust þróa sjúklingafræðslu á sinni deild mjög oft  en tæplega 30% mjög sjaldan. 
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Tafla 11 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum greiningarhlutverk 

  Mjög oft (%) 

Ég greini líðan sjúklings út frá mismunandi sjónarhornum 82,7 

Ég greini þarfir sjúklinga fyrir tilfinningalegan stuðning 80,8 

Ég greini þarfir aðstandenda fyrir tilfinningalegan stuðning 75,0 

Ég útvega sjúklingum sérfræðiaðstoð þegar þörf krefur 57,7 

Ég leiðbeini samstarfsfólki við að hafa eftirlit með líðan sjúklinga 53,8 

Ég leiðbeini samstarfsfólki um notkun tækja til að hafa eftirlit með sjúklingum 46,2 

Ég þróa hjúkrunarskráningu á minni deild 26,9 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég greini líðan sjúklings út frá mismunandi sjónarhornum 1,9 

Ég greini þarfir sjúklinga fyrir tilfinningalegan stuðning 1,9 

Ég útvega sjúklingum sérfræðiaðstoð þegar þörf krefur 1,9 

Ég greini þarfir aðstandenda fyrir tilfinningalegan stuðning 3,8 

Ég leiðbeini samstarfsfólki við að hafa eftirlit með líðan sjúklinga 5,8 

Ég leiðbeini samstarfsfólki um notkun tækja til að hafa eftirlit með sjúklingum 5,8 

Ég þróa hjúkrunarskráningu á minni deild 32,7 

Þátttakendur framkvæmdu efni spurninganna mjög oft í yfir 50% tilvika í fimm spurningum af sjö. Yfir 

82% þátttakenda sögðust greina mjög oft líðan sjúklings út frá mismunandi sjónarhornum en tæplega 

2% mjög sjaldan. Yfir 80% þátttakenda sögðust mjög oft greina þarfir sjúklinga fyrir tilfinningalegan 

stuðning en tæplega 2% mjög sjaldan. Innan við 6% þátttakenda framkvæmdu efni allra spurninganna 

mjög sjaldan fyrir utan spurninguna Ég þróa hjúkrunarskráningu á minni deild, en tæplega 33% þeirra 

sögðust gera það mjög sjaldan en tæplega 27% mjög oft. 

Tafla 12 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum stjórnun í aðstæðum 

  Mjög oft (%) 

Ég forgangsraða störfum mínum miðað við aðstæður 94,2 

Ég skipulegg hjúkrun út frá úrræðum sem eru í boði 84,6 

Ég sé um að hjúkrunarbúnaður sé í góðu ástandi 65,4 

Ég stuðla að samvinnu þegar aðstæður breytast snögglega 61,5 

Ég bregst rétt við í lífshættulegum aðstæðum 55,8 

Ég greini lífshættulegar aðstæður í tíma 44,2 

Ég leiðbeini samstarfsfólki um meðferð þegar aðstæður breytast snögglega 43,1 

Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik 17,3 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég forgangsraða störfum mínum miðað við aðstæður 0,0 

Ég skipulegg hjúkrun út frá úrræðum sem eru í boði 0,0 

Ég stuðla að samvinnu þegar aðstæður breytast snögglega 0,0 

Ég greini lífshættulegar aðstæður í tíma 9,6 

Ég sé um að hjúkrunarbúnaður sé í góðu ástandi 9,6 

Ég bregst rétt við í lífshættulegum aðstæðum 11,5 

Ég leiðbeini samstarfsfólki um meðferð þegar aðstæður breytast snögglega 21,6 

Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik 30,8 
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Yfir 94% þátttakenda sögðust mjög oft forgangsraða störfum sínum miðað við aðstæður og enginn 

gerði það mjög sjaldan. Tæplega 85% þátttakenda sögðust skipuleggja mjög oft hjúkrun út frá 

úrræðum sem eru í boði og enginn mjög sjaldan. Athygli vakti að aðeins 44% þátttakenda sögðust 

mjög oft geina lífshættulegar aðstæður í tíma og tæplega 10% sögðust gera það mjög sjaldan. Rétt 

rúmlega helmingur þátttakenda sögðust bregðast mjög oft rétt við lífshættulegum aðstæðum og 11,5% 

sögðust gera það mjög sjaldan. Flestir þátttakendur sögðust skipuleggja viðrunarfundi eftir neyðartilvik 

mjög sjaldan eða tæplega 31% og fæstir sögðust gera það mjög oft, 17,3%. 

Tafla 13 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum hjúkrunaríhlutanir 

  Mjög oft (%) 

Ég nýti viðeigandi þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 96,2 

Ég tek ákvarðanir er varða hjúkrun  sjúklings með tilliti til aðstæðna hverju sinni 92,3 

Ég skipulegg vinnu mína á sveigjanlegan hátt með tilliti til klínískra aðstæðna 84,6 

Ég leiðbeini samstarfsfólki við framkvæmd hjúkrunarmeðferðar 44,2 

Ég met árangur af hjúkrun sjúklinga kerfisbundið 42,0 

Ég veiti samstarfsfólki ráðgjöf 40,4 

Ég nýti niðurstöður rannsókna við hjúkrunarmeðferð 40,4 

Ég samhæfi þverfaglega teymisvinnu 36,5 

Ég endurskoða skriflegar leiðbeiningar um hjúkrun 17,3 

Ég tek þátt í að þróa þverfaglegar verklagsreglur 17,3 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég skipulegg vinnu mína á sveigjanlegan hátt með tilliti til klínískra aðstæðna 0,0 

Ég nýti viðeigandi þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 0,0 

Ég tek ákvarðanir er varða hjúkrun sjúklings með tilliti til aðstæðna hverju sinni 1,9 

Ég met árangur af hjúkrun sjúklinga kerfisbundið 12,0 

Ég leiðbeini samstarfsfólki við framkvæmd hjúkrunarmeðferðar 13,5 

Ég veiti samstarfsfólki ráðgjöf 13,5 

Ég nýti niðurstöður rannsókna við hjúkrunarmeðferð 15,4 

Ég endurskoða skriflegar leiðbeiningar um hjúkrun 21,2 

Ég samhæfi þverfaglega teymisvinnu 23,1 

Ég tek þátt í að þróa þverfaglegar verklagsreglur 23,1 

Í yfir 96% tilfella sögðust þátttakendur mjög oft nýta viðeigandi þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 

og enginn gerði það mjög sjaldan. Rúmlega 92% þátttakenda sögðust taka mjög oft ákvarðanir er 

varða hjúkrun sjúklings með tilliti til aðstæðna hverju sinni en enginn gerði það mjög sjaldan. Um 23% 

þátttakenda sögðust samhæfa þverfaglega teymisvinnu mjög sjaldan en 36,5% þeirra sögðust gera 

það mjög oft. Þá sögðust þátttakendur mjög sjaldan þróa þverfaglegar verklagsreglur í um 23% tilfella 

en rúmlega 17% sögðust gera það mjög oft. Enginn þátttakenda sagðist skipuleggja vinnu sína á 

sveigjanlegan hátt með tilliti til klínískra aðstæðna mjög sjaldan en tæplega 85% sögðust gera það 

mjög oft. 
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Tafla 14 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum trygging gæða 

  Mjög oft (%) 

Ég er trú(r) hugmyndafræði hjúkrunar á minni stofnun 64,7 

Ég met árangur hjúkrunar út frá ánægju sjúklinga 59,6 

Ég met hugmyndafræði hjúkrunar á minni deild á gagnrýninn hátt 44,2 

Ég nýti rannsóknarniðurstöður við þróun hjúkrunar 36,5 

Ég greini þætti sem þarf að þróa og rannsaka frekar við hjúkrun sjúklinga 26,9 

Ég set fram tillögur að þróunarverkefnum og rannsóknum 11,8 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég er trú(r) hugmyndafræði hjúkrunar á minni stofnun 2,0 

Ég met árangur hjúkrunar út frá ánægju sjúklinga 3,8 

Ég greini þætti sem þarf að þróa og rannsaka frekar við hjúkrun sjúklinga 13,5 

Ég met hugmyndafræði hjúkrunar á minni deild á gagnrýninn hátt 15,4 

Ég nýti rannsóknarniðurstöður við þróun hjúkrunar 21,2 

Ég set fram tillögur að þróunarverkefnum og rannsóknum 39,2 

Tæplega 65% þátttakenda sögðust vera mjög oft trúir hugmyndafræði hjúkrunar á sinni stofnun og 2% 

mjög sjaldan. Um 60% þátttakenda sögðust mjög oft meta árangur hjúkrunar út frá ánægju sjúklinga 

en tæplega 4% sögðust gera það mjög sjaldan. Tæplega 12% sögðust mjög oft setja fram tillögur að 

þróunarverkefnum og rannsóknum en rúmlega 39% mjög sjaldan. 
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Tafla 15 Hlutfall á tíðni framkvæmda við spurningar í flokknum starfshlutverk 

  Mjög oft (%) 

Ég er sjálfstæð(ur) í störfum mínum 100,0 

Ég þekki mín takmörk 88,5 

Eigin fagleg ímynd veitir mér styrk í hjúkrunarstarfinu 80,4 

Ég nota upplýsingatækni í starfi mínu 78,8 

Ég samhæfi hjúkrun sjúklings 76,0 

Ég leiðbeini starfsfólki í samræmi við færni þeirra 69,2 

Ég nota fjármagn á ábyrgan hátt á minni deild 67,3 

Ég tek stjórn í aðstæðum þegar með þarf 61,5 

Ég þekki skipurit á minni stofnun 60,8  

Ég deili sérþekkingu minni með samstarfsfólki mínu 55,8 

Ég tek þátt í að þróa vinnuumhverfið 48,1 

Ég tryggi skilvirka hjúkrun með því að útdeila verkefnum 46,2 

Ég tek þátt i að innleiða nýja þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 37,3 

Ég gæti þess að ganga ekki of nærri mér andlega og líkamlega 34,6 

Ég greini þarfir samstarfsfólks fyrir stuðning og hjálp 32,7 

Ég hef umsjón með leiðsögn hjúkrunarnema á minni deild 25,5 

Ég gagnrýni samstarfsfólk á uppbyggilegan hátt 25,0 

Ég hef umsjón með aðlögun nýráðinna 23,1 

Ég tek þátt í að þróa hjúkrun sjúklinga í þverfaglegri teymisvinnu 23,1 

  Mjög sjaldan (%) 

Ég er sjálfstæð(ur) í störfum mínum 0,0 

Ég nota fjármagn á ábyrgan hátt á minni deild 0,0 

Ég samhæfi hjúkrun sjúklings 0,0 

Ég þekki mín takmörk 1,9 

Ég leiðbeini starfsfólki í samræmi við færni þeirra 1,9 

Eigin fagleg ímynd veitir mér styrk í hjúkrunarstarfinu 2,0 

Ég nota upplýsingatækni í starfi mínu 3,8 

Ég tek stjórn í aðstæðum þegar með þarf 3,8 

Ég deili sérþekkingu minni með samstarfsfólki mínu 5,8 

Ég þekki skipurit á minni stofnun 5,9 

Ég tryggi skilvirka hjúkrun með því að útdeila verkefnum 7,7 

Ég greini þarfir samstarfsfólks fyrir stuðning og hjálp 15,4 

Ég gæti þess að ganga ekki of nærri mér andlega og líkamlega 15,4 

Ég tek þátt i að innleiða nýja þekkingu til að veita sem besta hjúkrun 17,6 

Ég tek þátt í að þróa vinnuumhverfið 19,2 

Ég gagnrýni samstarfsfólk á uppbyggilegan hátt 21,2 

Ég tek þátt í að þróa hjúkrun sjúklinga í þverfaglegri teymisvinnu 21,2 

Ég hef umsjón með leiðsögn hjúkrunarnema á minni deild 25,5 

Ég hef umsjón með aðlögun nýráðinna 32,7 

Allir þátttakendur sögðust vera sjálfstæðir í störfum sínum og var þetta eina spurningin sem allir 

framkvæmdu mjög oft. Tæplega 90% þátttakenda sögðust mjög oft þekkja sín takmörk en um 2% 

þeirra sögðust gera það mjög sjaldan. Um fjórðungur þátttakenda sögust bæði mjög oft og mjög 

sjaldan hafa umsjón með leiðsögn hjúkrunarnema á sinni deild. Flestir þátttakenda sögðust hafa mjög 
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sjaldan umsjón með aðlögun ný ráðinna eða tæplega 33% en um 23% þeirra sögðust gera það mjög 

oft. Rétt rúmlega 15% sögðust mjög sjaldan gæta þess að ganga ekki of nærri sér andlega og 

líkamlega en tæplega 35% sögðust gera það mjög oft. 

3.2.7 Samband hæfni og tíðni framkvæmda 

Fylgni (Pearson´s r) á milli hæfniflokka og tíðni framkvæmda var á bilinu 0,289 og 0,584 en í töflu 16 

má sjá fylgni milli tíðni og allra hæfniflokka. 

Tafla 16 Samband milli tíðni framkvæmda og hæfniflokka 

 

Fylgni (Pearson r) milli tíðni framkvæmda og hæfniflokka var hæst í flokknum tryggingu gæða, 0,584 

og lægst i flokknum stjórnun í aðstæðum, 0,406. Meðal sterk fylgni var á milli tíðni framkvæmda og 

allra  hæfniflokka fyrir utan flokkinn greingarhlutverk þar sem fylgnin var veik.  

  

Hæfniþættir Umönnun Kennsluhlutverk Greining Stjórnun Hjúkrunaríhlutanir Trygging gæða Starfshlutverk

Pearson's r 0.571 0.461 0.289 0.406 0.442 0.584 0.580
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4 Umræða 

4.1 Markverðustu niðurstöðurnar 

Alls skiluðu 54 hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar, af þeim 87 sem boðin var þátttaka í 

rannsókninni, spurningalistunum til baka eða 62%. Tveir þeirra skiluðu auðum listum þannig að í 

heildina var svarhlutfallið 60%. Rétt rúmur helmingur hjúkrunarfræðinga voru með undir 10 ára 

starfsaldur í hjúkrun og um helmingur allra höfðu styttri starfsaldur en 5 ár á núverandi deild. 

Langflestir voru í 80-100% starfshlutfalli eða 74%. Rúmlega 40% hjúkrunarfræðinga voru með 

framhalds-/viðbótarnám í hjúkrun. Flestir hjúkrunarfræðinganna, eða tæplega 60% höfðu lokið 

námskeiði í sérhæfðri endurlífgun ILS og ALS en fæstir eða tæplega 14% höfðu lokið námskeiði í 

sérhæfðri endurlífgun barna, EPLS. 

Hæst mátu hjúkrunarfræðingar sig í flokknum stjórnun í aðstæðum og lægst í flokknum kennslu- og 

leiðbeinandahlutverk. Eins og áður hefur komið fram var niðurstöðum á mati á hæfni skipt niður í fjóra 

flokka. Samkvæmt þeirri skiptingu mátu hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar heildarhæfni sína 

góða. Þeir mátu sig einnig með góða hæfni í flokkunum kennslu- og leiðbeinandahlutverk, 

hjúkrunaríhlutanir og trygging gæða og með mjög góða hæfni í flokkunum umönnunarhlutverk, 

greiningarhlutverk, stjórnun í aðstæðum og starfshlutverk. Fjórir síðastnefndu flokkarnir fela meðal 

annars í sér: að koma auga á og greina ástand sjúklinga í tíma (greiningarhlutverk), koma auga á 

breytilegt ástand og forgangsraða starfinu á viðeigandi og sveigjanlegan hátt (stjórnun í aðstæðum) og 

vera ábyrgur og sjálfstæður í störfum (starfshlutverk). Það ætti ekki að koma á óvart að 

hjúkrunarfræðingar meti hæfni sína mjög góða í þessum fjórum flokkum. Hjúkrunarfræðingar á 

landsbyggðinni eru oft einir á vakt, hafa fáa til að kalla sér til aðstoðar og þurfa því að treysta á sjálfa 

sig. Á nokkrum stöðum landsbyggðarinnar á Íslandi starfa hjúkrunarfræðingar við sjúkraflutninga 

ásamt því að starfa á deildum heilbrigðisstofnana eða sjúkrahúsa. Þó að bráðamóttökur og aðrar 

deildir landsbyggðarinnar hafi færra starfsfólk á vakt en er á bráðamóttöku Landspítalans, þarf það 

ekki að þýða að sjúklingum stafi ógn af því. Sem dæmi má nefna var meirihluti alvarlegra 

umferðaslysa árið 2015 á landsbyggðinni (Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og 

Þorbjörg Jónsdóttir, 2016), en þar fara  hjúkrunarfræðingar reglulega með lækni á slysstað. Stuttur 

viðbragðstími heilbrigðsstarfsmanna á slysstað og stuttur flutningstími á sjúkrahús getur vissulega 

dregið úr dánartíðni. Samt sem áður er ekki alltaf farsælast að flytja sjúklinginn strax á sjúkrahús. 

Kerfisbundin fræðileg samantekt Harmsen og félaga (2015) á afdrifum slasaðra sjúklinga miðað við 

komutíma á sjúkrahús, sýndi að því lengur sem verið er að sinna sjúklingnum á vettvangi og koma 

honum í stöðugt ástand því auknar líkur voru á lifun.  

Samkvæmt Benner verða hjúkrunarfræðingar hæfari eftir því sem þeir starfa lengur við hjúkrun. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samhljómi við það. Marktækur munur var á heildarhæfni þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu starfað lengur en 10 ár við hjúkrun miðað við þá sem höfðu styttri 

starfsaldur en 10 ár. Khomeiran, Yekta, Kiger og Ahmadi (2006) gerðu rannsókn á írönskum 

hjúkrunarfræðingum með það að markmiði að skoða þætti sem hafa áhrif á þróun á hæfni. Niðurstöður 

leiddu í ljós að hjúkrunarfræðingunum fannst reynsla skipta einna mestu máli varðandi hæfni í hjúkrun. 

Reynsla hefur mikil áhrif á hæfni þó það sé ekki endilega svo, að hjúkrunarfræðingar þurfi að hafa 
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langan starfsaldur til að öðlast reynslu á ákveðnum sviðum (Benner, 2001). Það má velta því fyrir sér 

hvers vegna hjúkrunarfræðingar með 10,01-15 ára starfsaldur á deild hafi metið sig lægst af öllum, í 

sex hæfniflokkum af sjö, því ekki ætti að vanta reynsluna. Mögulega getur verið að þeir séu með 

starfsþreytu eða þeir geri meiri kröfur til sjálf síns en hinir. Hæfnin vex mest á fyrstu 10 árunum í starfi 

en eftir það kemur ákveðinn stöðugleiki. Á fyrstu starfsárunum eru nægjanleg námstækifæri sem hægt 

er að læra af. Hjúkrunarfræðingar læra af reynslunni, bæði af því sem er vel heppnað og einnig því 

sem misheppnast. Þeir læra ekki einungis af eigin reynslu, heldur fá þeir einnig tækifæri til að læra af 

öðrum hjúkrunarfræðingum. Á fyrstu árunum í starfi eru hjúkrunarfræðingar að safna í sarpinn sem 

gerir þeim kleift að byggja ofan á þá þekkingu og færni sem þeir öðlast með reynslunni. 

Hjúkrunarfræðingar þróa þannig hæfni sína af þeim lærdómi sem þeir fá með reynslunni (Takase, 

2013).   

Um leið og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga breytist mun menntun og endurmenntun verða 

mikilvægari. Einnig getur þjálfun í ákveðnu verklagi haft jákvæð áhrif á þjónustuna. Dæmi um það er 

notkun á Ottawa gátlistanum varðandi áverkamat á fæti, með tilliti til þess hvort senda þurfi sjúkling í 

myndgreiningu. Hjúkrunarfræðingar á HSS nota þá aðferð og hefur það gefist mjög vel. Það styttir 

biðtímann hjá sjúklingnum og er vinnusparandi fyrir lækninn sem er einn á vakt. Viðurkennt er að 

endurmenntun er talin nauðsynleg til að viðhalda hæfni auk þess sem hún hefur jákvæð tengsl við 

starfsánægju (Casey, Wholey og Moscovice, 2008; Harding o.fl., 2013; Jukkala, Henly og Lindeke, 

2008; Valdez, 2009). Marktækur munur var á heildarhæfni hjúkrunarfræðinga sem höfðu viðbótarnám 

í hjúkrun miðað við þá sem höfðu B.Sc. próf. Einnig var marktækur munur á heildarhæfni 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu sótt námskeiðin BTLS og EPLS miðað við hina sem ekki höfðu sótt þau 

námskeið. Samkvæmt skýrslu starfshóps á vegum íslenska Innanríkisráðuneytisins varðandi skipulag 

vegna slysa frá árinu 2003, er lagt til að hjúkrunarfræðingar sem annast bráðatilvik á landsbyggðinni 

fái viðeigandi þjálfun í sérhæfðri endurlífgun barna (EPLS) og fullorðinna (ILS/ALS) auk þjálfunar í 

meðhöndlun og flutningi slasaðra (BTLS). Þó áhugi og vilji sé fyrir hendi hjá hjúkrunarfræðingum 

landsbyggðarinnar að sækja sér endurmenntun geta ýmsar hindranir komið í veg fyrir að af því geti 

orðið. Dæmi um það getur verið landfræðileg einangrun, skortur á fjármunum og erfiðleikar við að losa 

sig úr vinnu (Khomeiran o.fl, 2006). Stjórnendur verða að sjá til þess að hjúkrunarfræðingar hafi 

aðgang að endurmenntun sem mætir þörfum þeirra því það mun hafa jákvæð áhrif á starfsemina. 

Nám, reynsla og fagleg gildi geta leitt til þess að ákvarðanataka, lausn vanda og forgangsröðun verður 

skjótari og nákvæmari sem gerir það að verkum að bráðaþjónustan gengur hraðar fyrir sig (Curtis o.fl., 

2009; Needleman og Hassmiller, 2009; Valdez 2009) 

4.2 Samanburður við aðrar rannsóknir 

Rannsókn á mati á eigin hæfni hjúkrunarfræðinga var gerð á bráðamóttöku LSH, þar sem 76 

hjúkrunarfræðingar tóku þátt (Dóra Björnsdóttir, 2015). Niðurstöðurnar sýndu að hjúkrunarfræðingarnir 

mátu sig hæst í flokknum umönnunarhlutverk, 7,67 á sjónkvarða og lægst í flokknum trygging gæða 

6,72 á sjónkvarða. Heildarhæfni þeirra var 7,31 á sjónkvarða. Þegar meðaltöl hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttöku LSH eru borin saman við meðaltöl hjúkrunarfræðinga í þessari rannsókn eru þau mjög 

svipuð í öllum flokkum en mesti munur var 0,2 á sjónkvarða í flokknum trygging gæða þar sem 
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hjúkrunarfræðingar í þessari rannsókn mátu sig hærra. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku LSH mátu 

sig örlítið hærra í flokkunum umönnun, kennslu- og leiðbeinandahlutverk og greiningarhlutverk en 

hjúkrunarfræðingar í þessri rannsókn mátu sig örlítið hærra í flokkunum stjórn í aðstæðum, 

hjúkrunaríhlutanir, trygging gæða og starfshlutverk. Aðeins munaði 0,02 stigum á heildarhæfni 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku LSH og hjúkrunarfræðinga þessarar rannsóknar sem voru þessum 

sjónarmun hærra. 

Meretoja, Leino‐Kilpi og Kaira (2004) gerðu rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á nokkrum 

deildum á finnsku háskólasjúkrahúsi árið 2001. Ein þessara deilda var bráðamóttaka og tóku 125 

hjúkrunarfræðingar af þeirri deild þátt í rannsókninni. Miðað við niðurstöður þeirra mátu 

hjúkrunarfræðingar í þessari rannsókn meðalhæfni sína hærra í öllum sjö flokkunum. Finnsku 

hjúkrunarfræðingarnir mátu sig hæst í flokknum umönnunarhlutverk, 6,74 á sjónkvarða og lægst í 

flokknum trygging gæða, 5,55 á sjónkvarða en mesti munur þessara tveggja rannsókna var í 

síðarnefnda flokknum eða 1,37 á sjónkvarða. Heildarhæfni finnsku hjúkrunarfræðinganna mældist 

6,52 á sjónkvarða en var 7,33 á sjónkvarða hjá hjúkrunarfræðingunum í þessari rannsókn. Minnsti 

munur á milli þessara tveggja rannsókna var í flokknum kennslu- og leiðbeinandahlutverk, en þar mátu 

hjúkrunarfræðingar í þessari rannsókn sig 0,08 hærra á sjónkvarða en þeir finnsku. 

Numminen, Meretoja, Isoaho, Leino‐Kilpi (2013) gerðu rannsókn á mati á hæfni hjúkrunarfræðinga 

á fimm finnskum háskólasjúkrahúsum árin 2007-2008. Alls tóku 2.699 hjúkrunarfræðingar þátt í 

rannsókninni og störfuðu þeir á mismunandi deildum, þó ekki bráðamóttöku. Yfir helmingur 

hjúkrunarfræðinganna hafði yfir 10 ára starfsaldur í hjúkrun. Hjúkrunarfræðingarnir mátu sig hæst í 

flokknum umönnunarhlutverk, 7,19 á sjónkvarða og lægst í flokknum trygging gæða, 5,97. Mat á 

heildarhæfni var 6,60 á sjónkvarða. Finnsku hjúkrunarfræðingarnir mátu sig lægri í öllum flokkum 

miðað við hjúkrunarfræðinga þessarar rannsóknar. Mesti munurinn var í flokknum hjúkrunaríhlutanir, 

en þar munaði 1,33 á sjónkvarða. Minnsti munur var 0,11 á sjónkvarða í flokknum kennslu- og 

leiðbeinandahlutverk 

Í töflu 17 má sjá meðaltal á hæfni allra flokka milli rannsókna.  

Tafla 17 Meðaltal á hæfni milli rannsókna 

  
Ísland 
landsbyggðin 

Ísland 
LSH 

Finnland 
A* 

Finnland 
B** 

 
N = 52 N = 76 N = 126 N = 2699 

Hæfniþættir Meðaltal Meðaltal Meðaltal Meðaltal 

Stjórnun í aðstæðum 7,72 7,66 7,18 6,88 

Starfshlutverk 7,60 7,43 6,59 6,51 

Greiningarhlutverk 7,57 7,61 7,12 6,87 

Umönnunarhlutverk 7,54 7,67 6,74 7,19 

Hjúkrunaríhlutanir 7,35 7,25 6,05 6,03 

Heildarhæfni 7,33 7,31 6,52 6,60 

Trygging gæða 6,92 6,72 5,55 5,97 

Kennslu- og leiðbeinandahlutverk 6,82 6,99 6,38 6,71 

* Meretoja, Leino‐Kilpi og Kaira (2004) 
    

** Numminen, Meretoja, Isoaho, Leino‐Kilpi (2013) 
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Þegar tafla 17 er skoðuð sést að íslenskir hjúkrunarfræðingar meta sig hærra en þeir finnsku í öllum 

flokkum. Hjúkrunarfræðingar þessarar rannsóknar meta sig með heildarhæfni hærra en hinir þó ekki 

muni miklu á þeim og hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku LSH. Hjúkrunarfræðingarnir í báðum 

finnsku rannsóknunum og á bráðamóttöku LSH meta sig lægst í flokknum trygging gæða en 

hjúkrunarfræðingar þessarar rannsóknar meta sig næst lægst í þeim flokki. Ástæðan fyrir því að 

íslenskir hjúkrunarfræðingar meta sig hærra en þeir finnsku gæti legið í lengra námi á Íslandi. Hér á 

landi er hjúkrunarnámið 240 ECTS einingar en 210 ECTS einingar í Finnlandi (Råholm, Hedegaard, 

Löfmark og Slettebø, 2010). Hjúkrunarfræðingar í Finnlandi starfa sjálfstætt og eru í samstarfi með 

öðrum heilbrigðisstéttum við umönnun sjúklinga, alveg eins og íslenskir hjúkrunarfræðingar. Þeir veita 

læknisfræðilegar meðferðir eftir fyrirmælum lækna. Hjúkrunarfræðingar í Finnlandi þurfa að hafa 

fræðilega og klíníska hæfni og geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir (Taina Kilpeläinen, 2010). Bent hefur 

verið á í fræðilegri umfjöllun um hæfnihugtakið, að hæfni tengist alltaf menningarlegum viðmiðum og 

gildismati. Einstaklingurinn skilgreinir eigin hæfni út frá ríkjandi gildum í þeim hóp sem hann tilheyrir 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Þó að störf hjúkrunarfræðinga í Finnlandi séu mjög svipuð og á 

Íslandi, má vera að íslenskir hjúkrunarfræðingar séu sjálfstæðari í störfum sínum og/eða að mismunur 

á þessum tveimur samfélögum geri það að verkum að ísleskir hjúkrunarfræðingar meta sig hæfari en 

þeir finnsku. 

4.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Einn af styrkleikum rannsóknarinnar er meðal annars sá að þátttakendur hennar voru frá öllum 

heilbrigðisstofnunum landsbyggðarinnar. Þó svarhlutfallið hefði mátt vera hærra en 60% þá var svörun 

spurningalistans mjög góð. Svörun á A hluta listans var 90% og rúmlega 99% svörun var á B hluta 

listans. Það er vel þekkt að hjúkrunarfræðingar séu ekki nógu duglegir að taka þátt í faglegum 

könnunum og er svarhlutfall að meðaltali undir 60%. Helstu ástæður fyrir lélegu svarhlutfalli er að 

hjúkrunarfræðingar gefa sér ekki tíma til þess að taka þátt í könnunum vegna anna í vinnu og/eða efni 

spurningalistans vekur ekki áhuga þeirra (VanGeest og Johnson, 2011).  

Mögulegir veikleikar rannsóknarinnar tengjast spurningalistanum. Einn af göllum sjálfsmatslista er 

að sumir þátttakendur eiga það til að meta sig eins og þeir telji að sé æskilegt að þeir séu, í stað þess 

að meta sig eins og þeir eru í raun og veru (Polit og Beck, 2012). Einnig má vera að athygli við svörun 

spurningalistans haldist ekki allan tímann þegar hann felur í sér 73 spurningar. Ekki var gefin upp 

möguleiki á annarri hjúkrunarmenntun en B.Sc. og viðbótarnámi í hjúkrun en vitað er að nokkrir 

hjúkrunarfræðingar hafa lokið hjúkrunarprófi frá Nýja hjúkrunarskólanum. Einnig eru dæmi um að 

hjúkrunarfræðingar hafi lokið námi í hjúkrun erlendis en ekki hlotið B.Sc. gráðu. Algengt var að 

þátttakendur svöruðu sumum spurningum A hlutans ekki út frá hæfni heldur tíðni. Annaðhvort mátu 

þeir sig lágt eða slepptu spurningunni vegna þess að þeir framkvæma efni spurningarinnar sjaldan 

eða aldrei. Sem dæmi má nefna að spurningin Ég þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga á 

minni deild var með lægsta meðaltalið í hæfni. Það má vera að margir hjúkrunarfræðingar telji sig 

hæfa til að þróa aðlögun fyrir nýráðna hjúkrunarfræðinga en sumir vinna ekki með öðrum 

hjúkrunarfræðingum eða það er ekki í starfslýsingu þeirra að þróa aðlögun fyrir nýráðna 

hjúkrunarfræðinga. Þeir meta sig því lágt af því að þeir eru ekki að framkvæma innihald 
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spurningarinnar. Annað dæmi er spurningin Ég skipulegg viðrunarfundi eftir neyðartilvik en 40,4% 

þátttakenda fannst þessi spurning ekki eiga við og tæplega 33% þátttakenda slepptu að svara henni. 

Hvorugt gefur til kynna að þeir séu ekki hæfir til að skipuleggja viðrunarfundi eftir neyðartilvik.  

4.4 Gildi fyrir hjúkrun 

Með þessari rannsókn er komin mynd af því hvernig hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar sem 

annast bráðatilvik meta hæfni sína. Niðurstöðurnar gætu nýst sem grunnur fyrir kennslu og þróun 

starfa þeirra hjúkrunarfræðinga sem vinna með bráð og alvarleg veikindi. Það þarf að huga að þeim 

sem hafa 10-15 ára starfsaldur á deild. Það mætti fela þeim ákveðin verkefni eins og að búa til fræðslu 

fyrir samstarfsmenn og/eða sjúklinga. Með því fá þeir nýjar áskoranir sem mögulega getur haft áhrif á 

mat þeirra á eigin hæfni. Það ætti að hvetja hjúkrunarfræðinga til að sækja sér framhaldsmenntun og 

gera þeim kleift að fara á sérhæfð námskeið. Hjúkrunarfræðideildin mætti líka huga að því að setja inn 

í námskrá námskeið í sérhæfðri endurlífgun og bráðahjálp fyrir þá sem eru að sérhæfa sig í hjúkrun 

bráðveikra. Háskólinn á Akureyri býður upp á viðbótarnám í hjúkrun, Hjúkrun í héraði. Þar er 

valnámskeið sem heitir Bráðaþjónusta sem felur í sér þrjú sérhæfð námskeið; ALS, EPLS og BEST 

(betri og kerfisbundnari teymisþjálfun) en hjúkrunarfræðingar þessarar rannsóknar sem höfðu lokið 

EPLS mátu sig hæfari en þeir sem ekki höfðu lokið því námskeiði.  

Það væri áhugavert að gera frekari rannsóknir á hjúkrunarfræðingum landsbyggðarinnar. Það 

mætti til dæmis meta hæfni þeirra sem starfa á öðrum deildum en bráðamóttöku. Eins mætti meta 

hæfni þeirra hjúkrunarfræðinga landsbyggðarinnar sem annast bráðatilvik sjaldnar en 10 sinnum í 

mánuði. Þá væri áhugavert að gera samskonar rannsókn og þessa á hjúkrunarfræðingum á 

bráðamóttöku barna, hjartagátt og bráðamóttöku geðdeildar við Landspítalann. 

4.5 Ályktanir  

Hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar sem annast bráðveika og slasaða sjúklinga eru með mjög 

góða hæfni í fjórum flokkum af sjö, góða hæfni í þremur flokkum og góða heildarhæfni að þeirra eigin 

mati. Þar með er komið svar við rannsóknarspurningunni og markmiði rannsóknarinnar náð, það er að 

skoða hæfni hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni sem vinna með bráðveika sjúklinga. Það ætti að 

vera stjórnendum heilbrigðisstofnanna ávinningur að halda í hjúkrunarfræðingana sína og/eða ráða 

reynslumikla hjúkrunarfræðinga, því hæfnin eykst með auknum starfsaldri í hjúkrun. Þó vekur það 

athygli að þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa starfað í 10-15 ár á sömu deildinni meta sig lægra í hæfni 

en aðrir. Það væri áhugavert að kanna betur þennan hóp og komast að því hvaða ástæður liggi að 

baki þessu mati og hvernig hægt sé að taka á því. 

Til að efla framtíð heilbrigðisþjónustunnar verða stjórnendur heilbrigðisstofnana að nýta það 

takmarkaða fjármagn sem í boði er til þjálfunar og menntunar. Í dag er ekki vitað hvað verður mest 

aðkallandi í menntunarmálum hjúkrunarfræðinga framtíðarinnar eða hvernig áherslur muni þróast í 

takt við samfélagið og þróun heilbrigðisþjónustunnar. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að 

aðgangur að endurmenntun sem mætir þörfum hjúkrunarfræðinga skilar sér í hæfari 

hjúkrunarfræðingum sem er ávinningur fyrir vinnuveitendur og getur skipt sköpum fyrir sjúklinga.      
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 sýnir þann tölvupóst sem sendur var á alla forstjóra Heilbrigðisstofnanna 

Landsbyggðarinnar auk forstjóra Sjúkrahúss Akureyrar 

Nafn Forstjóra 

Heimilisfang 

 

Keflavík, dagsetning 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni, sem taka á 

móti bráðveikum og slösuðum sjúklingum. 

 

Kæri Forstjóri 

Ég heiti Íris Kristjánsdóttir og er meistaranemi í hjúkrun sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi. 

Meistararitgerðin mín kemur til með að fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum á 

landsbyggðinni. Rannsókn mín er hluti af stærri rannsókn sem stýrt er af Herdísi Sveinsdóttur, 

prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða raunverulega hæfni hjúkrunarfræðinga sem vinna með 

sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi. Þegar hefur verið unnin rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga 

á bráðamóttöku Landspítala og í vor verður skoðuð hæfni hjúkrunarfræðinga á Skurðlækningasviði 

Landspítala auk minnar rannsóknar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna raunverulega hæfni hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum á landsbyggðinni og hæfni hjúkrunarfræðinga sem taka og móti og sinna bráðveikum 

og slösuðum sjúklingum nokkuð reglulega utan Reykjavíkur.  

Erindi þessa bréfs er að óska eftir samþykki þínu til að leggja spurningalista fyrir hjúkrunarfræðinga 

sem taka á móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum á þinni stofnun. Spurningalistinn er 

sjálfsmatsmælitæki á hæfni og felur í sér 73 spurningar á íslensku. 

Ég mun hafa samband við framkvæmdastjóra hjúkrunar á þinni stofnun og óska eftir samvinnu 

hans við að finna hjúkrunarfræðinga sem uppfylla skilyrði til þátttöku. 

Meðfylgjandi er rannsóknaáætlun og bréf til þátttakenda. 

Óskir þú frekari upplýsinga um rannsóknina er þér velkomið að hafa samband við mig í síma 

8974474 eða með tölvupósti iris@hss.is eða irk7@hi.is . 

Með fyrirfram þökk 

Íris Kristjánsdóttir 

iris@hss.is 

Þverholti 19, 230 Keflavík 

S: 8974474 
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Fylgiskjal 2 sýnir þann tölvupóst sem sendur var til hjúkrunarframkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnana 

landsbyggðarinnar. 

Keflavík, dagsetning 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni, sem taka á móti 

bráðveikum og slösuðum sjúklingum. 

Kæri hjúkrunarframkvæmdastjóri 

Ég heiti Íris Kristjánsdóttir og er meistaranemi í hjúkrun sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi. 

Meistararitgerðin mín kemur til með að fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum á 

landsbyggðinni. Rannsókn mín er hluti af stærri rannsókn sem stýrt er af Herdísi Sveinsdóttur, 

prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og sem hefur það markmið að skoða raunverulega 

hæfni hjúkrunarfræðinga sem vinna með sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi. Þegar hefur verið 

unnin rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítala og í vor verður skoðuð hæfni 

hjúkrunarfræðinga á Skurðlækningasviði Landspítala auk minnar rannsóknar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna raunverulega hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum á 

landsbyggðinni og hæfni hjúkrunarfræðinga sem taka og móti og sinna bráðveikum og slösuðum 

sjúklingum nokkuð reglulega utan Reykjavíkur. Leiðbeinandi minn í ritgerðinni er Herdís Sveinsdóttir 

prófessor í hjúkrun. 

Þátttakendur rannsóknarinnar verða allir hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum á landsbyggðinni 

auk annarra hjúkrunarfræðinga landsbyggðarinnar sem taka og móti og sinna að minnsta kosti 10 

bráðveikum og slösuðum sjúklingum á mánuði. 

Í rannsókninni meta hjúkrunarfræðingar eigin hæfni með viðurkenndu alþjóðlega reyndu mælitæki, 

Nurse Competence Scale (NCS) sem búið er að þýða á íslensku. Ég óska eftir þínu samþykki til að 

leggja spurningalista fyrir hjúkrunarfræðinga sem taka á móti bráðveikum og slösuðum sjúklingum á 

þinni stofnun. Fullum trúnaði og nafnleynd verður heitið og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. 

Ég óska eftir aðstoð þinni til að velja hjúkrunarfræðinga og að senda þeim spurningalistann, 

annaðhvort með því að fá nöfn þeirra og heimilisföng og/eða að ég sendi listana til þín og þú hjálpir 

mér að afhenda þá, safna þeim saman fyrir mig og senda mér til baka. Ég mun bera póstkostnaðinn.  

Á næstu dögum mun ég hafa samband við þig símleiðis til að skýra frekar efni rannsóknarinnar og 

ákveða útfærslu hennar með tilliti til þinnar stofnunar. 

Með fyrirfram þökk 

Íris Kristjánsdóttir 

iris@hss.is 

Þverholti 19, 230 Keflavík 

S: 8974474 
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Fylgiskjal 3 sýnir kynningarbréfið sem þátttakendur rannsóknarinnar fengu með spurningalistanum 

       Keflavík, dagsetning 

Kæri hjúkrunarfræðingur 

Ég heiti Íris Kristjánsdóttir og er meistaranemi í hjúkrun sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi. 

Meistararitgerðin mín kemur til með að fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum á 

landsbyggðinni. Rannsókn mín er hluti af stærri rannsókn sem stýrt er af Herdísi Sveinsdóttur, 

prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og sem hefur það markmið að skoða raunverulega 

hæfni hjúkrunarfræðinga sem vinna með sjúklinga með bráð- og alvarleg veikindi.  

 

Í rannsókninni meta hjúkrunarfræðingar eigin hæfni með viðurkenndu alþjóðlega reyndu mælitæki, 

Nurse Competence Scale (NCS).  Niðurstöðurnar munu nýtast sem grundvöllur fyrir kennslu og þróun 

starfa hjúkrunarfræðinga sem taka á móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum. 

 

Á síðasta ári var gerð rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítalans og í vor 

verður skoðuð hæfni hjúkrunarfræðinga á Skurðlækningasviði Landspítala auk minnar rannsóknar.  

Ég óska eftir þátttöku þinni í þessa rannsókn. Framlag þitt og þátttaka er mikilvæg fyrir faglega þróun 

hjúkrunar.  

Þátttaka er nafnlaus og felur ekki í sér neina áhættu og þér er frjálst að hafna þátttöku. Farið er með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

 

Herdís Sveinsdóttir er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar munu liggja til grundvallar 

meistararitgerð minni í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Herdís Sveinsdóttir er leiðbeinandi minn í 

meistaraverkefninu.  

 

Með einlægri ósk um góðar undirtektir,  

 

Íris Kristjánsdóttir, 

Hjúkrunardeildarstjóri Slysa- og bráðamóttöku Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, meistaranemi við HÍ 

iris@hss.is 

Þverholti 19, 230 Keflavík 

S. 8974474 

 

 

 

 


