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Útdráttur 
Lyfjamistök eru vandamál heilbrigðisþjónustu á heimsvísu og áætlað er að um 44-98 þúsund 

sjúklingar í Bandaríkjunum látist árlega af völdum mistaka og þar af um sjö þúsund vegna 

lyfjamistaka. Rannsóknir sýna að helstu orsakir lyfjamistaka eru truflanir, vinnuálag og nýtt 

eða óreynt starfsfólk. Helstu þættir sem tengjast vinnuálagi eru mönnun, hjúkrunarþyngd og 

reynsla hjúkrunarfræðinga. Fáar rannsóknir liggja fyrir um lyfjamistök hérlendis. Tilgangur 

rannsóknarinnar var kanna fjölda lyfjamistaka og samband á milli lyfjamistaka, mönnunar og 

vinnuálags á lyf- og skurðlækningadeildum Landspítala með það að markmiði að benda á 

leiðir til úrbóta til að auka öryggi og gæði þjónustunnar. Notað var lýsandi afturvirkt 

rannsóknarsnið með gögnum fyrir árin 2012 og 2013 úr atvikaskrá Landspítala og 

sjúklingaflokkunarkerfinu RAFAELA sem sýnir hjúkrunarþyngd og fjölda starfsmanna á 

vakt. 

Niðurstöður sýndu að gerð voru 471 lyfjamistök á legudeildum lyf- og skurðlækninga á 

tímabilinu og marktæk fylgni var á milli hjúkrunarstigs og fjölda starfsmanna á vakt. Í 63% 

tilfella reyndist mönnunin of lítil miðað við æskilegt hjúkrunarstig. Marktæk fylgni kom fram 

milli fjölda hjúkrunarfræðinga og fjölda sjúklinga. Í 134 skipti voru þrír hjúkrunarfræðingar á 

vakt með 11 til 42 sjúklinga. Marktæk fylgni kom ekki fram milli hjúkrunarstigs og 

lyfjamistaka og milli fjölda starfsmanna á vakt og lyfjamistaka. Í 89% tilfella lyfjamistaka var 

hjúkrunarstigið hærra en 13 og í 84% tilfella voru lyfjamistök þegar hjúkrunarstig fóru yfir 

æskilegt hjúkrunarstig. 

Miðað við niðurstöðurnar er ekki hægt að útiloka að ákveðið mynstur reynist milli 

lyfjamistaka og hjúkrunarstigs. Ennfremur fela niðurstöðurnar í sér vísbendingar um að þungt 

álag stuðlar að því að lyfjamistök eigi sér stað. 

Lykilorð: lyfjamistök, hjúkrunarþyngd, vinnuálag, atvik innan heilbrigðisþjónustunnar, 

mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. 
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Abstract 
Medication errors constitute a global health care problem. It is estimated that 48-98 thousand 

patients die from medical errors each year in the United States and about seven thousand per 

year are estimated to die from medication errors. Studies show that the main causes of 

medication errors are distractions, workload and new or insufficiently trained staff. The main 

organizational factors related to workload are staffing, nursing intensity and experience of 

nurses. Few studies are available about organizational factors related to medication errors in 

Iceland. The main purpose of this study was to examine the number of medication errors, and 

the relationship between medication errors, staffing and workload in the medicine and 

surgical departments at Landspítali University Hospital to identify possible improvements to 

increase patient safety and quality of care. The research design was a retrospective study. The 

data gathered from incident files from the period 2012-2013 where medication errors are 

reported and data stemming from the RAFAELA patient classification system which shows 

nursing intensity and the number of nursing staff on duty.  

Findings show that over the research period the number of medication errors was 471 in 

the medicine and surgical departments. A statistically significant correlation was obtained 

between nursing intensities and the number of staff on duty. In 63% of cases nurse staff levels 

were below the optimal nursing intenities level as stipulated by the RAFAELA system. A 

statistically significant correlation was found between the number of nurses and the number 

of patients. At 134 instances there were three nurses on duty nursing 11 to 42 patients. No 

statistically significant correlation was detected between nursing intensities and medication 

errors on the one hand and the number of staff on duty and medication errors on the other 

hand. However, when comparing the nursing intensities and the number of medication errors 

in 89% of cases the nursing intensities were above 13. In 84% of cases medication errors 

occurred when nursing intensities were above the optimal nursing intenities level.  

Given these results a certain pattern between the number of medication errors and nursing 

intensities levels can not be excluded. In addition, the results suggest that heavy nursing 

workload increases the risk of medication errors. 

Keywords: medication errors, nursing intensity. workload, medical errors, nurse staffing levels. 
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1 Inngangur 
Í þessum kafla verður greint frá bakgrunni rannsóknarinnar, viðfangsefni og tilgangi hennar. 

Helstu hugtök verða skilgreind. Fjallað verður um hvaða rannsóknaraðferð verður notuð og 

rannsóknarspurningar settar fram. 

1.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar 
Í Bandaríkjunum birti Institute of Medicine (IOM) skýrslu árið 1999 sem bar nafnið To Err is 

Human. Í skýrslunni var áætlað að um 44.000-98.000 sjúklingar í Bandaríkjunum látist árlega 

af völdum atvika eða mistaka í meðferð. Þar kemur fram að atvik vegna lyfjameðferðar á 

sjúkrahúsum væru algeng. Ekki leiða þau öll til alvarlegs skaða en eru dýr fyrir 

heilbrigðiskerfið (Kohn, Corrigan og Donaldson, 2000). Áætlað er að um 8-12 % sjúklinga 

sem lagðir eru inn á sjúkrahús í Evrópu verði fyrir mistökum af einhverju tagi. World Health 

Organization (WHO) telur að um 50-70% af mistökum væri hægt að koma í veg fyrir með 

markvissum aðgerðum og þannig tryggja öryggi sjúklinga. Á þeim forsendum er skráning 

atvika mikilvæg til að efla o ̈ryggi þjónustunnar (Embætti landlæknis, 2014a; WHO, e.d.a).  

Í yfirlitsrannsókn Keers, Williams, Cooke og Ashcroft (2013a) um lyfjamistök í 

heilbrigðisþjónustunni frá árinu 2013 kom í ljós að lyfjamistök eru algeng innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Jafnframt sýndi hún að lyfjamistök eru nærfellt fimmtungur (eða 

20%) allra skráðra mistaka.innan heilbrigðisþjónustunnar (Keers, Williams, Cooke og 

Ashcroft 2013a). Samkvæmt skýrslu National Reporting and Learning System (NRLS) í 

Englandi og Wales frá árunum 2005-2010 um mistök í heilbrigðisþjónustu voru skráð mistök 

samtals á sjöttu milljón eða 5.437.999. Þar af voru lyfjamistök 526.186 eða sem næst 10%. 

Skýrslan sýnir fram á aukningu skráðra mistaka á þessum sex árum og nemur aukningin á ári 

hverju ríflega hálfu prósenti (Cousins, Gerrett og Warner, 2011).  

Rannsóknir sýna að helstu orsakir lyfjamistaka eru m.a. truflanir, nýtt starfsfólk eða 

óreynt og vinnuálag (Al-Shara, 2011; Beyea, Hicks og Becker, 2003; Karavasiliadou og 

Athanasakis, 2014; Mrayyan, Shishani og Al-Faouri, 2007; Stratton, Blegen, Pepper, Vaughn, 

2004; Tang, Sheu, Yu, Wei og Chen, 2007). Rannsókn Beyea o.fl., (2003) leiddi í ljós að 

truflanir, (48,5%) nýtt eða óreynt starfsfólk (17%) og vinnuálag (15,2%) voru algengustu 

ástæður lyfjamistaka. Í rannsókn Tangs o.fl. (2007) kom í ljós að sinnuleysi (e. personal 

neglect) (86,1%), mikið álag (37,5%) og nýtt eða óreynt starfsfólk (37,5%) voru algengustu 

orsakir lyfjamistaka. Rannsókn Strattons o.fl. (2004) sýndi að truflanir (50%), fjöldi sjúklinga 
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sem hjúkrunarfræðingar höfðu umsjón með (37%) og flóknar lyfjagjafir (35%) voru helstu 

orsakir lyfjamistaka. Rannsókn Cheragi, Manoochen, Mohammadnejad og Ehsani (2013) 

sýndi fram á tengsl milli lyfjamistaka og fjölda sjúklinga sem hjúkrunarfræðingar höfðu 

umsjón með. Í rannsókn Ehsani o.fl. (2013) kom fram að ein af helstu orsökum lyfjamistaka 

væri skortur á hjúkrunarfræðingum (47,6%). 

Öryggi sjúklinga er forgangsverkefni WHO (WHO, e.d.b) og eitt af gildum Landspítala 

(Landspítali, 2015a) enda einn mikilvægasti þátturinn í heilbrigðisþjónustu. (Landspítali, 

2015a). Rannsóknir sýna að fjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt hefur áhrif á hvernig sjúklingum 

reiðir af og aukinn fjöldi hjúkrunarfræðinga skilar sér í öruggari heilbrigðis-þjónustu (Aiken 

o.fl., 2012; 2014). Rannsóknir á 799 bandarískum sjúkrahúsum sýndu að betri mönnun 

hjúkrunarfræðinga skilar sér í öruggari þjónustu (Needleman o.fl., 2002).  

Hjúkrunarþyngdarkerfi eru víðast hvar notuð til að meta vinnuálag. Á Landspítalanum er 

notað RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfi en margar rannsóknir hafa sýnt fram á áreiðanleika 

þess. Þar er hjúkrunarþyngdin eða svo kallað hjúkrunarstig, mælt á tölukvarða. Hjúkrunarstig 

sýnir álag eða hjúkrunarþyngd á hvern starfsmann dag hvern (Fagerström og Vainikainen, 

2014; Rauhala og Fagerström, 2004). Ákvarðað hefur verið æskilegt vinnuálag fyrir hverja 

deild á tölulegum kvarða og kallað æskilegt hjúkrunarstig. Með æskilegu hjúkrunarstigi er átt 

við þær starfsaðstæður þar sem mannafli samræmist þörf sjúklinga fyrir umönnun, þ.e. 

vinnuaðstæður sem með raunhæfum hætti gerir kleift að veita öllum sjúklingum þá umönnun 

sem þeir þarfnast (Rauhala og Fagerström, 2004).  

1.2 Greining á viðfangsefni 
Hér á landi rétt eins og erlendis eru lyfjamistök á sjúkrahúsum staðreynd. Mikilvægt er að 

finna leiðir til að koma í veg fyrir hverskonar atvik sem leitt geta af sér mistök við lyfjagjöf 

og auka þannig öryggi þjónustunnar. 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á algengi lyfjamistaka hér á landi og engar 

rannsóknir um efnið verið birtar sem ritrýndar greinar svo vitað sé. Í rannsókn sem gerð var á 

Landspítalanum meðal 105 hjúkrunarfræðinga töldu 78% sig hafa gert lyfjamistök. Helstu 

orsakir lyfjamistaka voru álag, áreiti og truflanir frá umhverfinu (Anna White, Jóhanna Ósk 

Tryggvadóttir og Þórunn Kristín Sigurðardóttir, 2006). Önnur rannsókn, sem var lokaverkefni 

til BS-prófs í hjúkrunarfræði frá Háskólanum á Akureyri og gerð var meðal 98 hjúkrunar-

fræðinga um algengi lyfjamistaka sýndi að 65% þátttakenda töldu sig hafa gert lyfjamistök. 

Aðalorsök mistakanna var talin vera mikið álag og undirmönnun (Ann-Merethe Jakobsen, 

Charlotta María Evenson og Þyrí Stefánsdóttir, 2003).  



   19 

Samkvæmt árskýrslum Embættis landlæknis bárust embættinu samtals 2.411 tilkynningar 

um lyfjamistök á árunum 2011-2012. Á árunum 2012-2014 voru 759 lyfjamistök skráð hér á 

landi 2012, 1.034 árið 2013 og 996 árið 2014. Þar af voru skráð lyfjamistök innan  

Landspítala 490 árið 2012, 557 árið 2013 og 529 árið 2014 (Landspítali, 2012; Embætti 

landlæknis, 2013, 2015).  

Rannsókn sem Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir (2012) gerðu á truflunum á 

starfsvettvangi á Landspítala, bendir til þess að vinna hjúkrunarfræðinga sé títt rofin meðan á 

lyfjaumsýslu stendur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að hjúkrunarfræðingar verði fyrir 

miklum truflunum í starfi sem leiðir til aukins álags sem eins og áður segir eru algengustu 

orsakir lyfjamistaka.  

Af framansögðu má sjá að skortur er á þekkingu um lyfjamistök hér á landi. Til þess að 

efla öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar hér á landi er brýnt að efla rannsóknir á 

mistökum innan heilbrigðisþjónustunnar og mikilvægt að rannsaka algengi og orsakir 

lyfjamistaka. 

1.3 Tilgangur og rannsóknarspurningar 
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna fjölda lyfjamistaka og hvort samband er á milli 

lyfjamistaka, mönnunar og vinnuálags innan lyf- og skurðlækningadeilda á Landspítala með 

það að markmiði að benda á leiðir til úrbóta til að auka öryggi og gæði þjónustunnar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1) Hver er fjöldi og eðli (tegundir, orsakir og afleiðingar) skráðra lyfjamistaka á dag, á 

vakt, eftir deildum, mánuðum og vikudögum á lyf - og skurðlækningadeildum 

Landspítala árin 2012 og 2013? 

2) Hver var fjöldi sjúklinga, fjöldi starfsmanna á vakt og hver var tegund vakta þá daga 

sem skráð lyfjamistök áttu sér stað á lyf- og skurðlækningadeildum árin 2012 og 2013 

miðað við æskilegt hjúkrunarstig?  

3) Hver voru mæld hjúkrunarstig á þeim deildum og á þeim dögum þegar lyfjamistök 

voru skráð á lyf- og skurðlækningadeildum Landspítala árin 2012 og 2013? Voru 

hjúkrunarstigin hærri eða lægri en æskilegt hjúkrunarstig?  

4) Eru tengsl á milli lyfjamistaka og fjölda starfsmanna á lyf- og skurðlækningadeildum 

miðað við hjúkrunarstig? 
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1.4 Val á rannsóknaraðferð 
Til að svara rannsóknarspurningunum var notast við megindlega rannsóknaraðferð sem felur í 

sér kerfisbundna mælingu á fyrirbæri þar sem niðurstöður eru settar fram sem töluleg gildi. 

Notað var lýsandi afturvirkt rannsóknarsnið, sem er einn flokkur megindlegra 

rannsóknarsniða. Lýsandi rannsóknarsnið er gjarnan notað þegar rannsaka á efni sem hefur 

lítið verið rannsakað. Með því er unnt að afla upplýsinga og birta heildarmynd af 

raunveruleikanum eins og hann kemur fyrir. Tilgangurinn er að lýsa dreifingu ákveðinna 

breyta og kanna samband milli þeirra (Polit og Beck, 2012).  

1.5 Gildi rannsóknar fyrir hjúkrun  

Rannsóknin hefur þekkingarfræðilegt gildi í ljósi þess að henni er ætlað að varpa ljósi á eðli 

og umfang, tíðni, tegundir og orsakir lyfjamistaka. Jafnframt hefur rannsóknin hagnýtt gildi 

þar sem niðurstöður hennar veita mikilvægar upplýsingar um öryggi fyrir þá sem veita og 

þiggja þjónustuna. Rannsóknin er ekki síður mikilvægt innlegg í umræðu um leiðir til að 

draga úr lyfjamistökum með það að markmiði að teknar verði upplýstar ákvarðanir um 

mögulegar umbætur og endurskoðun á verklagi í lyfjaumsýslu. 

1.6 Skilgreining meginhugtaka 
Hér verður gerð grein fyrir helstu meginhugto ̈kum rannsóknarinnar sem eru:   

1.6.1 Atvik 
Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, grein 27 og í lögum um landlækni og lýðheilsu, 

nr. 41/2007, grein 9 segir m.a. „óvænt atvik er óhappatilvik, mistök, vanræksla eða önnur 

atvik sem valdið hafa sjúklingi tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni.“ Atvik er 

skilgreint á Landspítala sem „eitthvað óvænt, sem sjúklingur verður fyrir við meðferð eða 

umönnun á sjúkrahúsinu eða á vegum þess, án tillits til hvort það hefur áhrif á ástand hans 

og/eða meðferð“ (vitnað til í grein Vigdísar Hallgrímsdóttur, 2007, bls. 8). 

1.6.2 Hjúkrunarstig (e. nursing care intensity points) 
Hjúkrunarþyngd mæld á tölulegan kvarða, svokölluð hjúkrunarstig, eiga að sýna álag eða 

hjúkrunarþyngd á hvern starfsmann dag hvern (Fagerström og Vainikainen, 2014; Rauhala og 

Fagerström, 2004). OPCq hjúkrunarþyngdarmælitækið  er einn af þremur þáttum í 

RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu. Þetta mælitæki mælir sex þætti hjúkrunarþarfa og þá 

hjúkrun sem sjúklingarnir hafa fengið síðastliðinn sólarhring. Meðal þessara þátta eru 
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skipulag og samhæfing hjúkrunar, öndun, blóðrás og sjúkdómseinkenni, næring og lyfjagjöf, 

persónuleg hreinlæti og vessar, hreyfing, virkni svefn og hvíld, og að lokum kennsla, leiðsögn 

og eftirfylgni í umönnun og andlegur stuðningur. Ákvörðuð eru stig, svonefnd hjúkrunarstig 

fyrir hvern þátt. Þessir sex þættir innihalda fjögur þrep frá A-D sem gefa 1-4 stig og eiga að 

sýna stigvaxandi hjúkrunarþörf. Stigin eru lögð saman og geta verið frá 6,0-24,0 stig. Sæm 

dæmi mætti taka að heildarniðurstaða væri 240 stig. Í heildarniðurstöðuna sem tekur til allra 

sjúklinga á deild er deilt með fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem hafa sinnt 

sjúklingum á þeim almanaksdegi. Ef sem dæmi væri um að ræða 10 starfsmenn væru 

hjúkrunarstig á hvern starfsmann 24 þann dag (Fagerström og Vainikainen, 2014; Rauhala og 

Fagerström, 2004).  

1.6.3 Hjúkrunarþyngd (e. nursing intensity) 
Fagerström og Engberg (1998) hafa skilgreint hjúkrunarþyngd sem mæling á ákveðnum 

einstaklingsbundnum umönnunarþörfum sjúklings, athöfnum og umönnun starfsfólks á 

ákveðnu tímabili til að koma til móts við þessar þarfir. Tímabilið getur verið ein vakt eða einn 

sólarhringur. Hjúkrunarþyngdin er þá teikn um ákveðið gildi sem gefur grófa mynd af hversu 

mikla hjúkrun sjúklingurinn þarf á þessum tíma.  

1.6.4 Lyfjamistök (e. medication errors) 
Lyfjamistök má skilgreina þegar einn eða fleiri þættir í lyfjaumsýslu fara úrskeiðis sem leiðir 

til mistaka sem hefði mátt koma í veg fyrir (McDowell, Ferner og Ferner, 2009). Langflest 

lyfjamistök hafa lítil áhrif á þann sem verður fyrir þeim, en sum leiða til varanlegs skaða 

(Helga Bragadóttir, o.fl., 2010). Önnur skilgreining er til en hún er sú að lyfjamistök er sá 

atburður innan heilbrigðisþjónunnar sem leiðir til rangrar lyfjainntöku og getur valdið 

sjúklingi skaða sem hægt er að koma í veg fyrir. Þessi atburður getur tengst starfsháttum 

þjónustunnar eins og verklagsreglum, samskiptum, ávísun lyfja, afgreiðslu, gjöf, dreifingu, 

blöndun lyfja, menntun, eftirliti og notkun (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014).  

1.6.5 Vinnuálag (e. workload) 
Í fræðiritum er ekki að finna eina altæka skilgreiningu á vinnuálagi (Morris, MacNeela, Scott, 

Treacy og Hyde 2007). Vinnuálag hefur verið skilgreint sem upplifun starfsmanns á álagi í 

vinnunni vegna viðfangsefna og aðstæðna (Rassmusen, Hansen og Nielsen, 2011). Vinnuálag 

getur falist í kröfum um afköst og kröfum um ábyrgð auk tilfinningalegs álags (Jönsson, 

2012). Sú skilgreining sem talin hefur verið gagnleg á vettvangi hjúkrunar og oft er vitnað til 

er það magn og stig hjúkrunar sem þarf að veita hverju sinni (Arthur og James, 1994). Önnur 
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skilgreining á vinnuálagi þar sem höfð er til hliðsjónar skilgreining International Council of 

Nurses (ICN) á störfum hjúkrunarfræðinga (e. nursing work) og skilgreining Needhams 

(1997) er að vinnuálag sé heildarþörf beinnar og óbeinnar hjúkrunar og annarra athafna sem 

tengjast skipulagi og stjórnun í vinnuumhverfinu (Morris, o.fl., 2007).  

1.6.6 Æskilegt hjúkrunarstig (e. optimal nursing care intensity level) 
Með æskilegu hjúkrunarstigi er átt við þær starfsaðstæður þar sem mannafli samræmist þörf 

sjúklinga á umönnun, þ.e. vinnuaðstæður sem með raunhæfum hætti gerir kleif að veita öllum 

sjúklingum þá umönnun sem þeir þarfnast (Rauhala og Fagerström, 2004). Í þessu skyni er 

notaður einn af þremur þáttum RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfisins, svonefndur 

PAONCIL þáttur. Þá meta hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar vinnuálag í lok vaktar með 

tölulegu mati á kvarðanum -3 til 3 með því að greina hjúkrunarþarfir sjúklinga og hversu vel 

þeim reyndist unnt að sinna þeim á vaktinni. Hagkvæmasta staða í þessu efni er talin vera 

þegar mæling á þennan kvarða gefur núll stig. Slík mæliniðurstaða gefur til kynna að 

hjúkrunarþyngd sé í samræmi við þarfir sjúklinga og að starfsmenn hafi raunhæfa möguleika 

á að veita sjúklingum aðhlynningu á fullnægjandi gæðastigi (Fagerström og Vainikainen, 

2014;Rauhala og Fagerström, 2004).  

Æskilegt hjúkrunarstig samkvæmt ofanskráðu er álagið sem hjúkrunarfræðingar og 

sjúkraliðar geta borið án þess að stefna í hættu gæðaviðmiðunum um umönnun sem ákvörðuð 

hafa verið á hlutaðeigandi sjúkradeild. Litið er svo á að gildi sem fengist hefur með 

PAONCIL aðferðinni geti flökt um 15% til hvorrar áttar en innan þeirra marka megi telja 

góða viðmiðun fyrir deildina. Vinnuálag á hvern starfsmann ætti að falla innan þessara 

viðmiðunarmarka, t.d. 70% af tímanum (Fagerström, Lønning og Andersen, 2014).  

1.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar er lítið úrtak. Úrtak rannsóknarinnar eru gögn um 

lyfjamistök á Landspítala sem spanna aðeins tvö ár sem er takmarkandi þáttur. Jafnframt ná 

gögnin ekki yfir nema hluta af klínískum starfssviðum Landspítalans þótt vissulega taki þau 

til umfangsmikilla legudeilda innan lyf- og skurðlækningasviða spítalans. Skýringin á því að 

gögnin spanna ekki víðara svið er sú að RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfið sem notað er til 

mælinga á vinnuálagi var ekki í notkun á fleirum deildum og sviðum á þeim árum sem 

rannsóknin nær til.  
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1.8 Samantekt 
Lyfjamistök eru alvarlegt vandamál innan heilbrigðisþjónustunnar. Rannsóknir sýna að 

lyfjamistök eru algeng hjá hjúkrunarfræðingum og að helstu orsakir lyfjamistaka eru m.a. 

truflanir, vinnuálag og nýtt eða óreynt starfsfólk. Þættir sem tengjast vinnuálagi eru mönnun, 

hjúkrunarþyngd og reynsla hjúkrunarfræðinga. Eftir því sem sjúklingar eru veikari, færra 

starfsfólk er á vakt og reynsluminna því meira er álag á starfsfólk. Þetta getur haft í för með 

sér fleiri lyfjamistök. Rannsóknir sýna jafnframt að orsakir lyfjamistaka megi oft rekja til 

þátta tengdum skipulagi og eðli heilbrigðisþjónustu frekar en til einstaklinganna sjálfra. Má 

þar nefna ófullnægjandi vinnuumhverfi, manneklu, vinnuálag, þreytu, langan vinnutíma, 

mismunandi verklag, tímaskort og samskiptavandamál.  

Hér á landi hafa fáar rannsóknir verið gerðar á lyfjamistökum og engar rannsóknir um 

efnið verið birtar sem ritrýndar greinar svo vitað sé. Í tveimur rannsóknum BS. nemenda við 

og Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri kom í ljós að 65-78% hjúkrunarfræðinga töldu 

sig hafa gert lyfjamistök. Aðalorsök lyfjamistakanna í rannsókn BS. nemenda hjá 

Háskólanum á Akureyri voru talin vera mikið álag og undirmönnun. Í rannsókn BS. nemenda 

frá Háskóla Íslands voru álag, áreiti og truflanir frá umhverfi meðal helstu orsakir  

lyfjamistaka. 

Þrátt fyrir aukna þekkingu á þessu sviði eru til fáar rannsóknir um efnið hér á landi og 

engar, svo kunnugt sé, um þætti í vinnuumhverfi hérlendis sem tengjast lyfjamistökum. 

Rannsóknir hér á landi um truflanir á starfsvettvangi benda til þess að vinna hjúkrunar-

fræðinga sé títt rofin meðan á lyfjaumsýslu stendur. Í þessu ljósi er fullt tilefni til að kanna 

hvort samband sé á milli vinnuálags, mönnunar og lyfjamistaka.  

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að kanna fjölda, algengi og orsakir lyfjamistaka og 

hvort samband er á milli lyfjamistaka, mönnunar og vinnuálags. Markmið rannsóknar er að 

auka þekkingu um lyfjamistök til að efla gæði og öryggi fyrir þá sem veita og þiggja 

heilbrigðisþjónustu.  
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2 Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um lyfjaumsýslu og öryggi við lyfjaumsýslu. Farið verður yfir 

lyfjamistök, algengi þeirra, afleiðingar, tegundir og orsakir lyfjamistaka. Einnig verður fjallað 

um rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið.  

2.1 Lyfjaumsýsla hjúkrunarfræðinga 
Lyfjaumsýsla er flókið ferli sem skipta má í undirbúning, tiltekt, gjöf og skráningu og er 

mikilvægur þáttur í meðferð og umönnun sjúklinga. Stór hluti lyfjaumsýslu og eftirlit með 

lyfjaumsýslu er í höndum hjúkrunarfræðinga (Cheragi o.fl., 2013; Helga Bragadóttir, Hlín 

Árnadóttir og Bryndís Bjarnadóttir, 2010). Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ábyrgð í 

lyfjaumsýslu felst í að taka til lyf sem læknir hefur ávísað, gefa sjúklingi lyfin, fylgjast með 

verkun og aukaverkunum þeirra, meta árangur og síðan ekki síst að skrá lyfjagjöfina (Al-

Shara, 2011; Helga Bragadóttir o.fl., 2010). Framkvæmd lyfjaumsýslu innan heilbrigðis-

þjónustunnar krefst samvinnu lækna, lyfjafræðinga og hjúkrunarfræðinga. Lyfjaumsýsluferlið 

hefst þegar læknirinn ávísar lyfinu og lýkur þegar hjúkrunarfræðingur gefur sjúklingnum lyfið 

og fylgist með verkun þess. Hjúkrunarfræðingurinn er síðasti hlekkurinn í ferlinu og er 

ábyrgur fyrir lyfjagjöfinni (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014). 

Lyfjaumsýsluferlinu má skipta niður í fimm skref sem eru: Lyfjafyrirmæli eða ávísun 

lyfja (e. ordering / prescribing), staðfesting eða skráning (e. transcribing and verifying), 

afgreiðsla eða afhending lyfja (e. dispensing and delivering), lyfjagjöf (e. administering) og 

eftirlit eða tilkynning (e. monitoring and reporting) (Hughes og Blegen, 2008). Í fyrsta skrefi 

metur læknirinn þörf sjúklingsins fyrir viðeigandi lyfjameðferð og tekur ákvörðun um 

lyfjaskammt. Næsta skref er skráning viðkomandi lyfs í lyfjaverslun eða á sjúkradeild til 

vinnslu. Síðan kemur undirbúningur og mat lyfjafræðings á lyfjafyrirmælum og afgreiðsla 

lyfsins. Þar á eftir kemur lyfjagjöfin sjálf en þá les hjúkrunarfræðingur lyfjafyrirmælin, tekur 

til lyfið og gefur það sjúklingi. Síðasta skrefið er eftirlit og mat hjúkrunarfræðings á 

viðbrögðum sjúklings við lyfinu, tilkynning og skráning á lyfjagjöfinni (Hughes og Blegen, 

2008; Institute of Medicine, 2007). 

Lyfjamistök geta orðið á öllum stigum í lyfjaferlinu en algengast er lyfjamistök verði við 

ávísun lyfja og lyfjagjöfina sjálfa. Rannsóknir sýna að flest lyfjamistök verða við 

lyfjafyrirmælin sem er í umsjá lækna og við lyfjagjöfina sem er í umsjá hjúkrunarfræðinga og 

rekja má allt að 38-80% lyfjamistaka til þessara stiga (Al-Shara, 2011; Beyea o.fl., 2003; 
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Pham o.fl., 2011 Tangs o.fl., 2007). Rannsókn Beyea o.fl., (2003) þar sem skoðuð var 731 

tilkynning um lyfjamistök sýndi að 18,1% lyfjamistaka verða við lyfjafyrirmæli og 62% 

mistaka við lyfjagjöfina sjálfa. Til samanburðar sýndi sama rannsókn að 8,8% lyfjamistaka 

eiga sér stað við staðfestingu, 9,4% við afgreiðslu og 1,5% við eftirlit og mat (Beyea o.fl., 

2003). Rannsókn Pham o.fl. (2011) þar sem skoðaðar voru 13.932 tilkynningar um 

lyfjamistök sýndi að 29% lyfjamistaka verða við lyfjafyrirmæli og 36% við lyfjagjöfina sjálfa. 

Þar er munurinn ekki eins mikill og í rannsókn Beyea o.fl. (2003). Þar verða 25% lyfjamistaka 

við staðfestingu, 8% við afgreiðslu og 1% við eftirlit og mat. Niðurstöður rannsóknar Al-

Shara (2011) þar sem sendur var spurningalisti til 126 hjúkrunarfræðinga er nokkuð á annan 

veg. Í þeirri rannsókn koma fram 27% lyfjamistaka urðu við lyfjafyrirmæli, 15,9% við 

staðfestingu og 8,7% við afgreiðslu. Segir þar jafnframt að um að 48,4% lyfjamistaka verði 

þegar hjúkrunarfræðingur fer með lyfin til sjúklings og skipta því niður að við lyfjagjöfina 

sjálfa 11,1% og eftirlit og mat 31,7%. Í 5,6% tilfella er lyfjagjöfinni sleppt. 

Lyfjaumsýsla hjúkrunarfræðinga er mikil nákvæmisvinna. Hún er áhættusamur þáttur í 

starfi þeirra þar sem lyfjamistök geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinginn 

(Cheragi o.fl., 2013). Lyfjamistök geta átt sér stað hjá læknum og lyfjafræðingum en 

algengast er að þau eigi sér stað hjá hjúkrunarfræðingum. Ástæða þessa er að hjúkrunar-

fræðingar framkvæma mestan hluta af fyrirmælum læknis við meðferð sjúklinga. Þeir eru í 

fremstu víglínu í lyfjaumsýsluferlinu og gefa sjúklingnum lyfið. Þeir gegna af þeim sökum 

veigamiklu hlutverki í lyfjaumsýsluferlinu (Helga Bragadóttir o.fl., 2010; Mrayyan, o.fl., 

2007). Hjúkrunarfræðingar verja miklum tíma í lyfjaumsýslu og margir telja að allt að 40% af 

vinnutíma þeirra fari í lyfjaumsýslu og að takast á við þau viðfangsefni sem tengjast henni 

(Cheragi o.fl., 2013; Ehsani o.fl., 2013; Hughes og Blegen, 2008). Að 40% af tíma 

hjúkrunarfræðinga fari í lyfjaumsýslu er hátt hlutfall en þarna falla einnig undir viðfangsefni 

tengd henni.  

Rannsóknum ber ekki saman um hve miklum tíma hjúkrunarfræðingar verja í 

lyfjaumsýslu. Í rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Helgu Bragadóttur (2012) um þætti sem 

hafa áhrif á vinnu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða kom í ljós að 16,9% að meðtaltali af 

vinnutíma  hjúkrunarfræðinga fór í lyfjaumsýslu. Hendrich, Chow, Skierczynski og 

Zhenqiang (2008) könnuðu hvernig vinnutíma hjúkrunarfræðinga er háttað meðal 767 

hjúkrunarfræðinga á 36 lyf- og skurðlækningadeildum. Í ljós kom að 17,2% af tíma 

hjúkrunarfræðinganna fór í lyfjaumsýslu. Keohane o.fl. (2008) skoðuðu hvernig 

hjúkrunarfræðingar höguðu vinnutíma sínum með áherslu á lyfjaumsýslu. Rannsóknin leiddi í 

ljós að 26,9% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga fór í lyfjaumsýslu. Í rannsókn Potters o.fl. 
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(2005) var fylgst með hjúkrunarfræðingum við störf og kortlagt hvernig þeir vörðu tíma 

sínum á vöktunum. Þar kom í ljós að lyfjatiltekt og gjöf tók 16% af vinnutíma þeirra. 

2.1.1 Öryggi við lyfjaumsýslu 
Samkvæmt skýrslu Institute of Medicine skýrslu (IOM) frá árinu 1999 eru lyfjamistök talin 

vera meðal algengustu mistökum í heilbrigðisþjónustu (Institute of Medicine, 2007; Kohn, 

o.fl., 2000). Við lyfjamistök verður röskun á meðferð sjúklinga sem leiðir af sér áhættu fyrir 

þann sem verður fyrir þeim (Shahroki, Ebrahimpur og Ghodousi, 2013). Eitt af mikilvægustu 

hlutverkum í heilbrigðisþjónustunni er að koma í veg fyrir lyfjamistök og stuðla að auknu 

öryggi (Cheragi o.fl., 2013; Hajibabaee o.fl., 2014). Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu 

hlutverki við öryggi í lyfjameðferð sjúklinga. Ástæðan er sú að hjúkrunarfræðingur er hinn 

síðasti í ferlinu sem getur athugað hvort lyfi er rétt ávísað og skammtað áður en sjúklingurinn 

tekur það og bera að þessu leyti ábyrgð á lyfjagjöfinni. Hjúkrunarfræðingar eru síðasti 

hlekkurinn í öryggisneti spítalans þegar kemur að lyfjaumsýslu og geta komið í veg fyrir 

lyfjamistök (Elliot og Liu, 2010; Karavasiliadou og Athanasakis, 2014).  

Við lyfjaumsýslu fylgja hjúkrunarfræðingar víða ákveðnum vinnuleiðbeiningum sem 

auðkennast af táknum sem kallast R-in 5 (e. five rights). Þessi tákn eiga að tryggja öryggi við 

lyfjaumsýslu og merkja: réttur sjúklingur, rétt lyf, réttur skammtur, réttur tími og rétt gjafaleið 

(Elliot og Liu, 2010; Kim og Bates, 2013). Rætt hefur verið hvort R-in 5 eru nægjanleg til að 

tryggja örugga lyfjaumsýslu (Adhika, Tocher, Smith, Corcoran og MacArthur, 2014; Tang 

o.fl., 2007). R-in 5 eru vanrækt þegar hjúkrunarfræðingar eru truflaðir í miðri lyfjaumsýslu, 

svo dæmi sé tekið (Tang o.fl., 2007). Á síðasta áratug hafa til viðbótar við R-in 5 komið inn 

fleiri viðmið eins og R-in 6, R-in 7 og R-in 9. Þá er bætt við réttri skráningu, réttu formi og 

blöndun, réttri ástæðu/réttum fyrirmælum og réttum viðbrögðum. Markmiðið með þessu er að 

tryggja öryggi við lyfjaumsýslu og draga úr lyfjamistökum (Elliot og Liu, 2010). 

Adhika o.fl., (2014) gerðu vettvangsrannsókn þar sem fylgst var með hjúkrunar-

fræðingum á vettvangi, tekin voru viðtöl og skipaðir rýnihópar. Að auki var rætt við 

hjúkrunarnema á síðasta námsári. Rannsóknin sýndi að til að auka öryggi og draga úr 

lyfjamistökum eru þættir sem má bæta. Nefna ber þverfaglega samvinnu, aukna teymisvinnu 

milli heilbrigðisstétta og aukna kennslu og þjálfun í lyfjameðferð og lyfjafræði, bæði þegar á 

námi stendur og hjá starfandi hjúkrunarfræðingum. Hjúkrunarnemum fannst að þekking á 

lyfjum og aukaverkunum mætti vera meiri. Lögð hafi verið áhersla á að kenna R-in 5 við 

lyfjagjafir ásamt lyfjaútreikningum, en þeir vildu aukna kennslu í lyfjafræði og lyfjaumsýslu. 

Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar bentu á það sama og hjúkrunarfræðingum fannst þeir þurfa 
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að viðhalda þekkingu sinni og fá kennslu í lyfjafræði (Adhika o.fl., 2014). Adhika og félagar 

(2014) telja að þessu leyti séu vinnuleiðbeiningar hjúkrunarfræðingar eða R-in 5 ekki 

nægjanleg til að tryggja örugga lyfjagjöf. Bent er á að hjúkrunarfræðingar verja oft tímanum í 

að eltast við lækna til að fá þá til skrifa lyf á sjúkling. Þess vegna þarf að hafa meira 

þverfaglegt samstarf og teymisvinnu til að koma í veg fyrir mistök. Hjúkrunarfræðingar eru 

með sjúklingnum allan sólarhringinn og þurfa að fylgjast með honum og fá heildstæðari mynd 

þegar sífellt koma flóknari lyf sem jafnan þýðir flóknari lyfjagjafir. Fylgjast þarf með 

aukaverkunum og áhrifum lyfjanna. Þess vegna þarf aukið samstarf við lyfjafræðinga inn á 

deildir. Nauðsynlegt er að yfirfara í tvígang flóknar lyfjagjafir eins og lyfjagjöf í æð, ásamt 

því að merkja með fatnaði hjúkrunarfræðing meðan á lyfjaumsýslu stendur til að draga úr 

truflun. Þessir þættir eru taldir styðja við örugga lyfjaumsýslu og auka öryggi sjúklinga 

(Adhika o.fl., 2014). 

Spyrja má hvort auka þurfi kennslu og þjálfun við lyfjaumsýslu í námi í hjúkrunarfræði, 

líkt og gert er t.d. í Finnlandi. Þar hafa kennarar sett fram hvernig nýta eigi gagnreynda 

þekkingu um örugga lyfjaumsýslu hjúkrunarfræðinga og hvernig eigi að kenna örugg 

vinnubrögð við lyfjaumsýslu. Sett hafa verið hæfnisviðmið sem byggja á gagnreyndri 

þekkingu sem notuð er grunnnámi í hjúkrunarfræði (Helga Bragadóttir, Margrét 

Sigmundsdóttir, Brynja Ingadóttir, Katrín Blöndal, Lovísa Baldursdóttir og Elín J.G. 

Hafsteinsdóttir , 2013). Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri (2014) fóru í samstarf  um 

að bæta kennslu og kennsluhætti í lyfjavinnu í námi í hjúkrunarfræði og út er komin skýrsla 

um kröfur um hæfni í lyfjaumsýslu við brautskráningu úr grunnnámi í hjúkrunarfræði. Þar eru 

sérstök hæfniviðmið sem skipt er í flokka og undirflokka. Þar er nákvæmlega sagt til um hvað 

nemandi þarf að kunna og geta. Á grundvelli þessara hæfniviðmiða hafa verið þróuð 

svokölluð lyfjavegabréf (medication passport). Markmiðið þeirra er að tryggja hæfni nemenda 

við lyfjaumsýslu. Nemendur þurfa að ná ákveðnu markmiðum við útskrift úr hjúkrunarfræði. 

Nemendur og kennarar vinna eftir þessum viðmiðum. Nemendur nota lyfjavegabréfið sem 

leiðarvísi um hvað það er sem þeir þurfa að kunna og geta við útskrift úr hjúkrunarfræði. Í 

þessari skýrslu er farið að tala um R-in 6. Bætt er við réttri skráningu sem farið er að miða við 

um þessar mundir og kennt er í námi í hjúkrunarfræði (Háskóli Íslands og Háskólinn á 

Akureyri, 2014). 

2.2 Mistök í heilbrigðisþjónustu (e. medical error) 
Í skýrslu stofnunarinnar Institute of Medicine To Err is Human frá árinu 1999 er fjallað um að 

mistök í heilbrigðisþjónustu eru algengari en talið hafði verið og geta haft alvarlegar 
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afleiðingar. Þar kom einnig fram að orsaka þeirra væri langoftast að leita í brotalömum í 

skipulagi stofnanna en ekki hjá einstaklingum í starfsliði þeirra. Markmiðið er að koma í veg 

fyrir misto ̈k með því að skrá þau, læra af þeim og bæta vinnulag (Kohn o.fl., 2000). 

2.2.1 Atvik innan heilbrigðisþjónustunnar  
Í skýrslu Institute of Medicine To Err is Human árið 1999 eru atvik skilgreind sem athöfn eða 

aðgerð sem brást að ljúka eins og fyrirhugað var (þ.e. mistök við framkvæmd) eða beiting 

rangrar áætlunar til að ná tilteknu markmiði (þ.e. mistök við áætlun) (Kohn o.fl., 2000). 

Bandaríska stofnunin Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), sem vinnur að 

því að bæta gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu hefur birt svipaða greiningu á atvikum. Hún 

greinir á milli tvenns konar atvika í heilbrigðisþjónustu, atvika vegna framkvæmdar (e. error 

of commission) og atvika vegna vanrækslu (e. error of omission). Atvik vegna framkvæmdar 

felur í sér að eitthvað er gert rangt, svo sem að gefa sjúklingi rangt lyf. Atvik vegna vanrækslu 

fela í sér að hlutirnir eru ekki gerðir eins og að gefa ekki lyf sem sjúklingur á að fá. Mun 

erfiðara er að koma auga á atvik vegna vanrækslu og má leiða líkur að því að þau atvik séu 

algengari en atvik vegna framkvæmda (Agency for Healthcare Research and Quality, e.d). Í 

sambandi við þetta er einnig rætt um virk-atvik (e. active failures) en þau uppgötvast innan 

skamms tíma og dulinna atvika (e. latent failures) sem mun erfiðara er að uppgötva og tengist 

oft skipulagi stofnana (Carayon og Wood, 2010). Í fyrrgreindri skýrslu Institute of Medicine 

er sagt að orsakir mistaka á heilbrigðisþjónustu séu í langflestum tilvikum tengd brotalömum í 

skipulagi stofnana. Í þessu sambandi er rætt um svokallaðar kerfisvillur en ekki ábyrgð 

starfsmanna. Þá hefur sérstök athygli beinst að duldum atvikum. Sem dæmi um dulin atvik má 

nefna misskilning í samskiptum, þreytu vegna vinnuálags og ófullnægjandi upplýsingar 

(Embætti landlæknis, e.d.a; Kohn o.fl., 2000). 

2.2.2 Óvæntur skaði (e. adverse event) 
Óvæntur skaði er samsafn af atvikum. Rannsókn Bakers o.fl., 2004 skilgreinir óvæntan skaða 

sem óhapp af völdum meðferðar í heilbrigðisþjónustunni en ekki vegna sjúkdómsins sjálfs, 

sem getur valdið dauða, heilsutjóni eða lengt sjúkrahúsdvölina. Algengasta orsök óvænts 

skaða í rannsókn Bakers o.fl. 2004 tengdist afleiðingum skurðaðgerða en síðan komu 

afleiðingar sem tengdust lyfja- og vökvagjöf. Í ljós kom að atvik vegna vanrækslu voru 57,1% 

á móti 42,9% atvika vegna framkvæmda á lyfjasviði. Á skurðsviði fengust áþekkar 

niðurstöður þar sem atvik vegna vanrækslu voru 50,8% á móti 49,2% atvika vegna 

framkvæmda (Baker o.fl., 2004). 
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Í skýrslu Institute of Medicine To Err is Human er óvæntur skaði skilgreindur sem skaði 

af völdum meðferðar í heilbrigðisþjónustu frekar en undirliggjandi sjúkdóms eða ástandi 

sjúklings. Óvæntur skaði er af völdum mistaka sem hægt er að koma í veg fyrir (Kohn o.fl., 

2000). Í skýrslunni eru lyfjamistök ekki skilgreind sérstaklega en þar er mælt með að 

skilgreining á atvikum og óvæntum atvikum sem eiga að ná yfir lyfjamistök (Kohn o.fl., 

2000). Í skýrslu Institute of Medicine (2007) Preventing Medication Errors eru rætt um að 

skilgreiningar á atvikum og óvæntum atvikum hafi þurft að útvíkka til að ná betur yfir atvik 

tengd lyfjameðferð og atvik tengd vanrækslu. Þar er sama skilgreining á atvikum og frá árinu 

1999 en bætt er við eftirfarandi setningu: „Atvik geta verið vegna framkvæmda eða vegna 

vanrækslu“. Skilgreining á óvæntum atvikum er óvæntur skaði sem afleiðing af óhappi sem 

sjúklingur verður fyrir vegna aðgerða við framkvæmd eða vanrækslu en ekki undirliggjandi 

sjúkdóms eða ástands sjúklings. Rætt er um að þessar tvær skilgreiningar eigi að ná með 

breiðum hætti yfir mistök í heilbrigðisþjónustu (Institute of Medicine, 2007).  

2.3 Lyfjamistök 
Lyfjamistök eru talin vera ein af algengustu mistökum í heilbrigðisþjónustu. Í skýrslu Institute 

of Medicine frá árinu 1999 var áætlað að um 7.000 manns deyi árlega í Bandaríkjunum vegna 

lyfjamistaka sem nemur næstum því einni af hverjum tuttugu sjúkrahúsinnlögnum. Einnig er 

bent á í skýrslunni að árið 1993 voru 7.391 dauðsföll af völdum lyfjamistaka samanborið við 

2.876 árið 1983 (Kim, Know, Kim og Cho, 2011; Kohn o.fl., 2000). Í annarri skýrslu 

stofnunarinnar Institute of Medicine (2007) Preventing Medication Errors, er ályktað að búast 

megi við einum lyfjamistökum á dag fyrir hvern inniliggjandi sjúkling. Þessi ályktun byggist 

á niðurstöðum Barkers, Flynn, Pepper, Bates og Mikeal (2002), sem reist er á athugun á 36 

mismunandi heilbrigðisstofnunum. Í skýrslunni er þessi niðurstaða túlkuð á þann veg að með 

því að sjúklingur á sjúkrahúsi fái að meðaltali a.m.k. tíu lyfjaskammta á degi hverjum megi að 

meðaltali búast við a.m.k. einum mistökum á dag á hvern inniliggjandi sjúkling. Þess ber að 

geta að niðurstöður eftir stofnunum reyndust mjög misjafnar eða frá 0 til 26% með miðgildi 

8,3% (Institute of Medicine, 2007, bls. 4). 

Í annarri rannsókn (Williams, 2007) var það metið svo að inniliggjandi sjúklingar verði 

fyrir lyfjamistökum í 2-14% tilfella og að samkvæmt því hafi um 7 þúsund sjúklinga látist af 

völdum lyfjamistaka á ári á árunum sem rannsóknin stóð yfir.  

Rannsóknir sýna að orsakir lyfjamistaka megi rekja til brotalama í heilbrigðiskerfi frekar 

en til einstaklinga. Má þar nefna skipulag þjónustunnar, ófullnægjandi vinnuumhverfi, 

manneklu, vinnuálag, þreytu, langan vinnutíma, ófullnægjandi vinnureglur, mismunandi 
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verklag, tímaskort og samskiptavandamál (Shahrokhi o.fl., 2013; Tang o.fl., 2007). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að helstu orsakir lyfjamistaka eru m.a. truflanir, vinnuálag og 

nýtt starfsfólk (Al-Shara, 2011; Beyea o.fl., 2003; Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; 

Mrayyan, o.fl., 2007). Allt að helmingur lyfjamistaka hefur verið rakinn til truflana í starfi 

heilbrigðisstarfsfólks. Þættir eins og mönnun, hjúkrunarþyngd og reynsla hjúkrunarfræðinga 

tengjast vinnuálagi. Eftir því sem sjúklingar eru veikari, færra starfsfólk er á vakt og 

reynsluminna því meira álag og því fleiri lyfjamistök (Tang o.fl., 2007).  

Hjúkrunarfræðingar hafa fundið fyrir stöðugu og vaxandi vinnuálagi í kjölfarið á auknum 

kröfum um sparnað innan heilbrigðisþjónustunnar. Rannsóknir benda til að þættir í 

vinnuumhverfi og vaxandi vinnuálag meðal heilbrigðisstarfsfólks geti aukið líkur á að 

lyfjamistök verði, m.a. vegna truflana við lyfjaumsýslu og manneklu (Al-Shara, 2011; Beyea 

o.fl., 2003; Karavasiliadou og Athanasakis ; 2014; Shahrokhi o.fl., 2013; Tang o.fl., 2007). 

2.3.1 Algengi lyfjamistaka 
Rannsóknir sýna að lyfjamistök eru algeng hjá hjúkrunarfræðingum og telja 65-78% 

hjúkrunarfræðinga sig hafa gert lyfjamistök (Helga Bragadóttir o.fl., 2010; Ulanimo, 

O’LearyKelley, og Connolly, 2007). Erfitt er að segja til um algengi lyfjamistaka á þeim 

forsendum að sum lyfjamistök eru ekki skráð. Einnig er erfitt að bera saman algengi þegar 

mismunandi rannsóknaraðferðum er beitt (Helga Bragadóttir, o.fl., 2010).  

Þær rannsóknir þar sem notast er við spurningalista sýna flestar að yfir 63% 

hjúkrunarfræðinga telja sig hafa gert lyfjamistök einhvern tíma á starfsævinni. Ber þessum 

rannsóknum saman í meginatriðum og sýna að allt að tveir af hverjum þremur hjúkrunar-

fræðingum telja sig hafa gert lyfjamistök á því tímabili sem hver rannsókn tekur til. Rannsókn 

(Cheragi o.fl., 2013) þar sem 237 hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningalista sýndi að 64,6% 

hjúkrunarfræðinga töldu sig hafa gert lyfjamistök. Í rannsókn Kims o.fl. (2011) þar sem 220 

hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningalista töldu 63,6% (N=140) sig hafa gert lyfjamistök 

undanfarna mánuði. Í rannsókn Mayos og Duncan (2004) svöruðu 983 hjúkrunarfræðingar 

spurningalista og töldu 68,3% hjúkrunarfræðinga sig hafa gert tvenn til fimm lyfjamistök á 

starfsferlinum. Í þessari rannsókn reyndist meðalfjöldi lyfjamistaka á þriggja mánaða tímabili 

7,4 á hvern hjúkrunarfræðing. Meðalfjöldi lyfjamistaka í rannsókn Cheragis o.fl. var 4,9 á 

hjúkrunarfræðing. Lýsandi rannsókn Mrayyan o.fl. (2007) þar sem 799 hjúkrunarfræðingar 

svöruðu spurningalista sýndi hærri niðurstöðu þar sem 77,9% þátttakenda (N= 607) töldu sig 

hafa gert lyfjamistök á starfsferli sínum. Hjúkrunarfræðingarnir sem þátt tóku í rannsókninni 

töldu sig að meðaltali hafa gert 2,2 mistök. 
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Ef skoðaðar eru rannsóknir þar sem bein athugun (e. direct observation) er gerð má geta 

rannsóknar Härkänen, Ahonen, Kervinen, Turunen og Vehviläinen-Julkunen (2014) þar sem 

skoðaðar voru lyfjaskrár á fjórum lyfja- og skurðdeildum. Fylgst var með 32 

hjúkrunarfræðingum við störf sem gáfu 1058 tilfellum lyf til 122 sjúklinga. Rannsóknin leiddi 

í ljós að tíðni lyfjamistaka var 22,2% (N=235) af þessum 1058 lyfjagjöfum. Berdot o.fl., 

(2012) gerðu beina athugun á fjórum deildum þar sem fylgst var með 28 hjúkrunarfræðingum 

við lyfjaumsýslu. Í heild voru skráð 1501 tilfelli þar sem mistök gætu hafa átt sér stað. Að 

minnsta kosti ein mistök komu fram í 415 af 1501 tilfelli þar sem mistök gætu hafa átt sér stað 

og voru samtals 430 mistök skráð. Samkvæmt þessu sýndi rannsóknin fram á tíðni 

lyfjamistaka sem nam 27.6%. Í rannsókn Barkers o.fl. (2002) var fylgst með 

hjúkrunarfræðingum á 36 stofnunum við lyfjaumsýslu. Alls voru gefnir 3.216 lyfjaskammtar 

og voru lyfjamistök gerð í 605 tilfellum eða í 19% tilfella. Niðurstaða þessarar rannsóknar er 

með öðrum orðum að lyfjamistök verða í næfellt einum af hverjum fimm lyfjasko ̈mmtum. 

2.3.2 Afleiðingar lyfjamistaka 
Lyfjamistök geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þau geta leitt til tímabundins eða 

varanlegs skaða sem getur gert það verkum að legutími lengist og kostnaður eykst í kjölfarið. 

Hafa verður í huga að afleiðingar alvarlegra lyfjamistaka geta stefnt lífi og öryggi sjúklinga í 

hættu og sum jafnvel leitt til dauða (Cheragi o.fl., 2013; Hajibabaee o.fl., 2014; Mrayyan, 

o.fl., 2007).  

Bent hefur verið á að ekki eru öll lyfjamistök skaðleg og flest þeirra hafa lítil sem engin 

áhrif (Berdot o.fl., 2012; Pham, 2011; Sheu, Wei, Yu og Tang, 2008). Í rannsókn Pham o.fl. 

(2011) voru afleiðingar lyfjamistaka flokkaðar með ítarlegum hætti. Rannsóknin sýndi að 

2,6% lyfjamistaka höfðu leitt til skaða. Af því höfðu mistökin í 2% tilfella leitt til tímabundins 

skaða og kallaði á aukið eftirlit með sjúklingi. Í 0,4% tímabundins skaða, þar sem eftirlits var 

þörf, framlengdist dvöl á spítala, og 0,06% lyfjamistaka höfðu valdið varanlegum skaða, og í 

0,1% tilfellla þurfti að grípa til inngripa til að halda lífi. Í 0,02% tilfella höfðu lyfjamistökin 

leitt til dauða sjúklings. Rannsóknin sýndi jafnframt að í 14% tilfella höfðu mistök ekki átt sér 

stað þó svo að kringumstæður væru fyrir hendi sem hefðu getað leitt til mistaka. Í 40% tilfella 

höfðu mistök ekki áhrif á sjúklinginn, í 33% tilfella höfðu mistök áhrif á sjúklinginn en höfðu 

engar afleiðingar. Í 10% tilfella höfðu mistök áhrif á sjúklinginn sem kölluðu á eftirlit án þess 

að hann hefði orðið fyrir skaða. Rannsókn Berdots o.fl. (2012) þar sem fylgst var með 28 

hjúkrunarfræðingum við lyfjaumsýslu leiddi í ljós að 94% lyfjamistaka höfðu engar 

afleiðingar og 6% höfðu alvarlegar afleiðingar. Rannsókn Härkänen o.fl. (2014) fól í sér beina 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%A4rk%C3%A4nen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%A4rk%C3%A4nen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kervinen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kervinen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vehvil%C3%A4inen-Julkunen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%A4rk%C3%A4nen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25213297
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athugun þar sem fylgst var með 32 hjúkrunarfræðingum. Sýndi hún að 51,1% lyfjamistaka 

höfðu engar afleiðingar, 21,3% hafði engar afleiðingar en þurfti aukið eftirlit, 3% sjúklinga 

hlaut tímabundinn skaða og þurfti að grípa til ráðstafana, 0,4% hlaut tímabundinn skaða, sem 

kallaði á frekari ráðstafanir og lengri spítaladvöl. Rannsókn Sheu o.fl. (2008) þar sem 85 

hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningalista sýndi að í 83,8% tilfella höfðu lyfjamistök engin 

áhrif, 6,6% tilfella hafði lítil áhrif, 5,4% alvarlegar afleiðingar, 2,3% mjög alvarlegar 

afleiðingar og meðvitundarleysi sjúklings og í 1,9% tilfella höfðu mistök við lyfjagjöf valdið 

andláti.  

Hafa verður í huga að þó langflest mistök hafi ekki alvarlegar afleiðingar geta sum mistök 

haft mjög alvarlegar afleiðingar. Á þeim forsendum er mikilvægt að finna leiðir til að koma í 

veg fyrir lyfjamistök. 

2.3.3 Tegundir lyfjamistaka 
Tegundir og eðli lyfjamistaka hefur talsvert verið rannsakað en erfitt getur verið að bera 

saman niðurstöður þessara rannsókna vegna þess hve aðferðafræði þeirra er ólík. Í töflu 1 eru 

teknar saman nokkrar rannsóknir um tegundir lyfjamistaka sem byggja á  

spurningalistakönnunum, rýnihópaviðtölum og tilkynningum um lyfjamistök. Alls er um að 

ræða átta rannsóknir. Tvær voru gerðar í Bandaríkjunum, tvær í Íran, tvær í Taiwan, ein í 

Hong Kong og ein í Jórdaníu. Rannsóknirnar ná til 72-237 hjúkrunarfræðinga. Þrjár 

rannsóknir skoðuðu tilkynningar um lyfjamistök sem voru frá 731-13.932 talsins. Tafla 1 

sýnir að ekki koma allar tegundir lyfjamistaka fyrir í þeim rannsóknum sem hér eru taldar. 

Rangur skammtur vegur þungt í ljósi þess að hann kemur fyrir í sex af átta rannsóknum og 

sést að í 18-36,1% tilfella er gefinn rangur skammtur. Rangt lyf er að sama skapi áberandi 

sem tegund og eru niðurstöður í því efni á bilinu 16,7-31,3%. Mistök sem rakin eru til rangs 

innrennslishraða lyfja eru á bilinu 32-33,3%. Mistök sem felast í að lyf er ekki gefið liggja í 

bilinu 14,2-26,5% og röng tímasetning lyfjagjafa er á bilinu 12,4-18,1% (Al-Shara , 2011; 

Beyea o.fl., 2003; Cheragi o.fl., 2013; Ehansi o.fl., 2013; Pham o.fl., 2011; Sheu o.fl.,2008; 

Song, Chui, Lau og Cheung, 2008; Tang o.fl., 2007).  
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Tafla 1. Yfirlit um tíðni einstakra tegunda lyfjamistaka í völdum rannsóknum 

Höfundar Ár  Söfnun gagna Úrtak Tegund mistaka 

Cheragi o.fl. (2013). 
Íran. 

Spurningalisti hannaður af 
rannsakendum 

237 hjúkrunarfræðingar Rangur innrennslishraði 
lyfja gefin í æð 32% 
Rangur skammtur 28% 
Rangur tími 14,3% 

Tang o.fl. (2007).  
Taiwan. 

Hálf- staðlaður spurningalisti 
og rýnihópur 

72 hjúkrunarfræðingar Rangur skammtur 36,1% 
Rangt lyf 26,4% 
Rangur tími 18,1% 

Ehansi o.fl. (2013). 
Íran. 

Spurningalisti hannaðu af 
rannsakendum 

94 hjúkrunarfræðingar Rangur innrennslishraði 
lyfja gefin í æð 33,3% 
Gefa tvö lyf í stað eins 
23,8% 
Lyf ekki gefið 14,2% 

Al-Shara (2011). 
Jórdanía. 

Spurningalisti í þremur hlutum 
hannaður af rannsakanda 

126 hjúkrunarfræðingar Rangur sjúklingur 26,2% 
Rangur skammtur 22,5% 
Röng dagsetning 12,7% 

Sheu o.fl. (2008). 
Taiwan. 

Hálf-staðlaður spurningalisti 
og rýnihópur. 

85 hjúkrunarfræðingar Rangur skammtur 33,2% 
Rangt lyf 31,3% 
Rangur tími 12,4% 

Song o.fl. (2008). 
Hong Kong. 

Skoðaðar voru tilkynningar 
um lyfjamistök  

1278 tilkynningar á 
þremur árum 

Rangur skammtur 36,5% 
Röng lyf 16,7% 
Röng tíðni gjafar 7,7% 

Pham o.fl. (2011). 
Bandaríkin. 

Skoðaðar tilkynningar um 
lyfjamistök 

13932 tilkynningar á 
fjórum árum 

Rangur skammtur 18% 
Lyf ekki gefið 11% 
Ósamþykkt lyf gefið ekki 
fyrrimæli til staðar 11% 

Beyea o.fl. (2003). 
Bandaríkin 

Skoðaðar 
tilkynningar um lyfjamistök 

731 tilkynningar á 
þremur og hálfu ári 

Lyf ekki gefið 26,5% 
Ósamþykkt lyf gefið ekki 
fyrirmæli til staðar 16% 
Ávísun lyfja ekki rétt 14,4% 

Samkvæmt rannsókn Kims o.fl. (2011) er líklegt að lyfjamistök þar sem rangur lyfjaskammtur 

er gefinn eigi sér stað við undirbúning lyfjaumsýslu. Höfundar telja að ástæður gætu verið 

þekkingarleysi á hlutaðeigandi lyfi, vanhöld á að yfirfara lyfjagjöfina eða truflanir meðan á 

lyfjaumsýslu stendur vegna mikils vinnuálags. 

Þegar röng tímasetning er gefin upp sem lyfjamistök þá er miðað við að lyfið sé gefið 

einni klukkustund eða meira fyrir eða eftir settan lyfjatíma (Berdot o.fl., 2013 Chua, Tea og 

Rahman, 2009). Rannsókn Sheu o.fl., (2008) sýndi að í 70% tilfella þegar hjúkrunarfræðingar 

gefa lyf á röngum tíma er það vegna þess að tímasetningin fellur ekki að föstum tíma 

sjúkradeildar sem ætlaður til lyfjagjafa. Í sömu rannsókn kom í ljós að í 20% tilfella þegar 

rangt lyf er gefið hafði læknir afturkallað fyrirmæli um lyfjagjöf án vitundar 

hjúkrunarfræðinga. Af þeim sökum er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu ávallt vakandi 

fyrir breytingum á lyfjafyrirmælum (Sheu o.fl., 2008). Einnig er algengt þegar rangt lyf er 
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gefið að hjúkrunarfræðingur rugli því saman við annað lyf með svipað heiti. Talið er að þetta 

gerist í allt að 8- 25% tilfella. Sýklalyf eru í flokki helstu lyfja sem er ruglað saman við önnur 

lyf með svipuðu heiti (Song o.fl., 2008; Tang o.fl., 2007). 

Í tveimur rannsóknum er rangur innrennslishraði lyfja algengasta tegund lyfjamistaka í 

32% og 33,3% tilfella. Er skýring á þessari tegund mistaka rakin til þess að ekki er nægjanleg 

þekking á tilteknum lyfjum til staðar og fjöldi hjúkrunarfræðinga ófullnægjandi (Cheriagi 

o.fl., 2013; Ehansi o.fl., 2013).  

Í töflu 1 sést að í um 11-26% tilfella um lyfjamistök er lyf ekki gefið. Lyfin sem oftast 

eiga við í þessu sambandi eru sýklalyf. Ástæða þessa er að sýklalyf eru mikið notuð á 

sjúkrahúsum og eru oft gefin á föstum tímum, t.d. þrisvar eða fjórum sinnum á sólarhring. Af 

þeim sökum eykst hætta á að þau gleymist frekar en önnur lyf (Tang o.fl., 2007).  

Í rannsókn Härkänen o.fl., (2014) þar sem fylgst var með 32 hjúkrunarfræðingum við 

störf kom í ljós að í 37,9% tilfella var lyfið gefið á rangan hátt t.d. lyf í æð gefið of hratt eða 

að lyf var skilið eftir á borði sjúklings og ekki fylgt eftir að hann tæki lyfið. Í 26,8% tilfella 

var lyf ekki gefið. Rannsakendur telja að ef lyfjagjöf er sleppt eða gefið á rangan hátt, t.d. 

röngum innrennslishraða megi rekja slíkt til að ekki hafi verið fylgt réttum vinnuleið-

beiningum um lyfjagjöf (Härkänen o.fl., 2014). Í sama streng taka fleiri rannsakendur sem 

telja að vinnuleiðbeiningar eins og R-in 5 séu oft á tíðum brotin þegar lyfjamistök eiga sér 

stað (Kim og Bates, 2013; Nichols, Copeland, Craib, Hopkins og Bruce, 2008; Tang o.fl., 

2008). Í rannsókn Berdot o.fl. (2012) var fylgst með 28 hjúkrunarfræðingum sem sinntu 108 

sjúklingum. Rannsóknin leiddi í ljós að algengasta tegund lyfjamistaka fólst í rangri 

tímasetningu lyfjagjafar eða í 72,6% tilfella og lyf ekki gefið í 14% tilfella. Í rannsókn Chua 

o.fl. (2009) sem fólst í beinni athugun rannsakanda um 15 daga skeið á sjúkradeild var fylgst 

var með hjúkrunarfræðingum við lyfjaumsýslu og lyfjagjöf og það borið saman við 

lyfjafyrmæli læknis. Í ljós kom að algengasta tegund lyfjamistaka var röng tímasetning lyfja-

gjafar (25,2%) og röng vinnuaðferð við lyfjagjöf (16,3%). Rannsakendur telja ástæðuna fyrir 

rangri tímasetningu lyfjagjafar vera of mikið vinnuálag. Tímasetning lyfjagjafar er á mesta 

annatíma þegar hjúkrunarfræðingar sinna mörgum verkefnum á sama tíma (Chua o.fl., 2009). 

2.3.4 Orsakir lyfjamistaka 
Rannsóknir hafa sýnt að orsakir lyfjamistaka eru af margvíslegum toga en vandasamt er 

að bera saman rannsóknir um efnið þar sem beitt er ólíkum rannsóknaraðferðum og 

flokkunum á orsökum. Tafla 2 sýnir yfirlit yfir átta rannsóknir á orsökum lyfjamistaka og er 

aðferðafræði þeirra er nokkuð mismunandi. Í sex þessara rannsókna var spurningalisti lagður 
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fyrir þátttakendur sem voru 38-284 hjúkrunarfræðingar. Í hinum tveimur voru skoðaðar 

tilkynningar um lyfjamistök, 731 í þeirri fyrri en 13.932 í þeirri seinni.Þrjár rannsóknir eru frá 

Bandaríkjunum, ein frá Möltu, Suður Kóreu, Taiwan, Jórdaníu og Íran.  

Ef niðurstöður rannsókna í töflu 2 eru bornar saman sést að algengasta orsök 

lyfjamistaka er nokkuð mismunandi eftir rannsóknum. Truflanir voru mikilvæg orsök í 18-

50% tilfella í þremur rannsóknum (Beyea o.fl., 2003; Petrova, 2010; Stratton o.fl., 2004). Þar 

á eftir eru ólæsileg lyfjafyrirmæli í 29-78,8% tilfella (Cheragi o.fl., 2013; Petrova (2010). 

Síðan er það sinnuleysi (e. personal neglect) í 15-86,1% tilfella (Al-Shara, 2011; Tang o.fl., 

2007). Vanþekking í 9,2-44,5%  tilfella (Cheragi o.fl., 2013, Kim o.fl., 2011; Pham o.fl., 

2011) og nýtt óreynt starfsfólk 17-37,5% tilfella (Al-Shara, 2011; Beyea o.fl., 2003; Tang 

o.fl., 2007). Að lokum er það fáir hjúkrunarfræðingar miðað við fjölda sjúklinga 24,8-37,5% 

tilfella (Cheragi o.fl., 2013; Stratton o.fl., 2004). 

Tafla 2. Yfirlit um orsakir lyfjamistaka í völdum rannsóknum 

Höfundar Ár Framkvæmd Úrtak Orsakaþættir 

Al-Shara (2011). 
Jórdanía. 

Spurningalisti í þremur hlutum 
hannaður af rannsakanda 

126 
hjúkrunarfræðin
gar 

Mikið álag 41,4% 
Nýtt starfsfólk 20,6% 
Sinnuleysi 15% 

Tang o.fl. (2007). 
Taiwan 

Hálf- staðlaður spurningalisti og 
rýnihópur 

72 
hjúkrunarfræðin
ga 

Sinnuleysi 86,1% 
Mikið álag 37,5% 
Nýtt/óreynt starfsfólk 37,5% 

Cheragi o.fl. 
(2013). Íran. 

Spurningalisti hannaður af 
rannsakendum 

237 
hjúkrunarfræðin
gar 

Ólæsileg lyfjafyrirmæli læknis 
78,8% 
Vanþekking á lyfjum  32% 
Fáir hjúkrunarfræðingar miðað við 
fjölda sjúklinga 24,8% 

Kim o.fl. (2011). 
Suður-Kórea 

Spurningalisti í fimm hlutum 
hannaður af rannsakendum  

220 
hjúkrunarfræðin
gar 

Vanþekking  á lyfjum 45,5% 
Vanhöld á að yfirfara flóknar 
lyfjagjafir 45,5% 
Mikið álag 40.9% 

Stratton o.fl. 
(2004). Bandaríkin. 

Spurningalisti hannaður af 
rannsakendum 

284 
hjúkrunarfræðin
gar 

Truflanir 50% 
Fáir hjúkrunarfræðingar miðað við 
fjölda sjúklinga 37% 
Mörg lyf og margir sjúklingar 35% 

Petrova (2010). 
Malta 

Spurningalisti í fjórum hlutum 
aðlagaður frá tveimur öðrum 
rannsóknum 

38 
hjúkrunarfræðin
gar 

Þreyta 37% 
Ólæsileg lyfjafyrirmæli læknis 29% 
Truflanir 18% 

Beyea o.fl. (2003). 
Bandaríkin 

Skoðaðar tilkynningar um 
lyfjamistök 

731 tilkynningar 
á þremur og 
hálfu ári 

Truflanir 48,5% 
Óreynt starfsfólk 17% 
Mikið álag 15,2% 

Pham o.fl. (2011). 
Bandaríkin 

Skoðaðar tilkynningar um 
lyfjamistök 

13932 
tilkynningar á 
fjórum árum 

Verklagsreglum ekki fylgt 17% 
Léleg samskipti 11% 
Vanþekking á lyfjum 9,2% 
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Margar rannsóknir sýna að mikið vinnuálag eykur líkur á mistökum við lyfjaumsýslu. Í 

fjórum af þeim rannsóknum sem sjá má í töflu 2 er það einmitt mikilvæg ástæða fyrir 

lyfjamistökum. Því meira vinnuálag því meiri líkur eru á mistökum (Al-Shara, 2011; Beyea 

o.fl., 2003; Kim o.fl., 2011; Tang o.fl., 2007). Vinnuálag tengist mörgum þáttum í 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga svo sem mönnun, nýtt og óreynt starfsfólk, lélegt 

vinnuumhverfi, þrengsli, skortur á fullnægjandi skipulagi í verkferlum, truflun, þreyta, áreiti 

og hávaði í umhverfinu, streita og langur vinnutími. Allt eru þetta þættir sem auka vinnuálag 

og auka líkur á lyfjamistökum (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; Kim o.fl., 2011; 

Mahmood, Chaudhury og Valente, 2011; Tang o.fl., 2007; Shahrokhi 2013).  

Dæmi eru um rannsóknir sem hafa sýnt að mikil yfirvinna (Garrett, 2008) og vinna 

umfram tólf tíma á sólarhring (Rogers, Hwang, Scott, Aiken og Dingers, 2004) og vinna 

meira en 40 tíma á viku eykur líkur á mistökum í heilbrigðisþjónustu (Rogers o.fl., 2004). 

Líkurnar aukast enn meira ef unnin er yfirvinna eftir langar vaktir (Rogers o.fl., 2004). Mikil 

yfirvinna leiðir til þreytu sem dregur úr einbeitningu og athygli. Viðbragstími verður minni 

við slíkar aðstæður sem eykur líkur á mistökum (Garrett, 2008). Rogers, o.fl. (2004) könnuðu 

samband milli lyfjamistaka, vinnu og vinnutíma hjúkrunarfræðinga. Í rannsókninni tóku þátt 

393 hjúkrunarfræðingar sem unnu fulla vinnu eða a.m.k. 36 klukkustundir á viku. Samtals 

voru þetta 5.317 vaktir. Á þessum vo ̈ktum voru skráð 199 mistök  og 213 skráð nærmistök. 

Meirihluti allra skráðra mistaka og nærmistaka voru lyfjamisto ̈k (58%). Rannsóknin leiddi í 

ljós að langur vinnutími, yfirvinna og fjöldi vinnustunda á viku auka hættu á mistökum. 

Líkurnar á að gera lyfjamistök jukust eftir því sem vinnutíminn var lengri og þrefölduðust ef 

þær voru lengri en 12,5 klst. Rannsókn Rogers og félaga sýndi einnig að yfirvinna eykur 

líkurnar á lyfjamistökum. Líkum á mistökum jukust umtalsvert þegar unnið var meira en 40 

tíma á viku og enn frekar ef vinnutími var lengri en 50 tímar á viku en síðara tilfellið telja 

höfundar óhóflegan langan vinnutíma (Rogers o.fl., 2004). 

Í lýsandi rannsókn Tangs o.fl. (2007) svöruðu 72 hjúkrunarfræðingar spurningalista um 

þætti í umhverfinu sem leiddu til lyfjamistaka um ástæður þess að lyfjamistökin áttu sér stað. 

Rannsóknin sýndi að sinnuleysi (86,1%), mikið álag (37,5%) og nýtt/óreynt starfsfólk 

(37,5%) voru þrír algengustu þættirnir. Helstu ástæður fyrir sinnuleysi voru að starfsmaður 

fékkst við að leysa önnur verkefni meðan á lyfjaumsýslu stóð, vanhöld voru á að yfirfara í 

tvígang flóknar lyfjagjafir og truflanir á starfsvettvangi. Helstu ástæður fyrir vinnuálagi voru 

mikið veikir sjúklingar, undirmönnun sem rekja mátti  til stefnu spítalans að fækka starfsfólki 

og deildarstjórans að auka ekki mönnun í ljósi aukins álags. Þetta sýnir að niðurskurður og 

takmarkaður mannafli eykur líkur á að lyfjamistökum. Þetta styður einnig rannsókn Beyea 
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o.fl. (2003) en hún sýndi m.a. að sú leið að lágmarka mönnun í sparnaðarskyni er varasöm því 

hún getur leitt til fljótfærnismistaka vegna mikilla anna, eykur álag og dregur úr einbeitingu 

sem allt eykur líkur á mistökum.  

Ehsani o.fl. (2013) gerðu lýsandi rannsókn þar sem 94 hjúkrunarfræðingar svörðuðu 

spurningalista um tegundir og orsakir lyfjamistaka. Niðurstöður sýndu að meðal helstu orsaka 

lyfjamistaka voru skortur á hjúkrunarfræðingum (47,6%) og ónóga eða ófullnægjandi 

lyfjafræðilegar upplýsingar eða þekking á tilteknum lyfjum (30,9%). Að sama skapi leiddi 

rannsókn Cheragi o.fl. (2013) í ljós tengsl milli lyfjamistaka og fjölda sjúklinga sem 

hjúkrunarfræðingar höfðu umsjón með. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á þá niðurstöðu að 

eftir því sem hjúkrunarfræðingur sinnir fleiri sjúklingum því meira verður vinnuálag sem 

eykur hættu á mistökum við lyfjaumsýslu. Rannsóknir sýna jafnframt að eftir því sem fleiri 

hjúkrunarfræðingar sinna sjúklingum dregur úr líkum á mistökum í heilbrigðisþjónustu, þar á 

meðal lyfjamistökum (Mahmood o.fl., 2011; Stratton o.fl., 2004).  

Nýtt eða óreynt starfsfólk er algeng ástæða lyfjamistaka. Í töflu 2 eru sýndar þrjár 

rannsóknir sem benda á þennan þátt sem eina af aðalorsökum lyfjamistaka (Al-Shara, 2011; 

Beyea o.fl., 2003; Tang o.fl., 2007). United States Pharmacopeia (USP) (2000) er lyfjastofnun 

í Bandaríkjunum sem kannaði 158 lyfjamistök og 6188 atvikaskrár. Í ljós kom að 30% 

lyfjamistaka mátti rekja til nýs og óreynds starfsfólks og vinnuálags (Tang o.fl., 2007). 

Rannsókn Tangs o.fl. (2007) sýndi jafnframt að yfir helmingur hjúkrunarfræðinga gera 

lyfjamistök á fyrstu tveimur árum í starfi. Rannsókn þar sem skoðaðar voru tilkynningar um 

lyfjamistök meðal hjúkrunarfræðinema leiddi í ljós að stóran hluta lyfjamistaka má aðallega 

rekja til reynsluleysis í starfi (Wolf, Hicks og Serembus, 2006). Nýtt og óreynt starfsfólk 

finnur fyrir þrýstingi að ljúka verkum innan ákveðins tíma sem veldur því að hætta er á að 

þessir starfsmenn gleymi að yfirfara lyfjagjöf sjúklings (Jones og Treiber, 2010). Rannsókn 

Sheu o.fl. (2008) þar sem 85 hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningalista sýndi að af 328 

skráðum lyfjamistökum voru 176 lyfjamistök gerð af hjúkrunarfræðingum með innan við 

tveggja ára starfsreynslu. 

Ólæsileg lyfjafyrirmæli er ein af orsökum lyfjamistaka. Samkvæmt Taib og McIntosh 

(2010) er árangursrík aðferð til að minnka þessa hættu að hverfa sem mest skammstöfunum 

lyfjafyrirmæla og munnlegum lyfjafyrirmælum. Þess í stað ætti á að auka lyfjafyrirmæli í 

tölvum sem er talin öruggari leið og er talin minnka lyfjamistök (Shahrokhi 2013; Taib og 

McIntosh, 2010).  

Enn ein mikilvæg orsök lyfjamistaka er vanþekking hjúkrunarfræðinga um verkun og 

aukaverkanir lyfja. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar búi yfir nægjanlegri þekkingu á 
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lyfjafræði (Adhika o.fl., 2014). Bent hefur verið á að góð þekking hjúkrunarfræðinga á 

lyfjafræði og lyfjameðferð sjúklinga  auki hæfni til að takast á við aðstæður sem tengjast 

meðferð sjúklinga (Petrova, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar 

þurfa meiri starfsþjálfun í lyfjaumsýslu og meiri þekkingu á lyfjafræði. Hjúkrunarfræðingar 

telja einnig að þeir þurfi að viðhalda þekkingu sinni og fá aukna kennslu í lyfjafræði. 

Nauðsynlegt er að bregðast við þessum sjónarmiðum og auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

lyfjafræði og bjóða upp á meiri endurmenntun og fræðslu þegar ný lyf koma á markað 

(Adhika o.fl., 2014; Cheragi o.fl., 2013; Kim o.fl., 2011; Petrova, 2010).  

Truflanir við lyfjaumsýslu fela í sér rof á vinnu hjúkrunarfræðinga þannig að hún klárast 

ekki því annað verkefni kemur í staðinn (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014). Margar 

rannsóknir sýna að allt að helming lyfjamistaka má rekja til truflana í starfi (Beyea o.fl., 2003; 

Petrova, 2010; Stratton o.fl., 2004; Tang, o.fl., 2007). USP kannaði 35 þúsund skýrslur um 

lyfjamistök á árunum 1998-2002. Niðurstöður sýndu að einbeitingarskortur 

hjúkrunarfræðinga og truflanir við lyfjaumsýslu voru helstu orsakir lyfjamistaka (Kim o.fl., 

2011). Óyggjandi má telja að öryggi sjúklinga getur verið stefnt í tvísýnu ef hjúkrunar-

fræðingar eru truflaðir við lyfjaumsýslu. Truflanir geta gert það að verkum að athyglin beinist 

annað og meiri líkur eru á mistökum í lyfjaútreikningi, fyrir ferst að yfirfara í tvígang flóknar 

lyfjagjafir eða gleymist að athuga kennitölu sjúklings (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; 

Kim o.fl., 2011; Petrova, 2010; Stratton o.fl., 2004). Algengasta truflunin er þegar 

hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna öðrum verkefnum meðan á lyfjaumsýslu stendur. Við það 

eru R-in 5 vanrækt sem eykur enn líkur á mistökum (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; 

Tang o.fl., 2007). Í rannsókn Pham o.fl. (2011) kom í ljós að helstu ástæður fyrir 

lyfjamistökum voru að vinnureglum var ekki fylgt sem og ófullnægjandi samskipt sem 

tengdust truflunum við lyfjaumsýslu, vinnuálagi og óreyndu starfsfólki.  

Í rannsókn Berdots o.fl. (2012) var sýnt fram á tengsl milli truflana og lyfjamistaka og 

fjölda sjúklinga sem hjúkrunarfræðingar höfðu umsjón með. Önnur rannsókn, vettvang-

srannsókn (e. observational study) Westbrook, Woods, Dunsmuir og Day (2010) þar sem 

fylgst var með 98 hjúkrunarfræðingum á sex deildum á tveimur sjúkrahúsum í Ástralíu sýndi 

að samband var á milli truflana og lyfjamistaka hjúkrunarfræðinga og voru mistökin alvarlegri 

eftir því sem truflanir voru fleiri (Westbrook o.fl., 2010). Sigrún Gunnarsdóttir og Helga 

Bragadóttir (2012) gerðu rannsókn sem hafði að tilgangi að varpa ljósi á vinnu hjúkrunar-

fræðinga og sjúkraliða og hvaða þættir hafa áhrif á hana. Gerðar voru vettvangsathuganir á 

fjórum legudeildum Landspítala. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar verða fyrir tíðum 

truflunum og töfum í vinnu sinni s.s. tíð skipti voru á milli vinnuflokka og vinnuathafna hjá 
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hjúkrunarfræðingum, tíð rof á vinnu og tíðar hreyfingar milli staða. Jafnframt sýndi 

rannsóknin að hjúkrunarfræðingar beina athygli sinni að nýjum viðfangsefnum að meðaltali 

175 sinnum á vakt. Að meðaltali fór 16,9% vinnutíma hjúkrunarfræðinga í lyfjaumsýslu og 

var vinna þeirra rofin að meðaltali 11,4 sinnum (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 

2012). Þetta er í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að hjúkrunarfræðingur er truflaður um 

það bil 8-12 sinnum á klukkutíma (Kalich og Aebershold, 2010; Kosits og Jones, 2011). 

Rannsókn sem Kreckler, Catchpole, Bottomley, Handa, og McCulloch (2008) framkvæmdu 

sýndi fram á að 11% af tíma hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu fór í að takast á við 

hverskyns truflanir. Rannsókn Kosits og Jones (2011) leiddi í ljós að truflanir við lyfja-

umsýslu voru 27,5% (N=55) af samtals 200 truflunum í allt að 60 klukkustundir og var önnur 

algengasta ástæða truflana. Algengasta truflunin var þegar verið var að skrá í sjúkraskrá eða 

37%. Algengast var að truflunin stafaði af samskiptum augliti til auglitis, aðallega frá læknum 

og hjúkrunarfræðingum. Athygli vekur að það voru meiri líkur á að hjúkrunarfræðingar 

trufluðu hvor aðra við lyfjaumsýslu frekar en að læknar trufluðu hjúkrunarfræðinga (Kosits og 

Jones, 2011).  

Hafa verður í huga að truflanir og tíð rof á vinnu hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu 

ógnar ekki eingöngu öryggi sjúklinga heldur auka þær einnig vinnuálag (Kreckler o.fl., 2008; 

Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012; Tang o.fl., 2007; Westbrook o.fl., 2010).  

2.4 Vinnuálag og hjúkrunarþyngd 
Vinnuálag getur haft áhrif á gæði og öryggi bæði fyrir þá sem veita og þiggja þjónustuna. 

Rannsóknir sýna að mikið vinnuálag einkennir starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sem rekja 

megi til mönnunar, vinnutíma, hraðari sjúklingaveltu, veikari sjúklinga og styttri legutíma 

(Aikens Clarke, Cheung, Sloane og Sibler, 2002; Aiken o.fl., 2012; 2014). 

2.4.1 Vinnuálag hjúkrunarfræðinga 
Vinnuálag hefur verið skilgreint með ýmsum hætti. Skilgreining á vinnuálagi af hálfu ICN á 

störfum hjúkrunarfræðinga (e. nursing work) er í samræmi við skilgreiningu Needhams 

(1997) að vinnuálag sé heildarþörf beinnar og óbeinnar hjúkrunar og annarra athafna sem 

tengjast skipulagi og stjórnun í vinnuumhverfinu. Þessari skilgreiningu er ætlað að taka til 

allrar þeirrar vinnu sem hjúkrunarfræðingar inna af hendi (Morris o.fl., 2007). Carayon og 

Alvarado (2007) skipta vinnuálagi upp í víddir sem eru líkamlegt vinnuálag (e. physical), 

vitsmunalegt vinnuálag (e. cognitive), tímaþröng (e. time pressure), tilfinningalegt vinnuálag 

(e. emotional), hlutlægt vinnuálag (e. quantitative), huglægt vinnuálag (e. qualitative) og 
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breytilegt vinnuálag. Þessar víddir skarast og mynda saman heildarmynd af vinnuálagi 

hjúkrunarfræðinga og gefa vísbendingu um hversu mikla hjúkrun sjúklingurinn þarf hverju 

sinni. Þessar víddir geta varpað ljósi á mismunandi áhrif  á gæði og öryggi þeirra sem veita og 

þiggja þjónustuna (Carayon og Alvarado, 2007). 

Nú á tímum eru breyttar forsendur í heilbrigðiskerfinu. Sjúklingar eru yfirleitt útskrifaðir 

eins fljótt og auðið er. Jafnframt hefur bráðveikum sjúklingum fjölgað, legutími hefur styst og 

því er meira um inn- og útskriftir sem leiða ekki síður til mikils álags. Sjúklingarnir eru ekki 

minna veikir og hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna sömu verkefnum og áður (Needleman 

o.fl., 2011; Unurh og Fottlet, 2006). Af þessum sökum er vinna hjúkrunarfræðinga orðin 

flóknari en áður. Vinnuaðstæður hafa breyst, hraðinn er meiri og margir þættir eins og 

truflanir frá umhverfinu hafa áhrif á hana (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012). 

Víðast hvar í heiminum hefur meðalaldur þjóða hækkað og sjúklingum með langvinna 

sjúkdóma hefur fjölgað. Tæknin sem notuð er í heilbrigðiskerfinu gerist æ háþróaðri og ný og 

betri lyf leiða til þess að fólk lifir lengur. Meðferð sjúklinga er þ.a.l. oft vandasöm sem gerir 

hjúkrunina sérhæfðari og krefjandi (Aiken o.fl., 2012; Lucero, Lake og Aiken, 2009). Auk 

þess eru gerðar auknar kröfur til hjúkrunarfræðinga um góða meðferð og þjónustu við 

sjúklinga. Af þessum sökum hefur þörf fyrir hjúkrunarfræðinga aukist. Fjöldi 

hjúkrunarfræðinga hefur hins vegar ekki aukist í takt við þessa þróun og af þeim sökum fá 

veikari sjúklingar þjónustu frá færri hjúkrunarfræðingum sem stuðlar að auknu vinnuálagi 

(Needleman o.fl, 2011; Spetz og Adams, 2006). Með auknum kröfum um að sinna fleiri 

verkefnum hafa hjúkrunarfræðingar áhyggjur af að geta ekki sinnt sjúklingum á þann hátt að 

öryggi þeirra sé nægilega vel tryggt. Auk þess telja þeir tímaskort, ófullnægjandi mönnun og 

aukið álag valda því að þeir eigi erfiðara með að forgangsraða og ljúka störfum með 

fullnægjandi hætti (Ramanujam, Abrahamson, og Anderson 2008; Ulrich o.fl., 2006). 

Hjúkrunarfræðingar eru af þessum sökum oft með marga sjúklinga í sinni umsjá sem eykur 

vinnuálag og aukin hætta er á mistökum. Mikilvægt er að mönnun sé nægileg til að hægt sé að 

veita hágæða hjúkrun (Needleman o.fl., 2002; Aiken o.fl., 2012; 2014). Í rannsókn Sigrúnar 

Gunnarsdóttur, Clarke, Rafferty og Nutbeam (2009) kom fram að þættir í vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga eins og næg mönnun, fagleg samskipti og stjórnun eru mikilvægir. Allt eru 

þetta þættir sem tengjast ofangreindri skilgreiningu á vinnuálagi og skipta máli til að minnka 

vinnuálag hjúkrunarfræðinga. 
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2.4.2 Hjúkrunarþyngd 
Hjúkrunarþyngd hefur verið skilgreind sem mæling á ákveðnum einstaklingsbundnum 

umönnunarþörfum sjúklings, athöfnum og umönnun starfsfólks á ákveðnu tímabili til að 

koma til móts við þessar þarfir. Tímabilið getur verið ein vakt eða einn sólarhringur. 

Hjúkrunarþyngdin er þá teikn um ákveðið gildi sem gefur grófa mynd af hversu mikla 

hjúkrun sjúklingurinn þarf á þessum tíma (Fagerström og Engberg, 1998). Önnur skilgreining 

á hjúkrunarþyngd er það umfang beinnar og óbeinnar umönnunar sem veita þarf sjúklingi við 

hjúkrunarstörf hverju sinni. Undir þetta falla ýmsir þættir eins og hversu veikur sjúklingur er, 

hve mikla hjúkrun hann þarf og tími sem fer í hjúkrun sjúklings (Morris, o.fl., 2007). 

Hjúkrunarþyngd byggist á umönnun sjúklinga og er hugtakið notað í þeim tilgangi að meta á 

hlutlægan hátt hjúkrunarþörf og viðeigandi mönnunarþörf á hverjum tíma. Með 

hjúkrunarþyngdarmælingu er verið að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga og áætla hversu 

marga sjúklinga hjúkrunarfræðingur getur hugsað um. Hjúkrunarþyngd hefur reynst gagnlegt 

mælitæki til að áætla mönnunarþörf (Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström og 

Vainikainen, 2014).  

Sjúklingaflokkun er annað kerfi en hefur verið þróað til að meta vinnuálag og áætla þörf 

sjúklinga fyrir hjúkrun. Út frá þeim upplýsingum er hægt að ákveða mönnunarþörf á ákveðnu 

tímabili (Fagerström og Vainikainen, 2014). Sjúklingaflokkun er skilgreind sem kerfi sem 

metur og flokkar sjúklinga út frá þörf þeirra fyrir hjúkrun og hvernig þessum þörfum er 

fullnægt á ákveðnu tímabili. Með þessum upplýsingum geta stjórnendur ákveðið mönnun, 

gert fjárhagsáætlun og fjallað um aðra þætti starfseminnar (Rainio og Ohinmaa; 2005). 

Í raun er lítill sem engin munur á hjúkrunarþyngd og sjúklingaflokkun og bæði þessi 

hugtök ná yfir mælingar á hjúkrunarþörf sjúklinga. Helsti munurinn er sá að hugtakið 

sjúklingaflokkun virðist helst vera notað sem stjórntæki fyrir stjórnendur til að geta séð og 

áætlað mönnunarþörf á hverjum tíma miðað við vinnuálag. Hjúkrunarþyngd er hins vegar 

hugtak sem gefur til kynna og metur hversu mikla umönnun sjúklingur þarfnast á ákveðnum 

tíma (Fagerström og Engberg, 1998; Fagerström og Vainikainen, 2014). 

2.4.3 RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið 
RAFAELA er tæki til að meta hjúkrunarþyngd sjúklinga og vinnuálag hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða. RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið var þróað í Finnlandi í lok níunda 

áratugarins. Það var prófað á fjórtán sjúkrahúsum á árunum 2000-2002 og þótti gefa góða 

raun sem áreiðanlegt og réttmætt. Nú er þetta notað á flestum sjúkrahúsum í Finnlandi og 

verið er að taka kerfið upp í fleiri löndum eins og í Noregi og Danmörku (Fagerström og 
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Vainikainen, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á áreiðanleika þess við að mæla vinnuálag og 

ekki síður er það gagnlegt fyrir stjórnendur til að tryggja hæfilega mönnun miðað við 

hjúkrunarþyngd (Rauhala og Fagerström, 2004; Rainio og Ohinmaa; 2005). RAFAELA 

mælitækið samanstendur af þremur þáttum sem eru 1) OPCq hjúkrunarþyngdarmælitæki, 2) 

dagleg mönnun deilda eða raunmönnun og 3) PAONCIL mælitæki (Rauhala og Fagerström, 

2004; Gunnar Helgason, 2009). PAONCIL mælitækið er notað til þess að ákvarða ákjósanlegt 

hjúkrunarstig deilda. Þá meta hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar vinnuálag lok vaktar með 

tölulegu mati á kvarðanum -3 til 3 með því að greina hjúkrunarþarfir sjúklinga og hversu vel 

þeim reynist unnt að sinna þeim á vaktinni. Ákjósanlegt hjúkrunarstig er síðan greint með 

línulegri aðhvarfsgreiningu. Þá er fundið út hve mikil hjúkrunarþyngdin er þegar flestir 

hjúkrunarfræðingar telja vinnuálagið vera ákjósanlegt. Niðurstaða gefur til kynna að 

hjúkrunarþyngd sé í samræmi við þarfir sjúklinga og að starfsmenn hafi raunhæfa möguleika 

á að veita sjúklingum aðhlynningu á fullnægjandi gæðastigi. Með þessum upplýsingum er 

hægt að finna út hversu mörgum sjúklingum hjúkrunarfræðingurinn getur sinnt (Fagerström 

og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004). 

OPCq mælitækið mælir hjúkrunarþörf og þá hjúkrun sem sjúklingar hafa fengið s.l. 

sólarhring. Samkvæmt leiðbeiningum RAFAELA eiga hjúkrunarfræðingar dag hvern að 

flokka sjúklinga samkvæmt ákveðnum staðli (Rauhala og Fagerström, 2004). Gefin eru stig, 

svonefnd hjúkrunarstig fyrir hvern flokk sem samanstendur af sex þáttum en þau innihalda 

fjögur þrep. Þrepin sýna stigvaxandi hjúkrunarþörf. Niðurstaðan er reiknuð og út frá henni er 

sjúklingum raðað í fimm flokka. Hjúkrunarstig sýna álag og hjúkrunarþyngd á hvern 

starfsmann á dag. Sjúklingar geta fengið samtals 6-24 stig sem skiptast í fimm flokka. Sá 

fyrsti er lítil þörf fyrir hjúkrun og gefur 6-8 stig. Annar sýnir meðalþörf fyrir hjúkrun og gefur 

9-12 stig. Þriðji er meira en meðalþörf fyrir hjúkrun og gefur 13-15 stig. Fjórði er mikil þörf 

fyrir hjúkrun og gefur 16-20 stig. Sá fimmti er þörf fyrir hágæsluhjúkrun og gefur 21-24 stig 

(Fagerström og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004).  

Markmið RAFAELA er að fylgjast með hvernig vinnuálagið er miðað við ákjósanlegar 

aðstæður. Þetta er gagnleg aðferð til að meta ákvarðanir um mönnun deildar (Fagerström og 

Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004). Á Landspítala 

hefur RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið verið notað frá árinu 2010. 

Hjúkrunarstig eru reiknuð daglega innan Landspítala með RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu (Landspítali, 2015b) og eiga að ná yfir metna hjúkrunarþörf 

sjúklinga. Þeim er breytt í stigafjölda og deilt niður á hvern skráðan starfsmann sem er í vinnu 

þann dag (Fagerström og Vainikainen, 2014; Rauhala og Fagerström, 2004). Búið er að 
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ákvarða fyrir hverja og eina deild hvert æskilegt viðmið er. Það á að lýsa því hvernig 

vinnuumfangið er á hverri deild og um leið hvað æskilegt vinnuálag eða venjulegt vinnuálag 

er fyrir hvern hjúkrunarfræðing og sjúkraliða (Landspítali, 2015b). Með æskilegu 

hjúkrunarstigi er átt við þær starfsaðstæður þar sem mannafli samræmist þörf sjúklinga fyrir 

umönnun, þ.e. vinnuaðstæður sem með raunhæfum hætti gerir kleift að veita öllum 

sjúklingum þá umönnun sem þeir þarfnast (Rauhala og Fagerström, 2004). Æskilegt 

hjúkrunarstig er álag sem hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar geta borið án þess að stefna í 

hættu gæðaviðmiðunum um umönnun sem ákvörðuð hafa verið á hlutaðeigandi sjúkradeild. 

Litið er svo á að gildi sem fengist hefur með PAONCIL aðferðinni geti flökt um 15% til 

hvorrar áttar en innan þeirra marka megi telja góða viðmiðun fyrir deildina. Vinnuálag á 

hvern starfsmann ætti að falla innan þessara viðmiðunarmarka, t.d. 70% af tímanum 

(Fagerström o.fl., 2014). 

2.5 Mönnun hjúkrunarfræðinga og öryggi 
Ein af undirstöðum árangurs sjúkrahúsa er öryggi og gæði þjónustunnar, ánægja starfsfólks og 

sjúklinga. Starfsumhverfi, stjórnun, mönnun og greið og fagleg samskipti hafa mikil áhrif á 

öryggi og gæði þjónustunnar (Aiken o.fl., 2012).  

2.5.1 Mönnunarþörf á sjúkradeildum 
Mönnun er afar mikilvægur þáttur fyrir öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar. Til að tryggja 

öryggi sjúklinga verður að huga að því að hjúkrunarfræðingar sinni ekki of mörgum 

sjúklingum. Rannsóknir sýna að of margir sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing geta haft í för 

með sér aukna hættu á mistökum í meðferð (Aiken o.fl., 2012; 2014). Rannsóknir á 799 

bandarískum sjúkrahúsum sýndu að betri mönnun hjúkrunarfræðinga skilar sér í öruggari 

þjónustu, skemmri legutími sjúklinga, færri tilfellum af lungnabólgu, losti og hjartastoppi 

(Needleman o.fl., 2002). Aðrir þættir hafa einnig áhrif eins og betri samskipti milli fagfólks 

og jákvætt starfsumhverfi sem skilar sér í betri þjónustu (Needleman o.fl., 2002). Rannsókn 

Needleman o.fl. 2011 þar sem skoðaðar voru 19.7961 innlagnir sýndi fram á tengsl milli 

dánartíðni sjúklinga og mönnunar hjúkrunarfræðinga, en hætta á dauða sjúklinga er talin 

aukast um 2% fyrir hverja vakt þar sem mönnun hjúkrunarfræðinga er ekki næg. Rannsóknin 

sýndi einnig að dánartíðni jókst ef mönnun var léleg og hröð velta var á sjúklingum og 

starfsfólki. Ónóg mönnun eykur álag og hefur áhrif á sjúklinga (Needleman o.fl., 2011).  

Rannsókn sem fól í sér safngreiningu á 96 rannsóknum um áhrif mönnunar 

hjúkrunarfræðinga og afdrif sjúklinga leiddi í ljós að fjölgun um eitt stöðugildi 
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hjúkrunarfræðings hvern dag hafði í för með sér lækkun á spítalatengdri dánartíðni um 9% á 

gjörgæsludeildum, 16% á skurðdeildum og 6% á lyflækningadeildum. Einnig leiddi 

rannsóknin i ljós að betri mönnun hjúkrunarfræðinga minnkar líkur á að sjúklingar hljóti 

óvæntan skaða (Kane, Shamliyan, Mueller, Duval og Wilt, 2007). Margir rannsakendur hafa 

bent á hagrænt gildi þess að hjúkrunarmönnun sé vel skipulögð. Nægjanlega hátt hlutfall 

hjúkrunarfræðinga í heildarmannafla leiðir til þess að sjúklingum farnast betur og því er 

fullnægjandi mönnun mikilvæg frá sjónarhóli aukinna gæða við umönnun sjúklinga. Í ljósi 

færri spítalasýkinga, styttri dvalartíma og björgunar mannslífa hefur bætt mönnun þannig í för 

með sér efnahagslegan ávinning (Dall, Chen, Seilfert, Maddox og Hogan, 2009). Rannsókn 

Aikens o.fl. (2002) um áhrif mönnunar, afdrif sjúklinga og starfsmannaveltu hjúkrunar-

fræðinga leiddi í ljós að dánartíðni sjúklinga jókst að meðaltali um 7% fyrir hvern 

viðbótarsjúkling í umsjá hjúkrunarfræðings. Jafnframt kom fram að fjölgun sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing úr fjórum í sex og úr fjórum í átta leiðir að meðaltali af sér aukningu 

dánartíðni um 14% og 31%. Af þessum niðurstöðum er sú ályktun dregin að væru á öllum 

sjúkrahúsum sex sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing í stað fjögurra sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing má búast við 2,3 fleiri dauðsföllum á hverja 1000 sjúklinga en ella væri og 

8,7 fleiri dauðsföllum á hverja 1000 sjúklinga með fylgikvilla en ella væri. Rannsóknin sýndi 

jafnframt að fyrir hvern sjúkling sem hjúkrunarfræðingar sinntu til viðbótar, jókst hættan á 

kulnun um 23% og hættan á starfsóánægju um 15%. Að auki sýndi rannsóknin að af þeim 

hjúkrunarfræðingum sem haldnir voru mestri kulnun og starfsóánægju höfðu 43% áform um 

að hætta störfum innan 12 mánaða. Aðeins 11% af þeim hjúkrunarfræðingum sem ekki búa 

við kulnun og eru ánægðir í starfi áforma að hætta störfum. Rannsakendur telja það ávinning 

fyrir sjúkrahús að hafa fleiri hjúkrunarfræðinga við störf er því það dregur ekki bara úr 

dánartíðni heldur líka úr starfsmannaveltu. (Aiken o.fl., 2002). 

Rannsókn Shekelle (2013) sýndi að samband er á milli dánartíðni og versnunar á 

sjúkdómsástandi og hlutfalli hjúkrunarfræðinga og sjúklinga á sjúkrahúsi. Í ljósi þessarar 

niðurstöðu er mikilvægt að þess sé gætt að mönnun sé fullnægjandi til að tryggja öryggi 

sjúklinga og koma í veg fyrir ýmsa fylgikvilla sem leitt geta til lengri dvalar á sjúkrahúsi. 

Færri sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing og hátt hlutfall hjúkrunarfræðinga í 

heildarmannafla eru grundvallarþættir til að auka öryggi í heilbrigðisþjónustu (Aiken o.fl., 

2002; Shekelle, 2013).  

Sigrún Gunnarsdóttir o.fl. (2009) gerðu rannsókn meðal 695 hjúkrunarfræðinga á 

Landspítalanum þar sem könnuð voru viðhorf hjúkrunarfræðinga til starfsumhverfis og 

tengsla þeirra við starfsánægju og mat á gæðum hjúkrunar. Niðurstöður sýndu að samskipti, 
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sjálfstæði í starfi, stuðningur stjórnenda og góð mönnun eru þættir sem skipta hvað mestu 

máli fyrir líðan hjúkrunarfræðinga í starfi. Þessir þættir eru lykilatriði til að tryggja gæði í 

vinnu hjúkrunarfræðinga og bæta gæði hjúkrunar. 

Í skýrslunni Stefnumo ̈rkun heilbrigðisyfirvalda í gæðamálum til ársins 2010 kemur fram að 

„góð heilbrigðisþjónusta byggist fyrst og fremst á vel menntuðu og hæfu starfsfólki. Jafnhliða 

verður að tryggja að heilbrigðisþjónustan sé vel skipulo ̈gð, hún búi við góðan húsakost, 

nútímalækningatæki og skilvirkt upplýsingakerfi. Sömuleiðis er mikilsvert að heilbrigðis-

starfsfólki sé skapað nægilega gott vinnuumhverfi þar sem hver og einn fær notið sín.” Þar 

kemur einnig fram að „nauðsynlegur fjo ̈ldi af hæfu heilbrigðisstarfsfólki þarf að vera fyrir hendi 

til að uppfylla þarfir hinna mismunandi sjúklingahópa og stuðla þannig að sem bestri heilsu og 

vellíðan hvers og eins.” Í skýrslunni eru sett fram markmið um að gerð verði mönnunarlíkön 

fyrir stofnanir og meginþætti heilbrigðisþjónustunnar (Velferðarráðuneytið, 2007).  

Heilbrigðistofnanir þurfa á þessum forsendum að setja sér mönnunarviðmið út frá gæða‐

og öryggissjónarmiðum. Manna ber deildir eftir álagi eða hjúkrunarþyngd til að auka öryggi 

og gæði (Embætti landlæknis 2014a).  

2.5.2 Mönnun og RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið 
Eitt af hlutverkum RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfisins er að meta vinnuálag deilda með 

það að markmiði að mönnun  þeirra sé í samræmi við hjúkrunarþarfir sjúklingsins. 

Upplýsingum úr kerfinu er ætlað að skapa færi á að veita stjórnendum rök til að geta séð og 

áætlað mönnunarþörf á hverjum tíma miðað við vinnuálag, daglega áætlunargerð, 

stefnumótun um mönnun og gerð fjárhagsáætlunar (Fagerström og Vainikainen, 2014; 

Gunnar Helgason, 2009; Rainio og Ohinmaa; 2005).  

Mönnun er mismunandi eftir deildum og tekið er mið af stærð þeirra og bráðleika sem er 

mælikvarði á hjúkrunarálagi vegna inniliggjandi sjúklinga. Mönnunaráætlanir á Landspítala 

miðast við leyfðan rúmafjölda. Mikið álag er á lyf- og skurðlækningasviðum Landspítala og 

eru yfirlagnir og rúmanýting oft yfir 100%. Talið er æskileg að rúmanýting eigi ekki að vera 

hærri 85%  til að hægt sé að sinna bráðainnlögnum og gæta að gæða- og öryggissjónarmiðum 

(Landspítali, 2014b). Samkvæmt starfsemisupplýsingum Landspítala fyrir árið 2013 var 

mönnun lyf- og skurðlækningasviðs undir æskilegum mörkum miðað við hjúkrunarþyngd 

(Landspítali, 2013b). Þetta bendir til þess að yfirleitt eru fleiri sjúklingar á sjúkradeild en 

rúmafjöldi segir til um og mönnunaráætlanir gera ráð fyrir. Þar kemur í ljós mikilvægi 

RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfisins og brýnt er að nýta niðurstöður þess til að ákveða 

mönnun deilda. Í úttekt sem Embætti landlæknis gerði á lyflækningasviði Landspítala er bent 
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á að mönnun eigi að vera í samræmi við niðurstöður RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfisins 

og raunverulegan fjölda sjúklinga. Einnig telur embættið jákvætt að mönnun hafi víða verið 

bætt, en þurfi að bæta enn frekar (Embætti landlæknis, 2014c). 

2.5.3 Öryggi í heilbrigðisþjónustu 
Öryggi sjúklinga og starfsfólks er grundvallaratriði í heilbrigðisþjónustu og nýtur vaxandi 

athygli innan heilbrigðiskerfisins. WHO hefur undanfarin ár lagt áherslu á að bæta öryggi 

sjúklinga og gert það að forgangsverkefni. Skilgreining á öryggi sjúklinga er að koma í veg 

fyrir mistök eða óvæntan skaða í heilbrigðisþjónustu (WHO, e.d.b). Eitt af gildum Landspítala 

er öryggi (Landspítali, 2015a.). Öryggi í heilbrigðisþjónustu er nauðsynlegt til að notandi 

þjónustunnar eigi síður á hættu að hljóta skaða af meðferð og annarri þjónustu sem ætlað er að 

bæta heilsu hans eða lífsgæði (Embætti landlæknis, e.d.b).  

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 á sjúklingur rétt á þjónustu sem 

miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. Eitt af helstu 

verkefnum heilbrigðisyfirvalda er að tryggja öryggi, gæði og aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

og samtímis stuðla að sem hagkvæmastri nýtingu þeirra fjármuna sem til ráðstöfunar eru. Á 

grundvelli þessara forsendna er það hlutverk heilbrigðisþjónustunnar að veita íbúum landsins 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita til verndar líkamlegu, 

andlegu og félagslegu heilbrigði (Velferðarráðuneytið, 2007).   

Mikilvægt er að skapa umhverfi í heilbrigðisþjónustu sem er sjúklingamiðað, öruggt og 

hagkvæmt. Gæði þjónustunnar byggjast á því hvernig öryggi sjúklinga er tryggt. Einnig hefur 

mönnun, skipulag og samskipti áhrif á gæði ekki síður en menntun og reynsla. Gæði og 

öryggi í heilbrigðisþjónustu er á sameiginlegri ábyrgð allra sem að málinu koma. Brýnt er því 

að efla öryggi og gæði þjónustunnar með markvissu gæðastarfi með það að markmiði að 

almenningur fái faglega og örugga þjónustu (Embætti landlæknis, e.d.b; Laura Sch. 

Thorsteinsson, 2005). 

Í reglugerð um gæðavísa nr. 1148/2008 segir m.a: „Meginþættir gæða í 

heilbrigðisþjónustu eru öryggi, rétt tímasetning, skilvirk þjónusta, jafnræði, notendamiðuð 

þjónusta og árangursrík þjónusta”. Um öryggi í sömu reglugerð, er sagt „að sjúklingar hljóti 

ekki skaða af þeirri þjónustu sem ætluð er til að bæta heilsu þeirra og lífsgæði”. Markmið 

heilbrigðisþjónustunnar er að auka heilbrigði og vellíðan. Á þessum forsendum er öryggi 

lykilatriði fyrir þá sem veita og þiggja þjónustuna (Ehsani o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt 

að fjöldi hjúkrunarfræðinga, hæfni, reynsla, samskipti og samvinna heilbrigðisstarfsfólks 

hefur áhrif á öryggi heilbrigðisþjónustu (Aiken o.fl., 2012; 2014).  
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2.5.4 Öryggismenning 
Öryggismenning (e. safety culture) grundvallast á sameiginlegum gildum og viðhorfum 

þannig að skipulag og stjórnun leiði til ákveðins vinnulags og atferlis varðandi öryggismál 

innan stofnana. Þar sem góð öryggismenning er fyrir hendi situr öryggi sjúklinga í fyrirrúmi 

og starfsmenn eiga að vera óhræddir við að skrá atvik. Atvikaskráning er hornsteinn 

öryggismenningar. Aðrir grunnþættir eru jákvæð samskipti, samstarf og forysta og staðfest 

ákvörðun  stofnana um að tryggja öryggi. Öryggi byggist jafnframt á að dregnir séu lærdómar 

af atvikum sem upp kunna að koma (Embætti landlæknis, 2014a; Landspítali, 2015a). 

Undanfarin ár hefur Landspítalinn unnið að því að bæta öryggismenningu með það að 

markmiði að bæta skráningu atvika og úrvinnslu þeirra (Landspítali, 2015a). 

2.5.5 Hlutfall milli fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúklinga 
Rætt hefur verið að til að tryggja lágmarksmönnun verði að styðjast við haldbær viðmið. 

Rannsóknir sýna eins og að ofan greinir að góð mönnun hjúkrunarfræðinga dregur úr 

dánartíðni, óvæntum skaða og legutími styttist (Aiken o.fl., 2002; Kane o.fl., 2007; 

Needleman o.fl. 2011). Næg mönnun er einn af lykilþáttum til að tryggja gæði í vinnu 

hjúkrunarfræðinga og grundvallarþáttur til að auka öryggi í heilbrigðisþjónustu (Aiken o.fl., 

2002; Shekelle, 2013). Viktoríuríki í Ástralíu og Kalifornía í Bandaríkjunum hafa farið þá leið 

að fastsetja í lögum hversu mörgum sjúklingum ætlast er til að hver hjúkrunarfræðingur geti 

sinnt (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). Í Viktoríuríki í Ástralíu er miðað við að, að 

lágmarki eigi að vera fimm hjúkrunarfræðingar á hverja 20 sjúklinga á bráðaskurð- og 

lyflækningadeildum (Gerdtz og Nelson, 2007). Sama hlutfall var ákveðið með lögum í Nýja 

Suður Wales í Ástralíu árið 2010. Ávinningur af þessari lagasetningu í Ástralíu hefur verið 

jákvæður hvað varðar vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga og leitt af sér bætta teymisvinnu. Þar 

sem lagasetning af þessu tagi á sér ekki langa sögu þar syðra eru rannsóknir til að kanna áhrif 

hennar skammt á veg komnar (Royal College of Nursing, 2012).  

Í Kaliforníu er hlutfallið einn hjúkrunarfræðingar á hverja fimm sjúklinga á bráðaskurð- 

og lyflækningadeildum. Í kjölfar lagasetningarinnar jókst mönnun hjúkrunar-fræðinga í 

Kaliforníu til muna. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar vestanhafs til að kanna áhrif  

lagasetningarinnar á gæði hjúkrunar en niðurstöður hafa reynst mismunandi. Sumar hafa sýnt 

fram á aukin gæði en aðrar hafa ekki sýnt marktæka breytingu (Mark, Harless, Spetz, Reiter 

og Pink, 2013). Aiken o.fl. 2010 gerðu rannsókn á áhrifum lagasetningar í Kaliforníu og báru 

saman við tvö ríki, Pennsylvaníu og New Jersey, þar sem ekki eru í gildi sambærileg 

lagaákvæði. Rannsóknin náði til 22.336 hjúkrunarfræðinga í tilteknum ríkjum sem unnu á 604 
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bráðasjúkrahúsum. Niðurstöðurnar sýndu minna vinnuálag hjá hjúkrunarfræðingum í 

Kaliforníu en hinum ríkjunum í ljósi þess  að í Kaliforníu voru hjúkrunarfræðingar að 

meðaltali með einum færri sjúkling og tveimur færri þegar kom að skurð -og 

lyflækningadeildum. Kulnun hjúkrunarfræðinga í starfi var minni og starfsánægja meiri hjá 

þeim. Rannsakendur telja að færri sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing skili sér í bættri 

þjónustu og lægri dánartíðni (Aiken o.fl., 2010).  

Almennt sýna rannsóknir að hlutfall hjúkrunarfræðinga í heildarmönnun skilar sér í betri 

þjónustu. Aðalatriðið í þessu efni er að hlutfall hjúkrunarfræðinga á sjúkling sé ákveðið með 

það að markmiði að tryggja öryggi sjúklinga (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). 

2.6 Skráning atvika á vettvangi heilbrigðisþjónustunnar 
Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 ber heilbrigðisstarfsmönnum skylda til 

að skrá öll óvænt atvik. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn skrái þau mistök sem kunna að 

koma upp í meðferð skjólstæðinga sinna. Markmið með allri skráningu er draga lærdóm af 

því sem fer úrskeiðis og koma þannig í veg fyrir frekari mistök og bæta o ̈ryggi 

heilbrigðisþjónustunnar sig (Embætti landlæknis, 2014a). 

2.6.1 Lagareglur og aðrar starfsreglur um skráningu atvika 
Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir:  

Heilbrigðisstofnanir, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem veita 
heilbrigðisþjónustu skulu halda skrá um óvænt atvik í þeim tilgangi að finna skýringar á 
þeim og leita leiða til að tryggja að þau endurtaki sig ekki.  

Með óvæntu atviki er átt við óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur atvik sem valdið 
hafa tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni. 

Í lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 segir: „Heilbrigðisstarfsmönnum sem hlut 

eiga að máli, faglegum yfirmönnum þeirra og öðru starfsfólki heilbrigðisstofnana, eftir því 

sem við á, er skylt að skrá öll óvænt atvik skv. 1. mgr.“ Í sömu lögum er jafnframt kveðið 

skýrt á um tilkynningarskyldu vegna óvæntra atvika. Í tíundu grein laganna er sagt: 

Heilbrigðisstofnunum, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum sem veita 
heilbrigðisþjónustu ber að tilkynna landlækni án tafar um óvænt atvik sem valdið hefur 
eða hefði getað valdið sjúklingi alvarlegu tjóni, svo sem dauða eða varanlegum 
örkumlum. Jafnframt skal upplýsa sjúkling um hið óvænta atvik án ástæðulausra tafa og 
nánustu aðstandendur hans þegar það á við. 

Tilgangur skráningarinnar er að finna skýringar á atvikum, gera þau sýnileg þannig að unnt sé 

að læra af þeim. Markmiðið er að nýta þau til umbóta og koma í veg fyrir að þau endurtaki sig 
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(Embætti landlæknis, 2014a). Á árinu 2013 var tekin í notkun rafræn atvikaskráning í Sögu-

kerfinu sem margar heilbrigðisstofnanir nota (Embætti landlæknis, 2014b). Á Landspítala eru 

óvænt atvik skráð í rafrænt atvikaskráningarkerfi.  

2.6.2 Skráning atvika 
Samkvæmt ársskýrslu Embættis landlæknis (2014b) var heildarfjöldi óvæntra skráðra atvika 

hér á landi 8.565 árið 2013. Ekki hefur verið rannsakaður nákvæmlega fjöldi óvæntra atvika 

hér á landi en áætlað er að atvik verði hjá tíunda hverjum sjúklingi á sjúkrahúsum í Evrópu 

(Embætti landlæknis, 2014a). Ekki er fráleitt að ætla að hið sama eigi við hér á landi. Ef 

þessar tölur eru heimfærðar við aðstæður hér á landi má ætla að á bilinu 50–300 dauðsfo ̈ll 

verði árlega vegna óvæntra atvika (Arnar Birkir Björnsson, 2015; Laura Scheving 

Thorsteinsson, 2010). Mikilvægt er að starfsmenn innan heilbrigðisþjónustunnar skrái öll 

óvænt atvik til að nauðsynleg yfirsýn fáist og traustur grundvöllur skapist til að unnt sé að 

koma veg fyrir hverskyns mistök.  

Eitt einkenni góðrar heilbrigðisþjónustu er að beita markvissum aðgerðum til að koma í 

veg fyrir óvænt atvik. Í lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 eru ákvæði sem leggja 

skráningarskyldu og tilkynningaskyldu á herðar heilbrigðisstarfsfólks og ber þeim sem veita 

heilbrigðisþjónustu að halda skrá um óvænt atvik (Embætti landlæknis, 2014b). Í úttekt sem 

Embætti landlæknis gerði á lyflækningasviði Landspítalans árið 2014 kemur ljós að 

samkvæmt ársskýrslu spítalans og miðað við komur sjúklinga á spítalann áætlað að í heild séu 

skráð um 30% atvika. Þar kemur jafnframt fram að samkvæmt skráningum í atvikaskráninga-

kerfi sjúklinga hefur skráningum ekki fjölgað marktækt á árunum 2011-2013. Undantekning 

frá þessu eru skráningar á atvikum tengdum þjónustunni (Embætti landlæknis, 2014c).  

2.6.3 Skráning lyfjamistaka 
Talið er að atvikaskráning lyfjamistaka sé ábótavant og að hún sé helst gerð þegar atvikið er 

alvarlegt og líkur á að það geti valdið skaða (Helga Bragadóttir o.fl. 2010; Mrayyan o.fl.,  

2007; Ulanimo o.fl., 2007). Raunin er að atvik sem ekki valda miklum skaða eiga sér 

reglulega stað. Án markvissrar skráningar er erfitt að gera sér grein fyrir afleiðingum þeirra 

Að seinka eða sleppa lyfjagjöfum svo dæmi sé tekið er atvik og getur valdið skaða. Af 21 

þúsund atvikaskráningum sem bárust NPSA í Bretlandi (National Patient Safety Agency) frá 

29. september 2005 til 30. júní 2006 höfðu 27 leitt til dauða og 68 til alvarlegs skaða. Til 

þeirra mátti rekja nokkur dauðsföll, a.m.k. tvö eða fleiri, til lyfja, m.a. segavarnalyfja, 

sýklalyfja og insúlíns (National Patient Safety Agency, 2010).  
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Embætti landlæknis kannaði tilkynningar um lyfjamistök sem bárust embættinu á sjö ára 

tímabili. Niðurstöður bentu til þess að rekja mætti eitt til tvö dauðsföll á ári til lyfjamistaka. 

Tíðnin er lægri samanborið við tölur erlendis frá og kann að vera hér um vanskráningu að 

ræða (Sigurður Guðmundsson, 2003). 

Árleg dauðsföll af völdum lyfjamistaka eru ekki mörg og því vandmeðfarið að nota 

prósentutölur á fjöldann. Einnig er um mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða og þær því 

vandmeðfarnar. Samkvæmt 10. gr. laga um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 ber að 

tilkynna öll alvarleg atvik (t.d. dauðsföll vegna lyfjamistaka) til embættisins án tafar. Eins og 

sést í ársskýrslum hafa innan við tíu slík atvik verið tilkynnt á ári síðastliðin ár. Árið 2014 

voru skráð átta óvænt andlát á Landspítalanum. Í árskýrslu Embættis landlæknis 2014 kemur 

einnig fram að atvik tengd lyfjameðferð voru rúmlega 12% af heildarfjölda skráðra atvika árið 

2014 (Embætti landlæknis, 2014b; 2015). Í úttekt Embættis landlæknis á  lyflækningasviði 

Landspítalans kemur fram að á árunum 2011- 2013 bárust embættinu níu tilkynningar um 

alvarleg atvik frá Landspítala. Af þeim voru þrjú andlát. Af þessum níu atvikum áttu tvö sér 

stað á lyflækningasviði (Embætti landlæknis, 2014c).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að lyfjamistök eru algengari en tölur segja til (Mrayyan o.fl., 

2007; Helga Bragadóttir o.fl., 2010). Enda þótt rannsóknir gefi til kynna að skráning 

lyfjamistaka hjá hjúkrunarfræðingum sé lægri en eiginleg tíðni lyfjamistaka (Joolaee, 

Hajibebaee, Peyrovi, Haghani og Bahrani, 2011) er hinn mikli munur á skráðum tilfellum og 

raunverulegum atvikum sem fram kemur í rannsóknum alvarlegt umhugsunarefni. Þetta á ekki 

síst við í ljósi þess að hjúkrunarfræðingar telji að lyfjamistök væru í einungis 25% tilfella 

skráð í atvikaskýrslur. Samkvæmt bandarískri rannsókn telja aðeins 3,5% hjúkrunarfræðinga 

að öll lyfjamistök ætti að skrá í skýrslu (Mrayyan o.fl., 2007). Margar rannsóknir sýna að 

lyfjamistök eru vanskráð og eru taldar margar ástæður fyrir því (Mrayyan o.fl., 2007; 

Ulanimo o.fl., 2007). Í rannsókn Mrayyans o.fl. (2007) meðal 799 hjúkrunarfræðinga töldu 

42,1% (N=696) hjúkrunarfræðinga að lyfjamistök væru skráð. Ástæða fyrir því að lyfjamistök 

eru ekki skráð er talin vera hræðsla við viðbro ̈gð bæði samstarfsmanna og yfirmanna, skömm 

og sjálfsásökun, að telja mistökin ekki nægilega alvarleg til að skrá þau og tímaskortur. Í 

rannsókn Strattons o.fl. (2004) töldu 67% hjúkrunarfræðinga á barnadeild að lyfjamistök væru 

skráð og 56% á fullorðinsdeild. Ástæða fyrir vanskráningu var hræðsla við afleiðingarnar og 

ótti við að stjórnendur einblíndu á hjúkrunarfræðinginn frekar en kerfið sjálft. Í rannsókn 

Mayos og Duncan (2004) töldu 45,5% hjúkrunarfræðinga að lyfjamistök væru skráð. Ástæða 

fyrir því að lyfjamistök væru ekki skráð var talin vera hræðsla við viðbrögð stjórnenda 

(76.9%), hræðsla við viðbrögð vinnufélaga (61,4%) og að atvikið væri ekki nógu alvarlegt 
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(52,9%). Rannsókn Sheu o.fl. (2007) sýndi að 62,5% svarenda telja að lyfjamistök væru 

skráð. Í rannsókn sem BS.-nemendur í Háskóla Íslands gerðu meðal hjúkrunarfræðinga kom í 

ljós að 78% hjúkrunarfræðinga ho ̈fðu tilkynnt um atvik en aðeins 42% höfðu skráð það 

formlega (Anna White o.fl., 2006).  

Mikilvægt er að skrá lyfjamistök og gera skráninguna aðgengilega fyrir starfsfólk til að 

auka sýnileika þeirra. Skráning lyfjamistaka er ein af forsendum þess að koma í veg fyrir þau 

(Mayo og Duncan, 2004; Mrayyans o.fl., 2007). Mrayyan o.fl. (2007) lýsa því áliti að 

skekkjur í skráningu lyfjamistaka séu meðal helstu viðfangsefna í heilbrigðismálum um 

þessar mundir. Telja þeir  mikilvægt að aðgerðir til að fyrirbyggja lyfjamistök séu byggðar á 

réttri skráningu þeirra. Nauðsynlegt er að stjórnendur hvetji starfsmenn til að skrá lyfjamistök. 

Leggja ber áherslu á að ekki er verið að leita sökudólga. Markmiðið er að safna upplýsingum 

sem eru verðmætar að því leyti að þær gera betur kleift að sjá hvað fer úrskeiðis. Með betri 

skráningu er hægt að greina gögnin til hlítar og finna leiðir til úrbóta með það að markmiði að 

koma í veg fyrir lyfjamistök (Ehsani o.fl., 2013; Kohn o.fl., 2000; Mrayyan o.fl., 2007; 

Ulanimo o.fl., 2007).  

2.6.4 Staðan á Íslandi 
Eins og áður segir hafa fáar rannsóknir verið gerðar á lyfjamistökum hér á landi. Ekki er því 

ljóst hve algeng þau eru meðal hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður tveggja rannsókna sem gerðar 

hafa verið hérlendis benda til að yfir helmingur hjúkrunarfræðinga telji sig hafa gert 

lyfjamistök einhvern tíma á starfsferlinum (Ann-Merethe Jakobsen o.fl., 2003; Anna White 

o.fl., 2006). Tölur í ársskýrslu frá Embætti landlæknis sýna að árið 2011 voru gerð 618 

lyfjamistök hér á landi. Þar af  voru 448 á Landspítala. Árið 2012 þegar 759 skráð lyfjamistök 

voru skráð hér á landi voru 490 skráð á Landspítala. Árið 2013 voru 1.034 skráð lyfjamistök 

hér á landi, þar af 557 á Landspítala. Árið 2014 eru skráð lyfjamistök á Landspítala 529, en á 

öllu landinu voru þau 996 (Embætti landlæknis, 2011; 2012; 2013; 2014b). Samkvæmt 

starfsemisupplýsingum Landspítala frá desember  (2015b) eru mistök tengd lyfjameðferð 490 

frá janúar til desember 2015. Algengustu mistök sem skráð eru á Landspítala tengjast lyfjum 

og lyfjagjöfum (Landspítali, 2015c).  

Rannsókn sem Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir (2012) gerðu á truflunum á 

starfsvettvangi á Landspítala, benda til að vinna hjúkrunarfræðinga sé iðulega rofin meðan á 

lyfjaumsýslu stendur. Þessar vísbendingar gefa til kynna að hjúkrunarfræðingar verði fyrir 

miklum truflunum í starfi sem leiðir til aukins álags en algengustu orsakir lyfjamistaka eru 



   53 

einmitt raktar til þess þáttar. Mikilvægt er því að rannsaka algengi og orsakir lyfjamistaka hér 

á landi.  

Starfsumhverfi á Landspítala hefur breyst í kjölfar efnahagskreppunar 2008. Gripið hefur 

verið til mikillar hagræðingar og síðan 2007 hefur Landspítali þurft að hagræða í rekstri um 

ríflega 20% (Landspítali, 2014c). Legurýmum hefur fækkað en sjúklingum hefur fjölgað. 

Samkvæmt starfsemisupplýsingum Landspítala undanfarin ár var fjöldi starfsmanna 5.147 

árið 2008 en árið 2012 var hann 4.670. Starfsmönnum hefur fjölgað eftir það og bætt hefur 

verið í mannafla. Fjöldi starfsmanna var kominn í 4.875 árið 2014, en sú tala nær ekki fjölda 

starfsmanna árið 2008. Fjöldi rúma árið 2008 var 788 en fækkaði í 649 árið 2012 og var árið 

2014 kominn í 674 (Landspítali, 2012; 2013ab; 2014a). 

Meðallegutími sjúklinga árið 2008 var 8,1 dagar, árið 2012 var hann 7,8 og 8,2 dagar árið 

2014. Að auki var meðalhjúkrunarþyngd sjúklinga árið 2013 á legudeildum lyflækninga- og 

skurðlækningasviða 13,3 sem sýnir að langflestir sjúklingar voru í flokki III í RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu. Þessi flokkur í kerfinu sýnir meira en meðalþörf fyrir hjúkrun. 

Meðalhjúkrunarþyngdin hefur aukist síðan þá og er komin í 14,6 samkvæmt 

starfsemisupplýsingum árið 2014, en á því ári er bráðaöldrunardeild einnig talin með í þessum 

tölum (Landspítali, 2012; 2013ab; 2014a). 

Þrátt fyrir aukna þekkingu á þessu sviði eru fáar rannsóknir til um efnið hér á landi og 

engar, svo kunnugt sé, sem fjalla um tengslin milli fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt og gæða 

og öryggis heilbrigðisþjónustu. Í þessu ljósi er fullt tilefni til að kanna hvort samband sé á 

milli vinnuálags, mönnunar og lyfjamistaka. 

2.7 Samantekt  
Lyfjamistök eru talin vera ein af algengustu mistökum í heilbrigðisþjónustu. Algengast er að 

lyfjamistök séu gerð af hjúkrunarfræðingum enda er lyfjagjöf til sjúklinga í þeirra höndum. 

Flest lyfjamistök hafa lítil sem engin áhrif en sum geta haft alvarlegar afleiðingar. Helstu 

orsakir lyfjamistaka eru m.a. truflanir og vinnuálag. Þættir eins og ónóg mönnun, vinnutími 

ófullnægjandi vinnureglur, þreyta og tímaskortur skapa meira álag og eykur líkur á 

lyfjamistökum.  

Vinnuálag hefur aukist innan heilbrigðisþjónustunnar undanfarin ár. Þetta getur haft áhrif 

á gæði og öryggi. Rannsóknir sýna að fjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt hefur áhrif á meðferð 

sjúklinga, atvik og legutíma. Betri mönnun skilar sér í öruggari þjónustu, styttri legutíma og 

bættum hag sjúklinga. Á þeim forsendum er mikilvægt er að skapa umhverfi í 

heilbrigðisþjónustu með gæði og öryggi að leiðarljósi og hagsmuni þeirra sem veita og þiggja 
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þjónustuna. Hafa verður í huga að þegar til langs tíma er litið er það ávinningur fyrir 

heilbrigðisþjónustuna að mönnun sé fullnægjandi. 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lögum um landlækni og lýðheilsu  nr. 

41/2007 er kveðið á um að starfsfólki heilbrigðisstofnana sé skylt að skrá öll óvænt atvik. Í 

sömu lögum er jafnframt kveðið skýrt á um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsmanna vegna 

óvæntra atvika. Rannsóknir sýna að lyfjamistök eru algengari en tölur gefa til kynna. 

Rannsóknir sýna þannig að lyfjamistök eru vanskráð. Mikilvægt er að skrá lyfjamistök til að 

unnt sé að læra af mistökum og koma í veg fyrir þau. Á þeim forsendum er mikilvægt að 

rannsaka hvaða þættir í umhverfi heilbrigðisþjónustunnnar fara úrskeiðis með það að 

markmiði að bæta vinnulag við lyfjaumsýslu. 
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla er aðferðafræði rannsóknar lýst og hvaða rannsóknarsnið varð fyrir valinu. 

Fjallað verður um rannsóknarsniðið, hvernig valið var í úrtakið og hvernig gagnasöfnunin fór 

fram. Í lokin verður fjallað um hvernig úrvinnslu gagna var háttað ásamt þeim tölfræðiprófum 

sem notuð voru.  

3.1 Rannsóknaraðferð 
Rannsóknin var megindleg, afturvirk, lýsandi sambandsrannsókn (fylgnirannsókn), sem 

byggist á upplýsingum úr atvikaskrá og RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu. Lýsandi 

sambandsrannsóknir eru kerfisbundnar rannsóknir á tengslum milli tveggja eða fleiri breyta. 

Þá er kannað hvort samband sé á milli mismunandi þátta innan sama hóps (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Afturvirkt rannsóknarsnið þykir hentugt þegar leitast er við að athuga, lýsa 

og skjalfesta fyrirbæri eins og þau koma fyrir og til að lýsa tengslum milli breyta frekar en 

gefa til kynna orsakasamhengi (Polit og Beck, 2012). Afturvirkar rannsóknir eru byggðar á 

upplýsingum sem þegar hafa verið skráðar. Meðal helstu kosta við þessa aðferð er að byggt er 

á gögnum sem liggja fyrir, framkvæmd er tiltölulega ódýr og aðgengi að gögnum yfirleitt 

auðvelt, auk þess sem aðferðin gefur möguleika á að skoða fyrirbæri eins og þau koma fyrir 

við eðlilegar aðstæður (Laufey Tryggvadóttir, 2013; Polit og Beck, 2012).  

3.2 Úrtak og þýði 
Þýði rannsóknarinnar voru öll skráð lyfjamistök á legudeildum lyf- og skurðlækninga 

Landspítala árin 2012 og 2013 þar sem RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið er í notkun. 

Unnið var með gögn úr öllu þýðinu svo úrtakið fellur saman við þýðið í þessari rannsókn. 

Þetta voru sex legudeildir innan skurðlækningasviðs og átta legudeildir innan 

lyflækningasviðs en þessi svið eru þau stærstu og umfangsmestu innan sjúkrahússins. 

Viðfangsefni sem þessar deildir sinna eru bæði almenn og sérhæfð þjónusta á heilsufars-

vandamálum landsmanna. Gripið hefur verið til mikillar hagræðingar innan Landspítala í 

kjölfar efnahagskreppunnar. Þetta hefur gert það að verkum að starfsumhverfið þar hefur 

breyst eins og áður hefur komið fram (Landspítali, 2012). Í þessu ljósi var fullt tilefni til að 

kanna hvort samband sé á milli vinnuálags, mönnunar og lyfjamistaka.  
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3.3 Breytur 
Í megindlegum rannsóknum er hugtakið breyta notað yfir það fyrirbæri sem rannsakað er og 

getur haft breytilegt gildi (Amalía Björnsdóttir, 2013). Upplýsingarnar sem leitað var eftir til 

að svara rannsóknarspurningum voru skilgreindar sem breytur.  

Þær voru eftirfarandi: 

x Hjúkrunarstig: Hjúkrunarstig sem reiknuð eru daglega með RAFAELA  sjúklinga-

flokkunarkerfinu. Hjúkrunarstig nær yfir metna hjúkrunarþörf sjúklinga og er 

umbreytt í stigafjölda með tölugildi frá 6 til 24. Stigunum er ætlað að sýna álag og 

stigvaxandi hjúkrun á hvern starfsmann þannig að eftir því sem stigin hækka er álag 

á starfsfólk meira.  

x Æskilegt hjúkrunarstig: Fundið er út hvert er æskilegt viðmið er fyrir hverja og eina 

deild sem á að lýsa því vinnuumfangi sem æskilegt er talið fyrir hvern 

hjúkrunarfræðing og sjúkraliða á hlutaðeigandi deild. 

x Lyfjamistök: Fjöldi skráðra lyfjamistaka í atvikaskráningu. 

x Fjöldi starfsmanna á vakt: Fjöldi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða þá daga sem 

lyfjamistök voru skráð. 

x Fjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt: Fjöldi hjúkrunarfræðinga þá daga sem lyfjamistök 

voru skráð. 

x Fjöldi sjúklinga: Fjöldi sjúklinga á deildum þegar lyfjamistök voru skráð. 

x Mánuðir: Mánuðir á árunum 2012 og 2013. 

x Ár: Almanaksár áranna 2012 og 2013 sem nær frá 1. janúar-31. desember.  

x Dagar: Vikudagarnir sjö. 

x Legudeildir: Átta legudeildir innan lyflækningasviðs Landspítala og sex legudeildir 

innan skurðlækningasviðs Landspítala á árunum 2012 og 2013. 

x Tegund vakar: Morgunvakt, kvöldvakt og næturvakt. 

3.4 Framkvæmd rannsóknar  
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í september 2014. Gögnin sem fengin voru í 

rannsókninni voru öll á tölulegu formi og var aflað hjá hagdeild Landspítalans. Unnið var 

með gögn úr atvikaskrá Landspítala árin 2012 og 2013 þar sem lyfjamistök eru skráð, og 

sjúklingaflokkunarkerfið RAFAELA sem sýnir hjúkrunarþyngd og fjölda starfsmanna á vakt. 

Búin voru til alls þrjú gagnasöfn í Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS útgáfa 

23) og Excel.  
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Gagnasafn 1 inniheldur breyturnar lyfjamistök, deildir, mánuði og ár. Gagnasafn 2 

inniheldur gögn úr RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu, hjúkrunarstig og fjölda starfsmanna 

á vakt. Gagnasafn 3 var sett saman úr gagnasöfnum 1 og 2. Í því voru breyturnar lyfjamistök, 

fjöldi starfsmanna á vakt tegund vaktar og hjúkrunarstig. Í hverju gagnasafni fyrir sig voru 

breytur skilgreindar og bornar saman til að kanna hvort gögnin styðji að samband sé á milli 

þeirra með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram, sjá töflu 3. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningum var unnið með gagnasafn 1 og 3 enda hafði 

gagnasafn 2 lokið sínu hlutverki þegar gögn úr því voru flutt í gagnasafn 3.  

Tafla 3. Rannsóknarspurningar, breytur og gagnasafn 

Rannsóknarspurningar Gagnasafn og breytur  

1). Hver er fjöldi og eðli (tegundir, orsakir og afleiðingar) 
skráðra lyfjamistaka á dag, á vakt, eftir deildum, mánuðum 
og vikudögum á lyf- og skurðlækningadeildum Landspítala 
árin 2012 og 2013? 

Gagnasafn, 1:  
Lyfjamistök 
Legudeildir 
Vikudagar 
Mánuðir 
Ár 

2). Hver var fjöldi sjúklinga, fjöldi starfsmanna á vakt og hver 
var tegund vakta þá daga sem skráð lyfjamistök áttu sér stað á 
lyf- og skurðlækningadeildum árin 2012 og 2013 miðað við 
æskilegt hjúkrunarstig?  

Gagnasafn 3: 
Lyfjamistök 
Fjöldi starfsmanna 
Fjöldi hjúkrunarfræðinga 
Hjúkrunarstig 
Æskilegt hjúkrunarstig 
Tegund vakta 
Fjöldi sjúklinga 

3). Hver voru mæld hjúkrunarstig á þeim deildum og á þeim 
dögum þegar lyfjamistök voru skráð á lyf- og 
skurðlækningadeildum Landspítala árin 2012 og 2013? Var 
hjúkrunarstigin hærra eða lægra en æskilegt hjúkrunarstig 

Gagnasafn 3 
Hjúkrunarstig 
Æskilegt hjúkrunarstig 
Lyfjamistök 

4). Eru tengsl á milli lyfjamistaka og fjölda starfsmanna á skurð- 
og lyflækningadeildum miðað við hjúkrunarstig? 

Gagnasafn 3 
Lyfjamistök 
Fjöldi starfsmanna 

3.5 Úrvinnsla gagna 
Gagnasafn 1 var lagt til grundvallar þegar kannaður var fjöldi og eðli lyfjamistaka sem alls 

reyndust 471 að tölu. Einnig var kannaður fjöldi sjúklinga og starfsmanna þá daga sem lyfja-

mistök áttu sér stað. Gögn úr gagnasafni 2 úr RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu sem sýndi 

hjúkrunarþyngd og fjölda starfsmanna alla daga árin 2012-2013 voru notuð til að gera saman-

burð á lyfjamistökum við hjúkrunarstig og fjölda starfsmanna á vakt voru notuð, sjá mynd 1. 

 



58 

Næsta skref í greiningu gagna var að skoða hvern dag og athuga hvert mælt hjúkrunarstig 

var og hlutfall flokkaðra sjúklinga. Þetta var gert til að uppfylla skilyrði sem sett voru til að 

leyfi framkvæmdastjórnar hjúkrunar fengist til að nota umrædd gögn (sjá fylgiskjal nr. 1). 

Skilyrðið var að til að gögnin gæfu fullnægjandi mynd af hjúkrunarþyngd og álagi deilda 

þyrfti hlutfall flokkaðra sjúklinga á deildinni að vera a.m.k. 85-90% a.m.k. 70% daga 

mánaðarins. Ef þetta skilyrði var ekki uppfyllt var viðkomandi mánuður fyrir viðkomandi 

deild tekinn úr gögnunum. Til að uppfylla þessi skilyrði þurfti að vinsa úr gögnunum þá daga 

sem ekki fullnægðu tilgreindu hlutfalli. Til að tryggja örugga framkvæmd var við úrvinnslu 

gagna miðað við 85% hlutfall flokkaðra sjúklinga. Gögnin sem þannig voru fengin mynduðu 

gagnasafn 3 en að þessu gerðu varð heildarfjöldi skráðra lyfjamistaka sem unnið var með 345, 

sjá mynd 2. Féllu með þessu úr gögnunum um 26% skráðra lyfjamistaka. Hlutfallslega féllu 

úr gögnum 11% skráðra lyfjamistaka á lyflækningadeildum og 51% á skurðlækningadeildum. 

Einnig var haft til hliðsjónar mönnunarmódel frá mannauðsráðgjöfum á lyf- og 

skurðlækningasviði með það að markmiði að bera saman breyturnar fjölda starfsmanna og 

æskilegt hjúkrunarstig.  

Við úrvinnslu gagna var SPSS forritið notað ásamt Excel. Þar voru gögnin flokkuð til að 

greina upplýsingar á mismunandi hátt og notuð lýsandi tölfræði til að varpa ljósi á 

niðurstöðurnar og fá innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar. Með SPSS voru reiknuð út spönn, 

meðaltöl og staðalfrávik, tíðnidreifing og hlutföll. Fylgni milli breyta var reiknuð eftir 

atvikum og beitt tölfræðiprófunum til að kanna marktækni hennar. Niðurstöður eru birtar í 

töflum, myndum og texta.  

Mynd 1. Yfirlit yfir gagnasafn 1 og 2 

Gagnasafn 1 
Skrá um um 

lyfjamistök 2012-2013, 
alls 471 að tölu 

Gagnasafn 2 

Gögn úr RAFAELA-

sjúklingaflokkunarkerfinu um hjúkrunarþyngd 

og fjölda starfsmanna á vakt alla daga árin 

2012-2013 
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Mynd 2. Gagnasöfnum 1 og 2 steypt saman í gagnasafn 3 

3.6 Siðfræði rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S7084/2014) (sjá 

fylgiskjal nr. 4). Samþykkis framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdarstjóra lækninga á 

Landspítala og var aflað og fengið var leyfi frá siðanefnd Landspítala (nr. 38/2014) (sjá 

fylgiskjöl nr. 1, 2 og 3). Gögnin sem notuð voru í rannsókninni innihéldu engar persónulegar 

upplýsingar og ekki hægt að tengja þau við starfsmenn eða sjúklinga. Gögn frá RAFAELA 

sýna fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á hverri vakt og tengjast ekki við nein nöfn.  

Rannsókn á lyfjamistökum á skurð- og 
lyflækningadeildum á LSH á árunum 2012-

2013 

Gagnasafn 2 

Gögn úr RAFAELA-

sjúklingaflokkunarkerfið sem sýnir 

hjúkrunarþyngd og fjölda starfsmanna á vakt 

Gagnasafn 1 
Skrá um lyfjamistök alls 

471 
Rannsóknarspurningu nr. 1 

svarað 

Gagnasafn 3 
Samsett gagnasafn. Heildarfjöldi 

lyfjamistaka N=345  
Rannsóknarspurningum nr. 2, 3 og 4 

svarað 

Gagnasafn 1 tekið og borið saman við gagnasafn 2 þá daga 
sem lyfjamistök voru skráð. Til að uppfylla skilyrði þarf hlutfall 

flokkaðra sjúklinga að vera a.m.k. 85-90% á dag 70% daga í 
mánuðinum. Þeir dagar og mánuðir  þar sem lyfjamistök urðu og 

uppfylltu ekki þessi skilyrði voru teknir út úr gagnasafninu  





   61 

4 Niðurstöður 
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningum verður 

svarað hverri fyrir sig og þær settar fram. Niðurstöður verða sýndar í töflum og myndum. 

4.1 Lýsing á úrtaki og bakgrunnsupplýsingar 
Úrtak rannsóknarinnar eru skráð lyfjamistök frá sex legudeildum skurðlækninga og átta 

legudeildum lyflækninga árin 2012 og 2013 ásamt hjúkrunarstigum úr RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu og fjölda starfsmanna á vakt. Legudeildum innan lyf- og 

skurðlækninga voru gefin dulnefni svo að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

deilda. Til að vinna úr gögnunum voru gagnasafn 1 og 3 notuð til að kanna fjölda lyfjamistaka 

og hvort samband er á milli lyfjamistaka, mönnunar og vinnuálags innan lyflækninga- og 

skurðlækningadeilda  á Landspítala. Heildarfjöldi skráðra lyfjamistaka úr gagnasafni 1 á 

lyflækninga- og skurðlækningadeildum á þessum árum var 471, sjá töflu 4.  

Tafla 4.  Gagnasafn 1. Heildarfjöldi skráðra lyfjamistaka á lyflækninga- og 
skurðlækningadeildum 2012 og 2013 

Klínískar deildir Lyfjamistök 

Lyflækningadeildir 285 

Skurðlækningadeildir 186 

Samtals 471 

Lítil dreifing var á fjölda lyfjamistaka í báðum gagnasöfnunum eins og sjá má á töflu 5. Í 

báðum gagnasöfnum var fjöldi lyfjamistaka frá einum og upp í 6. Mesti fjöldi lyfjamistaka í 

báðum gagnasöfnun var sex á dag. 

Tafla 5.  Heildarfjöldi  skráðra lyfjamistaka og dreifing í gagnasöfnum 1 og 3 árin 2012-2013 

Gagnasöfn Heildarfjöldi lyfjamistaka Fæst lyfjamistök á dag Flest lyfjamistök á dag 

Gagnasafn 1 471 1 6 

Gagnasafn 3 345 1 6 

4.2 Rannsóknarspurning 1 
Í rannsóknarspurningu 1 er spurt að því hver er fjöldi og eðli (tegundir, orsakir og afleiðingar) 

skráðra lyfjamistaka á dag, á vakt, eftir deildum, mánuðum og vikudögum á lyf - og 
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skurðlækningadeildum Landspítala árin 2012 og 2013? Niðurstöðum og svörum við þessari 

spurningu er skipt niður í nokkrar undirkafla og fyrst fjallað um fjölda skráðra lyfjamistaka. 

4.2.1 Fjöldi skráðra lyfjamistaka 
Samkvæmt starfsemisupplýsingum Landspítala árið 2012 og ársskýrslu Embætti landlæknis 

árið 2013 voru samtals gerð 1047 lyfjamistök á Landspítala á árunum 2012-2013. Þar af voru 

gerð 471 lyfjamistök á legudeildum lyf- og skurðlækninga. Ef borið er saman við lyfjamistök 

á  Landspítala í heild sést að lyfjamistök á lyf- og skurðlækningadeildum voru 45% af öllum 

lyfjamistökum á spítalanum árin 2012 og 2013, sjá mynd 3.  

Mynd 3.  Hlutfall lyfjamistaka á Landspítala árin 2012 og 2013 

4.2.2 Lyfjamistök árið 2012 og 2013 
Árið 2012 voru gerð 208 lyfjamistök á legudeildum lyf- og skurðlækninga og 263 árið 2013, 

sjá töflu 6. Fjölgun lyfjamistaka á milli ára nemur 26%. 

Tafla 6.  Fjöldi lyfjamistaka á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

Ár Lyfjamistök % 

2012 208 44,2 

2013 263 55,8 

Samtals 471 100 
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4.2.3 Fjöldi skráðra lyfjamistaka á dag  
Tafla 7 sýnir fjölda lyfjamistaka á dag. Algengast var að gerð væru ein lyfjamistök á dag eða í 

230 tilfellum. Mesti fjöldi mistaka á einum degi reyndust vera sex, sem gerðist í tvö skipti. 

Tafla 7.  Dreifing lyfjamistaka eftir fjölda á dag á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 
2012-2013 

Dreifing lyfjamistaka 2012-2013 Samanlagður fjöldi % 

Eitt á dag 230 49 

Tvö á dag 130 28 

Þrjú á dag 69 15 

Fjögur á dag 20 4 

Fimm á dag 10 2 

Sex á dag 12 2 

Samtals 471 100 

4.2.4 Fjöldi skráðra lyfjamistaka á vakt   
Ef skoðað var hversu mörg lyfjamistök voru gerð á vakt sést að fjöldi þeirra var á bilinu eitt til 

fimm. Algengast var að gerð væru ein lyfjamistök á vakt eða í 408 tilfellum. Eitt dæmi er um 

að gerð hafi verið fjögur lyfjamistök á einni vakt og í öðru tilfelli fimm lyfjamistök á einni og 

sömu vaktinni (tafla 8). 

Tafla 8.  Dreifing lyfjamistaka eftir fjölda á vakt á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 
2012-2013 

Dreifing lyfjamistaka á vakt 2012-2013 Samanlagður fjöldi % 

Eitt á vakt 408 87 

Tvö á vakt 42 9 

Þrjú á vakt 12 2 

Fjögur á vakt 4 1 

Fimm á vakt 5 1 

Samtals 471 100 

4.2.5 Lyfjamistök eftir deildum 
Tafla 9 sýnir hvernig skráð lyfjamistök skiptust eftir lyf- og skurðlækningadeildum árin 2012 

og 2013. Fleiri lyfjamistök voru skráð á lyflækningadeildum eða 113 tilfelli árið 2012 og 172 

tilfelli árið 2013.  
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Tafla 9.  Skipting lyfjamistaka milli lyf- og skurðlækningadeilda 2012-2013 

Deildir 2012 2013 

Lyflækningadeildir 113 172 

Skurðlækningadeildir 95 91 

Samtals 208 263 

Mynd 4 sýnir fjölda skráðra lyfjamistaka eftir deildum árin 2012 og 2013. Eins og sjá má var 

mikill munur á milli deilda. Flest skráð lyfjamistök árið 2012 voru á skurðdeild 1 eða 45 

tilfelli og á lyfjadeild 8 eða 28 tilfelli. Árið 2013 voru flest lyfjamistök skráð á lyfjadeild 2 

eða 58 tilfelli og lyfjadeild 3, þar sem voru 47 tilfelli. Fæstu lyfjamistökin árin 2012 voru á 

lyfjadeild 4 eða fimm tilfelli. Árið 2013 voru skurðdeild 2 og lyfjadeild 6 með fæstu 

lyfjamistökin eða þrjú tilfelli. Skráðum lyfjamistökum fjölgar milli ára á nokkrum deildum. 

Eins er dæmi um fækkun milli ára. Dæmi um það er fækkun á lyfjadeild 6 úr tíu 

lyfjamistökum í þrjú sem þýðir að skráðum lyfjamistökum hafi fækkað um 70% milli ára. 

Annað dæmi um umtalsverðar breytingar milli ára er lyfjadeild 2 þar sem veruleg fjölgun 

skráðra lyfjamistaka varð milli áranna 2012 og 2013 eða úr 24 í 58 sem svarar til 141% 

aukningar milli ára. 

Mynd 4.  Fjöldi lyfjamistaka eftir lyfja- og skurðdeildum árin 2012-2013 
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4.2.6 Lyfjamistök eftir mánuðum árið 2012-2013 
Hér er hlutfall lyfjamistaka skoðað eftir mánuðum á tilgreindum árum. Tekið skal fram að 

suma daga voru gerð fleiri en ein lyfjamistök á dag. Eins og sést á mynd 5 var hlutfall daga 

langhæst í maí bæði árin eða 65% (n=20) og því næst í júní 2012, 63% (n=19) og 53% 2012 í 

september og apríl (n=16). Árið 2013 er næstmestur fjöldi daga og hlutfall í mars og október 

eða 52% (n=16). Hlutfall lyfjamistaka er mismunandi á milli mánaða árið 2012 og 2013. Í 

mars 2012 fór hlutfall daga úr 42% árið 2012 í 52% árið 2013. Í febrúar 2012 er hlutfall daga 

50% en fer niður í 39% árið 2013. Ef rýnt er nánar í hlutfall daga í janúar 2012 er hlutfall 

daga þar sem fram koma lyfjamistök 35%. Í 65% af dögum mánaðarins voru engin 

lyfjamistök gerð. Í september  2012 er hlutföll daga 53% og 47% daga voru engin lyfjamistök 

gerð. Í maí bæði árin er hlutfall daga þar sem engin lyfjamistök voru gerð 35%. 

Mynd 5.  Hlutfall daga í mánuði þar sem fram koma lyfjamistök á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga árin 2012-2013 

Mynd 6 sýnir fjölda lyfjamistaka eftir mánuðum og árum árin 2012 og 2013. Umtalsverðra 

sveiflna gætir í fjölda skráningu lyfjamistaka milli mánaða. Mesti fjöldi lyfjamistaka á 

mánuði var 33 og minnsti var 10, spönnin var 23 og meðaltalið var 19,6. Eins sést að mestur 

fjöldi var í maí bæði árin 2012 og 2013 eða 30 og 33 tilfelli. Næst mestur fjöldi var í 

nóvember eða 23. Í mars 2012 var fjöldi skráðra lyfjamistaka 15 en 32 ári seinna, sem þýðir 

að skráningum hafi fjölgað um 113%. Í október árið 2012 voru gerð 14 lyfjamistök en 25 ári 
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seinna, sem er fjölgun upp á 79%. Hinsvegar í nóvember árið 2012 voru skráð 23 lyfjamistök 

en fækkaði í 14 í nóvember 2013, sem fól í sér sem næst 40% fækkun milli ára. Fæst voru 

skráð lyfjamistök í ágúst bæði árin eða 10 árið 2012 og 11 í ágúst árið eftir. 

Mynd 6.  Fjöldi lyfjamistaka eftir mánuðum og árum á legudeildum lyf- og skurðlækninga 
árin 2012-2013  

4.2.7 Lyfjamistök eftir vikudegi  
Á mynd 7 er sýnt á hvaða vikudegi lyfjamistökin urðu árin 2012 og 2013. Fæst lyfjamistök 

voru gerð á laugardögum eða í 41 tilfelli og sunnudögum voru þau 48. Flest lyfjamistök voru 

gerð á þriðjudögum eða 85 tilfelli og fimmtudögum 83. 

Mynd 7.  Fjöldi lyfjamistaka eftir vikudögum á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013
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Ef skoðað er hvernig lyfjamistök flokkast eftir deildum og vikudögum voru flest lyfjamistök á 

þriðjudögum á lyfjadeild 2 eða í 19 tilvikum. Á skurðdeild 1 voru þau 18. Á fimmtudögum 

voru flest lyfjamistök á lyfjadeild 8 eða í 12 tilvikum. Á lyfjadeild 2 og skurðdeild 1 voru þau 

11, sjá mynd 8. 

Mynd 8.  Fjöldi lyfjamistaka á lyfja- og skurðdeildum eftir vikudögum árin 2012-2013 

4.2.8 Eðli lyfjamistaka. Flokkað í tegundir, orsakir og afleiðingar 
Skráðar tegundir lyfjamistaka 

Niðurstöður sýna að algengt var að eðli eða orsakir mistaka væru ekki skráð. Af 471 tilfelli 

voru í 221 tilfella skráð tegund lyfjamistaka en í 250 tilfellum var þetta atriði ekki skráð. 

Algengasta tegund lyfjamistaka var að sjúklingur fékk lyf annars sjúklings  eða í 27,6%  

tilfella. Í 18,1% tilfella var lyf ekki gefið og í 0,5% tilfella var lyfjablöndun röng. Á mynd 9 

má sjá yfirlit yfir tegundir skráðra lyfjamistaka. 

Þegar skoðaðar voru tegundir lyfjamistaka og fjölda eftir deildum sýnir tafla 10 að á 

lyfjadeild 8 voru 12 tilvik þar sem sjúklingur fékk lyf annars sjúklings, í sex skipti var lyf ekki 

gefið og í önnur sex skipti var rangur skammtur gefinn. Á lyfjadeild 2 voru lyf gefin á röngum 

tíma í 16 skipti, í 11 skipti var lyf ekki gefið og í níu skipti rangt lyf gefið. Í níu tilfellum var 

sjúklingi gefið lyf annars sjúklings. Á lyfjadeild 3 fékk sjúklingur í átta skipti lyf annars 

sjúklings og í sex skipti rangan skammt.  
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Mynd 9.  Tegundir skráðra lyfjamistaka á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

Tafla 10.  Tegundir skráðra lyfjamistaka flokkuð eftir lyfja- og skurðdeildum árin 2012-2013 
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Lyfjadeild 1 2 1 1 0 5 0 0 0 9 

Lyfjadeild 2 9 11 4 16 9 0 0 5 54 

Lyfjadeild 3 8 5 6 2 4 2 0 1 28 

Lyfjadeild 4 2 2 2 1 0 0 0 0 7 

Lyfjadeild 5 4 0 3 0 1 1 0 0 9 

Lyfjadeild 6 1 6 2 0 0 0 0 1 10 

Lyfjadeild 7 4 2 2 1 1 1 0 1 12 

Lyfjadeild 8 12 6 6 1 2 1 1 1 30 

Skurðdeild 1 3 0 2 0 2 0 0 2 9 

Skurðdeild 2 2 1 1 1 0 0 0 0 5 

Skurðdeild 3 3 1 2 4 1 0 0 0 11 

Skurðdeild 4 4 2 5 3 1 4 0 0 19 

Skurðdeild 5 3 3 0 3 2 0 0 0 11 

Skurðdeild 6 4 0 1 0 0 1 0 1 7 

Samtals 61 40 37 32 28 10 1 12 221 



   71 

Ef reiknuð eru hlutföll algengustu tegunda lyfjamistaka eftir deildum kom í ljós að í 57% 

tilfella fékk sjúklingur lyf annars sjúklings á skurðdeild 6,  44% á lyfjadeild 5 og 40% tilfella 

á lyfjadeild 7 og skurðdeild 2, sjá mynd 10. Í 60% tilfella var lyf ekki gefið á lyfjadeild 6 og í 

56% tilfella var rangt lyf gefið á lyfjadeild 1. 

Mynd 10.  Hlutfall tegunda lyfjamistaka flokkuð eftir lyfja- og skurðdeildum árin 2012-2013 

Skráðar orsakir lyfjamistaka 
Þegar litið er til orsaka lyfjamistaka voru orsakir skráðar í 432 skipti. Í 39 skipti voru ekki 

skráðar orsakir lyfjamistaka, sjá mynd 14. Helstu orsakir lyfjamistaka voru að lyfjagjöf var 

röng eða ekki í samræmi við fyrirmæli í 55,6%  tilfella og í 31,7% tilfella voru röng eða 

ófullnægjandi lyfjafyrirmæli, sjá mynd 11. 
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Mynd 11.  Skráðar orsakir lyfjamistaka á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

Skráðar afleiðingar lyfjamistaka 
Afleiðingar lyfjamistaka voru skráðar 244 skipti en í 227 skipti vantaði skráningu á hvort 

lyfjamistökin hefðu haft afleiðingar (mynd 12). Algengast var að atvikið krefðist ekki frekari 

skoðunar eða í 87% tilfella en í 0,8%  tilfella voru lyfjamistökin metin alvarleg. 

Mynd 12.  Skráðar afleiðingar lyfjamistaka á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

4.3 Rannsóknarspurning 2 

Í rannsóknarspurningu 2 er spurt að því hver er fjöldi sjúklinga, fjöldi starfsmanna á vakt og 

hver væri tegund vakta þá daga sem skráð lyfjamistök áttu sér stað á lyf- og 

skurðlækningadeildum árin 2012 og 2013 miðað við æskilegt hjúkrunarstig? Tafla 11 sýnir 
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yfirlit yfir fjölda starfsmanna, fjölda skráðra lyfjamistaka og fjölda sjúklinga á vakt hvern dag  

þegar lyfjamistök voru skráð. Mestur fjöldi starfsmanna á vakt var 14 og aldrei voru færri en 

tveir á vakt. Flest lyfjamistök á vakt voru fimm. Þegar könnuð var fylgni á milli fjölda 

lyfjamistaka á vakt og fjölda starfsmanna á vakt reyndist hún ekki tölfræðileg marktæk, ( r = 

0,029, p = 0,610).  

Marktæk fylgni var á milli hjúkrunarstigs og heildarfjölda starfsmanna á vakt, (r = 0,178 

og p< 0,001) og milli hjúkrunarstigs og fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt, (r = 0,215 og 

p<0,000) sem og á milli fjölda sjúklinga og heildarfjölda starfsmanna á vakt, (r = 0,519 og 

p<0,000).  

Tafla 11.  Fjöldi starfsmanna á vakt, fjöldi lyfjamistaka og fjöldi sjúklinga á legudeildum lyf- 
og skurðlækninga árin 2012-2013 

 Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Fjöldi starfsmanna á vakt 2 14 6,5 2,3 

Fjöldi lyfjamistaka 1 5 1,0 0,39 

Fjöldi sjúklinga 10 42 22,4 6,2 

Fjöldi hjúkrunarfræðinga 2 8 3,4 1,2 

4.3.1 Fjöldi sjúklinga og fjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt 
Eins og sjá má í töflu 11 var fjöldi sjúklinga frá 10 til 42, meðaltal er 22,4. Þetta þýðir að 

meðaltali voru 6,6 sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing. Mynd 13 sýnir fjölda 

hjúkrunarfræðinga á vakt og fjölda sjúklinga þegar lyfjamistök áttu sér stað. Þegar rýnt er í 

hvað margir hjúkrunarfræðingar voru á vakt þegar sjúklingar voru 22 sem er sem næst 

meðaltal fjölda sjúklinga má sjá á myndinni að oftast voru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt með 

22 sjúklinga eða í 16 tilvikum. Oftast voru 21 til 25 sjúklingar á deildunum og þá voru oftast 

þrír hjúkrunarfræðingar á vakt. Í 134 skipti voru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt með 11 til 42 

sjúklinga. Marktæk fylgni var á milli fjölda sjúklinga og fjölda hjúkrunarfræðinga (r = 0,578; 

p<0,000), sem og á milli hjúkrunarstigs og fjölda sjúklinga, (r = 0,596 og p< 0,000). 
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Mynd 13.  Fjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt og fjöldi sjúklinga þegar lyfjamistök áttu sér stað 
á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013  

4.3.2 Fjöldi starfsmanna og fjöldi lyfjamistaka  
Á mynd 14 sést að flest lyfjamistök áttu sér stað þegar starfsmenn (hjúkrunarfræðingar og 

sjúkraliðar) voru sex á vakt (101 skipti af alls 345 skiptum). Oftast var um að ræða ein mistök 

á vakt en í þremur tilfellum voru gerð tvenn mistök á sömu vaktinni, alls 101 mistök á 98 

vöktum. Næstflest mistök áttu sér stað þegar starfsmenn voru átta á vakt (34 skipti). 

Heildarfjöldi var 37 því einu sinni voru gerð þrenn lyfjamistök á vakt. Einnig sést á myndinni 

að lyfjamistökum fækkar eftir því sem fleiri voru á vakt. Á myndinni sést jafnframt að nokkur 

dæmi eru um að gerð voru fleiri en ein mistök á vakt.  
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Mynd 14.  Fjöldi lyfjamistaka á vakt og fjöldi starfsmanna á vakt á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga árin 2012-2013 

Þegar rýnt var nánar í gögnin og heildarfjöldi starfsmanna (hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar) 

borinn saman við fjölda lyfjamistaka sést að í 67% tilfella þegar lyfjamistök áttu sér stað voru 

tveir til sjö starfsmenn á vakt (mynd 15). Eins og sést á mynd 14 var sjaldgæfara að 

lyfjamistök ættu sér stað þegar starfsmenn voru átta til fjórtán á vakt. 

Mynd 15.  Lyfjamistök og starfsmenn á vakt á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 
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Mynd 16 sýnir fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt þegar lyfjamistök áttu sér stað. Algengast var 

að lyfjamistök væru gerð þegar þrír hjúkrunarfræðingar voru á vakt eða í 126 tilfella. Í öllum 

þessum tilfellum voru gerð ein lyfjamistök á vakt. Gerð voru tvö lyfjamistök á vakt í sjö 

tilvikum og einu sinni þrjú lyfjamistök á vakt samtals 143 lyfjamistök. Þar á eftir var í 74 

tilfella gerð ein lyfjamistök á vakt þegar fjórir voru á vakt. Eins og sést á myndinni voru þá 

gerð tvö til fimm lyfjamistök á vakt. Myndin sýnir jafnfram að fæstu lyfjamistökin voru gerð 

þegar sjö og átta hjúkrunarfræðingar voru á vakt. 

Mynd 16.  Fjöldi lyfjamistaka og hjúkrunarfræðingar á vakt á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga árin 2012-2013 

Ef borinn var saman heildarfjöldi lyfjamistaka og heildarfjöldi hjúkrunarfræðinga á vakt kom 

í ljós að í 86% tilfella voru lyfjamistök gerð þegar hjúkrunarfræðingar voru tveir til fjórir á 

vakt, sjá mynd 17. Eins og sést á myndinni voru færri lyfjamistök gerð þegar fleiri en fjórir 

hjúkrunarfræðingar voru á vakt.  

  



   77 

Mynd 17. Lyfjamistök skipt eftir fjölda hjúkrunarfræðingar á vakt á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga árin 2012-2013 

4.3.3 Tegund vaktar  
Ef litið er á tegund vaktar og lyfjamistök sést að algengast var að lyfjamistök ættu sér stað á 

morgunvakt, eða í 52% tilfella, sjá mynd 18. Eins og sést á myndinni voru lyfjamistök í 13% 

tilfella gerð á næturvakt.  

Mynd 18.  Skráð lyfjamistök eftir tegund vaktar á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 
2012-2013 

Mynd 19 sýnir fjölda starfsmanna á vakt eftir tegund vaktar og fjölda lyfjamistaka. Þar sést að 

á morgunvöktum voru fjórir starfsmenn á vakt og allt upp í fjórtán. Alls voru gerð 43 

lyfjamistök þegar níu starfsmenn voru á morgunvakt, jafnframt að gerð voru 34 lyfjamistök 
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þegar starfsmenn voru átta á morgunvöktum eða alls í 181 tilviki. Á kvöldvöktum voru fjórir 

til ellefu starfsmenn á vakt og voru gerð 73 lyfjamistök þegar sex starfsmenn voru á 

kvöldvakt eða í 119 tilfellum. Á næturvakt voru frá tveir til fjórir starfsmenn á vakt og voru 

gerð 31 lyfjamistök þegar starfsmenn voru þrír á næturvakt eða alls 45 tilvik.  

Mynd 19.  Fjöldi lyfjamistaka miðað við fjölda starfsmanna á vakt og tegund vaktar á 
legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

4.3.4 Fjöldi starfsmanna miðað við æskileg hjúkrunarstig  
Þegar haft var til hliðsjónar mönnunarlíkan deilda og skoðaður hver dagur fyrir sig þegar 

lyfjamistök voru gerð og þau borin saman við æskilegt hjúkrunarstig, mælt hjúkrunarstig og 

mönnun á vakt kom í ljós að mönnun var oft undir æskilegu hjúkrunarstigi þegar lyfjamistök 

voru gerð. Alls voru gerð 217 lyfjamistök þegar mönnun var of lítil eða í 63% tilfella og í 

37% tilfella þegar mönnun var nægjanleg eins og sjá má á mynd 20.  
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Mynd 20.  Æskilegt hjúkrunarstig og mönnun á vakt á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 
2012-2013 

4.4 Rannsóknarspurning 3 
Í rannsóknarspurningu 3 var spurt að því hver eru mæld hjúkrunarstig á þeim deildum og á 

þeim dögum þegar lyfjamistök voru skráð á lyf- og skurðlækningadeildum Landspítala árin 

2012 og 2013? Tafla 12 sýnir hjúkrunarstig og fjölda lyfjamistaka árin 2012-2013. Eins og 

sést á töflu 11 var  meðaltal mælds hjúkrunarstigs á starfsmann 16,0. Mælt meðaltal 

hjúkrunarstiga á starfsmann á legudeildum lyflækninga var 16,5 en á legudeildum 

skurðlækninga 14,6. 

Tafla 12.  Hjúkrunarstig á starfsmann og fjöldi lyfjamistaka á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga 2012-2013 

 Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Hjúkrunarstig á starfsmann 8,9 23,5 16,0 2,4 

Fjöldi lyfjamistaka 1 5 1,0 0,39 

4.4.1 Mæld hjúkrunarstig og skráð lyfjamistök 
Ekki mældist tölfræðilega marktæk fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda lyfjamistaka (r = 

0,004; p =0,947). Samt sem áður var algengast að lyfjamistök ættu sér stað þegar 

hjúkrunarstigið var hátt. Flest lyfjamistök voru gerð þegar hjúkrunarstig var á bilinu 16-20 

eða í 178 skipti og í 122 tilfella var hjúkrunarstigið á bilinu 13-15. Í 38 tilvikum urðu 

lyfjamistök þegar hjúkrunarstigið var á bilinu 9-12, sjá mynd 21. 
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Mynd 21.  Fjöldi lyfjamistaka miðað við mæld hjúkrunarstig á legudeildum lyf- og 
skurðlækninga árin 2012-2013 

Þegar reiknaður var heildarfjöldi lyfjamistaka og borinn saman við mæld hjúkrunarstig kom í 

ljós að í 89% tilfella þegar lyfjamistök áttu sér stað var hjúkrunarstigið hærra en 13, sem sýnir 

meira en meðalþörf, mikla og hágæsluhjúkrun, sjá mynd 22. Á myndinni sést jafnframt að 

færri lyfjamistök voru gerð þegar mæld hjúkrunarstig voru lægri sem sýnir litla og meðalþörf 

fyrir hjúkrun. 

Mynd 22.  Hlutfall lyfjamistaka og mælds hjúkrunarstigs á legudeildum lyf- og skurðlækninga 
árin 2012-2013 
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4.4.2 Hjúkrunarstig hærri eða lægri en æskilegt hjúkrunarstig 
Þegar borið var saman mælt hjúkrunarstig og æskilegt hjúkrunarstig þá daga sem lyfjamistök 

voru gerð kom í ljós að í 288 skipti eða 84% tilfella áttu lyfjamistök sér stað þegar mælt 

hjúkrunarstig var hærra en æskilegt hjúkrunarstig (mynd 23). Í 56 skipti eða 16% tilfella urðu 

lyfjamistök þegar hjúkrunarstig var lægra en æskilegt hjúkrunarstig. Í eitt skipti urðu 

lyfjamistök þegar hjúkrunarstig mældist hið sama og æskilegt hjúkrunarstig. 

Mynd 23.  Mæld hjúkrunarstig borið saman við æskileg stig þá daga sem lyfjamistök áttu sér 
stað á legudeildum lyf- og skurðlækninga árin 2012-2013 

4.5 Rannsóknarspurning 4  
Í rannsóknarspurningu 4 er spurt um tengsl á milli lyfjamistaka og fjölda starfsmanna á lyf- og 

skurðlækningadeildum miðað við hjúkrunarstig? Eins og áður segir var marktæk fylgni á milli 

hjúkrunarstigs og fjölda starfsmanna á vakt þótt veik væri (r = 0,178; p= 0,001). Einnig var marktæk 

fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt (r = 0,215; p<0,000). Mönnun var undir 

æskilegu hjúkrunarstigi í 63% tilfella, sjá mynd 20. Þetta gefur til kynna að mönnunin hafi ekki verið 

næg. Eftir því sem mönnunin er minni hækkar hjúkrunarstigið. Einnig kom fram tölfræðilega 

marktæk fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda sjúklinga, (r =0,596 og p< 0,000). Eftir því sem fleiri 

sjúklingar eru inniliggjandi hækkar hjúkrunarstigið sem kallar á fleira starfsfólk á vakt.  

Ekki var tölfræðilega marktæk fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda lyfjamistaka (r = 0,004; p 

=0,947) annars vegar og fjölda starfsmanna á vakt og fjölda lyfjamistaka, (r = 0,029 p = 0,610). 

hinsvegar. Samt sem áður má sjá á mynd 22 og 23 að í 89% tilfella er hjúkrunarstigið hærra en 13 

þegar lyfjamistök verða og í 84% tilfella verða lyfjamistök þegar hjúkrunarstigin voru yfir æskilegu 

hjúkrunarstigi. Í 101 tilviki gerðust flest lyfjamistök þegar starfsmenn (hjúkrunarfræðingar og 

sjúkraliðar) voru sex á vakt. Alls voru gerð 143 lyfjamistök þegar hjúkrunarfræðingar voru þrír á vakt.  
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5 Umræða 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við aðrar 

rannsóknir, starfsemisupplýsingar og ársskýrslu Landspítala. Í rannsókninni var kannaður 

fjöldi lyfjamistaka innan lyf- og skurðlækningadeilda  á Landspítala og leitað svara við 

spurningunni um hvort samband væri á milli lyfjamistaka, mönnunar og vinnuálags.  

Samkvæmt RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu sýna 13-15 stig meira en meðalþörf 

fyrir hjúkrun. Mikil þörf er fyrir hjúkrun við 16-20 stig. Þörf er fyrir hágæsluhjúkrun þegar 

stigafjöldinn liggur á bilinu 21-24 (Fagerström og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 

2009; Rauhala og Fagerström, 2004). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mönnun var undir 

æskilegu hjúkrunarstigi í 63% tilfella þegar vaktir voru skoðaðar í heild. Í 89% tilfella þegar 

lyfjamistök áttu sér stað var hjúkrunarstigið hærra en 13 og í 84% tilfella var hjúkrunarstigið 

yfir æskilegu hjúkrunarstigi eða hærra en æskilegt var. Ekki reyndist vera tölfræðilega 

marktæk fylgni milli mælds hjúkrunarstigs og fjölda lyfjamistaka annars vegar og fjölda 

starfsmanna á vakt og fjölda lyfjamistaka hinsvegar. Rannsóknin varpar ljósi á að mikið álag 

var á starfsfólk Landspítala og að mönnun var ekki næg sem eykur hættu á mistökum eins og 

fjöldi rannsókna hafa sýnt, t.d. Aiken frá árinu 2002 og 2012. Hjúkrunarstigið var hátt þegar 

mistökin sem skráð voru áttu sér stað og umtalsverð hætta á mistökum þegar hjúkrunarstigið 

var hærra en 13. Þessar niðurstöður koma heim og saman við erlendar rannsóknir sem hafa 

sýnt að ein af helstu orsökum lyfjamistaka er mikið álag á starfsfólk (Al-Shara 2011; Kim 

o.fl., 2011;Tang o.f., 2007). 

Rannsóknin leiðir ekki að öllu leyti í ljós hvaða þættir í vinnuumhverfi starfsmanna aðrir 

en mönnun gætu legið að baki háu hjúkrunarstigi eins og til dæmis samsetning á mönnun, eða 

truflanir. Í umræðum hér að neðan verður leitast við að varpa ljósi á þætti eins og vinnutíma, 

yfirvinnu og truflanir sem geta valdið auknu álagi á starfsfólk og tengja þessa þætti við 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

5.1 Fjöldi lyfjamistaka eftir deildum, helgum og mánuðum 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skráð lyfjamistök á legudeildum lyf- og skurðlækninga 

árin 2012 og 2013 voru 208 og 263. Mesti fjöldi lyfjamistaka á mánuði var 33 og minnsti 

fjöldi var 10.  
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Enda þótt skráningum lyfjamistaka hafi fjölgað í heild á Landspítala frá árinu 2011-2015 

úr 448, 490, 557 og í 529 (Embætti landlæknis, 2011; 2012; 2013; 2014b) er mikilvægt er að 

undirstrika að ekki eru öll lyfjamistök skráð. Í rannsókn Ehsani o.fl. (2013) kom í ljós að 

72,7% hjúkrunarfræðinga tilkynntu ekki lyfjamistök.  

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við aðrar rannsóknir kemur til dæmis í ljós í 

rannsókn Song o.fl. (2008) um lyfjamistök á Queen Mary sjúkrahúsinu í Hong Kong á 

árunum 2004-2006 að þar voru skráð 1278 lyfjamistök á þriggja ára tímabili og að meðaltali 

voru 36 lyfjamistök  á mánuði. Á sjúkrahúsinu eru um 1400 sjúkrarúm (Wikipedia, e.d.). 

Rannsókn Al-Faouri, Hayajneh og Habboush (2014) sýndi 3165 lyfjamistök á fimm ára 

tímabili á árunum 2009-2013 á kennsluspítalanum King Abdullah University Hospital í 

Norður-Jórdaníu, að meðaltali 52,8 á mánuði. Spítalinn hefur 683 legurými sem auka má í 

800 rými við neyðaraðstæður (Wikipedia, e.d.b). Þar reyndust lyfjamistök vera algengust og 

voru þriðjungur af skráðum atvikum í atvikaskrám. Í báðum þessum erlendu rannsóknum kom 

í ljós að skráðum lyfjamistökum fækkaði milli undangenginna ára sem er ólíkt því sem 

mælingar sýna um stöðuna á Landspítala. Til samanburðar um stærð spítalanna var fjöldi 

rúma á Landspítala í árslok 649 bæði árin sem rannsóknin tekur til (Landspítali, 2013b).  

Rannsóknin á Landspítala sýnir 26,4% fjölgun á lyfjamistökum milli þeirra tveggja ára 

sem rannsóknin tekur til. Þess ber þó að geta að fjölgun lyfjamistaka milli ára getur stafað af 

bættri skráningu fremur en raunverulegri fjölgun atvika. Er þess að gæta í þessu sambandi að 

nokkurt átak var gert á þessum árum á Landspítalanum til að bæta skráningu lyfjamistaka 

(Landspítali, 2013a). Umbótaverkefni um lyfjaöryggi sem hefur að markmiði að 100% 

lyfjagjafa séu öruggar ásamt því að innleiða R-in 6 sem eiga að auka öryggi við lyfjaumsýslu 

hefur verið eitt af lykilverkefnum spítalans undanfarin ár. Hluti af þessu umbótaverkefni felur 

í sér áform um að innleiða svokallað „closed loop medication system“ (Landspítali, 2015c). Í 

þessu kerfi eru öll lyfjafyrirmæli rafræn og felur í sér notkun á strikamerki (e. bar-code) við 

lyfjagjafir, sem á að auðkenna sjúklinginn áður en hann fær lyfið. Eins og fyrr segir er 

markmið þessa að auka öryggi og fækka lyfjamistökum. Þó að rannsóknir á áhrifum þessa 

fyrirkomulags séu skammt á veg komnar hafa þær sýnt aukið öryggi við lyfjaumsýslu en 

lyfjamistök eru samt fyrir hendi þrátt fyrir þetta (Henneman o.fl., 2012).  

5.1.1 Skráð lyfjamistök eftir deildum 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna mikla fjölgun í skráningu lyfjamistaka milli ára hjá 

sumum deildum en fækkun hjá öðrum. Fjölgun var á skráningu lyfjamistaka milli ára hjá 

legudeildum lyflækninga úr 113 í 172. Fækkun á skráðum atvikum kemur hins vegar fram hjá 
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legudeildum skurðlækninga úr 95 í 91. Eins og áður segir ber að hafa þann fyrirvara á þessum 

tölum að skráning kann að hafa batnað á þeim tveimur árum sem um ræðir. Skráðum 

lyfjamistökum fjölgaði milli ára í heild hjá Landspítala eins og að ofan greinir úr 490 í 557. 

Einnig ber að hafa í huga að lyflækningadeildirnar voru fleiri í rannsókninni eða átta talsins 

og voru með samtals 155 rúm opin meðan skurðlækningadeildirnar voru sex og með 108 rúm. 

Einnig sést glöggur munur milli deilda á skráningu lyfjamistaka. Þar verður að hafa sömu 

þætti í huga eins og að ofan greinir að skráning lyfjamistaka gæti hafa batnað. Annar þáttur 

sem getur haft áhrif er að legudeildir innan lyflækninga eru misstórar. Legudeildir innan 

lyflækninga hafa frá 12 rúmum opin upp í 32. Legudeildir innan skurðlækninga voru allar 

með jafnmörg rúm opin eða 18. Rannsóknir hafa sýnt að aldur og ástand sjúklings hefur 

skiptir máli varðandi hættu á því að mistök eigi sér stað. Sem dæmi má nefna að börn, aldrað 

fólk og fatlaðir eru í meiri hættu að verða fyrir mistökum í meðferð en aðrir sjúklingar. Í 

þennan áhættuflokk falla einnig sjúklingar sem eru mikið veikir og þurfa flókna lyfjagjöf í æð 

(McDowell o.fl., 2009).  

Þegar niðurstöður um lyfjamistök á mismunandi deildum eru bornar saman við fyrri 

rannsóknir kemur í ljós að rannsókn Sheu o.fl. (2008) sýndi að af 328 lyfjamistökum voru 

langflest gerð á lyf- og skurðlækningadeildum eða 209 og ekki kom fram mikill munur á milli 

lyfja- og skurðlækningadeilda þ.e. 107 lyfjamistök (32,6%) voru skráð á lyflækningadeild og 

102 (31,6%) á skurðlækningadeild. Rannsókn Kim o.fl. (2011) sýndi svipaðar niðurstöður, 

þ.e. af 220 lyfjamistökum voru 57 (25,9%) gerð á lyflækningadeild og 58 (26,4%) á 

skurðlækningadeild. Skýringin á þessum niðurstöðum getur falist í því að á báðum tegundum 

deilda er veitt flókin meðferð þ.e. í starfsemi lyflækningadeilda ber mikið á flókinni og 

fjölþættri lyfjagjöf og á skurðlækningadeildum er mikið um sýkla- og blóðþynningar-

lyfjagjafir (Sheu o.fl., 2008). Rannsóknir sýna að sýklalyf eru í flokki helstu lyfja sem er 

ruglað saman við önnur lyf með svipuðu heiti (Song o.fl., 2008; Tang o.fl., 2007). 

Mörg lyf sem gefin eru á lyf- og skurðlækningadeildum eru flókin og geta verið 

hættulegri en önnur og mistök tengd þessum lyfjum því orðið alvarleg. Samkvæmt skýrslu 

NRLS (National Reporting and Learning System) frá árunum 2005-2010 eru 13 lyfjategundir 

taldar hættulegri en aðrar þar sem þær geta valdið alvarlegum afleiðingum og jafnvel dauða. 

Af 526.186 lyfjamistökum voru 822 lyfjamistök talin vera alvarleg. Í 46% tilfella (N=377) 

höfðu þessar 13 lyfjategundir valdið alvarlegum afleiðingum. Meðal þessara lyfja eru ópíöt, 

sýklalayf og blóðþynningarlyfið Warfarin. Lyfjamistök tengd verkjalyfjum með ópíötum 

leiddu til 46 dauðsfalla og 43 höfðu í för með sér alvarlegar afleiðingar. Lyfjamistök tengd 

sýklalyfjum leiddu til 10 dauðsfalla og 38 höfðu í för með sér alvarlegar afleiðingar. 
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Lyfjamistök tengd blóðþynningarlyfinu Warfarin höfðu í för með sér 15 dauðsföll og 30 

mistök höfðu í för með sér alvarlegar afleiðingar (Cousins, o.fl.,  2011). Allt eru þetta lyf sem 

mikið eru notuð á legudeildum lyf- og skurðlækninga Landspítala. Rannsókn Sheu o.fl., 

(2008) sýndi að 42 lyfjamistök höfðu alvarlegar afleiðingar. Þar voru þrjú lyf og tvenns konar 

kringumstæður sem höfðu leitt til þessarar afleiðingar. Þessar kringumstæður fólu til dæmis í 

sér notkun á lyfjadælum og endurlífgun sjúklinga. Þau lyf sem voru talin voru hafa valdið 

tilteknum aðstæðum voru Insúlín, KCL 15% (kalíum) og Pitocin (oxytocin). Fyrstu tvö 

þessara lyfja höfðu m.a. valdið andláti og meðvitundarleysi. Í rannsókn Sheu o.fl., (2008) er 

þess jafnfram getið að kringumstæður á lyf- og skurðlækningadeildum geta leitt til hættu á 

mistökum (Sheu o.fl., 2008). Umrædd tvö lyf eru einnig notuð á lyflækninga- og 

skurðlækningadeildum Landspítala.  

Þessi rannsókn bendir til þess að 45% af öllum lyfjamistökum á spítalanum árin 2012 og 

2013 voru gerð á legudeildum skurð- og lyflækninga Landspítala. Rannsóknin sýnir ekki 

hvaða flokkar eða tegundir lyfja hafa átt hlut að máli í lyfjamistökum. Í MS-ritgerð Huldu 

Sveinbjargar Gunnarsdóttur (2013) sem fól í sér rannsókn á umfangi og eðli lyfjagjafa 

hjúkrunarfræðinga án fyrirmæla lækna á Landspítala kom í ljós að mest var um stakar 

lyfjagjafir á skurðlækningasviði og næst mest á lyflækningasviði. Rannsóknin sýndi jafnframt 

að mest var um stakar lyfjagjafir í lyfjaflokki sem innihalda tauga- og geðlyf eða rúm 65%, en 

þessi lyfjaflokkur inniheldur meðal annars verkjalyf, svefnlyf og róandi lyf. Hafa verður í 

huga að lyf og skurðlækningasvið eru stærstu svið Landspítala með mikla og flókna starfsemi. 

Bæði sviðin veita meðferðir sem byggjast á m.a. á lyfjameðferð. Rannsóknir benda m.a. til 

þess að hættara er á lyfjamistökum þegar lyfjameðferð er flókin og vinnuálag er mikið (Al-

Shara, 2011; McDowell, o.fl., 2009; Tang o.f.l, 2007). Þetta gæti skýrt þá niðursto ̈ðu að 45% 

af öllum lyfjamistökum Landspítala á rannsóknartímabilinu voru á lyf- og 

skurðlækningadeildum spítalans. 

5.1.2 Fæst lyfjamistök um helgar  
Niðurstöður rannsóknarinnar hér sýna að flest lyfjamistök áttu sér stað á þriðjudögum , 

fimmtudögum og föstudögum en fæst á laugardögum og sunnudögum. Hugsanleg skýring á 

þessu gæti verið að spítalinn byrjar af fullum krafti eftir helgina á mánudögum, þegar byrjað 

er eftir helgarhlé að gera aðgerðir og rannsóknir. Mikið álag á þriðjudögum eftir aðgerðir og 

rannsóknir mánudagsins gæti stafað af því að sjúklingar sem leggjast inn um helgina fara í 

aðgerðir eða rannsóknir þessa daga og hægist um á miðvikudögum af þeim sökum. Síðan 
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kemur aftur álag í lok vikunnar bæði vegna inniliggjandi sjúklinga eftir aðgerðir vikunnar og 

vegna mikillar áherslu á að útskrifa sjúklinga áður en helgin rennur upp. 

Þessar niðurstöður  samræmist niðurstöðu Pham o.fl. (2011) sem sýndi að lægsta hlutfall 

lyfjamistaka var á laugardögum og sunnudögum eða 13%. Þar voru flest lyfjamistök gerð á 

mánudögum eða 17%. Þetta er einnig í takt við rannsókn sem BS. nemendur við Háskólann á 

Akureyri gerðu þar sem fram kom að fæst lyfjamistök gerðust á helgarvöktum eða í 23% 

tilfella. Meirihluti lyfjamistakanna í þeirri rannsókn átti sér stað á morgunvöktum á virkum 

dögum eða í 66% tilfella (Ann-Merethe Jakobsen o.fl., 2003). Athyglisvert er að bæði í 

rannsókninni á Landspítala og í fyrri rannsóknum verða færri lyfjamistök á helgarvöktum en á 

virkum dögum. Ein skýring gæti verið að um helgar er starfsemi spítalans í lágmarki. 

Þjónustan er dregin saman um helgar þegar einungis er sinnt bráðaþjónustu. Færri aðgerðir og 

rannsóknir og um leið minni erill og truflanir frá umhverfi gætu hafa stuðlað að færri 

lyfjamistökum um helgar.  

5.1.3 Flest lyfjamistök í maí  
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mestur fjöldi lyfjamistaka var í maí bæði árin, þ.e. 2012 

(n=30) og 2013 (n=33), þar á eftir kom nóvember 2012 (n=23) og júní 2012 (n=21). Árið 

2013 var næst mesti fjöldi mistaka í mars (n=32) og þar á eftir í apríl (n=29). Fæstu 

lyfjamistökin voru í ágúst bæði árin. Þessi niðurstaða um tíðni mistaka eftir mánuðum er ólík 

niðurstöðum tveggja erlendra rannsókna um sama efni. Rannsókn Song o.fl. (2008) sýndi að 

júlímánuður var með flest lyfjamistök. Rannsókn Al-Faouri, o.fl. (2014) sýndi flest 

lyfjamistök í ágúst, september og október.  

Skýringin á að fjöldi lyfjamistaka á tilgreindum legudeildum Landspítala er mikill í maí 

getur verið að mikið af nýju starfsfólki er að hefja störf á þessum tíma. Rannsóknir hafa sýnt 

að ein af orsökum lyfjamistaka er nýtt og óreynt starfsfólk (Al-Shara, 2011; Beyea o.fl., 2003; 

Tang o.fl., 2007). Rannsókn Tangs o.fl. (2007) leiddi í ljós að yfir helmingur 

hjúkrunarfræðinga gerir lyfjamistök á fyrstu tveimur árum í starfi.  

5.1.4 Skráð eðli lyfjamistaka 
Tegundir 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að algengasta tegund lyfjamistaka er að sjúklingur fær lyf 

annars sjúklings eða í 27,6% tilfella, síðan er lyf ekki gefið 18% tilfella og rangur skammtur 

16,7%. Samanlagt standa þessir þrír þættir fyrir 62,4% allra tegunda lyfjamistaka. Ef þessar 

niðurstöður eru bornar saman við aðrar rannsóknir þar sem tilkynningar um lyfjamistök eru 
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skoðaðar þá sýndi rannsókn Pham o.fl., (2011) að í 18% tilfella var rangur skammtur og 11% 

tilfella lyf ekki gefið og 4,4% tilfella lyf gefið röngum sjúklingi. Rannsókn Beyea o.fl. (2003) 

sýndi að í 26,5% tilfella var lyf ekki gefið, 1,9% tilfella lyf gefið röngum sjúklingi, 12,9% 

rangur skammtur. Niðurstöður rannsóknar minnar eru frábrugðnar niðurstöðu rannsókna 

Beyea o.fl., (2003) og Pham o.fl., (2011) að því leyti að rannsókn mín sýndi mun hærra 

hlutfall fyrir þau mistök að sjúklingur fái lyf annars sjúklings. Á hinn bóginn sýna niðurstöður 

mínar áþekkt hlutfall þeirra mistaka þegar sjúklingur fær rangan lyfjaskammt og fékkst í 

rannsókn Beyea o.fl., (2003) og Phams o.fl., (2011).  

Ef bornar eru saman rannsóknir þar sem notaður var spurningalisti sýndi rannsókn 

Cheragi o.fl. (2013) að í 5,9% tilfella fékk sjúklingur lyf annars sjúklings og 28,1% tilfella var 

gefinn rangur skammtur. Rannsókn Tang o.fl., (2007) sýnir að gefinn var rangur skammtur í 

36,1% tilfella og í 11,1% tilfella fékk sjúklingur lyf annars sjúklings. Í báðum þessum 

rannsóknum fæst lægra hlutfall þegar skoðað er að sjúklingur fái lyf annars sjúklings. Í 

rannsókn Al-Shara (2011) kom fram svipað hlutfall og í rannsókn minni en þar var í 26,2% 

tilfella að sjúklingur fékk lyf annars sjúklings. Íslensk rannsókn frá árinu 2003 sýndi að í 13% 

tilfella voru lyf gefin á röngum sjúklingi og í 40% tilfella rangur skammtur (Ann-Merethe 

Jakobsen o.fl., 2003). Skýringin á þessum mun milli rannsókna sýnist helst að mismunandi 

rannsóknaraðferðum er beitt. Gera verður fyrirvara um samanburð af þeim sökum. 

Niðurstöður hér sýna að í 14,5% tilfella var lyf gefið á röngum tíma. Þegar talað er um 

ranga tímasetningu er yfirleitt miðað við að lyfið sé gefið einni klukkustund eða meira fyrir 

eða eftir ákvarðaðan lyfjatíma (Berdot o.fl., 2013; Chua o.f., 2008). Þessi niðurstaða er áþekk 

niðurstöðum rannsókna Tang o.fl. (2007) 18,1% og Sheu o.fl. (2008) 12,4%. Ef bornar eru 

saman rannsóknir þar sem bein athugun er gerð er röng tímasetning lyfjagjafar algengari en 

þegar skoðar eru til tilkynningar um lyfjamistök og lagðir fyrir spurningalistar. Nokkrar 

skýringar gætu verið á þessum mismun. Talið er að ástæðan fyrir þessu er að röng tímasetning 

lyfja er ekki talin valda sjúklingum miklum skaða (Berdot o.fl., 2012; Chua o.fl., 2008). Þetta 

gæti verið ein skýring þess að hjúkrunarfræðingar tilkynna ekki þesssa tegund lyfjamistaka og 

muna síður eftir þeim þegar þeir svara spurningalistum um lyfjamistök. Önnur skýring gæti 

verið að rannsakendur þar sem notuð er bein athugun skrá ranga tímasetningu þegar þeir 

fylgja eftir hjúkrunarfræðingi við störf. Þegar hjúkrunarfræðingar sinna mörgum verkefnum á 

sama tíma og gefa lyf meira en klukkustund síðar en lyfjatími segir til um kann að vera að 

hjúkrunarfræðingar líti ekki á slík atvik sem lyfjamistök enda þótt atvikin séu skráð á þann 

veg af rannsakendum.  
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Orsakir 
Ef niðurstöður rannsóknarinnar á Landspítala eru bornar saman við fyrri rannsóknir um helstu 

orsakir lyfjamistaka sést að orsakaþættirnir hér eru flokkaðir á annan máta en í mörgum af 

þeim rannsóknum sem vitnað hefur verið í eins og rannsókn Al-Shara o.fl. (2011), Kim o.fl. 

(2011), Pham o.fl. (2011) og Tang o.fl. (2007). Flokkarnir í þessari rannsókn helgast af 

flokkun í atvikaskrá Landspítalans. Þeir eru lyfjagjöf er röng eða ekki í samræmi við 

fyrirmæli 55,6%, röng eða ófullnægjandi lyfjafyrirmæli 31,7% og rangt lyf afgreitt 2,3%. 

Vegna þessarar ólíku flokkunar er erfiðara að bera helstu orsakir lyfjamistaka rannsóknarinnar 

saman við aðrar rannsóknir. Rannsókn Tang o.fl. (2007) sýndi að í 23,6% tilfella voru 

fyrirmæli læknis flókin og í 20,8% tilfella voru lyfjafyrirmæli flókin. Í yfirlitsrannsókn Keers, 

Williams, Cooke og Ashcroft (2013b) eru orsakir lyfjamistaka flokkaðar í tvennt annarsvegar 

óáreiðanlegt atferli (e. unsafe acts) sem ógnar öryggi sjúklinga eins og ónákvæmni, kæruleysi, 

skortur á starfsfólki, skortur á þekkingu á lyfjum, rangur lyfjaskammtur, mikið álag, rangt lyf 

og truflandi umhverfi. Hinsvegar má leita skýringa í því sem nefnt hefur verið dulin skilyrði 

(e. latent conditions) en það eru ástæður eins og ósamvinnuþýður sjúklingur og því látið hjá 

líða að gefa lyfið, röng tímasetning, þreyta, reynsluleysi, skortur á upplýsingum um gjöf 

lyfsins, vinnuálag og samsetning mannafla ekki gott, óreynt starfsfólk, lélegt og þröngt 

vinnuumhverfi sem leiðir til truflana og ófullnægjandi samskipti. Í sömu yfirlitsrannsókn 

kemur fram að tvær rannsóknir sýndu að ólæsileg lyfjafyrirmæli höfðu leitt til lyfjamistaka. 

Fimm rannsóknir sýndu að óskýr og flókin lyfjafyrirmæli höfðu leitt til lyfjamistaka (Keers 

o.fl. 2013). Í beinni athugun Chua o.fl. (2009) kemur fram að mistúlkun á lyfjafyrirmælum 

leiddi til að gefinn var rangur skammtur og lyfjagjöf sleppt. Í sömu rannsókn hafði 

misskilningur í lyfjafyrirmælum leitt til þess að lyfjagjöf var gefin degi áður en fyrirmælin 

sögðu til um.  

Á Landspítala hafa lyfjafyrirmæli verið skráð í rafrænt lyfjaskráningarkerfi sem kallast 

Therapy. Rafræn lyfjafyrirmæli eru talin að stuðla að auknu öryggi bæði við fyrirmæli og 

lyfjagjöf borið saman við skrifleg fyrirmæli. Markmið þess að skrá lyfjafyrirmæli með 

rafrænum hætti er að auka öryggi og fækka lyfjamistökum innan heilbrigðisstofnana 

(Shahrokhi 2013; Taib og McIntosh, 2010).  

Eins og að ofan getur er í yfirlitsrannsókn Keers o.fl. (2013) orsakir lyfjamistaka meðal 

annars flokkaðar í dulin skilyrði og óáreiðanlegt atferli sem vísar til þess að orsakir 

lyfjamistaka liggja oft í flóknu samspil starfsumhverfis og starfsmanna. Á þessum forsendum 

þarf að bæta starfsumhverfi og efla o ̈ryggi við lyfjaumsýslu. Strikamerkingar við lyfjaumsýslu 

er ein leið sem talin er auka o ̈ryggi og fækka lyfjamistökum (Henneman o.fl., 2012). Eins og 
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áður segir er eitt af markmiðum Landspítala að 100% lyfjagjafa séu öruggar og ein leið því 

marki er að taka í notkun strikamerkingar við lyfjagjafir (Landspítali, 2015c). 

Afleiðingar 
Algengast er að lyfjamistök hafi lítil sem engin áhrif (Pham, o.fl., 2011). Í rannsókn minni 

kom í ljós að algengast var að atvikið krafðist ekki frekari skoðunar eða í 87% tilfella. Í 

11,9% tilfella taldist atvikið þurfa frekari skoðun. Þetta er sambærilegt við niðurstöður í 

rannsókn Pham (2011) en hún sýndi að 87% lyfjamistaka höfðu engar afleiðingar í för með 

sér og 10% þurfti  að skoða nánar. Í rannsókn Pham o.fl. (2011) var flokkun afleiðinga 

lyfjamistaka ítarlegri en í rannsókn minni, þar sem atvikaskrá Landspítalans flokkar þau á 

ekki á sama hátt. Í 2,6% tilfella höfðu mistökin leitt til tímabundins eða varanlegs skaða, en í 

rannsókn minni voru í 0,8% tilfella lyfjamistök talin alvarleg en ekki er getið hvort þau höfðu 

valdið tímabundum eða varanlegum skaða. Hjá NPSA (National Patient Safety Agency) 

(2007) var tilkynnt um 59.802 lyfjamistök frá janúar 2005 til júní 2006. Af þeim hlaust 

enginn skaði í 82,8% tilfella, í 16,4% tilfella lítil skaði, 0,8% alvarlegur skaði og í 0,1% 

tilfella valdið andláti. 

Ef niðurstöður rannsóknar minnar eru bornar saman við rannsókn Sheu o.fl. (2008) sést 

að í þeirri rannsókn höfðu í 83,8% tilfella lyfjamistök engin eftirköst miðað við 87% í 

rannsókn minni. Í rannsókn Sheu o.fl. (2008) höfðu í 6,6% tilfella lyfjamistökin lítil áhrif. Í 

rannsókn minni þarfnaðist í 11,9% tilfella atvikið frekari skoðunar. Rannsókn mín sýndi að í  

0,8% tilfella voru lyfjamistökin talin alvarleg. Í rannsókn Sheu o.fl. (2008), sem flokkar 

alvarleika á tvennan hátt höfðu 5,4% lyfjamistaka alvarlegar afleiðingar en 2,3% mjög 

alvarlegar og valdið meðvitundarleysi. 

Í gögnum í rannsókn minni koma ekki fram dauðsfall af völdum lyfjamistaka. 

Lyfjamistök geta haft alvarlegar afleiðingar og geta stefnt lífi og öryggi sjúklinga í hættu. 

Sum lyfjamistök leiða jafnvel til dauða (Cheragi o.fl., 2013; Hajibabaee o.fl., 2014; Mrayyan, 

o.fl., 2007). Í báðum tilvitnuðum rannsóknum höfðu lyfjamistök leitt til dauða sem var í 

0,02% tilfella (Pham o.fl., 2009) og 1,9% tilfella (Sheu o.fl., 2008). Í ársskýrslu Embættis 

landlæknis 2014 voru skráð átta óvænt andlát á Landspítalanum en þar er ekki flokkað 

sérstaklega hvort þau eru af völdum lyfjamistaka eða annarra alvarlegra atvika (Embætti 

landlæknis, 2015). 
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5.2 Fjöldi sjúklinga, hjúkrunarfræðingar, starfsmenn, 
lyfjamistök og hjúkrunarstig 

Rannsóknin sýndi  tölfræðilega marktæka fylgni milli mælds hjúkrunarstigs og fjölda 

sjúklinga sem og á milli fjölda sjúklinga og fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt. Þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart. Eftir því sem sjúklingar verða fleiri og veikari því hærra 

mælist hjúkrunarstigið. Eftir því sem færri eru á vakt verður hjúkrunarstigið líka hærra og 

álag þeim mun þyngra á sjúkradeildum. Tölur úr ársskýrslum og starfsemisupplýsingum 

Landspítala undanfarin ár benda til þess að þetta er raunveruleiki sem stjórnendur og 

starfsfólk þurfa að glíma við (Landspítali, 2012; 2013ab; 2014a).).  

Niðurstöðurnar eru í takt við almennar fréttir af Landspítalanum undanfarin ár sem hafa 

greint frá miklu álag á starfsfólk innan spítalans og að mikið sé um yfirlagnir og legu 

sjúklinga á göngum spítalans. Undanfarin ár hefur rúmanýting á legudeildum spítalans oft á 

tíðum verið yfir 100%. Í frétt frá árinu 2014 er rætt við forstjóra Landspítala Pál Matthíasson 

þar sem hann segir að rúmanýting sé yfir 100% og sumar deildir hafi verið með 5-6 sjúklinga 

yfir áætlaðan rúmafjölda (Tilfallandi og viðvarandi vandi, 2014). Í forstjórapistli frá 26. 

febrúar 2016 segir hann að rúmanýting hafi farið yfir 100% og að síðustu tveir mánuðir hafi 

verið óvenjuþungir  (Landspítali 2016a). 

Eins og að ofan er getið er rúmanýting oft og tíðum yfir 100%, en talið er að eðlileg 

rúmanýting, með það fyrir augum meðal annars að fyrir hendi sé pláss fyrir nýja sjúklinga, 

eigi að vera nálægt 80-85% (Landspítali, 2014b). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að mönnun sé undir æskilegu hjúkrunarstigi og að mikið álag sé á legudeildum lyf- og 

skurðlækninga. Þetta sést glögglega af tiltölulega háu mældu meðalhjúkrunarstigi þar sem 

meðaltalið er 16,0. Í ljósi þess að rúmanýting yfir 100% má álykta að starfsumhverfi á 

legudeildum skurð- og lyflækninga geti verið erilsamt og flókið, sem getur leitt til mistaka í 

meðferð. Eftir því sem fleiri sjúklingar liggja inni verður meira álag á starfsfólk. Birtist þetta í 

hærra hjúkrunarstigi og auknu álagi sem afleiðingu af því. Þessi þróun getur verið 

varhugaverð miðað við öryggi sjúklinga t.d. miðað við það sem segir í skýrslu Institute of 

Medicine To Err is Human frá árinu 1999 um það hvernig ákveðnir þættir í skipulagi 

þjónustunnar og vinnulagi geta aukið hættu á mistökum í meðferð (Kohn o.fl., 2000: 

Shahrokhi o.fl., 2013; Tang o.fl., 2007). Óhætt mun að segja að yfirlagnir, sem fela í sér að 

sjúklinga liggi á göngum sjúkradeilda bjóða upp á ófullnægjandi vinnuaðstæður og aðbúnað 

fyrir starfsfólk. Þetta er þáttur sem snýr að skipulagi þjónustunnar. Til að draga úr líkum á 

mistökum af hans völdum verður að bæta skipulag að þessu leyti.  
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Einnig sýndi rannsóknin að oftast voru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt með 22 sjúklinga 

og að meðaltali voru 6,6 hjúkrunarfræðingar á hvern sjúkling. Skoða má þessar niðurstöður í 

ljósi nýlegrar rannsóknar Griffiths, Ball, Murrells, Jones og Raffery (2016) sem sýndi eins og 

fleiri rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli mönnunar hjúkrunarfræðinga og lægri 

dánartíðni sjúklinga. Markmið rannsóknar Griffiths og félaga var að kanna tengsl milli 

dánartíðni og mönnunar hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin náði til 137 bráðasjúkrahúsa í 

Englandi (National Health Service) þar sem könnuð voru gögn frá árunum 2009-2011 á lyf- 

og skurðlækningadeildum. Rannsóknin leiddi í ljós að dánartíðni var hærri eftir því sem 

hjúkrunarfræðingar sinntu fleiri sjúklingum. Rannsóknin sýndi jafnframt 20% færri andlát ef 

hjúkrunarfræðingur sinnti sex sjúklingum eða færri samanborið við tíu sjúklinga á 

lyflækningadeildum. Samsvarandi lækkun á dánartíðni á skurðdeildum var 17%. Rannsókn 

Aiken o.fl., (2002) leiddi í ljós að fjölgun sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing úr fjórum í sex 

og úr fjórum í átta leiðir að meðaltali af sér aukningu dánartíðni um 14% og 31%.  

Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að hjúkrunarfræðingar sinni almennt of 

mörgum sjúklingum. Miðað við niðurstöður þeirra tveggja erlendu rannsókna sem að ofan 

greinir er meiri hætta á mistökum í meðferð ef hjúkrunarfræðingar sinna of mörgum 

sjúklingum. Á komandi árum er nauðsynlegt fyrir heilbrigðisþjónustuna að fjölga 

hjúkrunarfræðingum til að tryggja öryggi sjúklinga og til hagsbóta fyrir þjóðfélagið. 

Á þessum forsendum er mikilvægt að tryggja lágmarksmönnun til að auka gæði hjúkrunar 

til hagsbóta fyrir sjúklinga og starfsfólk. Til að tryggja lágmarksmönnun hefur verið rætt um 

að ákvarða ákveðið hlutfall milli fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúklinga (nurse-to-patient 

ratio) samanber til dæmis ákvarðanir um þessi efni í Viktoríuríki í Ástralíu og Kalifornía í 

Bandaríkjunum hafa farið þessa leið (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). Í Kaliforníu er 

hlutfallið einn hjúkrunarfræðingur á móti fimm sjúklingum og í Ástralíu eiga að lágmarki að 

vera fimm hjúkrunarfræðingar á hverja 20 sjúklinga, sem svarar til hlutfallsins einn 

hjúkrunarfræðingur á hverja fjóra sjúklinga. Í báðum þessum tilfellum snýr hlutfallið að 

bráðaskurð- og lyflækningadeildum (Gerdtz og Nelson, 2007; Mark o.fl., 2013). Eftir 

efnahagskreppuna 2008 þurfti Landspítalinn að hagræða í rekstri um ríflega 20% og fækkun 

varð í mannafla spítalans (Landspítali, 2014c). Rannsóknin mín sýndi að oftast voru þrír 

hjúkrunarfræðingar á vakt með 22 sjúklinga sem var þá sjö sjúklingar á hvern 

hjúkrunarfræðing. Samkvæmt rannsóknum Aiken o.fl. (2002) og Griffiths o.fl. (2016) er þetta 

hlutfall of hátt og býður heim hættu á mistökum. Í úttekt Embættis landlæknis á 

lyflæknissviði var talið að þar væru of fáir hjúkrunarfræðingar við störf til að mæta vaxandi 

hjúkrunarþyngd. Í skýrslunni kemur fram að bætt hefur verið við mönnun í hjúkrunarfræðinga 
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en bæta þarf mönnun frekar (Embætti landlæknis, 2014c). Landspítalinn hefur leitast við að 

bæta mönnun ef skoðaðar eru tölur í ársskýrslum og starfsemisupplýsingum (Landspítali, 

2012 2014a; 2015D). Eitt af markmiðum hans er að tryggja viðunandi mönnun í takt við 

vaxandi verkefni (Landspítali, 2015). Samt sem áður þarf að huga í hættu á manneklu í 

nánustu framtíð í ljósi þess að  fjöldi  hjúkrunarfræðinga fer á eftirlaun á næstu árum.  

Í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997  segir í 3. gr. „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita“. Í ljósi þessara laga verður öryggi 

sjúklinga alltaf að vera í öndvegi í allri þeirri meðferð sem heilbrigðisstarfsmenn veita. Vert 

er að taka fram að fullnægjandi mönnun er mikilvæg út frá sjónarhóli aukinna gæða 

þjónustunnar. Rannsóknir sýna að með betri mönnun fækkar óvæntum atvikum. Hér erum að 

ræða færri spítalasýkingar, styttri dvalartíma og björgun mannslífa. Óvírætt má í þessu ljósi 

fullyrða að bætt mönnun hefur í för með sér efnahagslegan ávinning (Dall, o.fl., 2009; Kane 

o.fl., 2007).  

5.2.1 Lyfjamistök og tegund vaktar 
Niðurstöðurnar sýna að í 52,5% tilfella urðu lyfjamistök á morgunvakt, 34% á kvöldvakt  og 

14% á næturvakt. Þetta er svipað og rannsókn Sheu o.fl. (2008) sýndi en þar voru 51,2% 

lyfjamistaka gerð á morgunvakt 33,5% á kvöldvakt og 15,2% á næturvakt. Rannsókn Kim 

o.fl. (2011) sýndi að flest lyfjamistök voru gerð á morgunvakt eða 43,3% en  29,7% á 

kvöldvakt og 27% á næturvakt. Rannsókn Jahromi o.fl. (2014) sýndi einnig að flest 

lyfjamistök urðu á morgunvakt en munurinn reyndist ekki eins afgerandi milli vakta og þar 

voru á morgunvakt gerð 36,5% lyfjamistaka, 34,2 % á kvöldvakt og  29,6% á næturvakt. 

Hinsvegar sýndi rannsókn Pham o.fl. (2011) aðra niðurstöður en þar voru flest lyfjamistök 

eða 42% á kvöldvakt, 33% á morgunvalt og 25% á næturvakt.  

Skýringin á að flest lyfjamistök verði á morgunvakt gæti verið sú að á þeim vöktum eru 

að jafnaði fleiri starfsmenn á vakt en öðrum vöktum og meiri erill. Á morgunvöktum er að 

jafnaði verið að gera fleiri rannsóknir, aðgerðir og meira er um breytingar á meðferð 

sjúklinga. Fleiri lyfjagjafir eru jafnan á morgunvöktum en næturvöktum. Af þessum ástæðum 

geta truflanir frá umhverfinu verið tíðari og hjúkrunarfræðingar geta jafnvel þurft að fara frá 

og sinna verkefnum í miðri lyfjaumsýslu (Sheu o.fl., 2008: Tang o.fl., 2007). Rannsóknir sýna 

að ein algengasta orsök lyfjamistaka eru truflanir (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; Kim 

o.fl., 2011). Rannsókn Westbrooks o.fl. (2010) sýndi að eftir því sem hjúkrunarfræðingar eru 

truflaðir oftar við lyfjaumsýslu því meiri líkur eru á lyfjamistök eigi sér stað.  
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5.2.2 Fjöldi starfsmanna og lyfjamistök 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fylgni á milli lyfjamistaka og fjölda starfsmanna á vakt 

reyndist ekki tölfræðilega marktæk. Þessar niðurstöður koma nokkuð á óvart og eru ekki í takt 

við niðurstöður rannsóknar Ehsani o.fl. (2013) sem sýndi að ein af helstu orsökum 

lyfjamistaka væri skortur á hjúkrunarfræðingum (47,6%). Rannsókn Cheragi o.fl. (2013) 

leiddi í ljós að ónóg mönnun hjúkrunarfræðinga miðað við fjölda sjúklinga var ein af orsökum 

lyfjamistaka (24,8%). Ein skýringin hér gæti verið að úrtakið er lítið og lítil dreifing er á 

lyfjamistakabreytunni. Þrátt fyrir það sést að í 67% tilfella voru gerð lyfjamistök þegar fjöldi 

starfsmanna voru tveir til sjö á vakt og í 86% tilfella voru lyfjamistök gerð þegar 

hjúkrunarfræðingar voru tveir til fjórir á vakt. 

Fyrri rannsóknir sýna að ónóg mo ̈nnun hefur neikvæð áhrif á gæði og öryggi 

þjónustunnar og því er mönnun mikilvægur þáttur í öryggi sjúklinga. Rannsókn Tangs o.fl. 

(2007) sýndi að helstu ástæður fyrir miklu vinnuálagi voru m.a. undirmönnun sem rekja mátti 

til stefnu spítalans að fækka starfsfólki og auka ekki mönnun vegna aukins álags. Þetta sýnir 

að niðurskurður og ónóg mönnun eykur líkur á að lyfjamistökum. Rannsókn Beyea o.fl. 

(2003) leiddi í ljós svipaðar niðurstöðu að því leyti að lágmörkun á mönnun í sparnaðarskyni 

er varasöm því hún getur leitt til aukins álags sem eykur líkur á mistökum. Niðurstöðurnar 

sem hér um ræðir gefa ákveðnar vísbendingar um að þessi tengsl séu einnig til staðar á 

Landspítala þó að við útreikninga hafi tengslin ekki verið tölfræðilega marktæk. 

Niðurstöður hér gefa tilefni til að ætla að ákveðin hætta er á óöryggi fyrir sjúklinga geti 

fylgt ófullnægjandi mönnun á deildunum sem rannsóknin náði til enda margar rannsóknir sem 

hafa sýnt tengsl milli skorts á hjúkrunarfræðingum og óvæntum atvikum sem geta ógnað lífi 

sjúklings. Rannsókn Picones o.fl. (2008) leiddi til dæmis í ljós að líkur á lyfjamistökum 

aukast um 18% fyrir hver 20% sem hjúkrunarmönnun er dregin saman niður fyrir lægsta 

meðaltal þess tíma sem hjúkrunarfræðingur ver með sjúklingi. Rannsókn Friths o.fl. (2012) 

sýndi að aukin mönnun af hálfu hjúkrunarfræðinga leiðir til færri lyfjamistaka. Nánar tiltekið 

fékkst sú niðurstaða að einnar klukkustundar aukning í hjúkrunarmönnun leiðir til þess að 

líkur á lyfjamistökum lækka um 0,16%. Höfundar draga niðurstöður sínar með þeirri ályktun 

að mönnun af hálfu hjúkrunarfræðinga sé mikilvægur þáttur í að verja sjúklinga gegn 

lyfjamistökum. Rannsóknir undanfarin ár hafa einnig sýnt að góð mönnun og fjöldi 

hjúkrunarfræðinga í heildarmannafla leiðir til fækkunar óvæntra atvika og þ.a.l. lyfjamistaka 

(Dall o.fl., 2009: Kane o.fl., 2007).  

Ljóst er haga þarf mönnun á þann hátt að hún sé í samræmi við hjúkrunarþarfir sjúklings. 

Undanfarin ár hefur mönnun á sumum deildum innan Landspítala verið ófullnægjandi. Þó 



   95 

hefur Landspítalinn bætt við mönnun á mörgum deildum s.l. ár, eins og sjá má í tölum frá 

starfsemisupplýsingum Landspítala (Landspítali, 2012 2014a). Eitt af lykilverkefnum 

Landspítala undanfarin ár hefur verið að bæta mönnun heilbrigðisstétta sem hefur m.a. haft 

það að markmiði að tryggja viðunandi mönnun í takt við vaxandi verkefni (Landspítali, 

2015c). Undanfarin ár hefur álag á Landspítala vaxið ár frá ári. Þetta sést af tölum um 

starfsemisupplýsingar og gögnum í árskýrslu Landspítalans. Þar kemur fram að frá árinu 2012 

hefur sjúklingum í flokkum III, IV og V fjölgað. Þar sést að árið 2012 voru 34.523 sjúklingar 

í flokki lll en 44.980 árið 2014. Árið 2012 voru 12.610 í flokki lV en 20.120 árið 2014. Árið 

2012 voru 856 í flokki V en árið 2014 voru þeir 1.818. (Landspítali, 2014a). Samkvæmt 

RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu sýna þessir hjúkrunarþyngdarflokkar meira en 

meðalþörf fyrir hjúkrun, mikla þörf fyrir hjúkrun og þörf fyrir hágæsluhjúkrun (Fagerström 

og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004). Meðallegutími 

á Landspítala hefur lengst og skortur er á legurýmum (Landspítali, 2014a: 2015d).  

Í úttekt sem Embætti landlæknis (2014C) gerði á lyflækningasviði Landspítala hefur 

mönnun verið bætt víða á sviðinu en að mati framkvæmdastjóra og aðstoðarframkvæmda-stjóra 

sviðsins telja þeir að vanmannað sé á sumum deildum innan sviðsins og styrkja mætti það enn 

frekar. Þá telur Embætti landlæknis gott að þrátt fyrir að mönnun hafi verið bætt sé nauðsynlegt 

að bæta mönnun enn frekar og miða hana við raunverulegan fjölda sjúklinga í ljósi yfirlagna 

sem tíðkast að jafnaði innan deilda. Þá telur embættið að nota eigi niðurstöður úr RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu til að ákvarða mönnun deilda (Embætti landlæknis, 2014c).  

5.2.3 Fjöldi starfsmanna og hjúkrunarstig 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu tölfræðilega marktæka fylgni á milli hjúkrunarstigs og 

fjölda starfsmanna á vakt. Meðalhjúkrunarstigið er 16,0 sem samkvæmt RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu eru hjúkrunarstig á bilinu 16-20 í flokki IV og sýna þörf fyrir mikla 

hjúkrun (Fagerström og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 

2004). Niðurstöður sýndu jafnframt að mönnunin var oft undir æskilegu hjúkrunarstigi. 

Mönnun reyndist of lítil í 63% tilfella. 

Rannsóknin sýnir að mönnun var undir æskilegum mörkum miðað við hjúkrunarþyngd 

eins og að ofan greinir. Hjúkrunarstigin verða hærri eftir því sem færri starfsmenn eru á vakt 

sem gerir að verkum að álag verður meira og gefa niðurstöður vísbendingar um að þungt álag 

sé á þessum deildum. Mikið vinnuálag og undirmönnun getur haft áhrif á líðan og heilsu 

starfsmanna sem getur aukið hættu á mistökum (Shahrokhi o.fl., 2013). Í rannsókn Aiken o.fl. 

(2002) kom fram að langvarandi undirmönnun eykur hættu á að hjúkrunarfræðingar upplifi 
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minni starfsánægju og sýna einkenni kulnunar, en minni starfsánægja og þreyta starfsfólks 

vegna álags eru talin minnka afköst og þar með gæði þjónustunnar.  

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir 

(2011) gerðu rannsókn til að meta einkenni kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga á lyf- og 

skurðlækningadeildum á Landspítala og kanna tengsl við sálfélagslega þætti. Rannsóknin 

sýndi mikið vinnuálag meðal hjúkrunarfræðinganna. Þar komu einnig fram vísbendingar um 

aukið tilfinningaþrot á lyflæknissviði og var það talið tengjast vinnuálagi í ljósi þess að 

vinnuálag var meira á því sviði en á skurðlækningasviði. Í rannsókn minni kom fram að gerð 

voru fleiri lyfjamistök á lyflækningadeildum en skurðlækningadeildum. Meðalhjúkrunarstig á 

lyflækningadeildum var 16,5 en á skurðlækningadeildum 14,6. Samkvæmt RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfinu ræðir hér um hjúkrunarþyngdarflokka lll og lV. Meira álag virðist 

vera á lyflækningadeildum en skurðlækningadeildum en taka verður með í reikninginn að 

fleiri deildir voru í úrtakinu innan lyflækninga en skurðlækninga. Einnig má geta þess að 

brottfall í gögnum rannsóknar minnar var meira á legudeildum skurðlækninga en á 

legudeildum lyflækninga sem kynni að hafa haft áhrif þar á. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru einnig í samhljóm við nýja íslenska rannsókn um 

viðbótarvinnuálag hjúkrunarfræðinga þar sem fram koma að meirihluti þátttakenda (59,1%) 

taldi að mönnunarkerfi stofnunarinnar sem þeir störfuðu á væri ófullnægjandi og ylli þeim 

viðbótarvinnuálagi. Rannsóknin sýndi jafnframt að líkamleg/andleg örmögnun, skráning og 

vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga veldur einnig viðbótarvinnuálagi (María Ósk 

Gunnsteinsdóttir og Signý Þórarinsdóttir, 2011). 

Rannsóknin sýndi að meðalhjúkrunarstigið var 16,0 sem þýðir að umtalsvert  álag var á 

starfsfólki. Afleiðingar mikils álags geta haft þær afleiðingar að hætta á mistökum verður 

meiri, m.a. vegna þreytu (Garrett, 2008; Petrova, 2010). Í lýsandi rannsókn Shahrokhi o.fl. 

(2013) þar sem 150 hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningalista var kannað hvaða þættir hefðu 

áhrif á lyfjamistök frá sjónarhóli hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin sýndi að hjúkrunartengdir 

þættir höfðu áhrif eins og kæruleysi 78,7% (N=118), þreyta vegna mikillar yfirvinnu 62,6% 

(N=94) og vanþekking á verkun og aukaverkunum lyfja 58,4% (N=88) voru helstu orsakir 

lyfjamistaka. 

Rannsókn mín sýndi að mönnun á lyflækninga- og skurðdeildum var ófullnægjandi í ljósi 

mælds hjúkrunarstigs. Rannsóknir sýna að ef mönnun er ekki næg eru hjúkrunar-fræðingar að 

sinna of mörgum sjúklingum sem eykur hættu á mistökum (Aiken o.fl., 2002). Í 

þversniðsrannsókn Mahmoods o.fl. (2009) þar sem 84 hjúkrunarfræðingar á fjórum 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum svöruðu spurningalista var leitast við að kanna hvaða 
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áhrifaþættir í umhverfinu leiða til lyfjamistaka af hálfu hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin sýndi 

að ein helsta orsök lyfjamistaka var yfirvinna, streita og þreyta 70,2% (N=59) og hátt hlutfall 

hjúkrunarfræðinga á sjúkling eða í 66,7% (N=56) tilfella. 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við starfsemisupplýsingar Landspítala 

árið 2013 kemur þar fram að mönnun lyflækningasviðs og skurðlækningasviðs er undir 

æskilegum mörkum miðað við hjúkrunarþyngd (Landspítali, 2013b). Þessum tölum ber saman 

við niðurstöður rannsóknarinnar. Í ljósi þessara niðurstaðna verður að leiða hugann að því að 

streita og starfsónægja geta verið afleiðingar mikils álags og ónógrar mönnunar (Aiken o.fl., 

2002 Shahrokhi o.fl., 2013). Niðursto ̈ður starfsumhverfisko ̈nnunar Landspítala frá árinu 2013 

sýndu mikla streitu hjá starfsfólki og hafði streitan aukist frá fyrra ári. Hið sama gilti um 

starfsánægju en hún reyndist minni árið 2013 en árinu á undan (Landspítali, 2013c). Á hinn 

bóginn er ekki úr vegi að geta þess að starfsumhverfiskönnun frá því í febrúar 2015 sýndi 

aukna starfsánægju frá fyrra ári (Landspítali, 2015d). 

5.3 Hjúkrunarstig, lyfjamistök og æskilegt hjúkrunarstig  
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktæk fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda 

lyfjamistaka, sem kann að mega rekja að nokkru leyti til þess hve úrtakið var lítið. Þrátt fyrir það 

má greina ákveðið mynstur því flest lyfjamistök urðu þegar hjúkrunarstigin voru á bilinu 16-20 

eða í 52% tilfella. Í 11% tilfella urðu lyfjamistök þegar hjúkrunarstigin eru 9-12 og í 89% tilfella 

var hjúkrunarstigið hærra en 13. Samkvæmt RAFAELA sjúklingaflokkunar-kerfinu sýna þessar 

niðurstöður að langoftast ríkir meira en meðalþörf og mikil þörf fyrir hjúkrun (Fagerström og 

Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004).  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að eftir því sem hjúkrunarstigið er hærra aukast líkur á 

lyfjamistökum. Þær gefa einnig til kynna að þungt álag er á þessum sviðum vegna þess hve 

hjúkrunarstigin liggja hátt.  

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við erlendar rannsóknir þá sýna margar 

rannsóknir að mikið vinnuálag eykur líkur á lyfjamistökum. Í rannsókn Kim o.fl. (2011) 

meðal 220 hjúkrunarfræðinga töldu 40,9% (N=90) viðmælenda mikið vinnuálag vera ein af 

orsökum lyfjamistaka. Í rannsókn Shahrokhi o.fl. (2013) töldu 42,3% (N=63) aðspurðra mikið 

vinnuálag vera orsök lyfjamistaka. Mikið vinnuálag er oft afleiðing lélegrar mönnunar sem 

gerir að verkur að vinnutíminn lengist sem eykur líkur á mistökum (Aðalbjörg J. 

Finnbogadóttir, 2015). Þegar mönnun er ónóg leiðir það af sér að yfirvinna verður meiri.  

Á Landspítala hefur verið hátt hlutfall breytilegrar yfirvinnu m.a. vegna ónógrar 

mönnunar (Landspítali 2015c). Langur vinnutími er talinn vera ein mesta ógnun við öryggi 
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sjúklinga og starfsmanna heilbrigðisþjónustunnar í ljósi þess að líkur á mistökum aukast 

(Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að langur vinnutími og mikið álag 

getur aukið hættu á mistökum í meðferð og minnkað þar með öryggi og gæði þjónustunnar 

(Garrett, 2008: Rogers o.fl.,2004). Rannsókn Rogers o.fl. (2004) sýndi að hætta á mistökum 

eykst eftir því sem vinnutími lengist. Standi vaktin lengur en tólf og hálfa klukkustund eru 

þrisvar sinnum meiri hætta á mistökum.  

Rannsókn mín sýndi að lyfjamistök voru gerð þegar mæld hjúkrunarstig liggja hátt. Mikið 

álag á starfsmenn gerir að verkum að yfirvinna getur orðið meiri og vinnutíminn verður lengri 

en áætlað var vegna ónógrar mönnunar. 

Rannsókn Wilkins og Shields (2008) sýndi að 19% hjúkrunarfræðinga höfðu stundum eða 

oft gert lyfjamistök og voru tengsl á milli yfirvinnu, vinnuálags og ónógrar mönnunar. Af 

þeim hjúkrunarfræðingum sem vanalega unnu yfirvinnu voru 21,8% sem tilkynntu 

lyfjamistök á móti 13,7% sem ekki unnu yfirvinnu. Rannsóknin sýndi að líkur á 

lyfjamistökum jókst eftir því sem vinnuálagið jókst og eftir því sem mönnun var ónóg. 

Meðalhjúkrunarstigið í rannsókninni er 16,0 sem merkir mikla þörf fyrir hjúkrun. Flest 

lyfjamistök verða þegar hjúkrunarstigin liggja hátt. Mikilvægt er að bæta vinnuumhverfi  

hjúkrunarfræðinga að þessu leyti með það fyrir augum að koma í veg fyrir lyfjamistök.  

Í lýsandi rannsókn Flynns, Liang, Dickson, Xie og Suh (2012) á 82 lyflækninga- og 

skurðlækningadeildum á 14 bráðasjúkrahúsum í Bandaríkjunum þar sem skoðuð voru tengsl 

vinnuumhverfis, mönnunar hjúkrunarfræðinga og lyfjamistaka. Rannsóknin leiddi í ljós að 

stuðningsmiðað vinnuumhverfi stuðli að því að hjúkrunarfræðingum takist að afstýra 

lyfjamistökum. Rannsóknin sýndi ekki tengsl á milli mönnunar og lyfjamistaka sem er sama 

niðurstaða og rannsókn mín sýndi. Rannsakendur telja að mikilvæg ástæða fyrir því að ekki 

komu fram marktæk tengsl væri að upplýsingar um mönnun kom frá kerfi innan 

sjúkrahúsanna sem sýnir greiddar klukkustundir frekar en unnar stundir. Gæti þetta hafa falið í 

sér ónákvæma mælingu á mönnun.  

Rannsókn Önnu Guðbjargar Gunnarsdóttur o.fl. (2011) sýndi efla þurfi verndandi þætti í 

vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga á Landspítala þar sem áhersla er lögð á sjálfstæði í starfi, 

árangursrík samskipti og síðan ekki síst stuðning stjórnenda. Í rannsókn Sigrúnar 

Gunnarsdóttur, o.fl. (2009) komu fram svipaðar niðurstöður, að sjálfræði og næg mönnun, 

fagleg samskipti og stuðningur stjórnenda eru mikilvægir þættir í starfi hjúkrunarfræðinga.  

Rannsóknir sem að ofan greinir sýna að vinnuumhverfi hefur mikla þýðingu þegar hugað 

er að lyfjamistökum. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 ber að veita 

íbúum landsins fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Á 
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þessum forsendum og niðurstöðum ýmissa rannsókna þurfa stjórnendur að mæta þörfum 

starfsfólks og sjúklinga til að tryggja hag allra og koma í veg fyrir lyfjamistök. Stjórnendur 

verða að huga að hvað afleiðingar mikið álag getur haft og tryggja hæfilega mönnun miðað 

við álag (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; Kim o.fl., 2011; Picone, o.fl., 2008). Manna á 

deildir eftir álagi eða hjúkrunarþyngd með það að markmiði að koma í veg fyrir mistök 

(Aiken o.fl., 2012; 2014). Stofnanir þurfa að setja sér mönnunarviðmið á grundvelli gæða‐ og 

öryggissjónarmiða og hafa alltaf samþykkt mönnunarviðmið í gildi (Embætti landlæknis 

2014a). Til að meta vinnuálag hafa rannsóknir sýnt fram á áreiðanleika RAFAELA 

sjúklingaflokkunarkerfisins við að mæla vinnuálag og ekki síður er það gagnlegt fyrir 

stjórnendur til að tryggja hæfilega mönnun miðað við hjúkrunarþyngd (Rauhala og 

Fagerström, 2004; Rainio og Ohinmaa; 2005). 

5.3.1 Hjúkrunarstig og æskilegt hjúkrunarstig 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í 84% tilfella urðu lyfjamistök þegar hjúkrunarstig var 

hærra en æskilegt hjúkrunarstig. Þessar niðurstöður sýna að hætta á mistökum eykst eftir því 

sem hjúkrunarstigið er hærra. Þetta segir líka eins og áður hefur komið fram að mönnun er 

ekki næg í ljósi þess að mæld hjúkrunarstig hækka þegar mönnun er ónóg. 

Þegar æskilegt hjúkrunarstig er ákvarðað meta hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 

vinnuálag með tölulegu mati á kvarða með því að greina hjúkrunarþarfir sjúklinga og hversu 

vel þeim reynist unnt að sinna þeim á vaktinni. Út frá þessum upplýsingum er fundin út hve 

mikill hjúkrunarþyngdin er þegar flestir hjúkrunarfræðingar telja vinnuálagið vera 

ákjósanlegt. Með þessu er hægt að finna út hversu mörgum sjúklingum hjúkrunarfræðingurinn 

getur sinnt (Fagerström og Vainikainen, 2014; Gunnar Helgason, 2009; Rauhala og 

Fagerström, 2004). Æskilegu hjúkrunarstig miðast við þær starfsaðstæður þar sem mannafli 

samræmist þörf sjúklinga á umönnun, þ.e. vinnuaðstæður sem með raunhæfum hætti leyfa 

góða umönnun með sjúklingum (Rauhala og Fagerström, 2004).  

Niðurstöður sýna að ef hjúkrunarstigin eru hærri en æskilegt viðmið fæst sú niðurstaða 

enn og aftur eins og að ofan greinir að óhóflegt álag er á starfsmenn. Margar rannsóknir Al- 

Shara (2011), Tang o.fl. (2007), Cheragi o.fl. (2013), Aiken o.fl., (2002; 2012) sýna að mikið 

álag og undirmönnun leiðir til aukinnar hættu á mistökum. Í sjálfu sér hefði mátt búast við 

þessum niðurstöður miðað hvað álag hefur verið mikið á Landspítalanum undanfarin ár. 

Niðurstöður rannsóknar minnar staðfesta að þungt álag er á starfsfólki Landspítala.  

Þegar rætt um álag á hjúkrunarfræðinga ber þess að gæta að lyfjaumsýsla er snar þáttur í 

starfi hjúkrunarfræðinga. Hér ræður um mikla nákvæmisvinnu og er einn áhættumesti þáttur  í 
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starfi þeirra þar eð lyfjamistök geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinga 

(Cheragi o.fl., 2013). Einn af þáttum í vinnuumhverfi  hjúkrunarfræðinga sem eykur álag eru 

truflanir við lyfjaumsýslu (Tang o.fl., 2007; Westbrook o.fl., 2010). Truflanir eru ein af helstu 

orsökum lyfjamistaka og í rannsókn Kosits og Jones (2011) voru hjúkrunarfræðingar truflanir 

við lyfjaumsýslu allt að 27,5%. Rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Helgu Bragadóttur 

(2012) beindist að vinnu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og hvaða þættir hafa áhrif á hana. 

Rannsóknin sýndi að meðaltali 16,9% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga fór í lyfjaumsýslu og 

var vinna þeirra rofin að meðaltali 11,4 sinnum. Truflanir hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu 

geta ógnað öryggi sjúklinga og ekki síður hjúkrunarfræðinga (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 

2015). Eitt mikilvægasta markmið í heilbrigðisþjónustunni er að koma í veg fyrir lyfjamistök 

og stuðla að auknu öryggi (Cheragi o.fl., 2013; Hajibabaee o.fl., 2014). 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar sem hér um ræðir eru skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna 

er ljóst að til þess að efla öryggi við lyfjagjafir þarf að huga betur að þáttum eins og 

vinnutíma, truflunum, álagi og ónógri mönnun. Brýnt er að bæta vinnuumhverfi sem getur 

ógnað öryggi þeirra sem veita og þiggja þjónustuna. Við aðstæður sem þessar þar sem hætta 

er á að mistök verði fær sjúklingurinn ekki bestu umönnun sem völ er á eins og kveðið er á 

um í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 en þar segir að sjúklingur eigi rétt á þjónustu 

sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. 

Lyfjamistök hjúkrunarfræðinga gerast og mikilvægt er að finna leiðir til að draga úr þeim 

mistökum og ekki síður á þeim forsendum að tryggja öryggi sjúklinga og hjúkrunarfræðinga 

5.4 Vanskráning lyfjamistaka 
Rannsóknin sýndi að 471 lyfjamistök voru skráð á þessum tveimur árum. Gera má ráð fyrir að 

mistök eru fleiri en skráningin gefur til kynna vegna þess að ekki eru öll lyfjamistök skráð. 

Rannsóknir hafa sýnt að lyfjamistök eru fleiri en tölur segja til um (Helga Bragadóttir o.fl., 

2010; Mrayyan o.fl., 2007). Þetta staðfestir m.a. rannsókn Bayazidis, Zarezadeh, Zamanzadeh 

og Parvan (2012) meðal 736 hjúkrunarfræðinga sem svöruðu spurningalista sem sýndi bil á 

milli fjölda raunverulega atvika og lyfjamistaka sem skráð eru í atvikaskrá. Helstu ástæður 

sem koma í veg fyrir að lyfjamistök eru tilkynnt voru að hjúkrunarfræðingar töldu að þeir 

yrðu ásakaðir í staðinn fyrir kerfið sjálft og áhyggjur af afleiðingum ef þeir tilkynntu 

mistökin. Lýsandi rannsókn Joolaee o.fl. (2011) meðal 286 hjúkrunarfræðinga sem svöruðu 

spurningalista sýndi að hjúkrunarfræðingar mundu að hafa gert að meðaltali 19,5 lyfjamistök 

á þriggja mánaða tímabili en greint frá þeim eða skráð að meðaltali aðeins í 1,3 tilviki.  



   101 

Í rannsókn Kim o.fl. (2011) meðal 205 hjúkrunarfræðinga voru 19% (N=39) sem skráðu 

ekki lyfjamistök og 28,3% (N=58) sem skráðu lyfjamistökin í atvikaskrá,  30,7% (N= 63) 

tilkynntu þau til læknis og yfirmanns og 22% (N=45) tilkynntu lyfjamistökin til læknis en 

ekki yfirmanns. Margar ástæður eru fyrir vanskráningu. Þær helstu eru hræðsla við viðbrögð 

bæði samstarfsmanna og yfirmanna, mistökin talin ekki nægilega alvarleg til að skrá þau, 

starfsmenn vita ekki hve mikilvægt er að skrá lyfjamistök og þekkja ekki gildandi reglur um 

efnið eða kunna ekki skil á hvernig ber að skrá þau (Kim o.fl., 2011; Mayo og Duncan, 2004; 

Mrayyan o.fl., 2007). Einnig sýna rannsóknir að skortur á hjúkrunarfræðingum leiðir til 

aukins álags og tímaskorts sem hefur neikvæð áhrif á skráningu lyfjamistaka (Joolaee o.fl., 

2011; Mrayyan o.fl., 2007). 

Í ljósi þess að lyfjamistök eru kostnaðarsöm fyrir heilbrigðiskerfið og stuðla að neikvæðu 

viðhorfi til öryggis sjúklinga er mikilvægt að koma í veg fyrir lyfjamistök með það að 

markmiði að auka gæði og öryggi þjónustunnar (Joolaee o.fl., 2011). Að því leyti er það 

forgangsmál fyrir heilbrigðiskerfið að stuðla að góðri öryggismenningu með því að bæta 

skráningu atvika og úrvinnslu þeirra. 

5.5 Tillögur til úrbóta í ljósi rannsóknarinnar 
Rannsókn mín sýnir að mönnun er oft undir æskilegu hjúkrunarstigi sem gefur til kynna að 

þungt álag er á starfsfólk. Þessar niðurstöður gefa ótvíræðar vísbendingar um mikilvægi þess 

að góð og örugg heilbrigðisþjónusta byggist á að starfsfólk búi við gott starfsumhverfi og 

góðar vinnuaðstæður. Slæmar vinnuaðstæður og streita hefur slæmt áhrif á líðan starfsfólks 

sem aftur hefur neikvæð áhrif á gæði og öryggi þeirra sem þjónustuna þiggja (Aiken o.fl., 

2002; Garret, 2008). Í atvikaskrá Landspítala mætti vera hnitmiðari skráning um orsakir 

lyfjamistaka. Þær upplýsingar gætu gagnast m.a. til úrbóta við lyfjaumsýslu. 

Talið er að meðaltali verði ein lyfjamistök á dag fyrir hvern inniliggjandi sjúkling með 

þeirri ógn sem þau skapa fyrir öryggi sjúklinga (Institute of Medicine, 2007). Ein af 

skilgreiningum lyfjamistaka er að lyfjamistök eru atburður innan heilbrigðisþjónunnar sem 

leiðir til rangrar lyfjainntöku og getur valdið sjúklingi skaða sem hægt er að koma í veg fyrir 

(Karavasiliadou og Athanasakis, 2014). Hjúkrunarfræðingar eru líklegastir til að koma auga á 

lyfjamistök í uppsiglingu hafa bestu möguleika á að geta afstýrt þeim. Lykilatriði er að 

hjúkrunarfræðingar geti afstýrt mistökum við lyfjaumsýslu. Hjúkrunarfræðingar gegna því 

veigamiklu hlutverki til að tryggja öryggi í lyfjameðferð sjúklinga (Elliot og Liu, 2010; Flynn 

o.fl., 2012; Kim o.fl., 2007).  
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Í lögum um aðbúnað og hollustu og öryggi á vinnustað segir í 1. gr. „með lögum þessum 

er leitast við, að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við 

félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu“. Rannsóknir sýna að vinnuumhverfi er 

mikilvægur þáttur til að auka gæði hjúkrunar og öryggi sjúklinga. Stuðningur frá yfirmo ̈nnum 

gegnir miklu hlutverki í sambandi við starfsánægju og gæði þjónustunnar. Stefna ber að 

vinnuumhverfi sem eflir sjálfstæði, er styðjandi, hvetjandi, þar sem mönnun er næg og 

samskipti sem eru fagleg og uppbyggileg. Þannig vinnuumhverfi ætti að auðvelda 

hjúkrunarfræðingum að sinna því mikilvæga öryggisatriði að koma í veg fyrir lyfjamistök og 

afstýra þeim eftir því sem föng eru á. (Flynn o.fl., 2012; Sigrún Gunnarsdóttir o.fl., 2009). Á 

þessum forsendum er mikilvægt að stjórnendur heilbrigðisþjónustunnar hugi að þeim 

rannsóknum sem sýna fram á hve mikilvægt er að næg mönnun sé til staðar og öruggt 

vinnuumhverfi þegar heilbrigðisþjónustan er skipulögð. Skammtímasparnaður á kostnað 

mönnunar hefur áhrif á öryggi og gæði og getur af þeim sökum reynst kostnaðarsamur þegar 

til langs tíma er litið. 

Ég tel mikilvægt að samræmd verði skráning á atvikum sem lúta að legu sjúklinga á 

göngum sjúkrahúsa. Samræmd atvikaskráning í þessu efni væri að mínum dómi fallin til þess 

að bæta öryggi og gæði þjónustunnar. Æskilegt væri að samræmd skrá væri haldin um þetta 

atriði, t.d. á vegum Embættis landlæknis. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að mönnunaráætlanir 

eru miðaðar við leyfðan rúmafjölda deilda en yfirleitt eru fleiri sjúklingar á deildum en 

rúmafjöldi segir til um. Mönnunaráætlun gerir ekki ráð  fyrir yfirlögnum með sjúklingum 

liggjandi á göngum sjúkrahúsa (Embætti landlæknis, 2014c). Á þeim forsendum að mikilvægt 

er að skrá gagnainnlagnir enda eru í þessum tilfellum hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar með 

fleiri sjúklinga en gert er ráð fyrir. Þetta teflir öryggi sjúklinga og starfsmanna í hættu eins og 

margar rannsóknir hafa sýnt. Bætt mönnun hefur í för með sér betri nýtingu á fjármunum og 

betri þjónustu. 

5.6 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 
Fyrst ber nefna að úrtakið sem takmarkaðist af atvikaskráningu Landspítalans á legudeildum 

lyf- og skurðlækninga og RAFELA sjúklingaflokkunarkerfinu er lítið og því lítil dreifing á 

lyfjamistakabreytunni. Rannsóknin er afturvirk og unnið með gögn sem þegar höfðu verið 

skráð í atvikaskrá. Upplýsingar voru því aðeins teknar úr rafrænu atvikaskráningarkerfi 

Landspítala sem getur gefið takmarkaðar upplýsingar. Þá er óvissa til staðar sem er tengd 

skráningu í atvikaskrá og ekki er öll lyfjamistök skráð í atvikaskrár. Einnig kom í ljós að gögn 

frá RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfinu voru frekar strjál og ekki lágu því ekki í öllum 
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tilvikum fyrir upplýsingar um hjúkrunarstig og mönnun. RAFAELA kerfið hafði nýlega verið 

tekið í notkun á sumum deildum í byrjun rannsóknartímans. Einnig verður að hafa í huga að 

þegar vinnuálag er mikið á deildum kann að farast fyrir að flokka sjúklinga. Betri og 

hnitmiðari skráningu vantar í atvikaskrá um orsakir lyfjamistaka. Hún gæti gefið betri 

upplýsingar um þennan mikilvæga þátt. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur rannsóknin 

mikilvægar upplýsingar um lyfjamistök á Landspítala. Á grundvelli þeirra er hægt að grípa til 

fyrirbyggjandi ráðstafana. Þær takmarkanir eru á rannsókninni að ekki lágu upplýsingar um 

samsetningu á mönnun, reynslu hjúkrunarfræðinga, hvort hjúkrunarnemar voru á vakt og hve 

langur vinnutíminn var.   

Í ljósi ofangreindra takmarkana var leitast við að lágmarka áhrif þeirra og tryggja sem 

öruggasta framkvæmd rannsóknarinnar. Til að gögnin gæfu sem áreiðanlegasta mynd af 

hjúkrunarþyngd og álagi deilda var farið eftir skilyrðum framkvæmdastjóra hjúkrunar (sjá 

fylgiskjal nr. 1). Ekki er úr vegi að draga fram nokkra styrkleika sem einkenna rannsóknina. 

Gögnin voru umfangsmikil og spönnuðu tvö ár, sýndu allar vaktir og tímasetningu 

lyfjamistaka. Þá var hægt sjá hvort lyfjamistök voru gerð á morgun-, kvöld- eða næturvakt. 

Sjúklingaflokkunarkerfið RAFAELA býr yfir áreiðanleika ef það rétt notað og farið að 

skilyrðum sem sett hafa verið af framkvæmdastjóra hjúkrunar. Til að auka áreiðanleika 

rannsóknarinnar voru breyturnar bornar saman dag hvern lið fyrir lið og ef óvissu gætti eða 

upplýsingar komu ekki fram voru gögn um einstaka daga felld úr gögnunum við skráningu 

gagna. Var í þessu skyni farið í tvígang yfir gögnin. Við útreikninga og tölfræðilega úrvinnslu 

voru mælingar endurteknar til að efla gæði rannsóknarinnar. Rannsóknin er ein af fáum 

rannsóknum sem varpar ljósi á að mikið álag var á rannsóknartímanum á starfsfólki 

Landspítala og mönnun ekki næg sem eykur hættu á mistökum við lyfjaumsýslu. 

5.7 Notagildi rannsóknarinnar 
Niðurstöður rannsóknarinnar gagnast hjúkrunarfræðingum og ekki síður stjórnendum og öðru 

samstarfsfólki innan heilbrigðisþjónustunnar. Stjórnendur öðlast betri skilning á vinnuálagi og 

störfum hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu og fá skýrari mynd af  áhrifaþáttum í 

vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga sem liggja þar að baki. Í ljósi þessara upplýsinga má vinna 

að markvissum úrbótum á vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna með öryggi og gæði að leiðarljósi. Þá tel ég að nýta megi rannsóknina 

og niðurstöður hennar í kennslu í hjúkrunarfræði. 
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5.7.1 Tillögur að framtíðarrannsóknum 
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um lyfjamistök hér á landi. Mikilvægt er að gera enn frekari 

rannsóknir um lyfjamistök til að hægt sé að greina leiðir til að fækka lyfjamistökum. Í þessari 

rannsókn lágu ekki fyrir mælingar á ýmsum mikilvægum orsakaþáttum lyfjamistaka, til 

dæmis um truflanir, nýtt eða óreynt starfsfólk, þreytu, vanþekkingu á lyfjum. Vel færi á að 

bæta við mælingum um þessa þætti í framtíðarrannsóknum og þannig mætti fá skýrari mynd 

af áhrifaþáttum lyfjamistaka. Með áframhaldandi rannsóknum má varpa enn frekara ljósi á 

áhrifaþætti lyfjamistaka hér á landi til þess að auka möguleika á að koma í veg fyrir hverskyns 

lyfjamistök og auka öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar. 
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6 Ályktanir 
Rannsóknin sýndi að lyfjamistök voru langoftast gerð þegar hjúkrunarstigið var hærra en 13 

og að hjúkrunarstigið var oft yfir æskilegu hjúkrunarstigi. Þó kom ekki fram marktæk 

tölfræðileg fylgni milli hjúkrunarstigs og lyfjamistaka annars vegar og fjölda starfsmanna á 

vakt og fjölda lyfjamistaka hinsvegar. Ástæðan fyrir því kann að vera hversu úrtakið var lítið. 

Þrátt fyrir að tengslin hafi ekki verið marktæk virðist mega greina hér ákveðið samhengi. 

Flest lyfjamistök voru gerð þegar starfsmenn voru sex á vakt og þegar hjúkrunarfræðingar 

voru þrír á vakt. Meðalhjúkrunarstigið var hátt eða 16,0 sem gefur til kynna mikla þörf fyrir 

hjúkrun. Langoftast var hjúkrunarstigið hátt þegar lyfjamistök komu fram. Af þessu virðist 

mega draga þá ályktun að ákveðið mynstur reyndist milli lyfjamistaka og hjúkrunarstigs.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram marktæk tölfræðileg fylgni milli hjúkrunarstigs 

og fjölda starfsmanna á vakt sem þýðir að eftir því sem færri eru á vakt þá verða 

hjúkrunarstigin hærri og því meira álag á starfsmenn. RAFAELA sjúklingaflokkunar-kerfið 

metur hjúkrunarþörf og vinnuálag. Rannsóknir hafa sýnt fram á áreiðanleika þess við að mæla 

vinnuálag og ekki síður er það gagnlegt fyrir stjórnendur til að tryggja hæfilega mönnun 

miðað við hjúkrunarþyngd (Rauhala og Fagerström, 2004; Rainio og Ohinmaa; 2005).  

Einnig var tölfræðilega marktæk fylgni milli hjúkrunarstigs og fjölda sjúklinga og fjölda 

hjúkrunarfræðinga á vakt. Þegar mönnun er ófullnægjandi eykst vinnuálag og hjúkrunarstig 

verður hærra. Rannsóknin sýnir að mönnun er oft undir æskilegu hjúkrunarstigi sem eykur 

álag og eykur líkur á mistökum við lyfjaumsýslu.  

Rannsóknin gefur til kynna að þungt álag er á starfsfólki. Aukið vinnuálag er talin ein af 

aðalorsökum lyfjamistaka. Margir þættir í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga auka vinnuálag, til 

dæmis mönnun, þrengsli, ófullnægjandi skipulag á verkferlum, truflun, þreyta, áreiti og hávaði í 

umhverfinu. Fyrri rannsóknir sýna að allir þessir þættir auka líkur á mistökum í starfi, m.a. við 

lyfjaumsýslu (Karavasiliadou og Athanasakis, 2014; Kim o.fl., 2011; Tang o.fl., 2007). 
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Lokaorð 
Landslagið í heilbrigðisþjónustunni hefur breyst í kjölfar efnahagskreppunnar. Gripið hefur 

verið til mikillar hagræðingar innan þjónustunnar sem hefur skapað aukið álag innan 

Landspítala. Hjúkrunarfræðingar eru oft með marga sjúklinga í sinni umsjá og rannsóknir 

sýna að of margir sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing getur haft í för með sér aukna hættu á 

mistökum í meðferð (Aiken o.fl., 2002; 2012).  

Hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum ber skylda til að leitast af 

fremsta megni við að koma í veg fyrir mistök í meðferð sjúklinga í sinni umsjá. Mikilvægur 

þáttur í þessum sambandi er að bæta skráningu óvænta atvika og þá um leið skráningu 

lyfjamistaka til þess að geta komið auga á leiðir til úrbóta. Rannsakendur telja að vanskráning 

lyfjamistaka séu meðal helstu viðfangsefna til að bæta heilbrigðisþjónustuna um þessar 

mundir. Á þessum forsendum þurfa stjórnendur að leggja mikla áherslu á skráningu með það 

fyrir augum að fyrirbyggja lyfjamistök. Megintilgangurinn með bættri skráningu er að safna 

upplýsingum og greina þá þætti í skipulagi stofnanna sem bæta má og finna leiðir til umbóta 

með það að markmiði að koma í veg fyrir lyfjamistök (Ehsani o.fl., 2013; Kohn o.fl., 2000; 

Mrayyan o.fl., 2007; Ulanimo o.fl., 2007).  

Til að fyrirbyggja lyfjamistök þarf mönnun að vera nægileg, vinnuálag hóflegt og 

vinnuumhverfi öruggt. Mikilvægt er að stjórnendur líti á stöðugar umbætur í 

heilbrigðisþjónustunni sem forgangsmál og hafi orð Florence Nightingale í huga þar sem hún 

skrifar: „Eitt af frumskilyrðum spítalastarfsemi er að gera ekki sjúklingum mein” (Millington, 

Carnwath og McGuinness, 1998). Þetta er markmið sem ávallt ber að stefna að.  
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