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Ágrip 

Bakgrunnur: Sár eru algeng, fjölbreytt og oft á tíðum krefjandi verkefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk. 

Langvinn sár eru vaxandi vandamál sem eru hjá of mörgum sjúklingum vangreind og vanmeðhöndluð 

sem leiðir til óþarfa þjáninga og óþarflega hás rekstrarkostnaðar heilbrigðisstofnana. Skortur er á 

upplýsingum um algengi sára, orsakir þeirra, meðferð og kostnað sárameðferðar.  

Markmið: Að varpa ljósi á hversu margir sjúklingar þurfa aðstoð heilbrigðisstarfsfólks vegna sárs innan 

sjúkrahúsa og utan í dreifbýli, orsakir sáranna og hvernig þeim er sinnt. Einnig að reikna kostnað við 

sárameðferð og finna mögulegar leiðir til að draga úr óþarfa kostnaðarútlátum í heilbrigðisþjónustu 

með því að veita gagnreynda rannsóknarmiðaða þjónustu.  

Aðferð: Þversniðsrannsókn og kostnaðargreining. Spurningalisti var sendur á öll sjúkrahús, 

heilsugæslustöðvar og hjúkrunarheimili á Austurlandi frá Vopnafirði til Djúpavogs (20 einingar). Um er 

að ræða 15.000 km
2
 svæði með 10.860 íbúa. Heilbrigðisstarfsfólk var beðið um að fylla út 

spurningalista um hvern þann einstakling með sár sem þarfnaðist meðferðar á ákveðnu tímabili. 

Gagnasöfnun fór fram í febrúar og mars árið 2014, tók tvo daga á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum 

og viku á heilsugæslum og í heimahjúkrun.  

Niðurstöður: Svarhlutfall var 100%. Alls fundust 40 einstaklingar með sár, algengi 3.7 á hverja 1000 

einstaklinga í þýði. Alls voru 22% inniliggjandi sjúklinga á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands með sár. 

Helstu sárgerðir voru bráðasár (36%), þrýstingssár (15%), bláæðasár á fótlegg (20%), fótasár (9%) og 

aðrar sárgerðir (20%). Hver sjúklingur var að meðaltali með 1,5 sár. Flestum sjúklingum var sinnt utan 

sjúkrahúsa (70%) af hjúkrunarfræðingi eingöngu (80%). Algengast var að skipt væri á sárum daglega 

eða annan hvern dag (60%). Hjá meira en helmingi sjúklinga (58%) hafði ekki verið stuðst við sjúkra-

/hjúkrunargögn við greiningu á orsök sárs. Á eftir kostnaði vegna inniliggjandi sjúklings með sár voru 

tími hjúkrunarfræðinga og fjöldi umbúðaskipta í hverri viku stærstu kostnaðarliðir. Áætlað var að sá 

tími sem hjúkrunarfræðingar vörðu í sárameðferð samsvari 1,3 stöðugildi hjúkrunarfræðings.  

Ályktanir: Niðurstöður benda til að algengi sára á Austurlandi sé svipað og í sambærilegum erlendum 

rannsóknum. Ósamræmi í umbúðanotkun og tíðni umbúðaskipta bendir til skorts á samræmdu 

verklagi. Þörf er á fræðslu og innleiðingu gagnreyndra starfshátta í sárameðferð í heilbrigðisþjónustu. 

Markviss stefnumótun gæti lækkað algengi sára og fylgikvilla og skilað verulegum kostnaðarábata. 

Þörf er á frekari rannsóknum. 

 

Lykilorð: Sár, algengi, sárameðferð, fylgikvillar, kostnaður. 
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Abstract 

Background: Wounds are a common, diverse and at times a demanding task for health care 

professionals. Chronic wounds are an increasing problem that are misdiagnosed and mistreated in too 

many patients which leads to unnecessary suffering and high resource cost in the health care system. 

Information on prevalence, care and cost is lacking.  

Goal: To identify how many patients are in need for professional assistance regarding a wound within 

hospitals and community service, how they are diagnosed and treated. Also to estimate cost devoted 

to wound care and find potential means to reduce unnecessary cost expenditure in health care by 

providing evidence based service.  

Method: Point prevalence study and cost evaluation. A questionnaire was sent to every hospital, 

health clinic and nursing homes in East Iceland from Vopnafjördur to Djúpivogur (20 units). The area is 

15.000 km
2
 and population 10.860. Healthcare professionals were asked to complete a data collection 

form for every patient with a wound treated during the predefined audit period. Data collection took 

place in February and March 2014 over two days in hospitals and one week in community care.  

Results: Response rate was 100%. A total number of 40 individuals with a wound were identified, 

prevalence 3.7 per 1000 population. In total 22% of hospitalized patients had a wound. Main wound 

types were acute wounds (36%), pressure ulcers (15%), venous leg ulcers (20%), foot ulcers (9%) and 

other wound types (20%). Each patient had on average 1.5 wounds. Most patients were treated in 

community care (70%) by a nurse only (80%). Dressings were most often (60%) changed daily or 

every other day. Patient- or nursing records had not been used to help diagnose cause of wound for 

more than half of the patients involved (58%). After total cost affiliated with wound related 

hospitalization, nursing time due to wound care and frequency of dressing change were the biggest 

drivers in resource consumption. Nurses time was equivalent to 1.3 full-time nurse positions.  

Conclusion:  Prevalence rates and other results are similar to other studies in this field. Inconsistency 

in diagnosis, dressing use and frequency of dressing change points to a lack of coordinated 

measures. Evidence based practice for wound care is needed in the Icelandic health care system. A 

targeted, strategic and coordinated policy in the health care system could reduce wound prevalence 

and complications that result in cost benefits. Further research is needed. 
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Þakkir 

Mörgum ber að þakka fyrir aðstoð og leiðbeiningar við gerð þessa verkefnis. Leiðbeinandi minn, Ásta 

Steinunn Thoroddsen, fær sérstakar þakkir fyrir góðar ábendingar, þolinmæði og leiðsögn bæði við 

gerð þessarar rannsóknar sem og í gegnum meistaranámið allt. Guðbjörg Pálsdóttir, sérfræðingur í 

hjúkrun, fær kærar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, bæði hérlendis og erlendis, sem og gagnleg ráð. 

Auk Guðbjargar langar mig til að þakka Eyrúnu Ósk Guðjónsdóttur og Ingibjörgu Guðmundsdóttur 

hjúkrunarfræðingum yfirferð á þýðingu á gagnasöfnunareyðublöðum, góð ráð og ómetanlegan 

stuðning við flutning á fyrsta fyrirlestri á ráðstefnu EWMA í London í maí 2015 sem og í klínísku námi á 

Landspítala háskólasjúkrahúsi.  

Fjölmargir aðilar hafa lagt af mörkum við framkvæmd rannsóknarinnar. Samstarfsfólki mínu hjá 

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), starfsfólki á hjúkrunarheimilunum Uppsölum, Hulduhlíð og 

Sundabúð sem og hjá heilsusetri Alcoa Fjarðaáls þakka ég kærlega fyrir hlýjar og góðar móttökur sem 

og gott samstarf. Kærar þakkir til styrktaraðila verkefnisins en þar má sérstaklega nefna HSA, Samtök 

um sárameðferð (SUMS), Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH), Fjarðabyggð og Landsbankann.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu og vinum sem hafa sýnt mér ómetanlegan stuðning og 

skilning meðan á þessari vinnu stóð. Gyðu Einarsdóttur, systur minni og besta vini, þakka ég fyrir 

einstaklega góð ráð hvað varðar málfar, stafsetningu, uppsetningu og vinnulag. Sérstakar þakkir fær 

hún fyrir að sýna mér óendanlega gæsku, stuðning og hvatningu á erfiðum tímum. Gunnar Örn 

Stefánsson fær þakkir fyrir aðstoð og þolinmæði við útreikninga á kostnaði, kennslu á Excel og 

tölfræðilegar ráðleggingar. Vinkonur mínar, Dr. Heiða María Sigurðardóttir og Andrea G. 

Ásbjörnsdóttir, fá kærar þakkir fyrir yfirferð og aðstoð við aðferðafræði og tölfræði. Smára Geirssyni 

þakka ég góðar leiðbeiningar og yfirlestur.  

Orð fá því vart lýst hversu mikið þakklæti og ást ég ber til mannsins míns, Orra Smárasonar og 

drengjanna okkar þriggja, Einars Smára, Eiríks Árna og Flóka Más. Án þeirra stuðnings hefði þetta 

ekki verið mögulegt. Ég næ líklega seint að endurgjalda alla ástina, þolinmæðina, knúsin, stuðninginn 

og hvatninguna sem ég fékk frá þeim. 
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1 Inngangur  

Sár eru algeng, fjölbreytt og oft á tíðum krefjandi verkefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk (Harding og Boyce, 

1998). Talið er að allt að 1,0-1,5% fólks í hinum vestræna heimi eigi í vandræðum með sár og áætlað 

hefur verið að meðferð þeirra skýri um 2-4% af rekstrarkostnaði heilbrigðisþjónustu, jafnvel meira. 

Sárameðferð og forvarnir fyrir myndun sára eða fylgikvilla þeirra er veitt af heilbrigðisstarfsfólki innan 

allra stofnana, deilda og sérgreina í heilbrigðiskerfinu (Gottrup, Nix og Bryant, 2007). Rannsóknum ber 

saman um að langvinn sár séu vaxandi vandamál og í mörgum tilfellum fyrirbyggjanleg. Þrátt fyrir það 

virðast þau vera vangreind og vanmeðhöndluð. Slíkt leiðir til óþarfa þjáninga sjúklinga og að óþarflega 

háum hluta rekstrarkostnaðar sé varið í sárameðferð (Drew, Posnett og Rusling, 2007; Gottrup, 

Henneberg, Trangbæk, Bækmark, Zøllner og Sørensen, 2013; Shrinivasiah, Dugdall, Barrett og Drew, 

2007; Vowden, Vowden og Posnett, 2009). Afleiðingarnar geta verið alvarlegar og lífsógnandi. Þörf 

fyrir aukna meðferð á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar eykst. Þar ber helst að nefna fjölgun á 

innlögnum á sjúkrahús, lengri sjúkrahúsdvöl og aukna þörf fyrir hjúkrun og viðbótaraðstoð eftir útskrift 

(Hurd, 2013a). Þá eru inngrip sérfræðinga tíðari sem og endurinnlagnir á sjúkrahús (Posnet, Gottrup, 

Lundgren og Saal, 2009). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar bendir til að greiningu á orsök fótasára í 

íslensku heilbrigðiskerfi sé verulega ábótavant og starfshættir séu ólíkir eftir þjónustustigi (Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2009). Slíkt gengur þvert á stefnu íslenskra stjórnvalda um gæði og skilvirkni í 

heilbrigðisþjónustu þar sem meginmarkmið eru að veita bestu þjónustu sem tök er á hverju sinni og 

tryggja jafnt aðgengi að þjónustu (Rúnar Villhjálmsson, 2015).  

Þörf virðist vera fyrir fræðslu, þjálfun og innleiðingu á gagnreyndum starfsháttum á öllum stigum 

heilbrigðisþjónustu (Guðbjörg Pálsdóttir, 2009). Markviss stefnumótun í heilbrigðisþjónustu getur leitt til 

bættra lífsgæða og betri nýtingar á fjármunum. Heilsuhagfræði og klínísk meðferð eru þannig bundin 

órjúfanlegum böndum (Hurd, 2013a). Í kjölfar íslenskra rannsókna hefur áhugi heilbrigðisstarfsfólks á 

því að beita gagnreyndri þekkingu við sárameðferð verið að aukast og með tilkomu þverfaglegrar 

sáramiðstöðvar á Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) hefur myndast greið leið að sérhæfðri þekkingu 

í sárameðferð (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010). Sárameðferð sem byggð er á gagnreyndri þekkingu getur 

flýtt sárgræðslu, komið í veg fyrir óþarfa versnun sára, fækkað fylgikvillum og dregið úr óþarfa þjáningu 

sjúklinga. Áhugi, þekking, færni og framboð á þjónustuúrræðum hafa áhrif á árangur og lífsgæði 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; Vowden, Apelqvist og Moffatt, 2008).  

Heildstæða, samræmda og markvissa stefnu sem bætir gæði sárameðferðar sjúklinga óháð búsetu 

skortir enn í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Slík stefnumótun ætti að vera byggð á rannsóknum og 

gagnreyndri þekkingu og markmið þurfa að vera skýr og raunhæf (Rúnar Vilhjálmsson, 2015). Mat á 

heilsufarslegum og fjárhagslegum árangri stefnumótunar verður þó ekki möguleg án grunnrannsókna 

á því hvaða sárgerðum heilbrigðisstarfsfólk sinnir, hvernig sárameðferð er veitt, hvar þjónusta fer fram 

og hversu mikið þjónustan kostar (Shrinivasiah o.fl., 2007).  
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1.1 Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta algengi sára í dreifbýli á Íslandi, orsakir þeirra og meðferð. 

Einnig að reikna beinan kostnað við sárameðferð. Markmið er að varpa ljósi á tiltekið klínískt vandamál 

í heilbrigðisþjónustu og finna mögulegar leiðir til að draga úr óþarfa þjáningum sjúklinga og kostnaði. 

Lýsandi rannsókn sem þessa er hægt að nota sem grundvöll fyrir stefnumótun í heilbrigðisþjónustu, 

betri nýtingu á fjármunum, við áframhaldandi mat á meðferð og árangri sem og frekari rannsóknum á 

sjúklingum með sár.  

1.2 Fræðilegur rökstuðningur 

Í þessum kafla má sjá yfirlit yfir umfang sárameðferðar innan heilbrigðisþjónustunnar og hvernig 

meðferð sem er byggð á gagnreyndri þekkingu og sniðin að undirliggjandi orsök sára getur mögulega 

dregið úr óþarfa þjáningum sjúklinga og kostnaðarútlátum í heilbrigðisþjónustu. Gerð verður grein fyrir 

algengi algengustu sárgerða innan mismunandi þjónustuúrræða í heilbrigðisþjónustu, algengi sýkinga 

og sykursýki hjá sjúklingum með sár, hvernig greining á orsök sára fer fram og veitt yfirlit yfir þær 

kostnaðargreiningar sem gerðar hafa verið á beinum kostnaði sárameðferðar í heilbrigðisþjónustu með 

sérstakri áherslu á tíma heilbrigðisstarfsfólks, umbúðanotkun og innlagnir á sjúkrahús. Í samræmi við 

leiðbeiningar frá Sárakönnunarverkefni EWMA hefur bráðasárum hér verið skipt í þrennt, skurðsár, 

áverkasár (e. trauma wound) og brunasár, og langvinnum sárum í fernt, fótleggjasár (e. leg ulcer), 

fótasár (e. foot ulcer), þrýstingssár (e. pressure ulcer) og aðrar sárgerðir (e. other wound types). 

1.2.1 Sárgerðir og sárgræðsla 

Sár er skilgreint sem sköddun á slímhúð, hornhimnu, húð eða undirlagi húðar (Ásta Thoroddsen, 

2002). Flest sár gróa vandræðalaust með því að fara í gegnum ákveðið sárgræðsluferli á skipulagðan 

hátt og á tilteknum tíma (Broughton, Janis og Attinger, 2006). Sárgræðsla er flókið samfellt ferli sem 

hefur verið skipt í stig til að auðvelda skilning á því líffræðilega ferli sem á sér stað í sárinu sjálfu og 

nærliggjandi vef (Velnar, Bailey og Smrkolj, 2009). Misjafnt er þó hvort sárgræðslu er skipt í þrjú eða 

fjögur stig en skiptingin fer eftir því hvort litið er á stöðvun á blæðingu (e. haemostasis) sem sér stig 

eða sem hluta af bólgufasa (e. inflammation phase). Bólgufasi er þannig ýmist fyrsta eða annað stig 

sárgræðslu. Á eftir bólgufasa kemur uppbyggingarfasi (e. proliferation phase) og síðast er þroskafasi 

(e. maturation phase) (Broughton o.fl., 2006). Hér er stuðst við skiptingu á sárgræðslu í þrjú stig þar 

sem stöðvun á blæðingu flokkast með bólgufasa (mynd 1). Fyrsta stig sárgræðslu hefst um leið og sár 

myndast. Þá fer af stað keðjuverkun þar sem fyrsti þáttur örvar þann næsta og svo koll af kolli. 

Skiptingin milli sárgræðslufasa er ekki alltaf skýr og sár getur verið á fleiri en einu stigi samtímis 

(Broughton o.fl., 2006). Tímasetningar og samspil þátta sem koma að sárgræðslu geta verið ólíkar 

milli sárgerða (Velnar o.fl., 2009). Sárgræðsluferli langvinnra sára getur verið flóknara en bráðasára 

með auknum fylgikvillum og tilheyrandi seinkun í gróanda (Guðbjörg Pálsdóttir, 2012). Fasarnir eru þó 

í aðalatriðum þeir sömu hvort sem sár eru bráð eða langvinn. Nýmyndun æða skiptir öllu máli í 

sárgræðslu og á sér stað samhliða öllum fösum (Velnar o.fl., 2009).  
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Sár eru síbreytileg og flokkun misjöfn. Hér eru sár fyrst flokkuð með tilliti til tímaramma sárgræðslu 

og síðan með tilvísun til undirliggjandi orsakar sárs (mynd 2). Bráðasár eru þau sem fara í gegnum 

sárgræðslu á skipulagðan hátt og á tilteknum tíma. Þau gróa á innan við sex vikum. Sár sem aftur á 

móti hefur ekki náð að gróa á sex vikum, eða kemur sífellt aftur, er skilgreint sem langvinnt sár. Truflun 

hefur  þá hægt á eða stöðvað sárgræðslu (Broughton o.fl., 2006). Fjölmargir þættir geta valdið 

frávikum frá eðlilegu sárgræðsluferli en þeir helstu eru sýkingar, blæðingar, skert blóðflæði, hár aldur 

og langvinnir sjúkdómar eða lyf sem gefin eru til meðferðar sjúkdóma og ástands. Meðferð 

heilbrigðisstarfsfólks getur einnig haft bæði jákvæð eða neikvæð áhrif á framgang sára (Franks, 

Winterberg og Moffat, 2002). Umhverfisaðstæður, sérstaklega félagslegar og fjárhagslegar, geta 

einnig haft áhrif (Guðbjörg Pálsdóttir, 2012). Aldraðir og langveikir eru í sérstakri hættu á að lenda í 

erfiðleikum með sárgræðslu en með hækkandi aldri hefur sömuleiðis orðið fjölgun á einstaklingum 

með langvinna sjúkdóma sem bendir til að vandamál tengd sárgræðslu muni aukast næstu áratugina 

(Gottrup, 2011; Sen, Gordillo, Roy, Kirsner, Lambert, Hunt o.fl., 2009).  

Skurðsár eru algeng hjá inniliggjandi sjúklingum en vegna hæfileika líkamans til að græða sig eru 

þau sjaldan til meðferðar hjá sérfræðingum í sárameðferð (Black og Black, 2008), nema ef sýking, 

blæðing eða undirliggjandi sjúkdómar séu til staðar sem valda því að sárið nái ekki að gróa (Leaper og 

Gottrup, 1998). Skurðsárum er skipt í þrjá flokka eftir því hvernig þau gróa; Frumgræðsla (e. primary 

intention), síðgræðsla (e. secondary intention) og seinkuð frumgræðsla (e. tertiary intention). Í fyrsta 

flokki hefur skurðsári verið lokað með heftum, saumum eða lími. Skurðsár í öðrum flokki er haft opið í 

nokkra daga og látið gróa með myndun holdgunarvefs. Slík sár eru í aukinni áhættu á sýkingu vegna 

skorts á húðþekju og tilheyrandi vörn fyrir ásókn örvera. Í þriðja og síðasta flokknum eru skurðsár sem 

er annað hvort haldið opnu í nokkra daga viljand eða það hefur gliðnað (e. dehissed) af völdum 

fylgikvilla (Doughty og Sparks-Defriese, 2007; Velnar o.fl., 2009) og áform eru um að loka sárinu síðar 

með skurðaðgerð (Widgerow, 2013).   

Áverkasár geta verið af ýmsum toga en þau myndast til dæmis eftir slys, árás, sjálfsskaða eða 

líkamsgötun (Deroo, Robertson-Laxton, Sabo og Sardo, 2013). Skrámur (e. abrasions) og húðrifur  

(e. skin tears) eru algengar afleiðingar áverka á húð (Leaper og Harding, 2006). Hugtakið tilbúin sár, 

eða sjálfsskaði, á við um sár sem sjúklingar valda sér vísvitandi sjálfir. Slík sár geta verið allt frá 

minniháttar yfirborðslægum skurðum að meiriháttar áverkum, til dæmis eftir sjálfsvígstilraun (Deroo 

o.fl., 2013). 

Mynd 1. Þrjú stig sárgræðslu. 
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Mynd 2. Flokkun sárgerða eftir tíma sárgræðslu og undirliggjandi orsök sárs. 



15 

Brunasár er vefjaskaði sem myndast í kjölfar snertingar við brunavald. Áverkar eru misalvarlegir 

en alvarleiki ræðst af hitastigi brunavalds, hversu lengi vefurinn er í snertingu við brunavald og hversu 

stórt svæði líkamans verður fyrir honum (Evans, 2007; Palmieri og Greenhalg, 2002).  

Fótleggjasár og fótasár hafa mismunandi skilgreiningar í greinum og rannsóknum þar sem þau 

eru ýmist flokkuð saman eða sem aðskildar sárgerðir. Hér eru fótleggjasár þau sem eru staðsett á 

fótlegg og fótasár þau sem eru á fæti fyrir neðan ökkla. Fótleggjasárum tilheyra bláæðasár (e. venous 

ulcer), slagæðasár (e. arterial foot ulcer) og sár af blandaðri orsök (e. mixed aetiology) sem rekja má til 

truflurnar á starfsgetu bæði slagæða og bláæða (Haas, 1995; Velnar o.fl., 2009). Bláæðasár eru 

algengust sára á ganglimum en þau eru oftast staðsett á fótlegg milli ökkla og hnés. Í flestum tilfellum 

má rekja orsök þeirra til veikleika eða sjúkdóma í bláæðakerfi ganglima. Bjúgmyndun er eitt af megin 

einkennum bláæðasára og getur orðið til þess að húðin brestur og sár myndast (Guðbjörg Pálsdóttir, 

2010; Posnett og Franks, 2008). Slagæðasár má rekja til þrenginga í slagæðum neðri útlima en 

slagæðakölkun er megin orsakavaldur þrenginga í slagæðum. Sáramyndun er talin stafa annars vegar 

af blóðþurrð (e. ischaemia) sem leiðir til niðurbrots á vef eða öðrum orsökum svo sem áverka á 

slagæð (e. arterial trauma), blóðsegareks eða þrýstings. Sárið grær síðan hægt eða ekki vegna 

minnkaðs slagæðaflæðis. Helstu áhættuþættir fyrir slagæðakölkun eru þeir sömu og fyrir aðra 

kransæðasjúkdóma; reykingar, háþrýstingur, sykursýki, of hátt kólesteról, ofþyngd og lífstíll sem felur í 

sér mikla kyrrsetu. Tóbaksnotkun er þó sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á myndun 

slagæðafótasára en um 80% einstaklinga með einkenni fyrir veikleika í slagæðakerfi útlima hafa 

reykingarsögu (Dougty og Holbrook, 2007). Sár af blandaðri orsök má rekja til veikleika í bæði 

bláæða- og slagæðakerfum líkamans. Yfirleitt er um að ræða sjúklinga með bláæðasár og 

undirliggjandi slagæðasjúkdóm (Marston og Vowden, 2007; Moffat, 2007).  

Fótasárum tilheyra slagæðasár staðsett á fæti og sykursýkissár (e. diabetic ulcers). Sykursýkisár 

eru einnig nefnd taugakvillasár og eru flokkuð í taugakvillasár án blóðþurrðar (e. neuropathic ulcer) og 

taugakvillasár með blóðþurrð (e. neuroischaemic ulcer) (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; Muldoon, 2013). 

Taugakvilli er skilgreindur sem skemmd á gerð og virkni tauga þar sem skerðing verður á 

sársaukaskyni, hitaskynjun, þrýstingsvitund (e. pressure awareness) og stöðu- og hreyfiskyni (e. 

proprioception) (Muldoon, 2013). Í taugakvillasárum með blóðþurrð eru skyntaugaskemmdir og 

slagæðakölkun samverkandi þættir. Taugakvillasár án blóðþurrðar orsakast aftur á móti vegna 

varanlegra skyntaugaskemmda í fótum sem oft fylgja sykursýki án þess að æðaskemmdir séu til 

staðar. Mikilvægt er að greina þarna á milli (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010). Algengasta birtingarform 

taugakvilla af völdum sykursýki er skerðing á sársaukaskyni, sérstaklega í fótum, sem getur haft þau 

árif að viðkomandi finnur ekki fyrir verk við eða eftir áverka. Sársaukaskyn getur einnig verið brenglað 

á þann hátt að létt snerting valdi miklum sársauka (Apelqvist, 2013). Þeir þættir sem hafa hvað mest 

áhrif á myndun sykursýkissára eru taugakvilli, áverki á fæti, aflögun fóta og minnkað blóðflæði til fóta 

(Apelqvist, 2013). Truflanir í taugakerfi sykursjúkra hafa einnig áhrif á svitaframleiðslu þar sem hún er 

annað hvort engin eða minnkuð (Muldoon, 2013). Þurrkur er alvarlegt vandamál þar sem sprungur 

geta myndast sem geta síðan sýkst (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; Muldoon, 2013). Taugakvillasár eru oft 

það djúp að þau ná inn að beini. Sýkingarhætta er mikil (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010) og sýking er 

lífsógnandi ástand og líkur á aflimun eru verulega auknar (Apleqvist, 2013).  
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Þrýstingssár geta myndast hvar sem er á líkamanum en samkvæmt skilgreiningu Evrópsku og 

Bandarísku ráðgjafasamtakanna um þrýstingssár (European Pressure Ulcer Advisory Panel) [EPUAP] 

og (National Pressure Ulcer Advisory Panel) [NPUAP] eru þau staðbundin vefjaskemmd í húð og/eða 

undirliggjandi vef sem hefur myndast af völdum krafta svo sem þrýstings (e. pressure), núnings  

(e. friction), togs (e. shear) eða blöndu af þessu öllu. Raki er einnig áhrifaþáttur sem og 

einstaklingsbundnir þættir svo sem hár aldur, lélegt næringarástand, veikleikar í blóðrásarkerfi og 

skyntruflun. EPUAP og NPUAP hafa komið sér saman um að flokka þrýstingssár eftir alvarleika þeirra 

í fjögur stig, allt frá því að vera roðablettur á órofinni húð, yfirborðssár til fullþykktarsárs sem getur náð 

að eða í gegnum bandvefshimnu (NPUAP, EPUAP and Pan Pacific Pressure Injury Alliance [PPPIA], 

2014).  

Aðrar sárgerðir geta átt við um allar aðrar sárgerðir en þær sem hefur verið fjallað um. Fjöldi 

sjúkdóma sem tengjast ónæmiskerfinu geta bæði viðhaldið og valdið sárum, ýmist vegna 

sjúkdómsástands eða lyfjameðferðar sem notuð er til að meðhöndla sjúkdóminn. Aðrar sárgerðir geta 

verið húðskemmdir eða húðbólga af völdum raka, vessa eða efna, fistlar, ónæmissár  

(e. immunological wounds), æðabólgur (e. vasculitis), illkynja sár, húðsýkingar og húðsjúkdómar eins 

og exem, húðbólga og sóri (e. psoriasis). 

Nauðsynlegt er að efla þekkingu á mismunandi sárgerðum, greiningaraðferðum og meðferð 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2010) en fjölbreytileiki sára kallar á fjölbreytta þekkingu þeirra sem sinna 

sárameðferð. Vegna þessa fjölbreytileika hefur þótt erfitt að meta algengi sára í heilbrigðisþjónustu.   

1.2.2 Algengi sára 

Fræðilegt yfirlit var framkvæmt til að geta lýst algengi sára en algengi (e. prevalence) er skilgreint sem 

hlutfall tilfella með tiltekið ástand á ákveðnum tímapunkti (e. point prevalence) (Bryant og Clark, 2007; 

Laufey Tryggvadóttir, 2003). Fjöldi rannsókna hefur verið gerður til að meta algengi sára innan 

sjúkrahúsa sem utan (tafla 1). Mikill munur var á rannsóknum á lýsingum á þýði, gerð rannsókna, 

skilgreiningum á sárum og orsök, hvernig sárgerð var metin og af hverjum. Í öllum rannsóknunum var 

algengi metið á ákveðnum tímapunkti (e. point prevalence). Niðurstöður þeirra sýna að sár eru algengt 

klínískt vandamál í heilbrigðisþjónustu. Algengi virðist þó breytilegt eftir staðsetningu sárameðferðar 

og sárgerðum sem rannsakaðar voru. Í þremur rannsóknum var algengi sára eingöngu kannað innan 

sjúkrahúsa en í þeim rannsóknum voru 41-49% inniliggjandi sjúklinga með sár (Gruen, Chang og 

MacLellan, 1997; Hurd og Posnet, 2009; Santamaria, Carville og Prentice, 2009).  

Algengi sjúklinga sem þarfnast sárameðferðar utan sjúkrahúsa, nánar tiltekið á læknastofum, í 

heilsugæsluþjónustu og heimahjúkrun, á hjúkrunarheimilum, þjónustuíbúðum aldraðra og fatlaðra, 

geðþjónustu og fangelsum, hefur verið metið á bilinu 10-36% (Hopkins og Worboy, 2014; Kingsley, 

Hucker, McEndoo og Manser, 2010; McDermott-Scales, Cowman, og Gethin, 2009; Meaume o.fl., 

2012; Pieper, Templin, Dobal og Jacox, 1999; Pina, 2007; Skerritt og Moore, 2014; Whitlock o.fl., 

2014). Fleiri sjúklingar fundust með sár þar sem sérþjálfað heilbrigðisstarfsfólk í sáramati skoðaði húð 

sjúklinga og leit undir umbúðir heldur en þar sem starfsfólk var beðið um að fylla út spurningalista 

sjúklinga með sár sem þeir vissu af fyrir.  
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Algengi sjúklinga með sár sem þarfnaðist meðferðar heilbrigðisstarfsfólks hefur verið metið á bilinu 

2.8-3.7 á hverja 1000 í þýði (Gottrup o.fl., 2013; Shrinivasiah o.fl., 2007; Vowden o.fl., 2009). Algengi 

var lægra (2.2 á hverja 1000) þar sem algengi var eingöngu metið utan sjúkrahúsa (McDermott-Scales 

o.fl., 2009) eða eingöngu í hjúkrunarþjónustu á heilsugæslum eða heimahjúkrun (1.6-1.7 á hverja 

1000) (Hopkins og Worboy, 2014; Skerritt og Moore, 2014).  

Algengustu sárgerðir voru bráðasár (skurðsár og áverkasár sérstaklega), fótleggjasár og 

þrýstingssár. Mismunandi skilgreiningar á sárgerðum gerði samanburð á rannsóknum erfiðan. 

Bráðasár, sérstaklega skurðsár, voru í flestum rannsóknum sem fóru fram innan sjúkrahúsa 

algengasta sárgerðin. Á almenningssjúkrahúsum í Ástralíu mældist hlutfall áverkasára (skurðsár og 

slysasár) 54% allra sárgerða en hlutfall brunasára eingöngu 1% (Santamaria o.fl., 2009). Á bráða-

sjúkrahúsi í París voru alls 53% inniligjandi sjúklinga með sár, þar af voru 42% þeirra skurðsár (Mahé, 

Langolis, Baron, Grirard, Fargeot o.fl., 2006). Undantekning frá þessum niðurstöðum var sjáanleg í 

rannsókn Hurd og Posnet (2009) sem fór fram á 13 sjúkrahúsum í Kanada þar sem skurðsár voru 

næst algengasta sárgerðin á eftir þrýstingssárum.  

Í rannsókn sem fór fram í fimm Evrópulöndum og byggð á tilmælum frá EPUAP reyndist algengi 

þrýstingssára hjá inniliggjandi sjúklingum vera á bilinu 8,3-23% (Vowden og Vowden, 2009). 

Samantekt á íslenskum rannsóknum á algengi þrýstingssára má sjá í töflu 2. Þar má sjá að algengi 

hefur verið metið hjá inniliggjandi sjúklingum á Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) (21,5%) (Guðrún 

Sigurjónsdóttir, Ásta St. Thoroddsen, Árún K. Sigurðardóttir, 2011), Sjúkrahúsinu á Akureyri árið 2005 

(16%) og árið 2007 (20%) (Lindholm o.fl., 2007), öllum sjúkrahúsum á landinu (8,9%) (Thoroddsen, 

1999) og hjúkrunarheimilum (7,4-10,2%) (Landlæknisembættið, 2008). Algengi þrýstingssára í heilsu-

gæsluþjónustu hefur ekki verið metið á Íslandi en í Danmörku var algengi metið 0.7 á hverja 1000 í 

samfélaginu (Gottrup o.fl., 2013). Hlutfall þrýstingssára sem þarfnast meðferðar í hjúkrunarþjónustu 

sem veitt er utan sjúkrahúsa á heilsugæslum og læknastofum víðs vegar í Evrópu hefur verið metið á 

bilinu 6-35% (Hopkins og Worboy, 2014; McDermott-Scales o.fl., 2009; Meaume o.fl., 2012; Pieper 

o.fl., 1999; Pina, 2007; Skerritt og Moore, 2014; Shrinivasaiah o.fl., 2007). Á Íslandi hafa rúmlega 58% 

sjúklinga með mænuskaða fengið þrýstingssár, 29% þeirra mynduðust á bráða- eða 

endurhæfingarstigi en 54% eftir útskrift (Sigrún Knútsdóttir, 1993). Flestir sem fá þrýstingssár í 

sjúkrahúslegu (e. hospital-acquired) voru lagðir inn á sjúkrahús vegna einhverrar annarrar ástæðu en 

til sárameðferðar (Vowden og Vowden, 2009). Í þeim tilfellum eru þrýstingssár merki um brest í 

þjónustu sem á að tryggja öryggi sjúklinga (Hurd og Posnet, 2009). Talið er líklegt að algengi 

þrýstingssára sé þó of lágt í rannsóknum þar sem farið var eftir skráningu í sjúkrasögu (Hurd og 

Posnett, 2009). Niðurstöður rannsóknar Strachann, Prentice, Newall, Elmes, Carville, Santamaria o.fl. 

(2007) styðja þá ályktun. Við samanburð sem gerður var á fjölda þrýstingssára sem skráð voru í 

sjúkraskrá og fjölda sem fannst við skoðun á húð sjúklinga kom fram að næstum helmingur 

þrýstingssára (47%) sem fundust við skoðun á húð höfðu ekki verið skráð í sjúkraskrá viðkomandi 

sjúklinga (2007).  
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Sár á fótlegg og fæti hafa ýmist verið flokkaðar í rannsóknum saman eða, líkt og hér er gert, eftir 

staðsetningu sárs og síðan undirliggjandi orsök. Vegna þessa hefur reynst erfitt að meta algengi í 

erlendum rannsóknum og framsetning á niðurstöðum endurspeglar þá erfiðleika. Algengi fótasára, 

staðsett á fótlegg og fæti, hefur verið rannsakað á öllum þjónustustigum á Íslandi. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar bentu til að algengi fótasára væri með því lægsta sem hefur mælst samanborið við 

erlendar rannsóknir, eða 0,072% í samfélaginu. Algengi hækkaði þó í 0,61% hjá sjúklingum eldri en 70 

ára (Guðbjörg Pálsdóttir, 2009). Sambærilegar niðurstöður voru sjáanlegar í rannsókn Strachan o.fl. 

(2007)  í Ástralíu þar sem fjöldi sjúklinga með fleiri en eitt fótasár jókst verulega eftir sextugt, hélt áfram 

að vaxa með aldri. Langflest sár voru hjá fólki á aldrinum 80-89 ára. Í heilbrigðisþjónustu á Íslandi var 

orsök fótasára ekki þekkt hjá 42% tilfella, ýmist vegna þess að greining hafði ekki verið staðfest eða 

skráning í sjúkraskrá óljós (Guðbjörg Pálsdóttir, 2009). Í kjölfar rannsóknarinnar var Sáramiðstöð LSH 

stofnuð. Algengasta skráða sjúkdómsgreining þeirra sem fá aðstoð þar var fótasár. Sjúkdómsgreining 

hafði þó ekki verið skráð hjá 71,2% tilfella fyrir komu á móttökuna (Oddný Þorsteinsdóttir og Sandra 

María Filippusdóttir, 2016). Í flestum rannsóknum eru bláæðasár á fótlegg algengust fótasára. Á 

Íslandi var hlutfall bláæðasára 34%, þar á eftir komu slagæðasár og sykursýkissár. Af öllum fótasárum 

voru 22% með óþekkta orsök, svipað hlutfall og á Vesturlöndum (Guðbjörg Pálsdóttir, 2009).  

Aðrar sárgerðir eru þær sem eru óalgengari en skurðsár, þrýstingssár eða fótasár. Rannsóknir 

sýna algengi allt frá 1-26% (tafla 1). Erfitt er að meta hvaða sárgerðir tilheyra þeim hópi í flestum 

rannsóknum þar sem skilgreiningar skortir sem og samræmi í aðferðafræði rannsóknanna. Í 

Bandaríkjunum hefur verið áætlað að um 10% af rúmlega 500,000 fótleggjasára (e. leg ulcers) þar í 

landi sé vegna annarra og ótýpískra orsaka (Falabella og Falanga, 1998).  Orsakir geta verið 

fjölmargar, eins og til dæmis sýkingar, efnaskiptasjúkdómar, erfðasjúkdómar, krabbamein  

(e. neoplasm) eða bólguferli (e. inflammatory processes).  

Algengi er misjafnt eftir skilgreiningum á sárgerðum, útilokunarákvæðum, þýði, úrtaki, staðsetningu 

rannsókna og framkvæmd. Þrátt fyrir erfiðleika við mat á nákvæmu algengi er ljóst að sár og 

tilheyrandi fylgikvillar, svo sem til dæmis sýkingar, eru algengt vandamál í heilbrigðisþjónustu.  

1.2.3 Sýkingar 

Sýkingar eru algengur fylgikvilli sára sem leiðir til seinkunar á sárgræðslu, eykur líkur á aflimun og 

dauðsföllum (International Wound Infection Institute (IWII), 2016). Þó að þekkt sé að örverur séu til 

staðar í öllum sárum (Velnar o.fl., 2009) er ljóst að þær hafa ekki alltaf neikvæð áhrif á sárgræðslu. 

Það er þannig hvorki nauðsynlegt eða mögulegt að fjarlægja þær að fullu úr sárum (Edward-Jones og 

Flanagan, 2013). Mikilvægt er þó að huga vel að jafnvægi með tilliti til gerðar örveru og hæfni 

ónæmiskerfis sjúklings til að takast á við meinvald til að mengun í sári verði ekki að sýkingu (Posnett, 

Gottrup, Lundgren og Saal 2009).  

Sýking getur verið staðbundin við sárbeð eða náð að breiðast um líkamann og valda 

sjúkdómsástandi sem getur verið erfitt að eiga við og jafnvel banvænt. Helstu einkenni staðbundinnar 

sýkingar eru sjáanlegt niðurbrot á vef og þar af leiðandi stækkun sárs, roði og hiti í nærliggjandi húð, 

aukin eða breytt skynjun á verk, bjúgur, sáravessi getur orðið upplitaður eða graftarkenndur, lykt 

versnar og vasar geta myndast undir sárbrúnum (IWII, 2016). Undirliggjandi sjúkdómar sem veikja 
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ónæmiskerfið, svo sem sykursýki, nýrnabilun eða gigt, eða lyf sem bæla ónæmiskerfið auka áhættu. 

Aðrir þættir sem eru mikilvægir eru aldur (sérstaklega nýburar og aldraðir), næringarástand, 

lífstílsákvarðanir (svo sem áfengismisnotkun, reykingar, hreyfingarleysi, svefnleysi eða stress) og það 

að hafa nýlega gengist undir skurðaðgerð. Í raun geta allir sem eru með skerta ónæmissvörun  

(e. immunocompromised) verið í meiri hættu á að fá sýkingar. Aðrir þættir eins og gerð örveru, 

aðskotahlutir, drepvefur eða annað sem skapar ójafnvægi í sárbeði geta einnig haft áhrif (Cooper, 

2005; Edward-Jones og Flanagan, 2013).  

Sýkingatíðni hefur verið metin í mismunandi sárgerðum, innan sjúkrahúsa sem utan. Sýkingar í 

skurðsárum hjá inniliggjandi sjúklingum hafa verið metnar vera á bilinu 3-4% í Evrópu og 6% í Kanada 

(Hurd og Posnett, 2009). Í rannsóknum sem könnuðu sýkingartíðni óháð sárgerð, bæði innan 

sjúkrahúsa og utan, hefur hún verið metin 13% í Bretlandi (Drew o.fl., 2007) og 21-27% í Danmörku 

(Gottrup o.fl., 2013). Í Bretlandi mældist sýkingartíðni hæst í skurð- og áverkasárum (14,3%), aðeins 

lægri í fótleggja- og fótasárum (13,3%) og lægst í þrýstingssárum (10,4%). Innan sjúkrahúsanna sem 

rannsökuð voru höfðu meira en einn af hverjum fjórum inniliggjandi sjúklingum sár á þeim degi sem 

gagnasöfnun fór fram á og af þeim sýndu 16,2% sára merki um sýkingu. Áætlað var að sýking í sári 

tvöfaldaði innlagnakostnað og jók legudaga um 7-21 dag (Drew o.fl., 2007).  

Sýkingar í sárum eru þannig talinn dýrasti fylgikvillinn eftir skurðaðgerð þar sem þær tengjast lengri 

innlagnartíma á sjúkrahúsi, endurinnlögnum, endurteknum skurðaðgerðum og hærri dánartíðni (Hurd 

og Posnett, 2009). Viðbótarkostnaður vegna rannsókna, röngtenmynda, skurðaðgerða og svo 

framvegis getur verið gríðarlegur. Hurd og Posnett (2009) settu upp dæmi þar sem áætlað var að á 

sjúkrahúsi sem sinnir 5000 skurðaðgerðum árlega sé hægt að gera ráð fyrir að um 1,3-2,5% sjúklinga 

fái sýkingu í skurðsár. Miðað við 790-1500 viðbótarlegudaga á ári, eða 12,2 viðbótarlegudaga hjá 

hverjum sjúklingi, ætti kostnaður sárameðferðar að vera milli 32.100.000-61.800.000 kr. ($ 260.000-

500.000). Það samsvarar að meðaltali um 494.000 kr. fyrir hverja sýkingu. Í kostnaðarábatagreiningu 

(e. cost-benefit analysis) Prompers, Schaper, Apelqvist, Edmonds, Jude, Mauricio o.fl. (2008) var 

gerður samanburður á kostnaði við aðfanganotkun og sárameðferð hjá 14 sáramiðstöðum hjá 

sjúklingum með taugakvillasár án sýkingar eða blóðþurrð annars vegar og með sýkingu eða blóðþurrð 

í ganglim hins vegar. Í niðurstöðum kom fram að heildarkostnaður á hvern sjúkling var meira en fjórfalt 

hærri hjá þeim sem voru með sýkingu í sári og blóðþurrð en án.  

Sýkingar í sárum eru krefjandi vandamál og stór útgjaldaliður í heilbrigðisþjónustu. Forvarnir, 

snemmbær greining ásamt skjótum, viðeigandi og skilvirkum inngripum eru mikilvægustu aðgerðirnar 

til að draga úr efnahagslegum og heilbrigðistengdum afleiðingum sýkinga. Markviss vinnubrögð eru 

sérstaklega mikilvæg með tilliti til vaxandi þols sýkla gagnvart sýklalyfjum og fjölgun á sjúklingum með 

fjölkerfasjúkdóma sem draga úr hæfni ónæmiskerfisins til að ráða við sýkingavald. Það að sýking 

myndist er samspil margra þátta en ákveðnar sárgerðir, undirliggjandi sjúkdómar og líkamlegt ástand 

getur aukið líkur á að sýking myndast, þar á meðal er sykursýki sem gengur illa að ná tökum á (IWII, 

2016). Sýking í fótasárum hjá sjúklingum með sykursýki er bráð og alvarleg ógn, sérstaklega hjá þeim 

sem eru með útslagæðasjúkdóm (e. peripheral arterial disease) (Prompers o.fl., 2013; IWII, 2013).   
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1.2.4 Sykursýki og sár 

Sykursýki er algengt, vaxandi vandamál og fótasár eru algengur fylgikvilli sykursýki (Sen o.fl., 2009).  

Algengi sykursýki hefur verið áætlað vera á bilinu 5-7% í Evrópu og Skandinavíu (Gottrup o.fl., 2013) 

og 7,8% í Bandaríkjunum (Hurd, 2013b). Á Íslandi er algengi sykursýki af tegund tvö enn með því 

lægsta sem þekkist á Vesturlöndun, 3% hjá konum og 6% hjá körlum á aldrinum 25-84 ára á árunum 

2004-2007. Á árunum 1967-2007 jókst algengi um 50% hjá konum og fjöldi karla með sykursýki týpu 

tvö tvöfaldaðist (Bolli Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. Harris, Lenore J. Launer og Vilmundur 

Guðnason, 2009). Á íslenskum hjúkrunarheimilum jókst einnig algengi sykursýki hjá öldruðum úr 

10,3% í 14,2% frá árunum 2003 til 2012 (Ingibjörg Hjaltadóttir og Árún Kristín Sigurðardóttir, 2015). 

Talið er að fyrir hverja tvo sem eru með þekkta sýkirsýki sé einn með óþekkta, sem þýðir að óþekkt 

sykursýki sé um 33% af algengi sykursýki hjá Íslendingum (Bolli Þórsson o.fl., 2009). Áætlað hefur 

verið að 15-25% sjúklinga með sykursýki fái á að minnsta kosti eitt sár einhvern tímann á lífsleiðinni 

(GorDois, Scuffham, Shearer, Oglesby og Tobian, 2003; Sen o.fl., 2009; Singh, Armstong og Lipsky, 

2005) en fótasár hjá einstaklingum með sykursýki eru algeng orsök innlagna á sjúkrahús (Sen o.fl., 

2009). Áhætta fyrir innlögn og aflimun hefur verið metin 56-155 sinnum hærri hjá sjúklingum með 

sykursýki og sýkingu í fótasári en án (Lavery, Armstrong, Wunderlich, Mohler, Wendel, Lipsky, 2006). 

Aflimun og dánartíðni hefur einnig verið metin marktækt hærri (p < 0.001) hjá sjúklingum með 

slagæðasjúkdóm í útæðum (e. peripheral arterial disease) (8-9%) en án (2-3%) (Prompers o.fl., 2008). 

Á árunum 2000-2013 voru 15,2% þeirra sem misst höfðu fót eða fótlegg á Íslandi verið greindir með 

sykursýki. Algengasta orsök aflimunar voru æðasjúkdómar (27,3%) og slys (24,2%) (Aðalbjörg 

Sigurjónsdóttir og Lára Guðríður Guðgeirsdóttir, 2014).  

Talið er að með markvissri meðferð og snöggri greining á undirliggjandi orsök sárs sem og 

mögulegri sýkingu sé hægt að koma í veg fyrir stórt hlutfall aflimana (Prompers o.fl., 2008), jafnvel allt 

að 85% þeirra (Pecoraro, Reiber og Burgess (1990). Erfitt getur þó reynst að ná ákjósanlegustum 

árangri. Helstu hindranir sem hafa verið nefndar eru skortur á þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og 

takmarkað aðgengi að þverfaglegu teymi sérfræðinga. Þar að auki virðist heilbrigðisstarfsfólk ekki vísa 

nægilega oft eða snemma til sérfræðinga þar sem þeir þó eru til staðar (Chadwick, Jeffcoate og 

McIntosh, 2008). Ljóst er að greining á orsök sára er grundvallaratriði í sárameðferð.  

1.2.5 Greining á orsök sára 

Rannsóknir hafa sýnt að sárameðferð sem byggir á gagnreyndum starfsháttum flýtir bata, bætir líðan 

og dregur úr kostnaði (Guðbjörg Pálsdóttir, 2012). Markviss, árangursrík og hagkvæm sárameðferð 

byggir á því að áhersla sé lögð á meðferðarmarkmið sem byggjast á heildstæðu mati, á bæði sjúklingi 

og sári, til að greina orsök sárs. Góð sárameðferð byggir þannig fyrst og fremst á greiningu á orsök 

sárs og staðbundinni meðferð sárs, sárbarma og nærliggjandi húð. Staðbundin meðferð felur meðal 

annars í sér að hreinsa sár, tempra raka og meta sýkingu (Flanagan, 2013). Taka þarf á undirliggjandi 

sjúkdómum á sama tíma og stutt er við sárgræðslu. Leiðrétting á undirliggjandi orsök sárs getur oft 

orðið til þess að sárið komist á rétta braut í sárgræðsluferlinu. Skilvirk sárameðferð er þannig háð því 

að heilbrigðisstarfsfólk hafi þekkingu á mögulegum orsökum sára eða tafa á sárgræðslu og hafi færni 

til að framkvæma nákvæmt mat á sjúklingi og sári (Doughty og Holbrook, 2007). Fjölfagleg 
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teymisvinna er nauðsynleg fyrir árangursríka greiningu og meðferð (Flanagan, 2013) þar sem öryggi 

og velferð sjúklings er haft í forgrunni (Guðbjörg Pálsdóttir, 2014). Með markvissum aðgerðum er talið 

að hægt sé að koma í veg fyrir stóran hluta af því álagi sem langvinn sár valda í heilbrigðisþjónustu 

(Posnet og Franks, 2008).  

Langvinn sár geta verið sérlega erfið viðureignar og geta viðhaldist í mánuði eða ár. Sum koma 

sífellt aftur eftir að þau hafa gróið vegna undirliggjandi vandamála sem getur verið erfitt að eiga við 

eða hefur ekki verið tekið á (Flanagan, 2013). Í sumum tilfellum getur sár sem grær ekki verið óbein 

orsök ótímabærs dauðdaga sjúklinga (Lazarus et al., 1994). Skortur á skipulagi og skilvirkni er talið 

valda því að óþarflega hátt hlutfall langvinnra sára er lengur að gróa en þörf er á. Talið er að það sé að 

hluta til vegna of mikillar áherslu hjá heilbrigðisstarfsfólki á sárið sjálft frekar en sjúklinginn með sárið 

og undirliggjandi sjúkdóma sjúklings (Posnett og Franks, 2008). Við greiningu og mat á fótasárum á 

áhersla að vera lögð á heilsurfarssögu, klínískt mat og mælingar. Slíkt er talið nægja til að fá grófa 

hugmynd um undirliggjandi orsök sára en nákvæmt mat sérfræðings þarf til að fá nákvæma greiningu. 

Greining á slagæðaflæði stýrir ákvarðanatöku um meðferð fótasára og grunnatriði er að meta æðaslátt 

í fótum og meta ökkla-handleggsþrýstingshlutfall (e. ancle brachial index, ABI) sem gefur mynd af stigi 

blóðþurrðar (Ghauri, Nyamekye, Grabs, Farndon og Poskitt, 1998; Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; 

Guðbjörg Pálsdóttir, Baldur Tumi Baldursson, Bryndís Sigurðardóttir, Elín Laxdal og Gunnar 

Auðólfsson, 2016). Ökklaþrýsting er einfalt að mæla með blóðþrýstingsmæli og litlu dopplertæki. 

Staða slagæðasjúkdóms getur breyst hratt og stöðugt endurmat á blóðflæði er nauðsynlegt (Moffat, 

2007). Í tilmælum um verklag fyrir greiningu og meðferð fótasára er einnig mælt með því að blóðsykur 

sé metinn ef saga um sykursýki er ekki þekkt og ef klínísk einkenni eru til staðar í sári er mælt með 

sýklaræktun (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2016). Þrýstingumbúðir sem notaðar eru við meðferð bláæða-

sára á fótlegg má ekki leggja nema að undangengnu mati á slagæðaflæði með doppler og með því að 

þreifa æðaslátt í fótum (Jón Örn Friðriksson, Jón Guðmundsson og Karl Logason, 2005; Marston og 

Vowden, 2003).  

Niðurstöður erlendra og íslenskra rannsókna hafa sýnt að greining á undirliggjandi orsök sára er 

verulega ábótavant og starfshættir mismunandi eftir þjónustustigi. Það virðist því algengt að 

sárameðferð sé veitt án formlegrar greiningar og skráningar á sárgerð (Drew o.fl., 2007; Gottrup, 

2004; Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; Harrison, Graham, Lorimer, Friedberg, Pierscianowski og Brandys, 

2005; Moffatt og Franks, 2004). Hérlendis hafði til dæmis engin sjúkdómsgreining, samkvæmt 

Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, 10. endurskoðun (International 

Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, 10th revision) [ICD-10], verið 

skráð hjá rúmlega 70% sjúklinga sem vísað hafði verið til meðferðar á Sáramiðstöð LSH vegna sárs 

og engin hjúkrunargreining hjá 56% sjúklinga (Oddný Þorsteinsdóttir og Sandra María Filippusdóttir, 

2016). Skráningu í sjúkraskrár var einnig talin ábótavant í rannsókn á inniliggjandi börnum með 

brunasár á Landspítalanum (Lovísa Baldursdóttir, Laura Scheving Thorsteinsson, Gunnar Auðólfsson, 

Margrét E. Baldursdóttir, Berglind Ó. Sigurvinsdóttir, Vilborg Gísladóttir o.fl. 2010) og í rannsókn á 

sárasogsmeðferð sem náði til allra heilbrigðisstofnana landsins (Ingibjörg Guðmundsdóttir, 2011).  

Árangur markvissrar stefnumótunar þar sem áhersla er lögð á að greina undirliggjandi orsök sára, 

þverfaglega teymisvinnu og gagnreynda þekkingu er greinilegur, sérstaklega hvað varðar lækkun á 
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algengi sára, fljótari sárgræðslu, fækkun á sýkingum, bættum lífsgæðum og lækkun á óþarfa kostnaði 

sem til hlýst vegna meðferðar (Franks og Posnett, 2003; Gottrup, 2003; Harrison o.fl., 2005; Gordon, 

Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter og Lindsay, 2006; Guðbjörg Pálsdóttir, 2010; Vowden o.fl., 

2008). Rannsóknum á sárameðferð og kostnaði meðferðar hefur fjölgað verulega undanfarna áratugi 

en þrátt fyrir hátt algengi og þekktan árangur markvissrar stefnumótunar virðast efnahagsleg áhrif 

þeirra enn vanmetin (Hurd, 2013a). 

1.2.6 Kostnaður sárameðferðar  

Ýmsar þarfa- og kostnaðargreiningar hafa verið gerðar þar sem reynt hefur verið að meta hvort 

misræmi sé á milli núverandi skipulags annars vegar og æskilegs skipulags samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum og gagnreyndri þekkingu hins vegar. Í töflu 3 má sjá samantekt á 24 

rannsóknum þar sem metinn hefur verið beinn kostnaður (e. direct cost) sárameðferðar, kostnaðar-

hagkvæmni (e. cost effectiveness), kostnað veikinda (e. cost of illness) og kostnaðarábata (e. cost 

benefit). Við umreikning á kostnaði yfir í íslenska krónu (kr.) var stuðst við gengisútreikninga á vef 

framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins fyrir desembermánuð árið 2016. Samskonar aðferðafræði 

var í þremur rannsóknum, þeim sem hafðar voru til grundvallar fyrir Sárakönnunarverkefni EWMA. 

Niðurstöður þeirra voru sams konar, þar sem mestur kostnaður var metinn vegna innlagna á sjúkrahús 

eða frestunar á útskrift vegna sárameðferðar eða fylgikvilla sára. Kostnaður vegna tíma sem 

hjúkrunarfræðingar vörðu í sárameðferð og tíðni umbúðaskipta var einnig stór kostnaðarliður en 

minnstur hluti kostnaðar var rakinn til umbúðanotkunar (Drew o.fl., 2007; Gottrup o.fl., 2013; Vowden 

o.fl., 2009). Rannsakendum bar öllum saman um að kostnaður sem til hlýst vegna sárameðferðar gæti 

verið lægri en raun er. Hægt sé að draga úr innlögnum og að bæta megi skilvirkni við notkun auðlinda. 

Helstu auðlindir sem hér um ræðir eru tími fagfólks (launakostnaður) og umbúðir (gerð, magn sem 

notað er hver umbúðaskipti og tíðni umbúðaskipta).  

Ýmsar starfstéttir sinna sárameðferð en þar á meðal eru læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og 

fótaaðgerðafræðingar. Hjúkrunarfræðingar virðast þó verja hvað mestum tíma allra heilbrigðisstétta í 

sárameðferð, bæði innan sjúkrahúsa sem utan (Gottrup o.fl., 2013; Guðbjörg Pálsdóttir, 2009; 

Shrinivasiah o.fl., 2007; Vowden o.fl., 2009), og ljóst er að hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki þegar 

kemur að sárameðferð (Guðbjörg Pálsdóttir 2009; 2012). Rekstrarkostnaður vegna sárameðferðar 

hefur þannig í flestum rannsóknum verið mestur vegna tíma hjúkrunarfræðinga þar sem þeir bera 

mesta ábyrgð á að hagræða sjúklingum fyrir forvarnir fyrir myndun þrýstingssára, sinna eftirliti, 

áhættumati og umbúðaskiptum (Bennett, Dealey og Posnett, 2004). Á Íslandi hefur verið sýnt fram á 

að hjúkrunarfræðingar séu ábyrgir fyrir sárameðferð hjá 90% sjúklinga með fótasár. Ákvarðanir um 

meðferð voru á ábyrgð hjúkrunarfræðinga hjá 60% sjúklinga en 30% á ábyrgð lækna. Hjá flestum 

sjúklingum (88%) hafði læknir skoðað sárið (Guðbjörg Pálsdóttir, 2009; 2012). Í rannsókn Srinivasiah 

o.fl. (2007) var allt að 70% vinnuálags hjúkrunarfræðinga vegna sárameðferðar. Rúmlega helmingi  

þeirra sjúklinga (52,7%) var sinnt í heimahúsi. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa þannig náð að 

sýna fram á að tími hjúkrunarfræðinga er mikilvægur kostnaðarliður við mat á heildarkostnaði 

sárameðferðar.   
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Tími hefur í flestum rannsóknum verið metinn út frá þeim tíma sem varið er í umbúðaskipti, 

sárahreinsun, skráningu sárameðferðar, forvarnir og ferðalög til sjúklinga þar sem meðferð fer fram í 

heimahúsi. Í Danmörku var áætlað að sá tími sem hjúkrunarfræðingar vörðu í sárameðferð skýrði um 

33-41% af heildarkostnaði sárameðferðar, þegar kostnaður vegna innlagna á sjúkrahús var útilokaður 

hækkaði það hlutfall í 70%. Meiri tíma virðist vera varið í sárameðferð utan sjúkrahúsa en innan en 

ferðatími til sjúklinga í heimahúsi var talinn skýra þann mun að mestu. Ferðatími getur verið stór hluti 

af heildartíma hjúkrunarfræðinga en helstu þættir sem hafa þar áhrif er stærð þýðis, þjónustusvæðis, 

búsetumynstur, dreifing og þéttleiki byggðar. Það að langvinn sár séu algengari utan sjúkrahúsa en 

bráðasár hefur einnig áhrif (Gottrup o.fl., 2013).  

Sá tími sem hjúkrunarfræðingar verja í sárameðferð  hefur í nokkrum rannsóknum verið 

framreiknaður í áætluð stöðugildi. Í Uppsölum í Svíþjóð var til dæmis sá tími sem hjúkrunarfræðingar 

vörðu í umbúðaskipti á langvinnum sárum áætlaður samvara 57 stöðugildum hjúkrunarfræðinga 

(algengi langvinnra sára 2.4 á hverja 1000) (Lindholm, Bergstein og Berglund, 1999). Færri stöðugildi 

voru talin jafngilda tíma sem hjúkrunarfræðingar vörðu í sárameðferð á bæði bráða- og langvinnum 

sárum í rannsókn sem gerð var í úthverfi Kaupmannahafnar í Danmörku og í Bradford og Airedale í 

Bretlandi, eða 33 og 45,4. Í báðum rannsóknum var algengi bæði bráðasára og langvinnra metið. Þrátt 

fyrir að algengi sára hafi verið hærra (2,8 og 3,55 á hverja 1000) og fleiri í þýði (445.000 og 487.975 

íbúar) voru færri stöðugildi áætluð í Danmörku og Bretlandi (Gottrup o.fl., 2013; Vowden o.fl., 2009) 

heldur en í Svíþjóð (Lindholm o.fl., 1999). Talið er líklegt að þann mun megi skýra með því að tíðni 

umbúðaskipta í hverri viku hafi verið lægri og minni tíma varið í sárameðferð við hver umbúðaskipti í 

Danmörku og Bretlandi heldur en í Svíþjóð. Álíka skýringar hafa verið gefnar fyrir niðurstöðum vegna 

lægri umbúðakostnaðar í Bretlandi en Svíþjóð (Ragnarson Tennevall og Hjelmgren, 2005).  

Í bæði Bretlandi og Danmörku var tíðni umbúðaskipta hærri í sjúkrahúsþjónustu en 

samfélagsþjónustu, að meðaltali 3,4-4 sinnum í viku á móti 2,7 sinnum í viku (Drew o.fl., 2007; Gottrup 

o.fl., 2013; Vowden og Vowden, 2009). Hærri tíðni umbúðaskipta á sjúkrahúsum hefur verið talin vera 

vegna hærra algengis bráðasára. Í Bretlandi hefur hlutfall bráðasára verið metið 73% innan sjúkrahúsa 

og 34% utan þeirra. Dagleg umbúðaskipti voru hjá 40% inniliggjandi sjúklinga (Drew o.fl., 2007). 

Umbúðaskipti geta verið tíðari í vissum sárgerðum, brunasárum sérstaklega. Á LSH hafði til dæmis 

verið skipt að jafnaði einusinni til tvisvar á dag fyrstu þrjá sólahringana eftir innlögn barna með 

brunasár í andliti og höndum. Sárameðferð fór fram að jafnaði annan hvern dag á öðrum brunasárum 

(Lovísa Baldursdóttir o.fl., 2010). Hurd og Posnett (2009) könnuðu meðal annars mögulegan sparnað 

af því að fækka tíðni umbúðaskipta á bráðasjúkrahúsum í Kanada. Með því að fækka hlutfalli daglegra 

umbúðaskipta úr 45% í 20% hjá 95 inniliggjandi sjúklingum var áætlað að hægt væri að losa um 16 

klst af tíma hjúkrunarfræðinga vikulega sem hægt væri að nýta í aðrar athafnir í meðferð sjúklinga. 

Markvissar og samræmdar aðgerðir til að bæta gæði sárameðferðar og fækka fylgikvillum sára geta 

þannig gregið verulega úr óþarfa kostnaðarútlátum í heilbrigðisþjónustu. Í Svíþjóð hefur til dæmis verið 

náð mælanlegum árangri með því að samræma verkferla við greiningu og meðferð langvinnra 

fótasára. Frá árunum 1994-2005 lækkaði þannig algengi úr 0,22% í 0,15% og vikulegur kostnaður 

sárameðferðar lækkaði úr 9.696 kr. (808 SEK) í 3.744 kr. (312 SEK). (Öien og Ragnarson Tenneval, 
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2006). Betri klínísk meðferð og skilvirk nýting á auðlyndum getur þannig bæði leitt til betri útkomu hjá 

sjúklingum og aukinnar hagkvæmni við rekstur (Hurd, 2013) 

Hlutfall umbúðakostnaðar hefur verið metið 21% af heildarkostnaði sárameðferðar í Danmörku og 

17% í Bretlandi. Umbúðakostnaður var þar metinn út frá einingaverði umbúða, tíðni umbúðaskipta og 

tíma hjúkrunarfræðinga en innlagnarkostnaður var undanskilinn (Gottrup o.fl., 2013; Vowden o.fl., 

2009). Í ljósi þess hve lítill hluti heildarkostnaðar fer í umbúðanotkun er ekki talið nægja að meta 

umbúðakostnað eingöngu, sérstaklega ekki einingakostnað umbúða, ef ná á verulegum árangri við 

sparnað eða hagræðingu innan heilbrigðisþjónustunnar vegna sárameðferðar (Drew o.fl., 2007). 

Umfangsmeiri kostnaðarliður er hversu miklum tíma heilbrigðisstarfsfólk ver í sárameðferð við hver 

umbúðaskipti og tíðni umbúðaskipta (Augustin, Brocatti, Rustenback, Schäfer og Herberge, 2014; 

Gottrup o.fl., 2013; Vowden o.fl., 2009).  

Þó að kostnaður vegna tíma heilbrigðisstarfsfólks (hjúkrunarfræðinga sérstaklega) og umbúða geti 

verið mikill er ljóst að kostnaður við innlögn, frestun á útskrift og endurinnlagnir á sjúkrahús voru 

stærstu kostnaðarliðir við mat á kostnaði sárameðferðar (Augustin o.fl., 2014; Drew o.fl., 2007; Gottrup 

o.fl., 2013; Prompers o.fl, 2008; Rezende, Ferraz, Malerbi, Melo, Nunes, Pedrosa o.fl., 2009; Vowden 

o.fl., 2009). Mestur kostnaður á hvern sjúkling er vegna tíðra innlagna á sjúkrahús, sýkinga, 

sýklalyfjagjafa, aflimana og annarra skurðaðgerða sem valda töfum á útskrift. Aðfanganotkun og 

kostnaður aðfanga getur verið breytilegur milli sjúklingahópa og alvarleika veikinda (Fife og Carter, 

2012; Posnett og Franks, 2008). Erfitt hefur þó reynst að meta nákvæman kostnað þar sem sjúklingar 

með sár eru yfirleitt lagðir inn vegna einhvers annars en beinlínis til meðferðar á sári (Hurd, 2013b). Í 

Danmörku var áætlað að um 37-49% af beinum heildarkostnaði sárameðferðar væri vegna innlagna á 

sjúkrahús og tafa á útskrift (Gottrup o.fl., 2013). Niðurstöður þeirra kostnaðargreininga sýna að í bæði 

Englandi og Danmörku gnæfir kostnaður við innlagnir á sjúkrahús til sárameðferðar yfir kostnað vegna 

þess tíma sem hjúkrunarfræðingar verja í sárameðferð og umbúðakostnað. Kostnaður vegna innlagna 

var mestur þrátt fyrir að flestum sjúklingum með sár hafi verið sinnt utan sjúkrahúsa, tveir þriðju á móti 

einum þriðja sem sinnt var innan sjúkrahúsa (Drew o.fl., 2009; Gottrup o.fl., 2013; Vowden o.fl., 2009). 

Vowden o.fl. (2009) áætluðu að 63% af heildarkostnaði sárameðferðar væri vegna meðferðar hjá 

þessum þriðjungi sjúklinga sem sinnt var í sjúkrahússþjónustu. 

Kostnaðaðaraukning er sjáanleg samhliða auknum fjölda sjúkdómsgreininga sjúklinga og 

meðferðarlengd (Fife og Carter, 2012). Alvarleiki sárs hafði einnig áhrif á kostnaðaraukningu, hvort 

sem meðferð er veitt innan sjúkrahúsa eða utan. Í greiningu Prompers o.fl. (2008) á sáramóttökum í 

Evrópu kom meðal annars fram að heildarmeðferðarkostnaður fyrir hvern sjúkling með taugakvillasár 

var meira en fjórfalt hærri hjá þeim sem voru með sýkingu í sári og alvarlega blóðþurrð samanborið við 

aðra sjúklinga með taugakvillasár. Fife og Carter (2012) komust að svipaðri niðurstöðu og lögðu enn 

fremur áherslu á að eftirlit og stuðningur utan sjúkrahúsa væri mun ódýrari en sárameðferð, sýkingar 

eða aflimanir. Árangur forvarnaraðgerða sem miða að því að draga úr alvarleika sára (sérstaklega 

taugakvilla- og þrýstingssára) og fækka fylgikvillum, svo sem sýkingum, sem leiða til fleiri inngripa og 

lengri tímalengd meðferðar er einnig greinilegur. Árangurinn er ekki eingöngu sjáanlegur í bættum 

lífsgæðum og auknu öryggi heldur einnig kostnaði. Sýnt hefur verið fram á lægri kostnað vegna 

forvarnaraðgerða heldur en sárameðferðar. Í rannsókn Van Acker, Oleen-Burkey, De Decker, 
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Vanmaele, Van Schil, Matricali o.fl. (2000) var borinn saman árlegur kostnaður forvarnaraðgerða og 

sárameðferðar eftir að sár hafði myndast. Árlegur kostnaður forvarnaraðgerða hjá hverjum sjúklingi var 

metinn vera um það bil 100 þús. kr. á meðan meðferðarkostnaður fyrir hvert sár sem hafði myndast 

var mun hærri, eða í kringum 590 þús. kr. (miðað við verðlag árið 1993). Verulegur munur sást þegar 

árlegur kostnaður fyrir sárameðferð hjá sjúklingi með alvarlegt sár, með fylgikvillum, sýkingu og 

blóðþurrð var metinn. Kostnaður var þá 3.5 millj. kr. ásamt innlagnarkostnaði og kostnaði vegna 

aflimunar (Van Acker o.fl., 2000).  

Árangur forvarnarverkefna hefur einnig verið metinn með tilliti til skipulagðra forvarna til að draga úr 

algengi þrýstingssára. Sýnt hefur verið fram á verulegan sparnað með því að fækka algengi 

þrýstingssára og draga úr alvarleika þeirra (Moore, Johansen og vanEtten, 2013). Í fæstum tilfellum 

hafa sjúklingar verið lagðir inn á sjúkrahús til meðferðar á þrýstingssári, flest þeirra myndast eftir 

innlögn. Þau eru þar af leiðandi gott dæmi um fyrirbyggjanleg sár (Clarke, Bradley, Whytock, 

Handfield, van der Wal og Gundry, 2005) og eru lykilþáttur í mati á gæðum hjúkrunar (Asimus, 

MacLellan og Li, 2011). Þau eru einnig gott dæmi um óþarfa kostnað í heilbrigðisþjónustu (Bennett 

o.fl., 2004) þar sem meðferðarkostnaður getur verið allt að tvisvar sinnum hærri hjá sjúklingum sem fá 

þrýstingssár samanborið við sambærilega sjúklinga án þrýstingssára. Umfang útlagðs kostnaðar fer 

þó eftir alvarleika sárs (Hurd og Posnett, 2009). Í Hollandi hefur verið áætlað að hægt sé að rekja um 

1% heilbrigðisútgjalda til meðferðar á þrýstingssárum eingöngu (Severens, Habraken, Duienvoorden 

og Frederiks, 2002). Í Bretlandi er hlutfallið 4% (Bennet o.fl., 2004) og 5% á Spáni (Soldevilla Agreda, 

Torra, Soriano, Miguel og Santos, 2007). Ósamræmi í niðurstöðum má rekja til ólíkrar aðferðafræði í 

rannsóknum þar sem í sumum rannsóknum var allur kostnaður tekinn saman, rúm, hjúkrun, aðföng, 

lyf, læknagjöld og svo framvegis, en öðrum eingöngu skoðaður beinn kostnaður vegna aðfanga og 

lyfja sérstaklega fyrir meðferð á þrýstingssárum. Rannsóknum ber þó saman um að aukinn kostnaður 

vegna þrýstingssára sé að miklu leyti vegna lengds legutíma en þekkt er að legutími sjúklinga sem fá 

þrýstingssár í sjúkrahúslegu lengist umtalsvert (Clarke o.fl., 2005). Áhætta á fylgikvillum eins og 

sýkingu er einnig hærri í þrýstingssárum en í öðrum sárgerðum. Algengi hefur verið metið 8% 

samanborið við 7,3% heildaralgengi sýkinga í öðrum sárgerðum (Hurd og Posnett, 2009). Forvarnir 

eru þannig ómissandi hluti sárameðferðar og órjúfanlegur þáttur í að huga að öryggi sjúklinga og 

hagkvæmni í þjónustu (Hurd, 2013a).   

Niðurstöður rannsókna á kostnaði sárameðferðar ber saman um að kostnaðarlegt aðhald sé 

mögulegt með því að samræma starfsvenjur þar sem áhersla er lögð á forvarnir, greiningu á orsök 

sára og meðferð sem byggð er á gagnreyndri þekkingu. Draga megi úr algengi sára, alvarleika þeirra, 

innlagnalengd, tíðni endurinnlagna og tíma sem heilbrigðisstarfsfólk ver í sárameðferð með 

markvissari umbúðanotkun og lægri tíðni umbúðaskipta í hverri viku. Ákveða þurfi hvert þjónustustig 

eigi að vera á hverjum stað og koma á skilvirkum tilvísanaferlum til sérfræðinga í sárameðferð.  

 

Í ljósi þess sem komið hefur fram um hversu algeng, alvarleg og kostnaðarsöm langvinn sár geta 

verið og hve mikil ógn þau geta verið við öryggi og lífsgæði sjúklinga er mikilvægt að veita þessum 

málaflokki meiri athygli. Engin heildstæð rannsókn hefur verið gerð á Íslandi á algengi allra sárgerða 

og kostnaði við meðferð þeirra. Erlendis hefur algengi sára og kostnaður verið metinn við þéttbýlis-



34 

aðstæður en ekki í dreifbýli. Því er einkar athugavert að kanna algengi og meðferð sára við 

dreifbýlisaðstæður eins og á Austurlandi. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar áður en 

áðurnefnd rannsókn var framkvæmd:  

 

1. Hvert er algengi sára innan sjúkrahúsa og utan? 

2. Hversu algengar eru sýkingar í sárum og hvernig eru sýkingar greindar? 

3. Hversu algengt er að sjúklingar með sár séu með sykursýki? 

4. Hvernig fer greining á orsök sára fram? 

5. Hverjir sinna sárameðferð og hvar? 

6. Hver er beinn kostnaður sárameðferðar innan sjúkrahúsa og utan? 

a) Hversu miklum tíma verja hjúkrunarfræðingar í sárameðferð? 

b) Hver er kostnaður vegna tíma hjúkrunarfræðinga? 

c) Hver er kostnaður vegna umbúðanotkunar? 

d) Hver er samanlagður kostnaður á tíma hjúkrunarfræðinga og tíðni umbúðaskipta? 

e) Hver er kostnaður vegna innlagnar á sjúkrahús vegna sárs? 
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2 Aðferðir 

Aðferð við hönnun, framkvæmd og úrvinnslu gagna var gerð í samstarfi við Evrópsku sárasamtökin 

(Eruopean Wound Management Association) [EWMA] og í fullu samræmi við leiðbeiningar frá 

Sárakönnunarverkefni EWMA (e. EWMA Wound Survey Project) (Gottrup, 2011; Henneberg, 2010). 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var lýsandi rannsókn með þverskurðarsniði þar sem sjúklingar með sár sem þurftu 

meðferð heilbrigðisstarfsfólks voru til skoðunar á skilgreindu tímabili. Við mat á kostnaði var 

megináhersla lögð á tíma heilbrigðisstarfsfólks og umbúðanotkun.  

2.2 Þýði og úrtak 

Heilbrigðisþjónusta á Austurlandi nær yfir rúmlega 15,000 km
2
 svæði, frá Bakkafirði í norðri að 

Djúpavogi í suðri. Heilbrigðisstofnanir meðtaldar í úrtaki voru samtals 5 (20 einingar), nánar tiltekið 

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) með samtals 16 einingum, hjúkrunarheimilin Hulduhlíð, 

Sundabúð og Uppsalir og sjálfstætt starfandi heilsusetur Alcoa Fjarðaáls. Heilbrigðisþjónustu á 

svæðinu var skipt í tvo hópa, innan sjúkrahúsa og utan. Sjúkra- og hjúkrunardeildir innan HSA 

tilheyrðu innan sjúkrahúss hópnum (n=4). Heilsugæslustöðvar og göngudeildir innan HSA (n=12), 

heilsusetur Alcoa Fjarðaáls (n=1) og hjúkrunarheimili Austurlands (n=3) tilheyrðu utan sjúkrahúss 

hópnum, samtals 16 starfseiningar. Þjónustuíbúðir fatlaðra voru ekki taldar með í úrtaki. Áætlað var að 

íbúum sem þyrftu aðstoð heilbrigðisstarfsfólks vegna sárs væri ýmist sinnt af heimahjúkrun eða á 

heilsugæslustöð. Í þýði voru því allir einstaklingar sem leituðu aðstoðar heilbrigðisþjónustu á 

Austurlandi dagana 17. til 23. febrúar 2014 í Fjarðabyggð og 24. febrúar til 3. mars 2014 á 

Egilsstöðum, Seyðisfirði, Borgarfirði eystri og Vopnafirði. Íbúafjöldi á umræddu svæði var um 10.860 

manns á fyrsta ársfjórðungi 2014 (Hagstofan e.d.). Þar sem um frumrannsókn var að ræða og fjöldi 

einstaklinga með tiltekið vandamál óþekktur var stuðst við sjálfvalið úrtak þar sem leitað var eftir 

aðstoð heilbrigðisstarfsfólks við að finna og skrá upplýsingar um sjúklinga með sár sem þeir sinntu á 

því tímabili sem gagnasöfnun fór fram á. Í úrtaki voru allir einstaklingar með eitt eða fleiri sár sem 

þörfnuðust meðferðar heilbrigðisstarfsmanns meðan á gagnasöfnunartímabili stóð  

2.3 Mælitæki 

Notaður var spurningalisti sem byggður var á lista frá EWMA sem þróaður var af sérfræðingum á sviði 

sárameðferðar. Leyfi fyrir þýðingu spurningalistans og notkun aðferðafræði rannsóknarinnar var fengið 

með formlegum hætti frá fulltrúum Sárakönnunarverkefnis Evrópsku sárasamtakanna (EWMA Wound 

Survey Project). Spurningalistinn fékkst afhentur frá skrifstofu EWMA bæði á ensku og dönsku, ásamt 

lýsingu á rannsóknaraðferð og leiðbeiningum fyrir notkun spurningalistans. Farið var eftir fyrirmyndinni 

við bæði útfærslu og uppsetningu spurningalistans. 

Á spurningalistanum voru 22 tölfræðilegar nafn- eða flokkabreytur á fjórum blaðsíðum. 

Spurningalistann í heild má sjá í viðauka 1. Einn spurningalisti var áætlaður fyrir hvern sjúkling. Á 

fyrstu síðu spurningalistans voru almennar spurningar um starfsheiti þess sem sinnti sárameðferð, 
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staðsetningu þjónustu þar sem meðferð var veitt, hvort viðkomandi sjúklingur væri með þekkta 

sykursýki, hver heildarfjöldi sára væri á viðkomandi sjúklingi og nánari útlistun á fjölda sára af hverri 

sárgerð. Í öllum spurningum sem á eftir komu var spurt nánar um alvarlegasta sár sjúklings að mati 

heilbrigðisstarfsmanns, greiningu, meðferð og forvarnir ef alvarlegasta sár sjúklings var þrýstingssár. 

Spurningarnar má sjá nánar hér fyrir neðan:  

a) Heilbrigðisstarfsmaður: Vallisti um starfsheiti eða stöðu (#1) þess sem sinnti sárameðferð 

viðkomandi sjúklings þann dag sem sárameðferð fór fram á (hjúkrunarfræðingur á 

sjúkrahúsi, heilsugæslu eða annars staðar, læknir, sjúkraliði, sjúklingur/aðstandandi, annar).  

b) Staðsetning þjónustu: Vallisti um hvar sjúklingur fær sárameðferð (#2), á göngu- eða 

legudeild á sjúkrahúsi eða í samfélaginu (heimili sjúklings, heilsugæslu, hjúkrunarheimili, 

læknastofu eða annars staðar í samfélaginu). Möguleiki var veittur á að skrá hvort 

sjúklingurinn fengi einnig meðferð annars staðar (#3), sömu valmöguleikar og í spurningu #2.   

c) Sykursýki: Spurt var „já“, „nei“ eða „ekki vitað/ ekki verið greint“ (#4).  

d) Sárgerðir: Spurt var um samanlagðan fjölda sára (#5) og nánar um fjölda sára af hverri 

sárgerð (bráðasár/ skurðsár, þrýstingssár, fótleggjasár, fótasár og annað) (#6)   

e) Alvarlegasta sár sjúklings: Vallisti um alvarlegasta sár sjúklings (#7) og nánari greiningu á 

orsök hverrar sárgerðar, þrýstingssár, fótleggjasár, fótasár, bráðasár/ skurðsár eða annars 

konar sár. Vallisti notaður hjá hverjum skilgreindum flokki; Þrýstingssár (1.stig, 2.stig, 3.stig, 

4.stig, ekki vitað), fótleggjasár (bláæðasár, slagæðasár, blönduð orsök, annað/ekki vitað), 

fótasár (taugakvillasár/sykursýkissár, taugakvillasár með blóðþurrð, slagæðasár, annað/ ekki 

vitað) og bráðasár/ skurðsár (skurðsár sem hefur verið saumað/ heftað/ límt, opið skurðsár, 

skurðsár sem hefur gliðnað, áverkasár, brunasár, annað bráðasár). Ef sárgerð tilheyrði ekki 

skilgreindum flokkum var óskað eftir því að viðkomandi tilgreindi um hvers skonar sár væri 

alvarlegasta sár sjúklings. Stigun þrýstingssára var sett upp í samræmi við þrýstingssáralykil 

frá Evrópsku ráðgjafasamtökunum um þrýstingssár (e. European Pressure Ulcer Advisory 

Panel) [EPUAP] og útskýrð nánar við spurninguna til að auka réttmæti svörunar. 

f) Greining á orsök: Vallisti um hvernig sárgerð var greind (#8) en hér mátti merkja við allt sem 

á við (sjúkrasaga/ heilsufarssaga, upplýsingaskrá hjúkrunar, líkamsskoðun, skoðun sárs, 

doppler mat, vefjasýni úr sári, þanmælir (e. strain gauge), ekki greint/ ekki þekkt). 

g) Legudeildarsjúklingar með sár: Spurt var „já“, „nei“ eða „ekki vitað/ ekki verið greint“ (#9) um  

hvort sjúklingurinn hafi verið lagður sérstaklega inn á sjúkrahús til meðferðar á þessu sári 

annars vegar og hvort sárið hafi frestað útskrift sjúklings af sjúkrahúsinu hins vegar (#9). 

Þessar spurningar áttu eingöngu við inniliggjandi sjúklinga á sjúkra- og hjúkrunardeildum.  

h) Tímalengd sárs: Spurt var með opinni spurningu hversu lengi, um það bil, sjúklingurinn hafi 

verið með alvarlegasta sárið í dögum, vikum eða mánuðum (#10). Við gagnaúrvinnslu var 

flokkabreytu breytt í raðkvarða til að einfalda úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. 

Tímalengd sárs var skipt í átta einingar; 0-3 vikur, 4-6 vikur, 6-12 vikur, 3-6 mánuðir, 6-12 

mánuðir, 1-2 ár, > 2 ár og ekki þekkt.  

i) Stærð sárs: Spurt var með opinni spurningu hversu stórt svæði alvarlegasta sárið þekur 

(#11). Óskað var eftir því að stærð sárs væri metin í fersentimetrum (cm
2
) og vísað í 

stærðarvísi sem fylgdi með leiðbeiningum sem fylgdu spurningalistanum. Á stærðarvísinum 

voru fimm hringir sem voru 1 cm
2
, 2 cm

2
, 5 cm

2
, 10 cm

2
 og 25 cm

2
 á stærð. Mögulegt var að 

merkja við að sárið væri lokað eða stærð óþekkt. Hér var einnig flokkabreytu breytt í 

raðkvarða til að einfalda úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. Stærð sárs var skipt í sex 

einingar: 1 cm
2
, 2 cm

2
, 3-5 cm

2
, 6-10 cm

2
, 11-25 cm

2
 og > 25 cm

2
.  
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j) Sýking: Spurt var „já“, „nei“ eða „ekki vitað/ ekki verið greint“ um klínísk merki sýkingar í sári 

(#12). Ef svarið var „já” var spurt nánar með vallista um hvernig sýking hafi verið greind 

(klínísk einkenni eingöngu, strok, vefjasýni, ekki þekkt). Spurt var „já“, „nei“ eða „ekki vitað/ 

ekki verið greint“ um notkun sýklalyfja vegna sýkingar í sári (#13).  

k) Þrýstingssár og forvarnir: Spurningum #14-18 átti eingöngu að svara ef alvarlegasta sár 

sjúklings var metið sem þrýstingssár. Vallisti um hvar þrýstingssár myndaðist (#14) (á 

sjúkrahúsi, á heimili sjúklings, á hjúkrunarheimili, önnur staðsetning/ ekki þekkt). Spurt var 

„já“, „nei“ um hvort áhættumat hafi verið framkvæmt (#15). Ef svarið við  #15 var já var vallisti 

um hvers konar áhættumat hafi verið notað (Waterlow, Braden, Norton, annað/ ekki þekkt) 

og spurt  um stigafjölda áhættumats. Vallistar voru notaðir til að kanna forvarnaraðgerðir. 

Spurt var „já“, „nei“, „ekki þekkt“ um snúningsáætlun (#16) og ef svarið var já var vallisti fyrir 

gerð snúningsáætlunar (á tveggja tíma fresti, á þriggja tíma fresti, á fjögurra tíma fresti, 

önnur regluleg áætlun, snúningsáætlun er ekki þekkt). Vallisti var gefinn fyrir notkun á búnaði 

til að koma í veg fyrir þrýstingssár á hælum (#17) (enginn búnaður er notaður til að dreifa 

þrýstingi á hæla, sérstakar hælahlífar til að dreifa þrýstingi, koddi, annar sérstakur 

þrýstingsdreifandi búnaður). Vallisti gefinn fyrir notkun á þrýstingsdreifandi búnaði (#18) í 

rúminu (enginn búnaður til að aflétta þrýstingi, loftdýna, dýna sem afléttir þrýstingi, annar 

búnaður til að aflétta þrýstingi) og í stól (enginn búnaður til að aflétta þrýstingi, rafknúin 

loftsessa, sessa sem er ekki rafknúin, annar búnaður til að aflétta þrýstingi). Spurt var með 

lokuðum spurningum um notkun á þrýstingsdreifandi búnaði í rúmi og stól (#18).  

l) Kostnaður sárameðferðar: Vallistar notaðir til að kanna tíðni umbúðaskipta (#19), notkun á 

þrýstingsumbúðum (#21) og umbúðum (#22). Opnar spurningar notaðar um tíma sem 

fagaðilar verja í umbúðaskipti (#20). Tíðni umbúðaskipta (#19) var metinn með vallista um 

hversu oft í dæmigerðri viku er skipt um umbúðir hjá þessum sjúklingi (daglega eða oftar, 

annan hvern dag, þriggja, fjögurra, fimm eða sex daga fresti, vikulega eða sjaldnar, engar 

umbúðir eru notaðar á þetta sár). Tími sem hjúkrunarfræðingur eða annar fagaðili ver í 

umbúðaskipti (#20) var metinn í mínútum (mín) skipt í þrennt; Í fyrsta lagi í ferðatíma, eða 

tímann sem það tók að ferðast til og frá sjúklingi fyrir umbúðaskipti. Í öðru lagi var spurt um 

þann tíma sem varið er í skipti á umbúðum, þar með talið að fjarlægja umbúðir sem fyrir voru 

á sárinu, sárahreinsun og við að setja nýjar umbúðir. Í þriðja lagi var spurt um tíma sem varið 

var í skráningu sárameðferðar. Spurt var „já“, „nei“ um hvort viðkomandi myndi yfirleitt nota 

þrýstingsumbúðir fyrir þennan sjúkling (#21). Ef svarað var  „já” var vallisti gefinn fyrir gerð 

þrýstingsumbúða (marglaga þrýstingsumbúðir, stutt-strekkjanleg teygjubindi, teygjusokkar, 

aðra gerð af þrýstingsumbúðum, ekki þekkt). Vallistum um umbúðanotkun (#22) var skipt í 

tvennt; þær sem voru næst sári (e. primary dressings) og ytri umbúðir (e. secondary 

dressings). Auk þess var óskað eftir því að fjöldi umbúða sem notaðar voru væru tilgreindar. 

Ellefu valflokkar voru gefnir fyrir umbúðir næst sári („grisja, umbúðapúði eða svipað“, filma, 

rakasæknar kökur, svampumbúðir, þörungaumbúðir, rakagel, trefjar (e.hydrofiber), 

umbúðapúði með aukna rakadrægni, sýkladrepandi umbúðir, sárasnertilag og 

sárasogsmeðferð) og fjórir hjá ytri umbúðum („grisja, umbúðapúði eða svipað“, filma, 

rakasæknar kökur og svampumbúðir). Leiðbeiningar um umbúðaheiti og ábendingar um 

notkun fylgdu með leiðbeiningum um útfyllingu spurningalistans. Leiðbeiningarnar má sjá í 

viðauka 2.   

2.4 Lýsing á gagnasöfnun 

Í október 2013 voru send kynningarbréf um rannsóknina og ósk um samþykki fyrir gagnasöfnun til allra 

sem höfðu yfirumsjón yfir sjúkraskrám hjá öllum heilbrigðisstofnunum á Austurlandi sem rannsóknin 

náði til. Eftir veitt leyfi frá forstjórum og samþykki frá Vísindasiðanefnd (VSN) og Persónuvernd (PV) í 
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janúar 2014 voru kynningarbréf send til framkvæmdastjóra hjúkrunar, lækningarforstjóra og 

hjúkrunarforstjóra og óskað eftir samvinnu starfsfólks við útfyllingu á gagnasöfnunareyðublöðum. 

Sambandi var komið á milli rannsakanda og tengiliða fyrir hverja starfstöð. Samskipti fóru fram með 

persónulegum samtölum, símleiðis og með tölvupóstum til að veita upplýsingar og stuðning fyrir og 

meðan á gagnasöfnun stóð.  

Upplýsingar um rannsóknina, gagnasöfnunareyðublöð, leiðbeiningar fyrir útfyllingu á 

spurningalistum, kynning á rannsókn fyrir sjúklinga og upplýst samþykki voru send bæði með 

tölvupósti og útprentuð með póstflutningi til tengiliða á öllum starfstöðum innan HSA, heilsuseturs 

Alcoa Fjarðaáls og á hjúkrunarheimilin Hulduhlíð, Sundabúð og Uppsali. Áður en gagnasöfnun hófst 

voru einnig haldnir upplýsingafundir með tengiliðum og starfsfólki sem sinnir sárameðferð innan HSA 

til að kynna rannsóknina, gefa færi á spurningum og ræða möguleg vafaatriði við útfyllingu á 

spurningalistunum. Fundað var með starfsfólki Umdæmissjúkrahúss Austurlands (FSN) og 

fjarfundabúnaður notaður á Reyðarfirði til að ræða við starfsfólk heilsugæslu Fjarðabyggðar, 

Vopnafjarðar og Seyðisfjarðar. Áætlað hafði verið að eiga fund með starfsfólki á Egilsstöðum á sama 

tíma en vegna bilunar í tækjabúnaði, ófærðar og erfiðra veðurskilyrða tókst ekki að finna tíma með 

starfsfólki þar áður en rannsókn hófst. Rannsakandi fór því sérstaklega á heilsugæsluna á 

Egilsstöðum í upphafi gagnasöfnunar til að veita aðstoð og upplýsingar. 

Hjúkrunarfræðingar, læknar og sjúkraliðar viðkomandi stofnana voru beðnir um að fylla út einn 

spurningalista fyrir hvern þann sjúkling sem þurfti á sárameðferð að halda meðan á gagnasöfnun stóð. 

Sjúklingar voru sjálfir ekki beinir þátttakendur í  rannsókninni en til að rannsakandi gæti tekið þátt í að 

meta og staðfesta greiningu þurfti samþykki sjúklinga. Öflun samþykkis var í höndum heilbrigðis-

starfsfólks sem nú þegar hafði aðgang að viðkomandi sjúklingi og sjúkraskrám. Heilbrigðisstarfsfólk sá 

því um að afhenda sjúklingum upplýsingar um rannsóknina og eyðublað til undirskriftar fyrir upplýst 

samþykki fyrir skráningu á upplýsingum og aðgangi rannsakanda að sjúkraskrám, í samræmi við lög 

um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Leiðbeiningar, upplýsingabréf og eyðublað fyrir samþykki sjúklinga 

fylgdi með spurningalistum til alls heilbrigðisstarfsfólks. Sjúklingar fengu afrit af upplýstu samþykki og 

rannsakandi frumrit. Við staðfestingu á greiningu var fengið sérstakt samþykki hjá viðkomandi 

sjúklingum fyrir því að rannsakandi fengi að hitta þá, skoða sárin og fara í gegnum sjúkraskrá ásamt 

hjúkrunarfræðingi viðkomandi sjúklings. Ef vafi var um greiningu á sári gat rannsakandi haft samband 

við Guðbjörgu Pálsdóttur sérfræðing í hjúkrun sjúklinga með sár og í einu tilfelli var haft samband við 

húðsjúkdómalækni sem starfar á heilsugæslunni á Egilsstöðum til að staðfesta greiningu.  

Kóðakerfi var sett upp og sent til tengiliða til að koma í veg fyrir tvítalningu sjúklinga. Hver 

spurningalisti var númeraður og á aðskildum lista var kennitala sjúklings skráð við samsvarandi númer. 

Óskað var eftir því að spurningalistum og eyðublöðum með númerum og kennitölum sjúklinga yrði 

haldið í aðskildum fyrirfram merktum umslögum bæði við geymslu og þegar þeir voru sendir til 

læknaritara á FSN, merkt rannsakanda.  

Gagnasöfnun fór fram í Fjarðabyggð dagana 17. til 23. febrúar 2014 og á Egilsstöðum, Seyðisfirði, 

Borgarfirði eystri, Vopnafirði og Bakkafirði dagana 24. febrúar til 3. mars 2014. Gagnasöfnun tók tvo 

daga á sjúkrahúsum, hjúkrunardeildum og hjúkrunarheimilum og viku á heilsugæslustöðvum og 

göngudeildum. Í leiðbeiningum frá EWMA er gert ráð fyrir að gagnasöfnun fari einnig fram á 
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læknastofum. Sá valmöguleiki  var hafður á gagnasöfnunareyðublaðinu til að hægt væri að nýta það 

aftur í annarri rannsókn á stærra svæði en þar sem engar læknastofur voru reknar á Austurlandi á 

þessum tíma kom ekki til þess að sá valmöguleiki væri notaður í þessari rannsókn. Í samræmi við 

leiðbeiningar frá EWMA heimsótti rannsakandi sjúkra- og hjúkrunardeildir HSA og hjúkrunarheimili til 

að fá upplýsingar um heildarfjölda sjúklinga og þá sjúklinga sem voru með sár. Á heilsugæslustöðvum 

var heilbrigðisstarfsfólk beðið um að fylla út spurningalista fyrir hvern sjúkling með sár sem þarfnaðist 

meðferðar á þeirri viku sem gagnasöfnun stóð. Heilbrigðisstarfsfólk gat leitað til rannsakanda símleiðis 

með spurningar meðan á gagnasöfnun stóð. Rannsakandi hafði samband við allar starfstöðvar til að 

minna á gagnasöfnun og svara spurningum ef spurningar væru óljósar á spurningalistanum. Tveir inni-

liggjandi sjúklingar neituðu þátttöku í rannsókn.  

2.5 Gagnagreining 

Notuð var lýsandi tölfræði til að lýsa tíðni og hlutföllum þess sem til skoðunar var. Tölfræðiforritið 

SPSS 20.0 fyrir Windows stýrikerfi og Excel 2010 var notað til aðstoðar við úrvinnslu gagna.  

Fyrir greiningu á kostnaði sárameðferðar voru settar upp formúlur í Excel til að auðvelda útreikning, 

gagnaúrvinnslu og útskýringar á útreikningi (myndir 3 og 4). Tíðni umbúðaskipta á einni viku var 

margfaldaður með samanlögðum tíma sem heilbrigðisstarfsfólk skráði að það hafði varið í 

sárameðferð. Tími var metinn í mínútum (mín). Tilvísun var gerð í Excel við upplýsingar um meðaltal 

heildarlauna þeirra lækna og hjúkrunarfræðinga sem störfuðu við HSA í febrúar og mars árið 2014. 

Upplýsinga um laun var aflað frá fjármálastjóra HSA og var launakostnaður umreiknaður í 

launakostnað fyrir hverja mínútu. Þar sem sjúkraliði sinnti eingöngu einum sjúklingi og það undir umsjá 

hjúkrunarfræðings var launakostnaður í því tilfelli flokkaður með launakostnaði hjúkrunarfræðinga. 

Meðaltöl heildarlauna innan HSA var hjá hjúkrunarfræðingum 696.192 íslenskar krónur (kr.) og 

læknum 1.785.870 kr. á mánuði, án launatengdra gjalda (Svava Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir, munnleg 

heimild 09.08.2016).  

Mynd 3. Formúla fyrir vikulegum kostnaði vegna vinnuframlags heilbrigðisstarfsfólks. 

Vikulegur umbúðakostnaður var metinn út frá fjölda umbúða sem notaðar voru fyrir hvern sjúkling 

og tíðni umbúðaskipta. Innkaupastjóri FSN, Þorgerður Malmquist, veitti upplýsingar um verð á 

umbúðum miðað við verðlag í febrúar og mars árið 2014. Verð var fært inn í Excel og vísun um verð 

gerð fyrir þær umbúðir sem notaðar voru hjá hverjum sjúklingi. Þannig var hægt að sjá kostnað við 

umbúðaskipti hjá hverjum sjúklingi fyrir sig. Þar sem kostnaður á umbúðum innan hvers umbúðaflokks 

gat verið ólíkur voru auk meðalkostnaðar reiknuð efri og neðri mörk kostnaðar. 

 

∑𝑤𝑖𝑡𝑖 × 𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

n:   Fjöldi sára 

wi:  Tímakaup heilbrigðisstarfsmanns 

ti:    Vinnutími (í klst) heilbrigðisstarfsmanns við meðferð á sári 

fi:    Tíðni umbúðaskipta á viku á sári 
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∑𝑐𝑖 × 𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

n:   Fjöldi sára 

ci:  Umbúðakostnaður við umbúðaskipti á sári 

fi:   Tíðni umbúðaskipta á viku á sári 

Mynd 4. Formúla fyrir vikulegum umbúðakostnaði. 

 
Við greiningu á kostnaði vegna viðbótarlegudaga sem geta orðið vegna meðferðar á sári eða 

fylgikvillum var stuðst við upplýsingar frá Svövu I. Sveinbörnsdóttur fjármálastjóra HSA. Samkvæmt 

Svövu I. Sveinbjörnsdóttur (munnleg heimild 9.ágúst 2016) var talið að meðallegukostnaður fyrir einn 

sjúkling hvern dag árið 2014 væri 50.469 kr. Meðallegukostnaður var fenginn með því að deila 

heildarkostnaði við rekstur lyf- og handlækningadeildar HSA í Neskaupstað árið 2014 upp í fjölda 

legudaga á árinu. Heildarkostnaður var metinn út frá kostnaði vegna launa, ferða og funda, 

rekstrarvara, aðkeyptrar þjónustu, bifreiða og véla sem og öðrum rekstrarkostnaði. Húsnæðis-

kostnaður eins og rafmagn og hiti var ekki tekinn með í útreikninga. Taka skal fram að hér er eingöngu 

miðað við meðallegukostnað á hvern dag án tillits til sjúkdómsgreininga eða hjúkrunarþyngdar. Auk 

þess þarf að fara varlega í greiningu á kostnaði þar sem miklu getur munað á þjónustumöguleikum 

stofnana, verðlagi á umbúðum og launakostnaði. Við mat á kostnaði sárameðferðar er erfitt, næstum 

ómögulegt, að mæla og meta allan kostnað sem af hlýst, sérstaklega þar sem sárameðferð getur verið 

hluti af almennri meðferð við undirliggjandi sjúkdóm sjúklings (Gottrup o.fl., 2013).  

2.6 Siðferðileg álitamál 

Leyfi til rannsóknarinnar voru veitt af framkvæmdastjóra lækninga HSA, hjúkrunarforstjórum 

hjúkrunarheimilanna Hulduhlíðar, Uppsala og Sundabúðar og starfandi lækni sem hefur yfirumsjón 

með sjúkraskrám á heilsusetri Alcoa Fjarðaáls. Vísindasiðanefnd (VSN) veitti samþykki fyrir 

rannsóknaráætlun (nr. VSN-14-012) og Persónuvernd (PV) veitti leyfi fyrir aðgangi að sjúkraskrám 

(tilvísunarnúmer: 20121111347HGK/--). Afrit af heimildum frá VSN og PV má sjá í viðauka 3 og 4.   

Sjúklingum með sár var fyrst afhent kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina (viðauki 4) og 

óskað eftir undirskrift fyrir upplýstu samþykki (viðauki 5) í samræmi við lög um sjúkraskrár 55/2009 

áður en upplýsingar um sár og sárameðferð voru skráðar á spurningalistann. Sjálfsákvörðunarréttur 

og mannhelgi sjúklinga var virt. Í kynningarbréfi kom skýrt fram að öllum væri frjálst að neita þátttöku 

og að neiti sjúklingur að veita samþykki eða dragi til baka samþykki fyrir þátttöku muni það ekki leiða til 

mismununar hvað varðar rétt til læknisfræðilegrar meðferðar og aðhlynningar. Óskað var eftir 

samþykki foreldra hjá þátttakendum yngri en 18 ára (n=1) og nánasta aðstandanda þeirra sem gátu 

ekki veitt samþykki vegna sjúkdóms eða ástands (n=5). Kennitala sjúklinga var skráð á sérstök 

eyðublöð til hliðar við númer sem einnig var skráð á viðeigandi spurningalista. Kennitala var ekki notuð 

í öðrum tilgangi en að koma í veg fyrir tvítalningu sjúklinga og var eyðublöðum með kennitölum eytt að 

loknum innslætti á gögnum. Tengiliðir á hverju svæði voru beðnir um að halda utan um 

gagnasöfnunareyðublöð, upplýst samþykki og eyðublöð fyrir kennitölur og gæta þess að halda blöðum 

með kennitölum aðskildum frá upplýstu samþykki og gagnasöfnunareyðublöðum við flutning á gögnum 

til rannsakanda. Nafnleyndar var heitið og trúnaðar gætt þannig að hvorki nafn né önnur persónu-
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auðkenni koma fram í niðurstöðum eða umfjöllun um þær, þar með talið tímaritsgreinum og erindum. 

Gögn verða eingöngu notuð til þess sem tilgangur rannsóknar segir til um. Rannsakandi hafði einn 

aðgang að þeim upplýsingum sem skráðar voru. Gögn voru geymd í læstri hirslu hjá læknariturum á 

FSN meðan innsláttur átti sér stað. Útfylltum eyðublöðum með upplýstu samþykki var eytt að rannsókn 

lokinni. 

Áhætta vegna þátttöku í rannsókn var talin vera í lágmarki og öll gögn gerð ópersónugreinanleg við 

innslátt á gögnum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru taldar geta leitt til raunverulegs og beins 

ávinnings, sérstaklega hvað varðar úrbætur í þjónustu í framtíðinni til sjúklinga sem eru með langvinn 

sár. Í viðauka 4 má sjá eyðublaðið fyrir upplýst samþykki.  
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er svarhlutfalli lýst og síðan er 

hverri rannsóknarspurningu svarað fyrir sig og niðurstöðum lýst í texta, töflum og myndum.  

3.1 Svarhlutfall 

Svör fengust frá öllum starfsstöðvum HSA, hjúkrunarheimilum og heilsusetri Alcoa Fjarðaáls. 

Svarhlutfall var 100%. Á þremur heilsugæsluselum voru engir sjúklingar með sár á meðan á 

gagnasöfnunartímabili stóð. Alls var spurningalistum skilað inn fyrir 40 sjúklinga með sár sem 

þörfnuðust meðferðar heilbrigðisstarfsfólks á gagnasöfnunartímabilinu. Hjúkrunarfræðingar svöruðu 

90% spurningalistanna, læknar 7,5% og sjúkraliðar 2,5%.  

Spurning 1: Hvert er algengi sára í sjúkrahúss- og samfélagsþjónustu? 

Á gagnasöfnunartímabilinu 17. til 23. febrúar og 24. febrúar til 3. mars voru upplýsingar skráðar um  

40 sjúklinga með sár sem þörfnuðust meðferðar í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. Það samsvarar 

0,37% heildaralgengi eða 3.7 á hverja 1000 einstaklinga í þýði.  

Algengi sára innan sjúkrahúsa var metið 22% meðal inniliggjandi sjúklinga á sjúkradeild FSN og 

14% á hjúkrunardeildum HSA. Samanlagt hlutfall sjúklinga með sár innan HSA var 15%. Engir 

sjúklingar fundust sem voru með sár í göngudeildarþjónustu HSA.  

Heildarfjöldi sára bæði innan sjúkrahúsa og utan var 75, spönn 1-18. Einn sjúklingur var með 

samtals 18 sár og þar sem slíkur útlagi í litlu úrtaki, líkt og í þessari rannsókn, getur valdið 

vandamálum í greiningu var ákveðið að telja eingöngu þau tvö sár sem sinna þurfti með umbúðum. 

Eftir leiðréttingu vegna útlaga var heildarfjöldi sára 59. Hver sjúklingur var þá með að meðaltali 1,5 sár. 

Meðalfjöldi sára hjá hverjum inniliggjandi sjúklingi með sár á sjúkradeild FSN voru 2,5 sár og utan 

sjúkrahúsa 1,4 sár. Á mynd 5 má sjá hvernig samanlögðum fjölda sára (n=59) hefur verið skipt upp 

eftir því hvar innan heilbrigðisþjónustunnar sárameðferð fór fram. Sárgerðum var skipt í fimm 

grunnhópa; Bráðasár (36%), þrýstingssár (15%), fótleggjasár (20%), fótasár (8%) og önnur sár (20%). 

Flestir sjúklingar voru með eitt sár (75%, n=30), næst flestir sjúklingar voru með tvö sár (12,5%, n=5) 

eða þrjú sár eða fleiri (12,5%, n=5). 

 

 

Mynd 5. Heildarfjöldi sárgerða og staðsetning sárameðferðar.   
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Nánari upplýsingar voru skráðar um það sár sem heilbrigðisstarfsfólk taldi vera alvarlegasta sár 

sjúklings, samtals 40 sár (mynd 6). Hlutfall bráðasára (n=18) var þá 45% á móti 55% langvinnra sára 

(n=22). Áverkasár (n=11) voru algengust bráðasára en önnur bráðasár voru skurðsár (n=2), brunasár 

(n=2) og aðrar gerðir (n=3). Þrýstingssár voru samtals níu en sex þeirra voru metin sem alvarlegasta 

sár viðkomandi sjúklings. Flest þeirra (n=3) voru á hjúkrunardeildum HSA (1., 2. og 3. stig). Eitt 

þrýstingssár var á sjúkradeild FSN (1. stig), eitt á hjúkrunarheimilunum (3. stig) og eitt á heilsugæslu-

stöðvum (3. stig). Engin 4.stigs þrýstingssár voru í meðferð heilbrigðisstarfsfólks meðan á gagna-

söfnun stóð. Fótleggjasár voru samtals ellefu á fimm sjúklingum en þar af voru sex sár á einum 

sjúklingi. Í fjórum tilfellum var fótleggjasár skráð sem alvarlegasta sár sjúklings og í öllum tilfellum var 

um að ræða bláæðafótasár. Fótasár voru samtals fimm talsins á fjórum sjúklingum. Þar sem fótasár 

var skráð sem alvarlegasta sár sjúklings var í tveimur tilfellum merkt við taugakvillasár /sykursýkissár 

og tveimur tilfellum slagæðasár. Engin taugakvillasár með blóðþurrð vosru skráð. 

 

Mynd 6. Alvarlegasta sár sjúklings og fjöldi sjúklinga með hverja sárgerð (n=40). 

Önnur sár sem voru metin sem alvarlegasta sár sjúklings og nákvæmari upplýsingar skráðar um 

voru húðsýkingar (n=2), fistill (n=1), sjálfsofnæmis- /húðsjúkdómur (n=2) (nánar tiltekið húðupphlaup 

(e. Pemphigus vulgaris)), afrifa í rassskoru (n=1), suprapubis leggir (n=2) en þar af var sveppasýking í 

húð við suprapubis legg hjá öðrum þeirra. Fjögur sár til viðbótar voru skráð tilheyra öðrum sárgerðum 

en þar sem eingöngu var spurt nánar um alvarlegustu sárgerð var orsök ekki tilgreind og orsök þeirra 

því ekki þekkt. 
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Spurning 2: Hversu algengar eru sýkingar í sárum og hvernig eru sýkingar 
greindar? 

Merki um sýkingu í sári þóttu vera til staðar hjá 22,5% sjúklinga (n=9), þar af voru 55% þeirra að fá 

meðferð með sýklalyfjum. Í þremur tilfellum var merkt við að sjúklingurinn fengi sýklalyf vegna sýkingar 

í sári en engin merki um sýkingu voru til staðar. Í fjórum tilfellum var skráð að merki um sýkingu væru 

til staðar en sjúklingurinn fengi ekki sýklalyf vegna sýkingar í sári.  

Greining á sýkingu í sári var í öllum tilfellum metin eingöngu út frá klínískum merkjum. Engin 

ræktunarsýni (strok) eða vefjasýni voru tekin til að staðfesta sýkingu eða mögulegan sýkingarvald hjá 

þeim sárum sem voru til meðferðar meðan á gagnasöfnun stóð. 

Spurning 3: Hversu algengt er að sjúklingar með sár séu með sykursýki? 

Af 40 sjúklingum með sár voru 7,5% (n=3) með greinda sykursýki, af þeim voru tveir með 

taugakvillasár án blóðþurrðar og einn með áverkasár. Annar þeirra sem var með taugakvillasár var 

með greinda sýkingu í sári og var að fá sýklalyfjameðferð vegna þeirrar sýkingar. Hjá þeim tveimur 

sjúklingum sem voru með slagæðasár á fæti hafði ekki verið skráð hvort viðkomandi sjúklingar væru 

með sykursýki eða ekki. 

Spurning 4: Hvernig fer greining á orsök sára fram? 

Á gagnasöfnunareyðublaði var gefinn kostur á að merkja við allt sem átti við þegar spurt var um 

hvernig sárgerð hafi verið greind. Hjá flestum sjúklingum, eða 60% (n=24), hafði heilbrigðisstarfsfólk 

merkt við einn valkost, hjá 32,5% sjúklinga var merkt við tvo, 5% þrjá valkosti og 5% fjóra. 

Heilbrigðisstarfsfólk skoðaði sár eða framkvæmdi líkamsskoðun hjá flestum sjúklingum, eða 82,5% 

sjúklinga, sem hluta af greiningarferli. Hjá 30% sjúklinga (n=12) sagðist heilbrigðisstarfsfólk eingöngu 

hafa stuðst við skoðun sárs við greiningu á orsök. Heilbrigðisstarfsfólk sagðist eingöngu hafa stuðst 

við upplýsingaskrá hjúkrunar hjá 12,5% sjúklinga (n=5). Doppler mati var beitt hjá tveimur sjúklingum 

með fótasár (slagæðasár og taugakvillasár), engum með fótleggjasár. Engin vefjasýni voru tekin úr 

sárum og þanmælir (e. strain gauge) til að mæla systólíksan blóðþrýsting í tám var ekki notaður. Hjá 

7,5% sjúklinga (n=3) hafði heilbrigðisstarfsfólk ekki greint orsök sárs eða þekkti ekki hvort greining 

hefði verið gerð.   

Spurning 5: Hverjir sinna sárameðferð og hvar? 

Hjúkrunarfræðingar voru fyrst og fremst ábyrgir fyrir sárameðferð eða í 80% tilfella (n=32). Læknar 

sinntu einir 10% (n=4) sjúklinga og hjá 7,5% (n=3) sjúklinga sinntu læknar og hjúkrunarfræðingar 

sárameðferð saman. Sjúkraliði sá um sárameðferð hjá 2,5% (n=1) sjúklinga og í því tilfelli var sára-

meðferð framkvæmd í samstarfi við hjúkrunarfræðing.  

Sárameðferð var veitt utan sjúkrahúsa hjá 70% (n=24) sjúklinga. Þar af var 88% (n=21) sára sinnt í 

heilsugæslusluþjónustu og 12% (n=3) á hjúkrunarheimilum. Sárameðferð fór fram innan sjúkrahúsa 

hjá 30% (n=12) sjúklinga, þar af var 75% (n=9) sára sinnt á hjúkrunardeildum HSA og 25% (n=3) á 

sjúkradeild FSN.  
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Spurning 6: Hver er beinn kostnaður sárameðferðar innan sjúkrahúsa og utan? 

Beinn kostnaður sárameðferðar var metinn út frá vinnutíma heilbrigðisstarfsfólks sem varið var í 

sárameðferð, tíðni umbúðaskipta, umbúðaverði og innlagnakostnaði. Rýnt var í kostnað eftir sárgerð 

og staðsetningu meðferðar.  

a) Hversu miklum tíma verja hjúkrunarfræðingar í sárameðferð? 

Tíma sem varið var í umbúðaskipti var skipt í þrennt; ferðatími, sárameðferð og skráning 

sárameðferðar. Ferðatími var miðaður við þann tíma sem tók að heimsækja sjúkling í heimahjúkrun. 

Tími í sárameðferð var sá tími sem það tekur að fjarlægja þær umbúðir sem fyrir voru á sári/um, 

sárahreinsun og við að setja nýjar umbúðir á sár. Tími í skráningu var takmarkaður við skráningu sem 

varið var í að skrá sárameðferð, önnur skráning var ekki talin með. Tími var metinn með tilliti til fjölda 

umbúðaskipta í dæmigerðri viku (mynd 7). Meðalfjöldi umbúðaskipta var 3,3 sinnum í viku bæði innan 

sjúkrahúsa sem utan. Dagleg umbúðaskipti voru skráð hjá 20% sjúklinga (n=8), þar af voru fimm 

bráðasár og þrjú langvinn sár. Algengast var að skipt væri annan hvern dag á umbúðum (n=16), eða 

hjá 40% sjúklinga, þar af voru sjö bráðasár og níu langvinn sár. Skipt var á umbúðum á þriggja daga 

fresti hjá 15% sjúklinga (n=6) og hjá jafnmörgum vikulega eða sjaldnar. Enginn merkti við að skipt væri 

á sárum á fjögurra til sex daga fresti. Engar umbúðir voru notaðar yfir 10% (n=4) sára. Enginn munur 

var sjáanlegur milli þess hversu oft var skipt á sárum að meðaltali og staðsetningu meðferðar.  

 

Mynd 7. Fjöldi umbúðaskipta í viku hjá fimm megin sárgerðum sem til skoðunar voru. 

 

Samanlagður heildartími sem heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð á hverri viku bæði innan 

sjúkrahúsa og utan voru 52,0 klst (tafla 4). Mestum tíma var varið í umbúðaskipti (að fjarlægja eldri 

umbúðir, hreinsa sár og setja nýjar umbúðir á sár) og minnstur tími fór í ferðalög milli heilsugæslu og 

heimilis sjúklings í heimahjúkrun. Hjúkrunarfræðingar vörðu mestum tíma (50,4 klst) af heildartíma 

heilbrigðisstarfsfólks í sárameðferð (52,0 klst). Það samsvarar um 1,3 stöðugildi hjúkrunarfræðings, 

miðað við 40 klst vinnuviku, á þjónustusvæði sem telur rúmlega 10 þúsund manns.   
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Tafla 4. Tími (klst) sem heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð 

Tími í sárameðferð Sjúkrahús Heilsugæslur Hjúkrunarheimili Samtals 

Tími í ferðalög 0,1 1,4 0,0 1,5 

Tími í umbúðskipti 10,3 22,4 4,5 37,2 

Tími í skráningu 3,8 8,8 0,7 13,3 

Samtals klst 14,2 32,6 5,1 52,0 

b) Hver er kostnaður vegna tíma hjúkrunarfræðinga? 

Kostnaður vegna tíma hjúkrunarfræðinga var metinn út frá skráðum samanlögðum tíma sem varið var 

í sárameðferð, tíðni umbúðaskipta í hverri viku og meðallaunum hjúkrunarfræðinga og lækna sem 

störfuðu innan HSA í febrúar og mars árið 2014. Samanlagður launakostnaður lækna og 

hjúkrunarfræðinga sem hægt var að tengja beint við sárameðferð var áætlaður vera 236.368 kr. á 

viku, sem samsvarar 12.291.139 kr. árlega.  Þegar launakostnaður heilbrigðisstétta er skoðaður nánar 

(tafla 5) má sjá að launakostnaður hjúkrunarfræðinga er rúmlega fimmfaldur launakostnaðar lækna. 

Heildarlaunakostnaður hjúkrunarfræðinga var áætlaður vera 10.375.422 kr. á ári.  

 

Tafla 5. Heildarlaunakostnaður vegna tíma sem varið var í sárameðferð. 

Launakostnaður heilbrigðisstétta Á viku (kr.) Á ári (kr.) 

Læknar 36.841 1.915.717 

Hjúkrunarfræðingar 199.527 10.375.422 

Samtals kr. 236.368 12.291.139 

(Kostnaður metinn í íslenskum krónum (kr.) og unninn út frá upplýsingum frá fjármálastjóra HSA, auk gagnasöfnunar) 

c) Hver er kostnaður vegna umbúðanotkunar? 

Heilbrigðisstarfsfólk gat valið milli 11 umbúðaflokka til að skrá umbúðanotkun við sárameðferð á 

alvarlegasta sári sjúklings (n=40). Óskað var eftir því að fjöldi umbúða sem notaðar voru við hver 

umbúðaskipti væru skráð ýmist næst sári og/eða sem ytri umbúðir. Einingaverð á umbúðum sem 

notaðar voru meðan á gagnasöfnun stóð var skráð hjá hverjum umbúðaflokki í Excel. Miðað var við 

verð á hverju stykki (eða einingu), ekki verð á umbúðakössum. Miklu munaði á verði umbúða sem 

tilheyrðu sama umbúðaflokki. Margir þættir geta haft þar áhrif en þar á meðal er ólíkt verð eftir stærð 

og gerð umbúða innan hvers umbúðaflokks, ólíkt framboð á vörum eftir staðsetningu meðferðar, 

menningu hverrar starfstöðvar og verðmunur á umbúðum eftir framleiðendum og söluaðilum. 

 Í töflu 6 má sjá yfirlit yfir fjölda umbúða sem notaðar voru við hver umbúðaskipti, bæði næst sári og 

sem ytri umbúðir, mun á einingaverði umbúða innan hvers umbúðaflokks og hverju getur munað á 

lægsta og hæsta verði hjá hverri umbúðaeiningu. Tíðni umbúðaskipta í hverri viku og hversu miklum 

tíma heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð hefur ekki verið tekið með í þessa útreikninga.  
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Tafla 6. Fjöldi umbúða sem notaðar voru við hver umbúðaskipti og mismunur á lægsta og 
hæsta einingaverði umbúða innan hvers umbúðaflokks. 

Umbúðaflokkur 
Fjöldi umbúða, 

næst sári/ytri umb. 

Verð/stk 

(kr.) 

Lágmark /ár 

(þús kr.) 

Hámark /ár 

(þús kr.) 

Mismunur  

(þús kr.) 

Grisja, umbúðapúði… 15 / 22 20-100 38 192 (154) 

Filma 0 / 4 52-329 11 68 (57) 

Rakasæknar kökur 4 / 0 264-717 55 149 (94) 

Svampumbúðir 3 / 8 269-1416 154 810 (656) 

Þörungaumbúðir 5 / 0 301-1675 78 434 (356) 

Rakagel 7 / 0 415-534 151 194 (43) 

Trefjar 3 / 0 241-829 38 129 (91) 

Umbúðapúði … 0 / 0 882 0 0 (0) 

Sýkladrepandi umb. 2 / 0 49-1163 5 120 (115) 

Sárasnertilag 7 / 0 45-1088 16 396 (380) 

Sárasogsmeðferð 0 / 0 - 0 0 (0) 

Samtals krónur í þús  546 2492 (1946) 

(Verð á umbúðum reiknað með VSK) 

Heildarútgjöld fyrir umbúðanotkun í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi (miðað við umbúðagerð og 

fjölda umbúða sem notaðar voru við hver umbúðaskipti) var áætluð vera að meðaltali 1.393.228 kr. á 

ári. Algengast var að heilbrigðisstarfsfólk legði grisju, umbúðapúða eða svipað yfir sár, bæði næst sári 

og sem ytri umbúðir. Næst algengasti umbúðaflokkurinn sem var notaður voru svampumbúðir en þær 

voru lagðar hjá 7,5% sjúklinga næst sári og notaðar sem ytri umbúðir hjá 20%. Rakagel og 

sárasnertilag voru næst algengustu umbúðirnar sem notaðar voru næst sári en þörungaumbúðir komu 

þar næst á eftir. Trefjar höfðu eingöngu verið notaðar hjá þremur einstaklingum en hjá báðum þeim 

sjúklingum sem fengu meðferð með sýkladrepandi umbúðum var um trefjaumbúðir með silfri að ræða. 

Í töflu 6 hér fyrir ofan má sjá að verðmunur á einingaverði var mestur á svampumbúðum en einnig 

mikill á  þörungaumbúðum, sárasnertilagi og sýkladrepandi umbúðum.  

Þegar umbúðakostnaður er metinn í samræmi við tíðni umbúðaskipta í hverri viku er áætlaður 

heildarkostnaður vegna umbúðanotkunar metinn á bilinu 38.213-176.595 kr. á viku (tafla 7). Árlegur 

mismunur á lægsta og hæsta einingaverði umbúða var metinn rúmar 7 millj. kr.  

Tafla 7. Áætlaður lágmarks- og hámarkskostnaður við umbúðanotkun miðað við umbúðafjölda 
og tíðni umbúðaskipta.   

Umbúðakostnaður Á viku (kr.) Á ári (kr.) 

Lágmark 38.213 1.987.060 

Hámark 176.595 9.182.931 

Mismunur í kr. 138.382 7.195.872 

        (Verð á umbúðum reiknað með VSK, m.v. verðlag árið 2014 skv. upplýsingum frá innkaupastjóra HSA í Neskaupstað) 



49 

Umbúðakostnaður var lægstur þar sem engar umbúðir voru notaðar á sár en í þeim tilfellum var um 

1.stigs þrýstingssár að ræða, lokað sár tengt húðnetjubólgu og fistli. Umbúðakostnaður var hæstur hjá 

tæplega fjórðungi sjúklinga, þar sem margar gerðir af umbúðum voru notaðar og umbúðaskipti voru 

daglega eða annan hvern dag. Hjá fimm sjúklingum voru til dæmis notaðar þrjár mismunandi gerðir 

umbúða á eitt sár. Dæmi úr gagnasöfnun er rakagel sem sett var í sárbotn, trefjar eða 

þörungaumbúðir yfir og svampumbúðir yst. Annað dæmi er sárasnertilag sem lagt var næst sári, 

svampumbúðir yfir sem festar voru með filmu. Hjá einum sjúklingi hafði rakagel verið sett næst 

sárbotni og sárasnertilag yfir.  

Munur var sjáanlegur á umbúðakostnaði eftir sárgerð (mynd 9). Mestur kostnaður var vegna 

umbúðaskipta á þrýstingssárum (n=6) og minnstur vegna bráðasára (n=19).  

 

 

Mynd 8. Umbúðakostnaður miðað við sárgerð, fjölda umbúða og tíðni umbúðaskipta. 

 

d) Hver er samanlagður kostnaður á tíma hjúkrunarfræðinga og tíðni 
umbúðaskipta? 

Heildarkostnaður sárameðferðar var metinn út frá launakostnaði vegna þess tíma sem 

hjúkrunarfræðingar og læknar vörðu í sárameðferð, tíðni umbúðaskipta og einingarverðs umbúða. 

Innlagnakostnaður var hér undanskilinn sem og annar rekstrarkostnaður vegna húsnæðis. 

Sundurliðun á kostnaði eftir því hvort meðferð var veitt innan sjúkrahúsa eða utan má sjá í töflu 7. Í 

töflunni má sjá að samanlagður heildarkostnaður sárameðferðar miðað við meðalverð umbúða var 

367.398 kr. á viku og 19.104.749 kr. á ári (14.278.199-21.474.070 kr.). Það jafngildir um 0,72% af 

rekstrarútgjöldum HSA árið 2014.  
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Tafla 8. Áætlaður heildarkostnaður sárameðferðar miðað við meðalverð á umbúðum,  og 
hlutfallsleg skipting milli kostnaðarliða 

Kostnaðaliður Staðsetning meðferðar Á viku (kr.) Á ári (kr.) Hlutfall  

Laun 
Sjúkrahúsþjónusta 56.774 2.952.259 15,5% 

Heilsugæsluþjónusta 159.448 8.291.304 43,4% 

Umbúðir 
Sjúkrahúsþjónusta 54.009 2.808.492 14,7% 

Heilsugæsluþjónusta 97.167 5.052.694 26,4% 

Samtals kr. 367.398 19.104.749 100% 

          (M.v. meðalverð á umbúðum, meðallaun skv. upplýsingum frá innkaupastjóra og fjármálastjóra HSA og gagnasöfnun ) 

 

Hlutfallsleg skipting á umbúðakostnaði, miðað við meðalverð á umbúðum og launakostnaði vegna 

þess tíma sem heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð var 29% á móti 71%. Hlutfallið breytist þegar 

lægri mörk umbúðakostnaðar eru metin samanborið við hærri mörk (tafla 9). Umbúðakostnaður getur 

þannig verið 15-45% af heildarkostnaði sárameðferðar eftir því hvaða umbúðir eru notaðar.  

Tafla 9. Heildarkostnaður sárameðferðar og hlutfallsleg skipting á umbúðakostnaði og kostnaði 
vegna tíma heilbrigðisstarfsfólks miðað við lægri og hærri verðmörk á 
einingakostnaði umbúða. 

Kostnaðarliður 
Lægri mörk í 
millj. kr.  (%) 

Hærri mörk í 

  millj. kr.  (%) 

Umbúðakostnaður  1,99       (15)  9,18        (45) 

Launakostnaður (læknar og hjúkrunarfræðingar) 11,21       (85)    11,21        (55) 

  Samtals millj.kr. 13,20  (100%) 20,39  (100%) 

(M.v. meðalverð á umbúðum, meðallaun skv. upplýsingum frá innkaupastjóra og fjármálastjóra HSA og gagnasöfnun ) 

Þegar heildarkostnaður sárameðferðar er skoðaður út frá umbúðanotkun, tíðni umbúðaskipta og 

tíma sem heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð á einni viku hjá hverjum sjúklingi fyrir sig má sjá 

greinilegan mun á kostnaði eftir því hvaða sárgerð var verið að sinna (tafla 10).  

Tafla 10. Meðalkostnaður við sárameðferð hjá fimm flokkum sárgerða á viku. 

Sárgerð (fj.sára) 
Meðal tíðni 

umbúðaskipta 

Samtals fjöldi 
umbúðaskipta 

Samtals tími í 
sárameðferð (klst) 

Meðal kostnaður 
/sár (kr.) 

Bráðasár (n=19) 3,6  70 23 2.200 

Þrýstingssár (n=6) 3,7  22 9 181.118 

Fótleggjasár (n=4) 2,9 12 7 62.705 

Fótasár (n=4) 2,9 12 8 12.686 

Aðrar sárgerðir (n=7) 2,6 18 5 42.243 

Samtals (n=40) 3,3 134 52 300.952 
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Heildarkostnaður var að meðaltali lang lægstur fyrir meðferð á bráðasári. Kostnaður við meðferð 

langvinnra sára var verulega hærri og langhæstur vegna sárameðferðar á þrýstingssári. Þennan háa 

kostnað má skýra út frá fjölda og gerð umbúða sem notaðar voru við hver umbúðaskipti, tíðni 

umbúðaskipta og tímalengd sárameðferðar. Munur á heildarkostnaði fyrir hvert sár að meðaltali milli 

fótleggjasára og fótasára stafar af mismunandi gerð og fjölda umbúða sem notaðar voru á hvert sár. 

Muninn þar er ekki hægt að skýra út frá tíðni umbúðaskipta eða tíma sem varið er í sárameðferð á 

viku. Líklegt er þó að munurinn sé mun meiri þar sem verð á þrýstingsumbúðum hefur ekki verið 

metinn í þessari kostnaðargreiningu.  

Munur var sjáanlegur á kostnaði sárameðferðar eftir því hvort þjónusta var veitt innan sjúkrahúsa 

eða utan (tafla 11). Launakostnaður vegna þess tíma sem heilbrigðisstarfsfólk varði í sárameðferð í 

heilsugæsluþjónustu var rúmlega helmingur (53%) af heildarkostnaði sárameðferðar bæði innan 

sjúkrahúsa og utan. Þann mun má skýra með því að helmingi fleiri sárum var sinnt utan sjúkrahúsa en 

í sjúkrahúsþjónustu og mun meiri tíma var að meðaltali varið í sárameðferð hjá hverjum sjúklingi 

heldur en innan sjúkrahúsa. 

 

Tafla 11. Samanburður á kostnaði, tíma og tíðni umbúðaskipta innan sjúkrahúsa og á 
heilsugæslustöðvum.  

Staðsetning sárameðferðar,  
tíðni, tími og kostnaður 

Meðaltal 
mín 

Samtals á viku 
mín (klst) 

Samtals á ári 
(klst) 

Sjúkrahús (n=12 á 2 dögum)    

Tíðni umbúðaskipta 3,3 að meðaltali /viku   

Heildartími í sárameðferð 18 868 (14,1) 2106 

Ferðatími 0 0 (0) 0 (0) 

Tími í umbúðaskipti 12 617 (10,3)  535,6 

Tími í skráningu 6 226 (3,8) 197,6 

Launakostnaður  56.774 kr. 2.952.259 kr. 

Umbúðakostnaður  28.805 kr. 1.497.866 kr. 

Samtals laun og umbúðir  85.579 kr. 4.450.125 kr. 

Heilsugæsla (n=24 á einni viku) 

Tíðni umbúðaskipta 3,3 að meðaltali / viku  
 

Heildartími í sárameðferð 32 1959 (33) 4753 

Ferðatími 9 83 (1,4) 72 

Tími í umbúðaskipti 17 1345 (22,4) 1166 

Tími í skráningu 6 531 (8,8) 460 

Launakostnaður  159.448 kr. 8.291.304 kr. 

Umbúðakostnaður  54.009 kr. 2.808.492 kr. 

Samtals laun og umbúðir  213.457 kr. 11.099.796 kr. 

 

Skekkjumörk við greiningu sem þessa geta verið mikil. Líklegt er þó að niðurstaða þessarar 

kostnaðargreiningar sé mun lægri en raunkostnaður þar sem allir verkþættir hafa ekki verið metnir, svo 
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sem tími sem fer í forvarnir eða eftirlit. Aðfangakostnaður annarra aðfanga en þeirra umbúðaflokka 

sem hafa verið nefndir hefur ekki verið metinn. Þar á meðal eru þrýstingsumbúðir, teygjusokkar, 

skolvökvar, tangir, skæri, hnífar og undirbreiðslur sem geta verið notaðar við sárameðferð. 

e) Hver er kostnaður vegna innlagnar á sjúkrahús vegna sárs? 

Erfitt getur verið að leggja mat á kostnað vegna innlagnar á sjúkrahús vegna sárs. Á þeim tíma sem 

gagnasöfnun fór fram hafði enginn sjúklingur verið innlagður á sjúkrahús vegna sárs. Sár hafði þó 

frestað útskrift hjá öllum sjúklingum með sár sem lágu á sjúkradeild FSN. Á þeim tveimur dögum sem 

gagnasöfnun fór fram á voru 16% sjúklinga á sjúkra- og hjúkrunardeildum HSA með sár en það 

samsvarar 15% af heildarfjölda legurýma innan HSA árið 2014. Á sjúkradeild FSN voru 22% inni-

liggjandi sjúklinga með sár. Þrír sjúklingar samtals með þrjár mismunandi sárgerðir; sár á fótlegg 

vegna húðnetjubólgu, fistils vegna sáraristilbólgu (e. colitis ulcerosa) og þrýstingssár. Á hjúkrunar-

deildum HSA voru níu sjúklingar með ýmsar sárgerðir; taugakvillasár, slagæðasár, rakasár tengt supra 

pubis leggjum, sár vegna sjálfsofnæmissjúkdóms og þrýstingssár. Þar af voru sex sjúklingar með 

samtals sjö þrýstingssár.   

Þar sem enginn sjúklingur hafði verið lagður sérstaklega inn á sjúkrahús vegna sárs en í öllum 

tilfellum hafði sár frestað útskrift var miðað við meðallegukostnað við útreikninga á innlagnakostnaði 

sárameðferðar. Miðað var við að daglegur meðallegukostnaður fyrir hvern sjúkling á sjúkradeild FSN 

væri 50.469 kr., samkvæmt upplýsingum frá fjármálastjóra HSA. Þegar miðað er við þær forsendur er 

daglegur meðallegukostnaður vegna inniliggjandi sjúklinga með sár á sjúkradeild FSN (n=3) samtals 

151.704 kr., eða 55.112.148 kr. á ári. Það samsvarar 2% af rekstrarútgjöldum HSA árið 2014. 

Daglegur meðallegukostnaður vegna allra inniliggjandi sjúklinga með sár á sjúkra- og 

hjúkrunardeildum HSA (n=12) var samtals 605.628 kr., eða 220.448.592 kr. á ári, sem samsvarar 8% 

af rekstrarútgjöldum HSA fyrir árið 2014. Hér er eingöngu miðað við meðallegukostnað á hvern dag 

algerlega án tillits til sjúkdómsgreininga eða hjúkrunarþyngdar.  
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að meta algengi sára, hvernig þeim er sinnt og hversu mikinn kostnað 

megi rekja til sárameðferðar bæði innan sjúkrahúsa og utan í heilbrigðisþjónustu í dreifbýli. 

Megintilgangur verkefnisins er að skapa þekkingargrunn sem  nýta má fyrir frekari rannsóknir, 

stefnumótun, mat á árangri og betri nýtingar á takmörkuðum fjármunum.  Rannsóknin var lýsandi 

rannsókn með þverskurðarsniði. Aðferðafræði við gagnasöfnun, gagnagreiningu og útreikninga á 

kostnaði var í samræmi við Sárakönnunarverkefni EWMA og sambærileg að flestu leyti öðrum 

rannsóknum sem það verkefni byggir á. Þessi rannsókn er frábrugðin öðrum sambærilegum 

rannsóknum að því leyti að hér var gögnum eingöngu safnað í dreifbýli af einum rannsakanda. Aðrar 

sambærilegar rannsóknir fóru fram í þéttbýli og nærliggjandi byggð, í stærra þýði, með stærra úrtak og 

teymi heilbrigðisstarfsfólks tók þátt í gagnasöfnun.  

Á sama tíma og gagnasöfnun var framkvæmd var íbúafjöldi á Íslandi 325.671, sem þýðir að þýðið 

samsvarar 3,3% þjóðarinnar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna sambærilegt algengi og lýst hefur 

verið í Bretlandi, eða 3,7 og 3,55 á hverja 1000 einstaklinga (Srinivasiah o.fl., 2007; Vowden og 

Vowden, 2009). Algengi sára í samfélaginu var metið lægra í Danmörku, eða 2,8 á hverja 1000 

einstaklinga (Gottrup o.fl., 2013). Lægra algengi í Danmörku er mögulega merki um árangur áratuga 

langrar reynslu af markvissri stefnumótun í sárameðferð, áherslu á þverfaglega teymisvinnu og 

uppbyggingu á sáramiðstöðvum sem bjóða upp á gagnreynda meðferð (Gottrup, 2003). Fjöldi sára hjá 

hverjum sjúklingi með sár í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi var að meðaltali 1,5, miðgildi 1. 

Samskonar niðurstöður var að finna bæði í Bretlandi (1,5) (Vowden, Vowden og Posnet, 2009) og í 

Danmörku (1,5 og 1,7) (Gottrup o.fl., 2013) en báðar þær rannsóknir voru framkvæmdar með 

samskonar aðferðafræði og hér var stuðst við.  

Hlutfall inniliggjandi sjúklinga með sár á sjúkradeild FSN var 22% og 14% á hjúkrunardeildum HSA. 

Það hlutfall er sambærilegt því sem hefur verið lýst í Bretlandi (21%) (Srinivasiah o.fl., 2007) en lægra 

en í Danmörku (33%) (Gottrup o.fl., 2013), Kanada (41%) (Hurd og Posnett, 2009) og Ástralíu (48%) 

(Santamaria, 2009). Algengi sára hefur verið metið hærra þar sem sérþjálfað heilbrigðisstarfsfólk í 

sáramati skoðaði húð sjúklinga og leit undir umbúðir en þar sem farið var eftir skráningu eða 

upplýsingum starfsfólks. Í þessari rannsókn var hvorki litið undir umbúðir eða húð skoðuð hjá öllum 

inniliggjandi sjúklingum eða íbúum hjúkrunarheimila. Af þeim sökum má vera að algengi sé hér 

vanmetið. Önnur möguleg skýring er ólíkt aðgengi að sérfræðiþjónustu og ólíkar landfræðilegar 

aðstæður.  

Það að rannsóknin fór fram eingöngu í dreifbýli á Austurlandi, þar sem íbúar dreifast í nokkra stærri 

þéttbýliskjarna, strjálbýli í nágrenni við þá og afskekktari sveitir, virðist gefa ólíkar niðurstöður varðandi 

hlutfallslega skiptingu á sárgerðum en í sambærilegum erlendum rannsóknum sem fóru fram í þéttbýli. 

Niðurstöðum ber þó að taka með fyrirvara þar sem um lítið úrtak og stutt gagnasöfnunartímabil er að 

ræða. Dreifing sárgerða var þó að mörgu leyti athyglisverð í ljósi stórframkvæmda í atvinnumálum, svo 

sem í sjávarútvegi og álveri annars vegar, og þjónustugerð í heilbrigðisþjónustu hins vegar. Fjöldi 

skurðsára og brunasára var til dæmis jafn, eða 5% hvort um sig. Mjög lágt algengi skurðsára getur 
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verið vegna þess hve stutt gagnasöfnunartímabilið var og smæð skurðstofunnar á FSN. Áverkasár var 

algengasta gerð bráðasára og þrýstingssár var algengasta sárgerð langvinnra sára. 

Í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi sáu hjúkrunarfræðingar um sárameðferð hjá 80% sjúklinga og í 

samvinnu við lækni hjá 7,5%. Læknar sinntu sárameðferð hjá 10% sjúklinga án aðkomu 

hjúkrunarfræðings. Þær niðurstöður eru sambærilegar bæði innlendum og erlendum rannsóknum sem 

sýnt hafa fram á að hjúkrunarfræðingar sinni að mestu leyti sárameðferð bæði innan sjúkrahúsa sem 

utan (Gottrup o.fl., 2013; Guðbjörg Pálsdóttir, 2009). Þó skal tekið fram að í þessari rannsókn var ekki 

spurt um hvort viðkomandi sjúklingi hafði verið vísað til læknis vegna sárs á einhverjum tímapunkti fyrir 

könnunina heldur eingöngu hver sinnti sjúklingi meðan á gagnasöfnun stóð. Samt sem áður virðast 

hjúkrunarfræðingar vera lykilaðilar í sárameðferð.  

Meirihluti sjúklinga með sár var sinnt utan sjúkrahúsa (70%), svipað hlutfall og í Bretlandi (70% og 

68%) (Shrinivasiah, o.fl., 2007; Vowden o.fl., 2009). Flestum sjúklingum með langvinn fótasár (75%) 

var sinnt utan sjúkrahúsa, nánar tiltekið á hjúkrunarheimili, heilsugæsluþjónustu eða í heimahjúkrun. 

Sams konar niðurstöður var einnig að finna í rannsókn Guðbjargar Pálsdóttur (2009) þar sem 80% 

sjúklinga með langvinn fótasár á Íslandi var sinnt utan sjúkrahúsa. Í Danmörku var aftur á móti hlutfall 

sjúklinga sem sinnt var utan sjúkrahúsa lægra, eða 51% (Gottrup o.fl., 2013). Skýringin á þessum mun 

er líklega sú að á Austurlandi er ekki í boði sérhæfð þjónusta fyrir sjúklinga með sár en á því svæði 

sem rannsókn Gottrup o.fl. (2013) fór fram er bæði sérhæfð legudeild fyrir sjúklinga með sár og 

þverfagleg sáramóttaka. Af þeim sjúklingum sem sinnt var utan sjúkrahúsa á Austurlandi var eingöngu 

um 12,5% sjúklinga með sár sinnt í heimahúsi. Það er mun lægra hlutfall en hefur mælst í Bretlandi 

þar sem rúmlega helmingi (52,7%) sjúklinga með sár sem fékk þjónustu utan sjúkrahúsa var sinnt í 

heimahúsi (Srinivasiah o.fl., 2007).  

Öll sár eiga í hættu á að fá sýkingu meðan á meðferð stendur (Posnett o.fl., 2009). Í  þessari 

rannsókn voru klínísk sýkingareinkenni í 22,5% sára, sem er sambærilegt hlutfall og í úthverfi 

Kaupmannahafnar (21-27%) (Gottrup o.fl., 2013) en hærra en það sem mældist í Bretlandi (12,8% og 

15,2%) (Srinivasiah o.fl., 2007; Vowden o.fl., 2009). Hér fengu 12,5 % sjúklinga sem sýndu klínísk 

merki um sýkingu sýklalyf vegna sýkingar í sári ásamt 7,5% sem fékk sýklalyf án þess að sýna klínísk 

merki um sýkingu. Hjá öllum sjúklingum voru einkenni metin út frá klínískum einkennum. Engin strok 

eða vefjasýni voru rannsökuð samkvæmt svörum heilbrigðisstarfsfólks. Þær niðurstöður eru ólíkar 

þeim sem Srinivasiah o.fl. (2007) lýstu þar sem strok voru send í ræktun frá 11% allra sára, 61% sára 

sem metin voru með sýkingu og 3,9% sára sem voru ekki metin vera sýkt. Niðurstöðum ber þó saman 

um að skortur sé á samræmdum leiðbeiningum fyrir notkun sýklalyfja í sárameðferð. Til að bregðast 

við niðurstöðum erlendra rannsókna gaf hópur sérfræðinga frá Bresku samtökunum um 

sýklalyfjameðferð (British society for antimicrobial chemotherapy) og EWMA nýlega út leiðbeiningar 

sem hægt er að styðjast við til að móta markvissa stefnu fyrir sýklalyfjanotkun í sárameðferð. Helstu 

ráðleggingar snúa að því að forðast ávísanir á sýklalyf nema þar sem skýr klínísk einkenni eru til 

staðar, að miða þurfi lyfjaval við virkni gegn líklegum eða staðfestum sýkli og taka tillit til staðbundins 

næmis gegn helstu meinvöldum. Til að slíkt sé hægt þarf að taka sýklaræktun úr sárum sem sýna 

klínísk einkenni sýkingar. Óþarfi sé þó að taka sýni úr sárum sem sýna ekki klínísk einkenni sýkingar 

(Lipsky o.fl., 2016). Þessar leiðbeiningar eiga einnig við um langvinn sár svo sem sykursýkissár þar 
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sem engar rannsóknir styðja að sýklalyfjameðferð geri gagn fyrir sárameðferð þegar klínísk einkenni 

sýkingar eru ekki til staðar (Abbas o.fl., 2015). 

Í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi voru 7,5% sjúklinga með sár (tveir með taugakvillasár og einn 

með áverkasár) einnig með greinda sykursýki. Í Bretlandi var hlutfall sjúklinga með fótasár og 

sykursýki mun hærra, eða 29,6% (Srinivasiah o.fl., 2007). Hlutfall sjúklinga með sár og þekkta 

sykursýki var þannig lægra á Austurlandi. Athyglisvert var þó að sykursýki hafði ekki verið könnuð hjá 

helmingi sjúklinga með sár á fótlegg eða fæti, samanborið við 34% í Danmörku (Gottrup o.fl., 2013) og 

35% í Bretlandi (Srinivasiah o.fl., 2007). Þær niðurstöður gefa sterklega til kynna þörf fyrir markvissari 

nálgun í sárameðferð. Sérstaklega þar sem forvarnir, skjót viðbrögð og viðeigandi meðferð fótasára 

sem hafa myndast hafa grundvallar þýðingu fyrir lífsgæði. Rannsóknir hafa sýnt fram á árangur, svo 

sem fækkun á alvarlegum inngripum og aflimunum, með markvissri greiningu og meðferð, skilvirkri 

þjónustu og sárameðferð sem byggð er á gagnreyndri þekkingu (Gottrup, Holstein, Jorgensen, 

Lohmann og Karlsmar, 2001). Talið er að fjölgun á einstaklingum með sykursýki geti ein og sér valdið 

aukningu á langvinnum sárum ásamt tilheyrandi auknum kostnaði (Sen o.fl., 2009). Það er því 

mikilvægt að huga að þessum þáttum í heilbrigðiskerfinu í heild því að þrátt fyrir að sykursýki sé ekki 

mjög algeng hjá íslensku þjóðinni samanborið við Evrópu þá er um að ræða vaxandi heilbrigðis-

vandamál (Jóhannes Bergsveinsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason og Rafn Benediktsson, 

2007).  

Greining á undirliggjandi orsök sárs er grundvallaratriði í sárameðferð og heildstætt og samfellt mat 

á sjúklingum er lykilatriði. Sárameðferð felur þannig ekki eingöngu í sér hreinsun eða að leggja 

umbúðir yfir sár því þegar það er gert er einblínt um of á sárið sjálft þegar áhersla á að vera á 

sjúklinginn sem ber sárið (Moffatt, Morison og Pina, 2004). Það er því áhyggjuefni að það hafi ekki 

verið stuðst við sjúkrasögu eða heilsufarssögu við greiningu á orsök sárs hjá meira en helmingi 

sjúklinga (58%) og hlutfall þeirra þar sem eingöngu var stuðst við skoðun sárs við greiningu hafi verið 

30%. Í rannsókn Guðbjargar Pálsdóttur (2009) voru svipaðar niðurstöður að sjá þar sem greining á 

undirliggjandi orsök fótasára hafði í flestum tilfellum verið metin með klínísku mati eingöngu (57%). Í 

þeirri rannsókn hafði ökkla-handleggsþrýstingshlutfall (ABI) eingöngu verið metið hjá 8,4% sjúklinga 

en 5% í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. ABI hafði aftur á móti ekki verið metið hjá neinum sjúklingi 

með bláæðasár á fótlegg þrátt fyrir að þrýstingsumbúðir væru notaðar hjá þeim öllum. Hjá einum 

sjúklingi sem hafði til dæmis verið með bláæðasár í tæpt ár var skipt annan hvern dag með marglaga 

háþrýstings umbúðum og zink bindi á heilsugæslu án ABI mælingar með doppler. Skortur virðist 

þannig vera á skipulagi og skilvirkni. Til að bregðast við niðurstöðum úr rannsókn Guðbjargar 

Pálsdóttur gaf Sáramiðstöð LSH og hópur sérfræðinga út tilmæli um verklag fyrir greiningu og meðferð 

langvinnra fótasára á Íslandi, fyrst árið 2010 sem voru yfirfarnar 2012 og aftur 2016. Aðgengi að 

leiðbeiningum sem byggðar eru á gagnreyndri þekkingu er þannig gott. Þar kemur meðal annars fram 

að við klínískt mat eigi að mæla æðaslátt í fótum, meta slagæðaflæði til fóta með doppler og meta 

blóðsykur ef ekki er saga um sykursýki og að mælt sé með sýklaræktunum ef klínísk merki eru um 

sýkingu (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2016). Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast benda til að 

leiðbeiningarnar virðast ekki vera komnar í almenna notkun í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi þar sem 

sjáanlegur misbrestur virðist vera til staðar hvað varðar doppler mælingar, sykursýkismælingar og 

http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Thor+Aspelund
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Vilmundur+Gu%C3%B0nason
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Rafn+Benediktsson
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sýklaræktun þar sem klínísk sýkingarmerki eru til staðar. Skortur virðist þannig vera á samræmdu 

verklagi þar sem stuðst er við gagnreynda þekkingu.   

 

Við mat á heildarkostnaði sárameðferðar í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi var eingöngu miðað við 

beinan aðfangakostnað umbúða og tíma heilbrigðisstarfsfólks út frá tímalengd sárameðferðar og tíðni 

umbúðaskipta í hverri viku. Kostnaður vegna inniliggjandi sjúklings með sár var síðan metinn út frá 

daglegum meðallegukostnaði. Tími sárameðferðar var skorðaður við ferðalög til og frá sjúklingi í 

heimahúsi til að sinna sárameðferð, tíma sem fór í að fjarlægja eldri umbúðir, hreinsa sár og leggja 

nýjar umbúðir yfir og að lokum tíma sem fór í skráningu sárameðferðar. Þar sem annar tími sem 

hjúkrunarfræðingar verja í forvarnir, áhættumat, eftirlit og snúninga á sjúklingum sem eru í áhættu fyrir 

myndun á þrýstingssári er ekki talinn með er líklegt að heildartími sárameðferðar sé vanmetinn 

(Posnett og Franks, 2008).  

Við rýni á einingaverði umbúða sást greinilegur verðmunur á umbúðum sem tilheyrðu sama 

umbúðaflokki. Meðalumbúðakostnaður við hver umbúðaskipti var áætlaður vera 653 kr.   

(spönn 0-1200 kr.). Það er hærri umbúðakostnaður en sá sem Gottrup o.fl. (2013) fengu út við 

umbúðaskipti innan sjúkrahúsa (210 kr.  (€ 1,5)), og utan sjúkrahúsa (476-560 kr. (€ 3,4-4)) en lægri 

en sá sem Vowden o.fl. (2009) fengu út í Bretlandi (750 kr. (£ 5.30)). Tíðni umbúðaskipta og tími sem 

varið er í hver umbúðaskipti virðist hafa hvað mest áhrif á mun á kostnaði. 

Í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi var skipt að meðaltali um umbúðir 3,3 sinnum í viku bæði innan 

sjúkrahúsa og utan. Í öðrum rannsóknum hefur tíðni umbúðaskipta verið skráð frá 2,5-5,1 í Danmörku 

(Gottrup o.fl., 2013) og 2,4-2,8 í Bretlandi (Vowden, Vowden og Posnet, 2009). Athyglisvert var að 

tíðni umbúðaskipta var á Austurlandi að meðaltali jafnmikil innan sjúkrahúsa og utan. Erlendis hefur 

yfirleitt verið algengara að umbúðaskipti séu tíðari innan sjúkrahúsa en utan vegna hærra hlutfalls 

bráðasára innan sjúkrahúsa, aðallega skurðsára og brunasára. Á sjúkradeild FSN var aftur á móti 

ekkert bráðasár, hvorki skurð-, áverka-, eða brunasár, skráð meðan á gagnasöfnunartímabili stóð. 

Líkleg skýring á því er smæð sjúkrahússins og lítil starfsemi skurðstofu samanborið við þau erlendu 

sjúkrahús sem hafa verið til skoðunar í erlendum rannsóknum.  

Heildartími sárameðferðar var í þessari rannsókn, líkt og í sambærilegum erlendum rannsóknum, 

minni innan sjúkrahúsa en utan (19 og 32 mín). Munurinn var helst sjáanlegur í því hversu miklum 

tíma var varið í umbúðaskiptin sjálf og ferðatíma til skjólstæðinga heimahjúkrunar. Ferðatími var í 

þessari rannsókn eingöngu metinn 9 mín að meðaltali. Líklegt er að sá tími marki eingöngu tíma sem 

varið var í ferðir innanbæjar og sé þannig lággildi. Um leið og heimahjúkrun þarf að ferðast út fyrir 

bæjarmörk getur ferðatími aukist verulega. Ferðatími getur þannig verið stór hluti af heildartíma 

hjúkrunarfræðinga en helstu þættir sem hafa þar áhrif er stærð þýðis, þjónustusvæðis, búsetumynstur, 

dreifing og þéttleiki byggðar (Gottrup o.fl., 2013). Í Bretlandi og Danmörku var ferðatími einnig talinn 

skýra að mestu mun á tímalengd sárameðferðar. Heildartími sárameðferðar var þó mun meiri í 

heilbrigðisþjónustu á Austurlandi en í Bretlandi þar sem sárameðferð tók tæplega 14 mín innan 

sjúkrahúsa en 20 mín utan sjúkrahúsa (Drew o.fl., 2007; Vowden o.fl., 2009). Í Danmörku var mikill 

munur á þeim tíma sem varið var í sárameðfarð innan sjúkrahúsanna tveggja sem til skoðunar voru. 
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Meðaltími var tæpar 12 mín á öðru sjúkrahúsinu en tæpar 30 mín á hinu. Möguleg skýring á þessum 

mun getur verið sú að í öllum rannsóknunum er um þverskurðarsnið að ræða þar sem gagnasöfnun 

fór eingöngu fram á tveimur dögum í sjúkrahússþjónustu. Einn sjúklingur með flókið sár getur þannig 

breytt niðurstöðunum verulega. Munur á starfsvenjum og skipulagi milli sjúkrahúsa getur einnig haft 

áhrif (Gottrup o.fl., 2013).  

Hlutfallslega mátti rekja meiri kostnað af heildarkostnaði sárameðferðar til þess tíma sem 

hjúkrunarfræðingar vörðu í sárameðferð (71%) en umbúðanotkun (29%) miðað við meðalumbúðaverð. 

Tími hjúkrunarfræðinga gat náð frá 55-85% af heildarkostnaði sárameðferðar eftir því hvort miðað var 

við lágmarksverð á umbúðum eða hámarks. Í Bretlandi hefur kostnaður vegna tíma hjúkrunarfræðinga 

verið áætlaður vera milli 33-41% af heildarkostnaði sárameðferðar að innlagnarkostnaði meðtöldum 

(Drew o.fl., 2007). Í Danmörku var það hlutfall 33-41% en þegar kostnaður vegna innlagnar á 

sjúkrahús vegna sárs var útilokaður úr kostnaðargreiningu hækkaði það hlutfall í 70% (Gottrup o.fl., 

2013). Í flestum rannsóknum er talið að sá kostnaður sem rekja megi til tíma hjúkrunarfræðinga sé 

vanmetinn þar sem sá tími sem fer í að meta sárameðferð, eftirlit eða forvarnir er ekki talinn með. 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar má áætla að spara megi verulegar fjárhæðir 

með því að samræma innkaup á umbúðum, bæta skilvirkni í meðferð og fækka umbúðaskiptum í 

hverri viku.  

Þegar tími hjúkrunarfræðinga er yfirfærður í mögulegan fjölda stöðugilda sem fer í sárameðferð 

eingöngu eru tölurnar sláandi. Í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi var áætlað 1,3 stöðugildi 

hjúkrunarfræðinga (miðað við 40 klst vinnuviku) í sárameðferð fyrir svæði sem veitir rúmlega 10 

þúsund manns þjónustu. Þegar sá tími er yfirfærður á íslensku þjóðina (miðað við mannfjölda á Íslandi 

1. janúar 2014, sem taldi 325.671 einstaklinga (hagstofan.is, e.d.)) má áætla 40 stöðugildi hjúkrunar-

fræðinga  í sárameðferð eingöngu. Taka má fram að í miðspá mannfjöldaspár Hagstofu Íslands er gert 

ráð fyrir að íbúar á Íslandi gætu orðið 442.000 árið 2065 (hagstofan.is, e.d.). Drew o.fl. (2007) áætluðu 

að allt að 88,5 stöðugildi hjúkrunarfræðinga mætti rekja til umbúðaskipta eingöngu á svæði í Bretlandi 

sem þjónustar 590.000 manns. Í rannsókn Gottrup o.fl. (2013) var aftur á móti áætlað færri stöðugildi, 

eða 30, á svæði sem þjónustaði um 445.000 manns. Færri stöðugildi eru væntanlega vegna lægra 

algengis á sárum, minni tíma sem varið var í umbúðaskipti og færri umbúðaskipti í hverri viku.  

Heildarkostnaður sárameðferðar var áætlaður vera um 19 millj. kr. á ári, miðað við verðlag árið 

2014. Skekkjumörk voru þó mikil. Einingaverð á umbúðum innan sama umbúðaflokks var ólíkt eftir 

framleiðendum og gerð umbúða þar sem mismunur á lægsta og hæsta einingaverði umbúða var 

áætlaður vera um 7,2 millj. kr. á ári. Heildarkostnaður sárameðferðar gat þannig verið 0,54-0,81% af 

rekstrarútgjöldum HSA fyrir árið 2014, að innlagnarkostnaði undanskildum. Í sambærilegum erlendum 

rannsóknum var miðað við að sjúklingar hefðu verið lagðir inn á sjúkrahús sérstaklega til meðferðar á 

sári eða fylgikvilla sárs. Meðan á gagnasöfnun stóð hafði enginn sjúklingur verið lagður sérstaklega 

inn á sjúkrahús til meðferðar á sári en hjá öllum sjúklingum með sár hafði útskrift verið frestað vegna 

sársins. Samtals var áætlað að 22% inniliggjandi sjúklinga á sjúkradeild FSN (n=3) væri með sár. Í 

Bretlandi höfðu 15-20% inniliggjandi sjúklinga verið lagðir inn á sjúkrahús vegna sárs eða fylgikvilla 

sára (Vowden o.fl., 2009). Meðallegukostnaður, miðað við 22% inniliggjandi sjúklinga með sár á 

sjúkradeild FSN, var 55 millj. kr. sem samvarar um 2% af heildar rekstrarútgjöldum HSA árið 2014. 
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Þegar miðað er við alla sjúklinga með sár í legurými á bæði sjúkra- og hjúkrunardeildum HSA, eða 

það sem samsvarar 15% legurýma fyrir sjúklinga með sár,  hækkar kostnaðurinn í rúmlega 220 millj. 

kr. á ári, sem samsvarar 8% af rekstrarútgjöldum HSA fyrir árið 2014. Niðurstöðurnar eru þó líklega 

vanmetnar þar sem hér var eingöngu miðað við meðallegukostnað á hvern dag algerlega án tillits til 

sjúkdómsgreininga eða hjúkrunarþyngdar. Hlutfall af rekstrarútgjöldum sem rekja má til inniliggjandi 

sjúklinga með sár virðist þó vera hærra en í sambærilegum erlendum rannsóknum. Erfitt er þó að bera 

saman niðurstöður sem þessar vegna ólíkrar aðferðafræði milli rannsókna og greiðslufyrirkomulagi 

milli landa. Niðurstöðum rannsókna virðist heldur ekki bera saman þegar heildarkostnaður 

sárameðferðar er metinn og þegar kostnaður stakra sárgerða, svo sem taugakvillasára og þrýstings-

sára, er metinn.  

Af áætluðum kostnaði sem rekja má til sjúklinga með sár í legurými innan HSA árið 2014 mátti 

rekja 110 millj. kr. af þeim kostnaði til sjúklinga með þrýstingssár, eða 4% af rekstrarútgjöldum HSA. Í 

Hollandi má rekja 1% af heildar heilbrigðisútgjöldum vegna meðferðar á þrýstingssárum eingöngu 

(Severens o.fl., 2002), 4% í Bretlandi (Bennet o.fl., 2004) og 5% á Spáni (Soldevilla Agreda o.fl., 

2007). Samanburður á rannsóknum og yfirfærsla á niðurstöðum er þó erfið vegna ólíkrar aðferðafræði 

í rannsóknum og við útreikninga. Í sumum rannsóknum var allur kostnaður tekinn saman, rúm, 

hjúkrun, aðföng, lyf, læknagjöld og svo framvegis en öðrum eingöngu skoðaður beinn kostnaður 

vegna aðfanga og lyfja sérstaklega fyrir meðferð á þrýstingssárum. Þrátt fyrir ólíka aðferðafræði er 

ljóst að þrýstingssár valda gríðarlegum óþarfa kostnaði í heilbrigðisþjónustu (Bennett o.fl., 2004), 

sérstaklega þar sem þau eru fyrirbyggjanleg að flestu leyti (Asimus o.fl., 2011) og kostnaður við 

forvarnaraðgerðir mun lægri en kostnaður sárameðferðar (Moore o.fl., 2013). Þörfin fyrir markvissa 

stefnumótun er greinileg. Samræma þarf verklag, auka þarf fræðslu til starfsfólks, gera kröfu um 

notkun á klínískum leiðbeiningum fyrir forvarnir, auka teymisvinnu, efla gæðaeftirlit og auka áherslu á 

að létta á þrýstingi með reglulegri hagræðingu í bæði rúmi og stól og notkun á viðeigandi undirlagi 

sem dreifir þrýstingi (Stotts o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á greinilegan árangur af 

forvarnaráætlunum fyrir lækkun á algengi þrýstingssára, og fækkun á alvarlegum þrýstingssárum. Í 

Ástralíu hefur verið sýnt fram á sparnað upp á um 49 milljónir kr. (€ 351.964), á fyrsta árinu eingöngu 

eftir innleiðingu á markvissum forvarnaraðgerðum  (Moore o.fl., 2013). 

Skekkjumörk við þær kostnaðargreiningar sem hafa verið unnar og miðað er við hér í þessari 

rannsókn eru stór en greiningarnar eru þó nægilega nákvæmar til að benda á þau miklu áhrif sem sár 

og meðferð þeirra hafa á útgjöld í heilbrigðisþjónustu. Skipulagðar áætlanir þar sem áhersla er lögð á 

forvarnir fyrir sáramyndun eða að sár endurtaki sig, myndun sýkinga eða annarra fylgikvilla til að koma 

í veg fyrir innlögn á sjúkrahús, sem og forvarnaráætlanir til að koma í veg fyrir þrýstingssár sem 

myndast á sjúkrahúsum eru ekki eingöngu mikilvægar leiðir til að draga úr óþarfa kostnaði í 

heilbrigðisþjónustu (Vowden o.fl., 2009) heldur nauðsynlegar til að stuðla að bættum lífsgæðum og 

öryggi sjúklinga. Sýnt hefur verið fram á verulegan sparnað og bættan árangur með markvissri og 

gagnreyndri nálgun í sárameðferð.  
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4.1 Takmarkanir og styrkleikar 

Megin tilgangur rannsóknarinnar var að meta algengi sára í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi, meta 

helstu orsakir sára og greiningu á orsök, algengi sýkinga í sárum, sárameðferð og kostnað tengdum 

tíma heilbrigðisstarfsfólks og umbúðanotkunar sem og innlagnakostnað. Rannsókninni var þannig 

ætlað að vera lýsandi þversniðsrannsókn til að safna gögnum um vandamál sem var lítið þekkt fyrir. 

Gagnasöfnun tók eingöngu tvo daga á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum og viku á heilsugæslu-

stöðvum. Gagnasöfnunartímabil var þannig stutt sem takmarkar alhæfingargildi niðurstaðna yfir árs 

tímabil. Aðrar takmarkanir snúa að yfirfæranleika gagna og þýðingu á spurningalista. 

Umbúðakostnaður getur einnig verið ólíkur eftir löndum og staðsetningu meðferðar. Framboð, verð og 

aðgengi að vörum getur þannig verið ólíkt sem og menning hvers sjúkrahúss eða starfstöðvar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra sambærilegra rannsókna þarf því að taka með fyrirvara. 

Samstarf við Sárakönnunarverkefni EWMA varðandi uppsetningu á aðferðafræði rannsóknarinnar, 

þar sem stuðst var við rannsóknarsnið í sambærilegum rannsóknum sem unnar hafa verið í Englandi 

og Danmörku, er helsti styrkleiki þessarar rannsóknar. Þessi rannsókn sker sig þó úr hvað varðar 

stærð á þýði og úrtaki og því að þessi rannsókn er sú fyrsta sem unnin er eingöngu í dreifbýli. Annar 

styrkleiki er hátt svarhlutfall, eða 100%. Gott samband rannsakanda við allar starfstöðvar HSA, 

heilsusetur Alcoa Fjarðaáls og hjúkrunarheimili fjórðungsins fyrir, á meðan og eftir gagnasöfnun skýrir 

hátt svarhlutfall. Telja má líklegt að flestir, ef ekki allir, sjúklingar sem fengu aðstoð heilbrigð-

isstarfsfólks vegna sárs hafi verið taldir með í gagnasöfnun. Fáir einstaklingar í úrtaki valda þó óvissu 

við mat á niðurstöðum, erfiðleikum við að draga ályktanir um tengsl eða fylgni milli hópa og við að 

yfirfæra niðurstöður yfir á önnur þýði. Niðurstöður gefa þó ágætis mynd af stöðu mála í heilbrigðis-

þjónustu á Austurlandi og hagnýtingargildi verkefnisins er margþætt fyrir heilbrigðisstarfsfólk, 

stjórnendur og embættisaðila sem taka þátt í stefnumótun í heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður gefa 

hugmyndir fyrir hagræðingu innan heilbrigðiskerfisins sem gagnast skjólstæðingum og rekstraraðilum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á bætta útkomu fyrir sjúklinga þegar gagnreyndri þekkingu er beitt í 

meðferð en nú eru einnig gögn sem sýna fram á kostnaðarhagkvæmni þess. 

Rannsakandi sá um þýðingu á spurningalistanum sem útbúinn var af sérfræðingum 

Sárakönnunarverkefnis EWMA í samvinnu við aðalleiðbeinanda. Sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með 

sár og tveir aðrir sárahjúkrunarfræðingar komu að þýðingunni og voru breytingar gerðar í samræmi við 

tillögur þeirra. Við þýðingar á spurningalistum er mælt með því að þeir séu bakþýddir, slíkt var þó ekki 

gert í þessari rannsókn. Spurningalistinn virðist áreiðanlegur þegar niðurstöður eru metnar í 

samanburði við aðrar rannsóknir á vegum Sárakönnunarverkefnis EWMA þar sem spurningalistinn 

hefur verið forprófaður. Innihaldsréttmæti spurningalistans er einnig metið hátt þar sem hann var 

hannaður af sérfræðingum í sárameðferð og hefur verið notaður í samskonar rannsóknum á vegum 

Sárakönnunarverkefnis EWMA. Áreiðanleiki felur í sér hvort stöðugleiki og nákvæmni sé í mælingu, 

það er hvort endurtekin mæling sé samkvæm og jafngild. Til að meta áreiðanleika hefur mælitækið 

verið forprófað (Guðlaug H. Björgvinsdóttir, 2010; Guðrún Árnadóttir, 2003; Polit og Beck, 2006).  

Hafa þarf í huga að þátttaka rannsakanda í gagnasöfnun getur valdið hlutdrægni í niðurstöðum. 

Reynt var að halda faglegri fjarlægð og meta sárgerðir og gögn á eins nákvæman hátt og mögulegt 

var þar sem rannsakandi kom að greiningu sára. Aðstoð frá sérfræðingi í hjúkrun sjúklinga með sár 
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sem starfar við LSH við mat á greiningu á orsök sára og stuðningur við framkvæmd rannsóknarinnar 

er einnig styrkleiki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru hluti af Sárakönnunarverkefni EWMA þannig að þær eru ekki 

eingöngu mikilvægt framlag til þekkingarþróunar í heilbrigðisþjónustu á Íslandi heldur einnig Evrópu. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem framkvæmd er eingöngu í dreifbýli. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

verður hægt að nýta sem grunn fyrir frekari rannsóknir í heilbrigðisþjónustu í dreifbýli eða þéttbýli, jafnt 

á Íslandi sem erlendis. Góð skráning, gæðaeftirlit og frekari rannsóknir á meðferð og árangri 

sárameðferðar, helst í sameiginlegan rafrænan gagnagrunn, eru lykilatriði fyrir frekari rannsóknir og 

kostnaðargreiningar í framtíðinni.  
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5 Samantekt og ályktanir 

Ljóst er að sár eru algengt vandamál sem geta hrjáð einstaklinga á öllum aldri. Fjölbreytileiki sárgerða 

og undirliggjandi sjúkdóma hjá sjúklingum, með langvinn sár sérstaklega, gerir sárameðferð að 

krefjandi verkefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Aukinn kostnaður í rekstri í heilbrigðisþjónustu og hátt 

hlutfall óþarfa kostnaðar undirstrikar mikilvægi markvissrar stefnumótunar í opinberri stjórnsýslu og hjá 

stofnunum í heilbrigðisþjónustu. Ósamræmi í þjónustu og úreltar aðferðir við meðferð stuðla að 

óþarflega háum kostnaði og lakari útkomu fyrir sjúklinga. Því er þörf á frekari rannsóknum sem meta 

árangur stefnumótunar, meðferðaúrræða og forvarna á algengi og nýgengi sára, lífsgæði sjúklinga, 

verki og ánægju með þjónustu og síðast en ekki síst kostnaðarhagkvæmni. Slíkar rannsóknir eru 

nauðsynlegar til að hægt sé að taka raunhæfar og markvissar ákvarðanir um hagkvæma og virka 

nýtingu auðlinda með sem minnstum tilkostnaði og án þess að það hafi teljandi áhrif á þjónustustig. 

Tryggja þarf að áætlanir séu skilvirkar, samræmdar, öruggar, notendamiðaðar, árangursríkar og 

byggðar á bestu mögulegu þekkingu og reynslu sem til er á hverjum tíma. Þannig er ekki eingöngu 

hægt að flýta bata, stuðla að heilsu og bæta lífsgæði sjúklinga heldur einnig draga verulega úr óþarfa 

kostnaðarútlátum í heilbrigðisþjónustu. Forvarnir eru órjúfanlegur hluti slíkrar stefnumótunar. Í þessu 

verkefni var eingöngu kannaður kostnaður í heilbrigðisþjónustu út frá þeim tíma sem heilbrigðis-

starfsfólk varði í sárameðferð, umbúðanotkun og innlögn á sjúkrahús. Kostnaður er þá líklega 

vanmetinn þar sem skolvökvar, verkfæri, tími sem varið er í eftirlit og forvarnir var ekki metinn. 

Mælitækið gaf góða lýsandi mynd af algengi sára, meðferð og kostnaði sárameðferðar í heilbrigðis-

þjónustu á Austurlandi og niðurstöður veita tækifæri til að skoða hvernig hægt væri að stuðla að 

markvissari nýtingu á takmörkuðum fjármunum með gagnreyndri nálgun í sárameðferð.  

Af niðurstöðum má draga þær ályktanir að sár eru algengt, fjölbreytt og kostnaðarsamt klínískt 

vandamál í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. Hægt er að ná verulegum árangri í forvörnum, meðferð 

og kostnaðarlegum ábata með markvissri stefnumótun og bættu aðgengi að sérfræðingum í 

sárameðferð í dreifbýli. Þörf er á frekari rannsóknum og kostnaðarábatagreiningum til að fá 

nákvæmari niðurstöður á hvers konar meðferðarúrræði, forvarnaraðgerðir eða greiningaraðferðir í 

sárameðferð skila mestum ábata í heilbrigðisþjónustu.  
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6 Lokaorð   

Algengi sára í heilbrigðisþjónustu á Íslandi er álíka og komið hefur fram í sambærilegum erlendum 

rannsóknum. Þrátt fyrir að í þessari rannsókn hafi eingöngu fundist 40 einstaklingar með sár er ljóst að 

fjölbreytileiki sárgerða gerir þau að krefjandi og tímafreku verkefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og 

kostnaðarsömu vandamáli fyrir heilbrigðiskerfið. Greinilegt er að þörf er á samræmdum og 

markvissum aðgerðum jafnt innan sjúkrahúsa sem utan þar sem áhersla er lögð á fræðslu, verknám, 

innleiðingu á verkferlum og klínískum leiðbeiningum sem byggð eru á gagnreyndri þekkingu í 

sárameðferð. Hjúkrunarfræðingar með sérþekkingu í sárameðferð eru lykilstarfsmenn til að stýra þeim 

aðgerðum ásamt því að veita klíníska meðferð í samvinnu við lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk. 

Markviss fjölfagleg teymisvinna ætti að vera forgangsverkefni jafnt í dreifbýli sem þéttbýli.  
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