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Ágrip 

Undanfarin ár hafa kröfur um að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkamsmat aukist. Sýnt hefur verið 

fram á að með reglulegu líkamsmati, þ.e. skoðun, þreifingu, hlustun og banki, megi bera kennsl á 

breytingar á líðan og ástandi sjúklinga.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna umfang notkunar hjúkrunarfræðinga á líkamsmati á 

Bráðadeild (G2) og gjörgæsludeildum (12B og E6) á Landspítala. Samhliða að skoða hvort notkun 

hjúkrunarfræðinga á líkamsmati væri breytileg eftir einstökum þáttum þess.  

Rannsóknin var megindleg og stuðst var við lýsandi tölfræði. Spurningalisti með 16 spurningum var 

sendur með tölvupósti til allra starfandi hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema (n=231) á bráða- og 

gjörgæsludeildum Landspítala. Spurningarnar voru valdar út frá niðurstöðum rannsóknar Douglas og 

félaga (2015). Þátttakendur fengu tvær vikur til að svara og svarhlutfall var rúmlega 23% (n=54).  

Í niðurstöðum kom fram að sjö þættir líkamsmats voru notaðir áberandi meira en aðrir, en yfir 80% 

þátttakenda framkvæmdu þá þætti oft (u.þ.b. á 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt). 

Allir þátttakendur mátu gæði öndunar oft eða reglulega og rúmlega 96% mátu meðvitund og þreifuðu 

útlimi m.t.t. bjúgs og hita oft eða reglulega. Rúmlega 94% þátttakenda mátu áttun, vitsmunastarfsemi 

og litarhátt húðar oft eða reglulega, rúmlega 85% þreifuðu púlsa á útlimum og rúmlega 81% mátu 

sjáöldur/augu oft eða reglulega. Munur kom fram á notkun ákveðinna þátta líkamsmats milli deilda, 

þ.e. á lungnahlustun, mati á munnholi og hlustun á kviðarholi. Ekki kom fram mikill munur á öðrum 

þáttum. Að auki virtist starfsaldur ekki hafa áhrif á hversu oft hjúkrunarfræðingar framkvæmdu 

líkamsmat.    

Af niðurstöðum má álykta að hjúkrunarfræðingar á Landspítala séu að framkvæma mikilvæga þætti 

líkamsmats. Þeir þættir líkamsmats sem spá fyrir um versnun á ástandi sjúklinga voru almennt mikið 

notaðir, þar á meðal mat á gæðum öndunar. Mismunandi starfsemi deildanna gæti skýrt muninn á 

notkun einstakra þátta líkamsmats.  

 

 

Lykilorð: Líkamsmat, mat, klínísk færni, hjúkrunarfræði. 
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Abstract 

In recent years, there has been an increased demand on nurses to use physical assessment. It has 

been demonstrated that through regular use of physical assessment, i.e. inspection, palpation, 

auscultation and percussion, it is possible to identify change in patient’s emotional and physical 

condition.  

The objective of this study was to evaluate to which extent physical assessment is used by 

registered nurses in the emergency department and intensive care units at Landspítali. In addition, 

examine whether individual physical assessment skills were practiced more than others. 

The research method employed was quantitative and used descriptive statistics. A questionnaire 

with 16 questions was sent to all practicing nurses and nursing students in the three units (n=231). 

The questions were based on findings from a similar research conducted by Douglas et al. (2015). 

Participants were given two weeks to respond and the response rate was just over 23% (n=54).  

The results demonstrated that seven physical assessment skills were used more frequently than 

others, with over 80% of participants executing them often (about once every 2 – 5 shifts) or regularly 

(about once per shift). All participants evaluated the quality of breathing often or regularly and over 

96% evaluated consciousness and palpated extremities for temperature and oedema often or 

regularly. Over 94% evaluated orientation, cognitive functions and skin colour often or regularly, over 

85% palpated for pulses and over 81% evaluated pupils often or regularly. A difference regarding the 

use of certain physical assessment skills was demonstrated between the units, i.e. auscultation of the 

lungs, evaluation of the oral cavity and auscultation of the abdomen. No significant difference was 

demonstrated for other skills. Work experience did not seem to influence how often the participants 

used physical assessment. 

In conclusion, it seems that nurses at Landspítali are using key physical assessments skills. The 

skills that predict deterioration of patient‘s physical condition were most used, including evaluation of 

the quality of breathing. Different functions of the units might explain the difference in use of certain 

skills.  

 

 

Keywords: Physical assessment, assessment, clinical skills, nursing.  
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1 Inngangur  

Undanfarin ár hafa kröfur um að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkamsmat aukist, en í dag er algengt 

að hjúkrunarfræðingar séu fyrstu heilbrigðisstarfsmennirnir sem taka á móti sjúklingum sem leita sér 

aðstoðar vegna heilsufarsvandamála. Framþróun í heilbrigðisvísindum gerir sjúklingum kleift að lifa 

með fjölþættari heilsufarsvandamál og eru því margir þættir sem þarf að hafa í huga við mat á 

sjúklingum. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkamsmat til 

þess að stuðla að snemmgreiningu á, og snemmíhlutun í, versnandi ástandi sjúklinga. Góð færni í 

líkamsmati gerir kleift að bera kennsl á breytingar á líðan og ástandi sjúklinga, og eru hjúkrunar-

fræðingar þar í lykilstöðu (Douglas o.fl., 2016; Liaw, Scherpbier, Klainin-Yobas og Rethans, 2011; 

West, 2006). 

Líkamsmat er framkvæmt af læknum, hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum, en 

hugmyndin um að líkamsmat væri hluti af störfum hjúkrunarfræðinga var fyrst sett fram af Florence 

Nightingale. Samkvæmt Nightingale er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar leggi í vana sinn að meta 

sjúklinga reglulega. Hún taldi hjúkrunarfræðinga geta fækkað atvikum og dregið úr áhrifum þeirra á 

afdrif sjúklinga með því að beita reglulegu líkamsmati (Jones, Johnstone og Duke, 2015). Líkamsmat 

sem hlutverk hjúkrunarfræðinga var innleitt á stofnanir í Bandaríkjunum árið 1973 og var þá farið að 

kenna hjúkrunarfræðinemum líkamsmat á sama hátt og læknanemum (Fennessey og Wittmann-Price, 

2011). Samkvæmt Fennessey og Wittmann-Price (2011) er líkamsmat hjúkrunarfræðinga einstakt 

hjúkrunarviðfangsefni sem notað er til þess að afla upplýsinga um líðan og grunnástand sjúklinga, sem 

gerir svo kleift að vinna með þarfir þeirra og stuðlar þannig að heildrænni nálgun. Líkamsmat lækna er 

fyrst og fremst notað til þess að sjúkdómsgreina.  

Framkvæmd líkamsmats hefur lengi verið í höndum lækna til sjúkdómsgreiningar en þar sem 

sjúklingar eru orðnir veikari og tækni hefur þróast eru auknar kröfur á að hjúkrunarfræðingar 

framkvæmi líkamsmat (Birks, Cant, James, Chung og Davis, 2013; Lesa og Dixon, 2007; West, 2006). 

Með reglulegri notkun á líkamsmati og þekkingu á einkennum versnunar má grípa fyrr inn í og fækka 

tilvikum þar sem beita þarf inngripum eins og endurlífgun og innlögn á gjörgæslu (Mok, Wang og Liaw, 

2015). Alhliða líkamsmat (e. head to toe) nær yfir 120 þætti en erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

útskrifaðir hjúkrunarfræðingar noti ekki nema lítinn hluta þeirra aðferða sem þeim er kennt í grunnnámi 

(Birks o.fl., 2013; Douglas o.fl., 2014; Douglas, Windsor og Lewis, 2015).  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða notkun hjúkrunarfræðinga á Bráðadeild (G2) og gjörgæslu-

deildum (E6 og 12B) Landspítala á líkamsmati. Rannsóknin fól m.a. í sér möguleika á að greina hvort 

starfsreynsla hjúkrunarfræðinga hafi áhrif á framkvæmd líkamsmats. Rannsóknin varpar ljósi á 

mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkamsmat og niðurstöður mætti t.a.m. nýta við 

þróun símenntunar. Niðurstöðurnar voru bornar saman við niðurstöður sambærilegra rannsókna sem 

hafa verið framkvæmdar erlendis. Í verkefninu verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknar-

efnisins, aðferðafræðina sem stuðst var við, niðurstöður, umræður og að lokum ályktanir rannsakenda. 

Við gerð rannsóknarinnar var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum Landspítala á líkams-

mati?  
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2. Er notkun hjúkrunarfræðinga á líkamsmati breytileg eftir einstökum þáttum þess? 

1.1 Skilgreiningar á lykilþáttum líkamsmats 

1.1.1 Líkamsmat 

Líkamsmat er þegar líkami sjúklings er metinn með hlutlægum aðferðum með því að horfa, hlusta, 

þreifa eða banka. Upplýsingar sem fást með þessu þarf svo að setja í samhengi við veikinda- og 

sjúkdómssögu sjúklings. Með því að framkvæma líkamsmat geta hjúkrunarfræðingar gripið fyrr inn í og 

komið í veg fyrir versnun með því að endurmeta ástand sjúklinga og aðlaga meðferð út frá því. Sé 

líkamsmat framkvæmt rétt ætti það einnig að veita mikilvægar upplýsingar um líðan sjúklinga 

(Campbell og Lynn, 1990).  

1.1.2 Húð 

Greina má margskonar kvilla út frá almennri skoðun á húð, en breyting á litarhætti húðar, s.s. fölvi eða 

blámi, getur verið vísbending um aukna súrefnisþörf sjúklinga. Því er mikilvægur hluti líkamsmats að 

geta metið litarhátt húðar og frávik þar á (Papa, 1990). Húðspenna (e. turgor) er metin með því að 

klípa og toga varlega í húð sjúklings, og fylgjast svo með því hvort húðin sem togað var í fari til baka 

innan tveggja sekúndna. Þetta getur gefið vísbendingar um vökvajafnvægi sjúklings, en ef húðin helst 

uppi getur það verið merki um vökvaskort (McKay, 1990). 

1.1.3 Taugakerfi 

Mikilvægt er að meta meðvitund með stöðluðum skölum eins og Glasgow Coma Scale (GCS), en það 

er skali þar sem sjúklingur getur fengið þrjú til fimmtán stig eftir meðvitundarstigi. Þrjú stig merkja að 

engin svörun sé til staðar en fimmtán stig endurspegla fulla meðvitund (Tindall, 1990). Skalann má sjá 

á mynd 1. Einnig má meta meðvitund með svokölluðum VÁSE (e. AVPU) skala sem sjá má á mynd 2. 

V stendur þá fyrir Vakandi (e. Awake) og jafngildir 14 - 15 stigum á GCS, Á stendur fyrir Bregst við 

ávarpi (e. Verbal stimulus response) og jafngildir 12 - 13 stigum á GCS, S stendur fyrir Bregst við 

sársaukaáreiti (e. Painful stimulus response) og jafngildir 8 stigum á GCS, og E stendur fyrir Bregst 

ekki við áreiti (e. Unresponsive) og jafngildir 3 – 4 stigum á GCS (Moses, 2017). 
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Mynd 1. Glasgow Coma Scale – matskvarði á meðvitundarástandi (Furst, 2016)  
 

 

Mynd 2. VÁSE – íslenskur matskvarði á meðvitundarástandi.  

Mat á áttun og vitsmunastarfsemi 

Mat á áttun vísar til þess að viðkomandi sé meðvitaður um tíma, stað og aðstæður. Mat á vitsmuna-

starfsemi samanstendur af nokkrum þáttum þar sem árvekni, minni og rökhugsun eru metin, en á 

sama tíma er almennt útlit, hegðun, tal, tjáning og innsæi tekið til greina (Martin, 1990).  

PERRLA próf er mat á stærð og svörun sjáaldra þar sem P stendur fyrir Pupils, en það felur í sér 

mat á stærð sjáaldra sem undir venjulegum kringumstæðum er um 2 – 4mm og 4 – 8mm í myrkri. E 

stendur svo fyrir Equal þar sem sjáöldrin ættu að vera jafn stór, fyrra R stendur fyrir Round þar sem 

þau ættu að vera kringlótt og seinna R stendur fyrir Reactive to light, en þá er athugað hvort sjáöldrin 

stækki í myrkri og minnki í birtu. A stendur svo fyrir Accommodation, sem vísar til þess að sjáöldrin 

ættu að minnka þegar sjóninni er beint að nálægum hlut (Spector, 1990). 
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1.1.4 Öndunarfæri 

Þegar lungu eru metin ætti að horfa til tíðni, takts og dýptar öndunar. Tíðni er metin með því að telja 

fjölda andardrátta á mínútu, en öndunartíðnin hjá heilbrigðum fullorðnum ætti að vera 12 til 20 á 

mínútu (Blows, 2001; Tuteur, 1990). Með dýpt er átt við hvort um grunna eða djúpa öndun sé að 

ræða, en það er metið með því að horfa á sjúkling (Honig, 1990). Undir eðlilegum kringumstæðum er 

öndunarmynstur reglulegt og áreynslulaust (Tuteur, 1990). Lungnahlustun er mikilvægur þáttur í 

skoðun lungna. Hlustunarpípa er þá notuð til að meta loftstreymi í lungum við inn- og útöndun. 

Mikilvægt er að greina frávik í lungnahljóðum, svo sem brak (e. crackles), slím (e. rhonchi) og önghljóð 

(e. wheezing) (Sarkar, Madabhavi, Niranjan og Dogra, 2015). 

1.1.5 Hjarta- og æðakerfi 

Hjartsláttur er metinn með tilliti til styrks, takts og tíðni. Í handleggjum er þreifað eftir púls á innan-

verðum úlnlið, sé hann veikur eða ekki til staðar ætti að þreifa eftir púls í olnbogabót. Í fótum er þreifað 

eftir púls á rist og innanverðum ökkla, séu þeir veikir eða ekki til staðar ætti að þreifa eftir púlsum í 

hnésbót og nára. Púls hjá heilbrigðum fullorðnum er oftast á bilinu 60 til 100 á mínútu (Liu, Chen og 

Gao, 2012; Þorsteinn Jónsson, 2012). 

Best er að meta háræðafyllingu með því að þrýsta fast á tá- eða fingurnögl þar til hún hvítnar, nái 

nöglin aftur réttum lit innan tveggja sekúnda er háræðafylling í lagi (Schriger og Baraff, 1988). 

Bjúgur myndast þegar umframmagn af millifrumuvökva er til staðar. Hann er metinn með því að 

þrýsta fingri á útlim og er stigaður frá +1 til +4, eftir því hversu lengi farið eftir fingurinn er að hverfa 

(Phelps, 1990). +1 stendur fyrir að lítið far sé eftir fingur (um 2 mm) en hverfur fljótt, +2 stendur fyrir að 

dýpra far sé eftir fingur (um 4 mm) en hverfur á 10 til 15 sekúndum, +3 stendur fyrir að farið sé enn 

dýpra (um 6 mm), meira en 1 mínúta líður þar til farið hverfur og að útlimur sé bólginn, +4 stendur 

síðan fyrir að farið sé mjög djúpt (um 8 mm), er 2 til 5 mínútur að hverfa og útlimur er mjög bólginn 

(Þorsteinn Jónsson, 2012). Hiti í útlimum er svo metinn með þreifingu, en lágur útlimahiti getur bent til 

lélegs blóðflæðis meðan hár hiti getur bent til sýkingar (Hill og Smith, 1990). 

Þegar hjarta er hlustað er verið að leita eftir frávikum í hjartahljóðum. Hlustað er yfir ósæð, lungna-

slagæð, broddi hjartans (e. apex) og lokum hjartans milli gátta og slegla. Vönduð klínísk skoðun á 

starfsemi hjarta sjúklings getur látið í ljós mikilvægar upplýsingar um ástand þess (Ashley og 

Niebauer, 2004).   

1.1.6 Munnhol 

Þegar munnhol er skoðað er athygli beint að gómi, úf, koki og hálskirtlum. Einnig að tungu, slímhúð, 

tannholdi, tönnum og vörum (Walker, 1990). Þá er verið að leita eftir kýlum, litabreytingum, hvítum 

skellum, hvort tennur séu fastar o.fl. (Walker, 1990; Þorsteinn Jónsson, 2012). 

1.1.7 Kviður 

Hlustun á kvið er framvæmd til þess að greina breytingar á garnahljóðum. Hlustað er eftir frávikum eða 

vöntun á hljóðum frá kvið, en þarmahreyfingar ættu að heyrast. Heyrist engin hljóð frá kvið ætti að 

hlusta í þrjár til fimm mínútur til staðfestingar á garnalömun áður en brugðist er við (Ferguson, 1990).   
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Einkenni frá kvið geta bent til margvíslegra vandamála (Sherman, 1990). Þegar kviður er þreifaður 

er verið meta marr, eymsli, bólgur og stærð líffæra. Hjá heilbrigðum einstaklingum er hægt að þreifa 

lifur og jafnvel milta en önnur líffæri ættu ekki að þreifast. Þreifað er eftir lifrarstækkun í hægri efri 

fjórðungi kviðs, en kviðnum er oft skipt upp í fjóra hluta með því að draga ímyndað lóðrétt og lárétt 

strik í gegnum nafla (Ferguson, 1990).  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn líkamsmats. Viðfangsefnið er viðamikið og því er 

stiklað á stóru og ekki um tæmandi umfjöllun að ræða. Fjallað verður meðal annars um notkun 

hjúkrunarfræðinga á líkamsmati, hindranir og kennslu.  

Síðustu áratugi hefur starfsemi bráðamóttaka orðið flóknari, m.a. vegna þess að sjúklingar sem 

þangað leita eru eldri, veikindi þeirra fjölþættari og þeir þarfnast í auknum mæli bráðari meðferðar en 

áður. Á sama tíma hefur framkvæmd líkamsmats heilbrigðisstarfsfólks haldist tiltölulega óbreytt. Til 

þess að hægt sé að grípa inn í þegar líkamlegt ástand sjúklinga versnar er mikilvægt að heilbrigðis-

starfsmenn framkvæmi líkamsmat (Douglas o.fl., 2016). Heilbrigðisstarfsmenn stuðla að heildrænni 

meðferð með því að meta það sem liggur að baki sjúkdómsástands sjúklinga, en þessara upplýsinga 

er m.a. aflað með líkamsmati sem felur í sér skoðun, þreifingu, hlustun og bank (West, 2006). 

Mikilvægur þáttur í hjúkrunarfræðinámi er að kenna og þjálfa færni í líkamsmati, en þannig má m.a. 

undirbúa nemendur til þess að verða örugga í störfum sínum sem hjúkrunarfræðingar (Birks o.fl., 

2013). Þar sem tækni hefur þróast og sjúklingar lifa nú með fjölþættari vandamál hafa myndast 

áskoranir fyrir hjúkrunarfræðinga. Til þess að mæta þessum nýju áskorunum, m.a. í líkamsmati, hafa 

hjúkrunarfræðingar þurft að þróast í starfi. Hlutverk hjúkrunarfræðinga hefur þróast yfir árin og miðar 

nú á margan hátt meira út frá hugmyndafræði gjörgæsluhjúkrunar (West, 2006). Samkvæmt Amerísku 

gjörgæslusamtökunum miðar hugmyndafræði gjörgæsluhjúkrunar út frá því að hjúkrun sé m.a. byggð 

á þörfum sjúklinga (American Association of Critical-Care Nurses, e.d.).   

2.1 Mikilvægi líkamsmats 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingum finnist líkamsmat eiga við í þeirra starfi, en samkvæmt Lesa og 

Dixon (2007) getur aukin notkun líkamsmats haft jákvæð áhrif á heilsu og líðan sjúklinga. Líkamsmat 

er mikilvægur hluti af því að meta einkenni versnunar og auðvelda ákvarðanatöku um hversu brátt 

sjúklingur þarf á meðferð að halda, en það getur haft áhrif á gæði þjónustu og afdrif sjúklinga með því 

að draga úr hættu á skaðlegum atvikum. Talið er að einn af hverjum tíu sjúklingum verði fyrir skaða 

innan sjúkrahúsa í þróuðu löndunum, en samkvæmt Munroe, Curtis, Considine og Buckley (2013) má 

með skipulögðu líkamsmati bæta skráningu, samskipti og meðferð sjúklinga. Meðferðarheldni verður 

betri og innlögnum á bráðadeildir fækkar. Samkvæmt Fennessey og Wittmann-Price (2011) er 

nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkamsmat þar sem það getur auðveldað þeim að 

greina snemma breytingar á ástandi sjúklinga. Hjúkrunarfræðingum í rannsókn Jones og félaga (2015) 

þótti mikilvægi líkamsmats hjúkrunarfræðinga vanmetið og greindu frá því að það væri hvergi 

viðurkennt formlega að líkamsmat hjúkrunarfræðinga gæti komið í veg fyrir versnun á ástandi 

sjúklinga. 

Í rannsókn Jones og félaga (2015) kom fram að hjúkrunarfræðingar væru ábyrgir fyrir upphafsmati 

sem og áframhaldandi líkamsmati sjúklinga á bráðadeildum. Slíkt mat varpar ljósi á sjúkdómsástand, 

hversu brátt sjúklingur þarf á meðferð að halda, hvaða aðilar þurfa að koma að meðferðinni og hversu 

reglulega þarf að meta sjúkling. Rannsóknin náði til 71 hjúkrunarfræðings og kom fram að þeim þótti 

reglulegt líkamsmat, bæði formlegt og óformlegt, mikilvægt í ferli sjúklinga á bráðadeildum. Þótti 
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líkamsmat sérstaklega mikilvægt til þess að geta forgangsraðað sjúklingum eftir því hversu brátt þeir 

þyrftu á meðferð að halda (e. triage). Þátttakendum þótti of mikil áhersla lögð á tæki eins og vöktunar-

skjái. Þeir greindu frá því að líkamsmat væri mikilvægur þáttur bráðahjúkrunar, og þrátt fyrir að tæki 

eins og vöktunarskjáir (e. monitor) væru mikilvægur þáttur í starfsemi bráðadeilda gætu engin tæki 

komið í staðinn fyrir framkvæmd líkamsmats. Þá kom fram að með því að horfa á sjúklinga og tala við 

þá, meta húðlit, áreynslu við öndun og þreifa púlsa mætti fá fram upplýsingar um líðan og ástand 

þeirra sem engin tæki gætu mælt.  

Í rannsókn Douglas og félaga (2016), sem framkvæmd var meðal 150 hjúkrunarfræðinga í Ástralíu, 

voru skoðaðir þættir sem hjúkrunarfræðingum þótti mikilvægt að framkvæma að minnsta kosti einu 

sinni á vakt til að auðvelda snemmgreiningu á versnun á ástandi sjúklinga. Í rannsókninni kom fram að 

mikilvægast þætti að meta lífsmörk sjúklinga. Þar fast á eftir fylgdi að geta metið meðvitund, öndunar-

erfiðleika, sár og íhluti, en yfir 94% þátttakenda í rannsókninni voru sammála um mikilvægi þessara 

þátta. Allir þátttakendur höfðu yfir tíu ára starfsreynslu. Rannsóknin náði yfir 40 þætti líkamsmats, en af 

þeim var 21 þáttur talinn til grunnfærni í líkamsmati. Þegar áhersla var lögð á þá þætti líkamsmats sem 

hjúkrunarfræðingar nota til greiningar á versnun á ástandi sjúklinga fækkaði þáttunum úr 21 í 16, en 

yfir 80% hjúkrunarfræðinga voru sammála um mikilvægi hvers og eins þáttar. Allir hjúkrunar-

fræðingarnir voru sammála um mikilvægi þess að þreifa púlsa m.t.t. takts og tíðni, mæla hita, meta 

öndunartíðni, áreynslu við öndun, meta sár, íhluti og mæla blóðþrýsting. Yfir 90% hjúkrunar-

fræðinganna voru sammála um mikilvægi þess að tryggja opinn öndunarveg, meta súrefnismettun, 

meðvitund, verki, þvagútskilnað, heilleika húðar, hættu á þrýstingssárum og getu til hreyfingar. Þá voru 

yfir 80% hjúkrunarfræðinganna sammála um mikilvægi þess að meta tal og tjáningu sjúklinga. Oftar en 

ekki hafa komið upp frávik á þessum þáttum áður en ástand sjúklinga versnar. Sýnt hefur verið fram á 

að með því að beita líkamsmati er hægt að stuðla að snemmgreiningu á, og snemmíhlutun í, versnun 

á ástandi sjúklinga og koma jafnvel í veg fyrir gjörgæsluvistun og ótímabær dauðsföll. Niðurstöður 

rannsókna í Englandi, Ástralíu, Bandaríkjunum og Finnlandi benda til þess að hjúkrunarfræðingar geti 

átt í erfiðleikum með að greina og bregðast við þessum frávikum (Odell, Victor og Oliver, 2009).  

Góð færni í líkamsmati gerir hjúkrunarfræðingum kleift að bera kennsl á breytingar á líðan og 

ástandi sjúklinga sem þeir hefðu annars ekki tekið eftir (West, 2006). Sýnt hefur verið fram á að 

hjúkrunarfræðingar meti lífsmörk án þess að veita niðurstöðunum sérstaka athygli, að þeir tilkynni 

versnun á ástandi sjúklinga tiltölulega seint í ferlinu og að hægt væri að komast hjá hjarta- og 

öndunarstoppi á spítölum í allt að 84% tilvika með því að meta sjúklinga reglulega, skrá niðurstöður og 

túlka þær. Með góðri þekkingu á einkennum versnunar má grípa fyrr inn í, en breyting á öndun, 

eirðarleysi og breyting á húðlit eru m.a. þættir sem geta gefið vísbendingar um versnun á líðan og 

ástandi sjúklinga (Mok o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt að breyting á öndun sé sá þáttur sem spáir 

best fyrir um versnun á ástandi sjúklinga (Mok o.fl., 2015; Þorsteinn Jónsson, Alma Möller, Lovísa 

Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 2009; Liaw o.fl., 2011). Samkvæmt rannsókn Þorsteins Jónssonar 

og félaga (2009) er öndunarbilun algengasta ástæða óvæntra innlagna á gjörgæsludeildir á Íslandi. 

Rannsónir hafa þó sýnt að hjúkrunarfræðingar meta oft ekki öndunartíðni til að greina versnun heldur 

treysta frekar á tölulegar mælingar tækja eins og mettunarmæla. Breytingar í lífsmarkamælingum 
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teljast ekki besta vísbendingin um yfirvofandi versnun á ástandi vegna þess hve seint versnun kemur 

fram í mælingum (Liaw o.fl., 2011).  

Eftir því sem verksvið hjúkrunarfræðinga í heilbrigðisþjónustu breytist er algengara að lífsmarka-

mælingum sé útdeilt til annarra heilbrigðisstarfsmanna sem ekki er öruggt að hafi viðeigandi þekkingu 

til þess að meta tölurnar með tilliti til vísbendinga um versnun (Jones o.fl., 2015; Mok o.fl., 2015; Odell, 

2015). Rannsóknir hafa sýnt að oft megi sjá forboðaeinkenni hjá bráðveikum sjúklingum, eins og 

breytingu á meðvitund, öndunarerfiðleika eða blóðrásarvandamál nokkru áður en kemur að hjarta-

stoppi. Með því að greina og meðhöndla þessi einkenni snemma má koma í veg fyrir innlagnir á 

gjörgæslu og fækka tilfellum þar sem beita þarf endurlífgun. Þessi forboðaeinkenni eru oft vangreind 

og vanmeðhöndluð sem má að vissu leyti rekja til vanþekkingar heilbrigðisstarfsfólks (Liaw o.fl., 2011). 

Sýnt hefur verið fram á að reyndir hjúkrunarfræðingar taki tillit til fleiri þátta en óreyndir þegar verið er 

að meta versnun á ástandi sjúklinga, en skipulagt líkamsmat getur auðveldað óreyndum hjúkrunar-

fræðingum að greina einkenni versnunar (Munroe o.fl., 2013). 

2.2 Notkun líkamsmats 

Mikilvægt er að taka til greina að munur getur verið á notkun mismunandi þátta líkamsmats eftir 

starfssviði og sérþekkingu hjúkrunarfræðinga. Fram hefur komið að ástæður þess að hjúkrunar-

fræðingar styðjast ekki við ákveðna þætti líkamsmats eru m.a. að þessir þættir teljast ekki viðeigandi 

innan þeirra sérgreina (Douglas o.fl., 2016; Birks o.fl., 2013). Má þar nefna að 94% ljósmæðra þreifa 

daglega kvið sjúklinga til að meta hæð legs, en aðeins 9% þeirra þreifa kvið af öðrum ástæðum (Birks 

o.fl., 2013). Sérhæfing í bráðahjúkrun getur einnig haft neikvæð áhrif á notkun líkamsmats, þ.e. eftir 

því sem hjúkrunarfræðingar sérhæfa sig meira í bráðahjúkrun hefur verið sýnt fram á minni líkur á því 

að ástand sjúklinga sé metið heildrænt og tekið tillit til allra þátta (Douglas o.fl., 2016). 

Í rannsókn Secrest (2005) á 120 þáttum alhliða líkamsmats (e. head to toe) kom fram að rúmlega 

92% þáttanna voru kenndir í hjúkrunarfræði. Fram kom að hjúkrunarfræðingar notuðu einungis 29% 

þeirra daglega eða vikulega. Í rannsókn Giddens frá 2007 sem náði yfir 126 þætti kom fram að aðeins 

24% þeirra voru reglulega notaðir. Hvorki framhaldsnám né starfsreynsla hafði áhrif á þessar tölur, en 

báðar þessar rannsóknir voru framkvæmdar í Bandaríkjunum (Douglas o.fl., 2015). Svipuð rannsókn 

var gerð meðal 1220 hjúkrunarfræðinga í Ástralíu, en hún náði yfir 121 þátt líkamsmats. Í þessari 

rannsókn var notuð sama aðferð og Giddens notaði árið 2007, en hún sniðin að áströlskum 

staðháttum. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að 11% þáttanna voru notaðir daglega, 23% voru 

stundum eða oft notaðir, 31% voru sjaldan notaðir og 35% voru aldrei notaðir í starfi (Birks o.fl., 2013). 

Einnig hefur verið gerð rannsókn á hjúkrunarfræðinemum í Ástralíu, en hún náði yfir 126 þætti 

líkamsmats. Fimmtán þættir voru taldir til grunnfærni í líkamsmati, en allir voru þeir hluti af almennri 

skoðun og fólu ekki í sér flókna þreifingu, hlustun eða bank. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

12% þáttanna voru notaðir daglega eða oft, 18% voru stundum eða sjaldan notaðir, 42% voru aldrei 

notaðir og 28% þáttanna höfðu ekki verið kenndir (Douglas o.fl., 2015). 

Ákveðin hjálpartæki hafa verið þróuð til þess að auðvelda heilbrigðisstarfsfólki að beita inngripum 

þegar þess þarf. Þar á meðal er svokallað SBS-mælitæki (e. Modified Early Warning Score) (Liaw o.fl., 

2011). SBS-mælitækið er kvarði sem metur alvarleika ákveðinna einkenna, en hann getur verið 
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gagnlegur til að meta versnun á ástandi sjúklinga. Mælitækið nær yfir hjartsláttartíðni, blóðþrýsting, 

öndunartíðni, líkamshita, meðvitundarástand og þvagútskilnað. Hver þáttur er metinn á skalanum núll 

til þrír eftir alvarleika, mest er hægt að fá 17 stig en fái sjúklingar 3 - 5 stig er það ábending um að 

kalla eftir frekari aðstoð, s.s. GÁT-teymis (e. Medical Emergency Team). SBS-mælitækið (e. MEWS) 

er auðvelt í notkun þar sem það gerir hjúkrunarfræðingum kleift að miðla upplýsingum um ástand 

sjúklinga hlutlægt (Þorsteinn Jónsson o.fl., 2009). Skilvirkni GÁT-teymis er háð því að hjúkrunar-

fræðingar meti ástand sjúklinga, m.a. með SBS-mælitækinu og taki ákvörðun út frá því hvort kalla eigi 

teymið út. GÁT-teymi hafa verið mikið til umræðu en þá hefur helst verið rannsökuð sú aðstoð sem slík 

teymi geta veitt. Minni áhersla hefur verið lögð á að rannsaka upphafsskrefið og meginástæðu þess að 

hægt sé að nýta slík teymi, þ.e. að sjúklingur sé metinn, versnun á ástandi hans greind og ákvörðun 

tekin um að hafa samband við GÁT-teymi (Liaw o.fl., 2011). Samkvæmt Odell (2015) er ein af megin-

fyrirstöðum þess að hjúkrunarfræðingar kalli til GÁT-teymi sú að þeir telja sig hafa stjórn á aðstæðum 

þrátt fyrir að SBS-stigun sé yfir útkallsmörkum. Einnig eru vísbendingar um að athuganir og mælingar 

séu skipulagðar eftir vaktamynstri hjúkrunarfræðinga en ekki ástandi sjúklinga, þ.e. að hjúkrunar-

fræðingar framkvæmi athuganir einu sinni á vakt í stað þess að meta þörf einstakra sjúklinga á 

reglulegu mati. 

2.3 Hindranir í notkun líkamsmats 

Í rannsókn Douglas og félaga (2015) báru hjúkrunarfræðinemar í Ástralíu kennsl á þætti sem þeir töldu 

hamla framkvæmd líkamsmats. Þar kom fram að helstu hindranir voru m.a. svið sérhæfingar og 

skortur á sjálfstrausti. Skortur á fyrirmyndum, venjur deildar, tímaskortur og truflanir höfðu einnig áhrif. 

Rannsóknir hafa sýnt að skortur á fyrirmyndum eigi ekki aðeins við hjúkrunarfræðinema heldur geti 

það líka átt við hjúkrunarfræðinga. Vinnustaðamenning, tímaskortur, skortur á sjálfstrausti og hæfni, 

vinnuálag og hlutverkamisræmi getur haft neikvæð áhrif á að hjúkrunarfræðingar framkvæmi líkams-

mat (Douglas o.fl., 2014; Lesa og Dixon, 2007; Odell, 2015). Í Englandi, Ástralíu, Bandaríkjunum og 

Finnlandi hafa rannsóknir sýnt að reynsluleysi, þekkingarskortur, mikið vinnuálag, léleg eftirfylgni í 

lífsmarkamælingum og röng eða engin viðbrögð við einkennum versnunar á ástandi sjúklinga geti 

einnig haft áhrif (Odell o.fl., 2009).  

Lengi hefur verið ríkjandi viðhorf hjá hjúkrunarfræðingum að framkvæmd ákveðinna þátta 

líkamsmats sé á ábyrgð lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna (Birks o.fl., 2013; Lesa og Dixon, 

2007; West, 2006). Fram hefur komið að hjúkrunarfræðingum finnst það oft tilgangslítið að fram-

kvæma líkamsmat þar sem læknar gera það líka og hafa þeir ákvörðunarvald um læknisfræðilega 

meðferð (Douglas o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt að aðal ástæðan fyrir því að hjúkrunarfræðingum 

yfirsést versnun á ástandi sjúklinga er sú að þeir hafa tilhneigingu til þess að treysta frekar á innsæi 

sitt en að framkvæma kerfisbundið líkamsmat (Douglas o.fl., 2014; Odell o.fl., 2009; Liaw o.fl., 2011). 

Þar af leiðandi hefur þekking og reynsla hjúkrunarfræðinga af tilteknu ástandi eða sjúkdómi áhrif á það 

hvort og hvenær þeir greina og bregðast við vísbendingum um versnun á ástandi sjúklinga (Liaw o.fl., 

2011). 
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2.4 Kennsla í líkamsmati 

Sjúklingar sem leita á heilbrigðisstofnanir eru eldri og veikari en áður og þarfnast flóknari meðferða. 

Því hefur mikilvægi líkamsmats við móttöku sjúklinga aukist. Þrátt fyrir þetta hefur kennsla í líkamsmati 

lítið breyst síðustu áratugi. Mikilvægt er að lögð sé áhersla á líkamsmat við kennslu í hjúkrunarfræði 

og að hjúkrunarfræðingar geti notað kerfisbundið líkamsmat þegar ástand sjúklinga breytist. Liaw og 

félagar (2011) töldu að ekki væri næg áhersla lögð á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðinemar lærðu að 

greina, og ekki síður að grípa inn í, versnun á ástandi sjúklinga áður en þeir óska eftir frekari aðstoð, 

s.s. GÁT-teyma (e. MET).  

Í rannsóknum meðal hjúkrunarfræðinema í Nýja-Sjálandi og Ástralíu kom fram að þeim fannst hratt 

farið yfir marga þætti líkamsmats og að verklegri kennslu væri ábótavant (Douglas o.fl., 2015; Lesa og 

Dixon, 2007). Einnig kom fram að hjúkrunarfræðinemum þótti framkvæmd líkamsmats tilgangslítil líkt 

og kom fram meðal hjúkrunarfræðinga í rannsókn Douglas og félaga (2016), vegna þess að læknar 

myndu yfirleitt framkvæma það stuttu seinna. Hjúkrunarfræðinemar voru þeirrar skoðunar að í 

starfsnámi væru hjúkrunarfræðingar oft of uppteknir til þess að sýna og kenna þeim mismunandi þætti 

hjúkrunar og líkamsmats, einnig að hjúkrunarfræðingar beittu sjaldan líkamsmati og nemarnir hafi því 

ekki lagt áherslu á að læra það sjálfir. Með því að samræma bóklega og verklega kennslu mætti því 

stuðla að notkun líkamsmats (Douglas o.fl., 2015; Lesa og Dixon, 2007). 

Margir háskólar sem kenna hjúkrunarfræði leggja áherslu á yfir 120 þætti líkamsmats, en 

rannsóknir hafa sýnt að útskrifaðir hjúkrunarfræðingar noti aðeins lítinn hluta þeirra í starfi sínu 

(Douglas o.fl., 2014; Birks o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að þekking útskrifaðra hjúkrunar-

fræðinga standist ekki alltaf þær væntingar sem heilbrigðisstofnanir setja um notkun á líkamsmati í 

klínísku starfi. Fram hefur komið misræmi milli þess sem er kennt og þess sem er talið nauðsynlegt að 

kunna til að geta starfað í klínískum aðstæðum. Þrátt fyrir að þessir 120 þættir líkamsmats séu kenndir 

töldu Birks og félagar (2013) að litlar líkur væru á að útskrifaðir hjúkrunarfræðingar gætu náð 

raunverulegri færni nema í hluta þeirra.  

Þeir listar sem ná yfir 120 þætti líkamsmats, sem hjúkrunarfræðinemar eiga að læra og hjúkrunar-

fræðingar að kunna, hafa verið gagnrýndir fyrir það að taka ekki tillit til þess að margir þessara þátta 

gætu verið úr samhengi við heilsufarsvandamál sjúklinga. Þá hefur verið bent á að líkamsmat sé kennt 

eftir ákveðnum verkferlum og að mikilvægi gagnrýnnar hugsunar sé oft vanmetið. Líkamsmat ætti að 

miðast út frá sögu sjúklinga, einkennum og ástæðu komu, en ekki út frá alhliða líkamsmati frá toppi til 

táar. Þetta hefur ekki alltaf verið raunin (Douglas o.fl., 2016). Kennsla líkamsmats í Nýja-Sjálandi lagði 

áður áherslu á alhliða líkamsmat (e. head to toe), en þetta hefur breyst og miðar nú líkamsmat út frá 

vandamálum sjúklinga (Lesa og Dixon, 2007). Gert er ráð fyrir að líkamsmat á ákveðnum líffæra-

kerfum sé framkvæmt eftir því sem ástæða gefst og í dag er m.a. unnið eftir þeirri hugmyndafræði að 

ekki ætti að framkvæma alhliða líkamsmat heldur einungis á afmörkuðum líkamshluta eða líffærakerfi 

sem hefur einkenni (Birks o.fl., 2013; Douglas o.fl., 2016). 

2.5 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um að stuðla megi að heildrænni meðferð sjúklinga með því að meta það 

sem liggur að baki sjúkdómsástandi þeirra, en það er m.a. gert með því að beita líkamsmati sem felur í 



20 

sér skoðun, þreifingu, hlustun og bank. Góð færni í líkamsmati gerir hjúkrunarfræðingum kleift að bera 

kennsl á breytingar á líðan og ástandi sjúklinga sem þeir hefðu annars ekki tekið eftir (West, 2006). 

Líkamsmat er mikilvægur hluti af því að meta líðan og einkenni versnunar og getur notkun þess haft 

áhrif á gæði þjónustu og afdrif sjúklinga (Lesa og Dixon, 2007). Frávik sem greinast með líkamsmati 

koma oftar en ekki upp áður en ástand sjúklinga versnar (Odell o.fl., 2009). Með því að greina 

einkenni eins og breytingu á meðvitund, öndunarerfiðleika og blóðrásarvandamál má fækka innlögnum 

á gjörgæslu og tilfellum þar sem beita þarf endurlífgun (Liaw o.fl., 2011). Líkamsmat auðveldar einnig 

notkun á SBS-mælitækinu en það gerir hjúkrunarfræðingum kleift að meta ástand sjúklinga hlutlægt 

(Þorsteinn Jónsson o.fl., 2009).  
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3  Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þætti sem snúa að aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

rannsóknaraðferð, þátttakendur, mælitækið, ávinning og áhættu rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað 

um áreiðanleika, réttmæti, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðin var megindleg þar sem notast var við spurningalista og lýsandi tölfræði við 

úrvinnslu gagna, en megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á hlutlægum mælingum (Cottrell og 

McKenzie, 2010). Megindlegar rannsóknir nota hlutlægar mælingar með því að finna tölfræðilega 

marktæk sambönd milli breyta, en breytur eru þættir sem hægt er að hafa áhrif á eða stjórna í 

rannsókn. Gögn sem aflað er í megindlegum rannsóknum eru töluleg, meðaltöl fundin og dreifing 

innan hópa (Ingham-Broomfield, 2014; Neuman, 2005). 

3.2 Þýði 

Þýði rannsóknarinnar voru starfandi hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðinemar á bráða- og 

gjörgæsludeildum Landspítala, deildum G2, E6 og 12B. Þýðið samanstóð af 231 hjúkrunarfræðingum 

og -nemum. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna sendi spurningalista á þátttakendur.  

3.3 Leyfi og samþykki fyrir framkvæmd  

Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala veitti leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar 20. febrúar 

2017. Nefndin gerði fyrirvara um að fá upplýsingar um með hvaða hætti rannsakendur hygðust fá 

aðgang að rannsóknargögnum og geyma þau. Einnig var gerður fyrirvari um að tekið yrði fram að ekki 

væri nauðsynlegt að svara öllum spurningum, að nefndin fengi afrit af leyfum frá deildarstjórum og að 

tekið yrði fram í kynningarbréfi að þátttakendur gætu haft samband við siðanefnd hefðu þeir 

spurningar varðandi þátttöku sína í rannsókninni. Tekið var tillit til allra fyrirvara siðanefndar. 

Kynningarbréf um fyrirhugaða rannsókn var sent til deildarstjóra deildanna og óskað eftir leyfi þeirra til 

að framkvæma rannsóknina á viðkomandi deildum. Eftir að leyfi lágu fyrir sendi siðanefnd stjórnsýslu-

rannsókna spurningalistann á netföng starfsmanna deildanna.  

3.4 Mælitæki 

Mælitækið var þýddur og aðlagaður spurningalisti sem rekur uppruna sinn til Nýju-Mexikó í 

Bandaríkjunum. Upprunalegur spurningalisti var hannaður af Jean F. Giddens, prófessor við College 

of Nursing í University of New Mexico. Þýðing og staðfæring spurningalistans yfir á íslensku var í 

höndum Hrafnhildar Ólafar Ólafsdóttur og Þorsteins Jónssonar með góðfúslegu leyfi Jean F. Giddens 

höfundar spurningalistans. Rannsakandur Halla Björg Ólafsdóttir, Svandís Edda Gunnarsdóttir og 

Þorsteinn Jónsson styttu spurningalistann, en spurningarnar voru valdar út frá niðurstöðum 

rannsóknar Douglas og félaga (2015), sjá nánar í kafla 2.2 Notkun líkamsmats. Einu bakgrunns-

upplýsingarnar sem rannsakendur óskuðu eftir voru starfsaldur og starfseining. Spurningalistinn 

samanstóð af fjórtán spurningum um notkun líkamsmats og tveimur bakgrunnsspurningum. Fyrstu 

fjórtán spurningarnar innihéldu fimm valmöguleika þar sem fyrsti valmöguleikinn var „Ég framkvæmi 
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þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta)”, annar valmöguleikinn var „Ég framkvæmi þetta mat sjaldan 

(nokkrum sinnum á starfsferli mínum)”, þriðji valmöguleikinn var „Ég framkvæmi þetta mat stundum 

(nokkrum sinnum á ári)”, fjórði valmöguleikinn var „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta 

millibili)” og fimmti valmöguleikinn var „Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá 

mynd 3. 

 

Mynd 3. Valkostir spurningalistans. 

3.5 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Rannsóknartímabilið var frá september 2016 til maí 2017. Við söfnun gagna var stuðst við spurninga-

lista á formi netkönnunar. Í rannsókninni var persónugreinanlegum upplýsingum ekki safnað. Allir 

starfandi hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðinemar á Bráðadeild (G2) og gjörgæsludeildum (E6 og 

12B) fengu tölvupóst á Landspítalanetfang sitt með ósk um þátttöku í rannsókninni. Í tölvupóstinum 

komu fram ítarlegar upplýsingar um verkefnið og upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Spurningalistinn var sendur út 8. mars 2017 og var svartímabilið tvær vikur. Spurningalistinn var 

sendur til 231 hjúkrunarfræðings og áætlaður svartími var um tvær til þrjár mínútur. Ítrekun var send 

15. mars 2017 en þá höfðu aðeins 32 hjúkrunarfræðingar (14%) svarað könnuninni. Könnuninni var 

lokað 22. mars 2017 og höfðu þá 54 hjúkrunarfræðingar (23%) svarað könnuninni. 

3.6 Geymsla og meðhöndlun gagna 

Þegar þátttakendur höfðu lokið við að svara spurningalistanum fluttust niðurstöður inn á læst 

heimasvæði leiðbeinanda, sem var varið með aðgangsorði, án upplýsinga um netföng þátttakenda. 

Svör þátttakenda voru því ópersónugreinanleg og órekjanleg. Eftir að úrvinnslu gagna var lokið var 

netkönnuninni og öllum frumgögnum eytt í samræmi við gildandi reglur. Gögnin voru meðhöndluð sem 

trúnaðargögn og rannsakendur hétu fyllsta trúnaðar. 

3.7 Greining og úrvinnsla gagna 

Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagna og rannsakendur studdust við Excel töflureikni og 

SPSS tölfræðiforritið við úrvinnslu gagna. Þegar úrvinnslu gagna var lokið var frumgögnum eytt. 

Rannsóknargögn voru meðhöndluð sem trúnaðargögn og var fyllsta trúnaðar við framkvæmd og 

úrvinnslu rannsóknarinnar heitið. 

3.8 Ávinningur og áhætta 

Ávinningur 

Með rannsókninni fengust mikilvægar upplýsingar um umfang notkunar hjúkrunarfræðinga á líkams-

mati. Upplýsingarnar er hægt að nota til fræðslu og símenntunar hjúkrunarfræðinga, og til að bæta 
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gæði hjúkrunar. Með þessu má stuðla að því að þeir sjúklingar sem þurfa á innlögn að halda fái bestu 

mögulegu meðferð.  

Áhætta 

Rannsakendur töldu að ekki væri nein fyrirsjáanleg áhætta fyrir þátttakendur. Könnunin var nafnlaus 

og var hverjum og einum þátttakanda frjálst að taka þátt eða hafna þátttöku án eftirmála. Eins gátu 

þátttakendur kosið að svara ekki einstaka spurningum. Þar sem um stutta netkönnun var að ræða má 

ætla að truflun við svörun spurningalistans hafi verið óveruleg fyrir starfsemi Landspítala.  

3.9 Áreiðanleiki og réttmæti 

Til þess að megindlegar rannsóknir verði sem áreiðanlegastar er mikilvægt að huga að og hámarka 

eftir bestu getu réttmæti og áreiðanleika þeirra (Heale og Twycross, 2015). 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki vísar til samkvæmni mælinga, en rannsóknarniðurstöður geta talist áreiðanlegar ef þær 

eru svipaðar í hvert skipti sem þær eru endurteknar á sama einstaklingi eða hópi (Heale og Twycross, 

2015; María Heimisdóttir, 2003). Rannsakendur telja mælitækið áreiðanlegt, en ef rannsóknin yrði 

framkvæmd aftur á sama hópi myndi hún hugsanlega gefa svipaðar niðurstöður.  

Réttmæti 

Réttmæti vísar til sannleiksgildis niðurstaðna, en það segir til um hversu vel niðurstöður endurspegla 

raunveruleikann. Réttmæti skiptist í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti segir til um hvort verið sé að 

mæla það viðfangsefni sem ætlunin var að mæla og hversu nákvæmlega það er mælt. Ytra réttmæti 

segir svo til um að hve miklu leyti er hægt að yfirfæra niðurstöður á aðra hópa heldur en þá sem teknir 

eru fyrir í tiltekinni rannsókn (Heale og Twycross, 2015; María Heimisdóttir, 2003). Rannsakendur telja 

innra réttmæti rannsóknarinnar vera gott vegna eðlis svarmöguleikanna. Deila má um hvort ytra 

réttmæti rannsóknarinnar sé gott vegna möguleikans á því að þeir sem svöruðu könnuninni séu þeir 

sem framkvæma líkamsmat hvað mest.  

3.10 Siðferðisleg álitamál 

Rannsakendur töldu að ekki væru nein siðferðisleg álitamál við framkvæmd rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Alls svöruðu 54 hjúkrunarfræðingar af 231 og var svarhlutfall því rúmlega 23%. Enginn hjúkrunar-

fræðinemi svaraði könnuninni. Af þeim 54 hjúkrunarfræðingum sem svöruðu voru rúmlega 33% (n=18) 

starfandi á Bráðadeild G2, tæplega 28% (n=15) voru starfandi á Gjörgæsludeild Fossvogi E6 og 

rúmlega 35% (n=19) voru starfandi á Gjörgæsludeild Hringbraut 12B, en tæplega 4% (n=2) svöruðu 

ekki spurningunni um hvar þeir störfuðu.  

Starfsaldur þátttakenda var á bilinu 1 til 35 ár, meðalstarfsaldur var 14 ár en tæplega 2% hjúkrunar-

fræðinga (n=1) svöruðu ekki spurningunni um starfsaldur. Eins og sjá má í töflu 1 var fjöldi þátttakenda 

með undir 5 ára starfsaldur 22% (n=12), 20% þátttakenda (n=11) voru með 6 - 10 ára starfsaldur, 19% 

þátttakenda (n=10) voru með 11 - 15 ára starfsaldur, 11% þátttakenda (n=6) voru með 16 - 20 ára 

starfsaldur, 13% þátttakenda (n=7) voru með 21 - 25 ára starfsaldur, 7% þátttakenda (n=4) voru með 

26 - 30 ára starfsaldur og 6% þátttakenda (n=3) voru með yfir 30 ára starfsaldur. 

Tafla 1. Starfsaldur þátttakenda. 

 
 

4.2 Rannsóknarspurning 1. Hver er notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- 
og gjörgæsludeildum Landspítala á líkamsmati? 

Þegar litið er til allra þátttakenda og spurningalistans í heild sinni, má sjá að í tæplega 45% tilvika 

svöruðu þátttakendur „Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá má nánara yfirlit 

yfir þetta í töflu 2. 
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Tafla 2. Prósentuhlutfall fyrir allar spurningar. 

 
 

4.2.1 Munur á notkun líkamsmats milli deilda 

Mestur munur á milli deilda kom fram á lungnahlustun, mati á munnholi og hlustun á kviðarholi. Ekki 

kom fram mikill munur milli annarra þátta líkamsmats. 

Lungnahlustun 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tæplega 95% (n=18) þátttakenda á Gjörgæsludeild Hringbraut 

(12B) framkvæmdu lungnahlustun oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri 

vakt), 60% (n=9) þátttakenda á Gjörgæsludeild Fossvogi (E6), en rétt rúmlega 22% (n=4) þátttakenda 

á Bráðadeild (G2). Sjá nánar í töflu 3. 

Mat á munnholi 

Í rannsókninni kom fram að rúmlega 93% (n=14) þátttakenda á Gjörgæsludeild Fossvogi (E6) fram-

kvæmdu mat á munnholi oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt), 

rúmlega 68% (n=13) þátttakenda á Gjörgæsludeild Hringbraut (12B), en rétt tæplega 28% (n=5) þátt-

takenda á Bráðadeild (G2). Sjá nánar í töflu 3. 

Hlustun á kviðarholi 

Fram kom að að tæplega 95% (n=18) þátttakenda á Gjörgæsludeild Hringbraut (12B) framkvæmdu 

hlustun á kviðarholi oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt), tæplega 

67% (n=10) þátttakenda á Gjörgæsludeild Fossvogi (E6), en rétt rúmlega 29% (n=5) þátttakenda á 

Bráðadeild (G2). Sjá nánar í töflu 3. 
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Tafla 3. Munur á notkun líkamsmats milli deilda. 

 
 

4.2.2 Notkun líkamsmats eftir starfsaldri 

Þátttakendur með minna en 5 ára starfsaldur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjúkrunarfræðingar með minna en 5 ára starfsaldur svöruðu í 

rúmlega 28% tilvika (n=47) „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í rúmlega 

44% tilvika (n=74) „Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 

Þátttakendur með 6 - 10 ára starfsaldur 

Í rannsókninni kom fram að hjúkrunarfræðingar með 6 - 10 ára starfsaldur svöruðu í rúmlega 27% 

tilvika (n=42) „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í tæplega 46% tilvika 

(n=70) „Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 

Þátttakendur með 11 - 15 ára starfaldur 

Fram kom að hjúkrunarfræðingar með 11 - 15 ára starfsaldur svöruðu í tæplega 32% tilvika (n=44) „Ég 

framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í 36% tilvika (n=50) „Ég framkvæmi þetta 

mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 

Þátttakendur með 16 - 20 ára starfsaldur 

Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar með 16 - 20 ára starfsaldur svöruðu í rúmlega 33% tilvika 

(n=28) „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í 56% tilvika (n=47) „Ég 

framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 

Þátttakendur með 21 - 25 ára starfsaldur 

Í rannsókninni kom fram að hjúkrunarfræðingar með 21 - 25 ára starfsaldur svöruðu í tæplega 25% 

tilvika (n=24) „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í tæplega 45% tilvika 

(n=44) „Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 
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Þátttakendur með 26 - 30 ára starfsaldur 

Fram kom að hjúkrunarfræðingar með 26 - 30 ára starfsaldur svöruðu í tæplega 34% tilvika (n=19) „Ég 

framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í tæplega 59% tilvika (n=33) „Ég 

framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4. 

Þátttakendur með meira en 30 ára starfsaldur 

Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar með meira en 30 ára starfsaldur svöruðu í rúmlega 33% 

tilvika (n=14) „Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili)” og í 31% tilvika (n=13) „Ég 

framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt)”. Sjá nánar í töflu 4.  

Tafla 4. Notkun líkamsmats eftir starfsaldri. 

 
 

4.3 Rannsóknarspurning 2. Er notkun hjúkrunarfræðinga á líkamsmati 
breytileg eftir einstökum þáttum þess? 

Spurning 1. Mat á litarhætti húðar 

Flestir þátttakenda framkvæmdu mat á litarhætti húðar reglulega. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að tæplega 80% hjúkrunarfræðinga (n=43) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt 

og tæplega 15% hjúkrunarfræðinga (n=8) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta 

millibili. Tæplega 4% hjúkrunarfræðinga (n=2) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum sinnum á 

ári og tæplega 2% hjúkrunarfræðinga (n=1) höfðu aldrei framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 2. Mat á húðspennu (e. turgor)  

Niðurstöður sýndu að rúmlega 22% hjúkrunarfræðinga (n=12) framkvæmdu þetta mat reglulega eða 

u.þ.b. á hverri vakt og tæplega 28% hjúkrunarfræðinga (n=15) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. 

með 2 - 5 vakta millibili. Rúmlega 33% hjúkrunarfræðinga (n=18) framkvæmdu þetta mat stundum eða 

nokkrum sinnum á ári og tæplega 17% hjúkrunarfræðinga (n=9) höfðu sjaldan framkvæmt þetta mat 

eða nokkrum sinnum á starfsferli sínum. Sjá nánar í töflu 5. 
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Spurning 3. Mat á sjáöldrum/augum (PERRLA próf) 

Fram kom að rúmlega 44% hjúkrunarfræðinga (n=24) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á 

hverri vakt og rúmlega 37% hjúkrunarfræðinga (n=20) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 

vakta millibili. Tæplega 13% hjúkrunarfræðinga (n=7) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum 

sinnum á ári og tæplega 6% hjúkrunarfræðinga (n=3) höfðu aldrei framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í 

töflu 5. 

Spurning 4. Mat á meðvitund (GCS/AVPU) 

Flestir þátttakenda framkvæmdu mat á meðvitund reglulega. Niðurstöður sýndu að tæplega 76% 

hjúkrunarfræðinga (n=41) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt og rúmlega 20% 

hjúkrunarfræðinga (n=11) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. Tæplega 2% 

hjúkrunarfræðinga (n=1) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum sinnum á ári og tæplega 2% 

(n=1) svöruðu ekki þessari spurningu. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 5. Mat á áttun og vitsmunastarfsemi  

Flestir þátttakenda framkvæmdu mat á áttun og vitsmunastarfsemi reglulega. Niðurstöður sýndu að 

rúmlega 72% hjúkrunarfræðinga (n=39) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt, 

rúmlega 22% hjúkrunarfræðinga (n=12) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili 

og tæplega 6% hjúkrunarfræðinga (n=3) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum sinnum á ári. 

Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 6. Mat á gæðum öndunar (tíðni, dýpt, mynstur)  

Mikill meirihluti þátttakenda framkvæmdu mat á gæðum öndunar reglulega. Niðurstöður sýndu að 

tæplega 93% hjúkrunarfræðinga (n=50) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt og 

rúmlega 7% hjúkrunarfræðinga (n=4) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. 

Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 7. Lungnahlustun 

Í rannsókninni kom fram að rétt rúmlega 37% hjúkrunarfræðinga (n=20) framkvæmdu þetta mat 

reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt og rúmlega 22% hjúkrunarfræðinga (n=12) framkvæmdu þetta mat 

oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. Rúmlega 24% hjúkrunarfræðingar (n=13) framkvæmdu þetta 

mat stundum eða nokkrum sinnum á ári og tæplega 17% hjúkrunarfræðinga (n=9) höfðu sjaldan 

framkvæmt þetta mat eða nokkrum sinnum á starfsferli sínum. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 8. Þreifa púlsa á útlimum 

Niðurstöður sýndu að rúmlega 35% hjúkrunarfræðinga (n=19) framkvæmdu þetta mat reglulega eða 

u.þ.b. á hverri vakt og 50% hjúkrunarfræðinga (n=27) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 

vakta millibili. Tæplega 13% hjúkrunarfræðinga (n=7) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum 

sinnum á ári og tæplega 2% hjúkrunarfræðinga (n=1) höfðu aldrei framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í 

töflu 5. 
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Spurning 9. Þreifa háræðafyllingu (e. CRT) 

Fram kom að rúmlega 20% hjúkrunarfræðinga (n=11) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á 

hverri vakt og 50% hjúkrunarfræðinga (n=27) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta 

millibili. Tæplega 26% hjúkrunarfræðinga (n=14) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum 

sinnum á ári og tæplega 4% hjúkrunarfræðinga (n=2) höfðu aldrei framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í 

töflu 5. 

Spurning 10. Þreifa útlimi m.t.t. bjúgs og hita  

Flestir þátttakenda þreifuðu reglulega útlimi m.t.t. bjúgs og hita. Niðurstöður sýndu að rúmlega 61% 

hjúkrunarfræðinga (n=33) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt og rúmlega 35% 

hjúkrunarfræðinga (n=19) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. Tæplega 4% 

hjúkrunarfræðinga (n=2) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum sinnum á ári. Sjá nánar í töflu 

5. 

Spurning 11. Hjartahlustun  

Í rannsókninni kom fram að tæplega 2% hjúkrunarfræðinga (n=1) framkvæmdu þetta mat reglulega 

eða u.þ.b. á hverri vakt og tæplega 19% hjúkrunarfræðinga (n=10) framkvæmdu þetta mat oft eða 

u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. Tæplega 41% hjúkrunarfræðinga (n=22) framkvæmdu þetta mat 

stundum eða nokkrum sinnum á ári, tæplega 26% hjúkrunarfræðinga (n=14) höfðu sjaldan framkvæmt 

þetta mat eða nokkrum sinnum á starfsferli sínum og 13% hjúkrunarfræðinga (n=7) höfðu aldrei 

framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 12. Meta munnhol 

Niðurstöður sýndu að tæplega 28% hjúkrunarfræðinga (n=15) framkvæmdu þetta mat reglulega eða 

u.þ.b. á hverri vakt og rúmlega 33% hjúkrunarfræðinga (n=18) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. 

með 2 - 5 vakta millibili. Rúmlega 24% hjúkrunarfræðinga (n=13) framkvæmdu þetta mat stundum eða 

nokkrum sinnum á ári, rúmlega 9% hjúkrunarfræðinga (n=5) höfðu sjaldan framkvæmt þetta mat eða 

nokkrum sinnum á starfsferli sínum og tæplega 6% hjúkrunarfræðinga (n=3) höfðu aldrei framkvæmt 

þetta mat. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 13. Hlusta kviðarhol 

Fram kom að tæplega 26% hjúkrunarfræðinga (n=14) framkvæmdu þetta mat reglulega eða u.þ.b. á 

hverri vakt og tæplega 39% hjúkrunarfræðinga (n=21) framkvæmdu þetta mat oft eða u.þ.b. með 2 - 5 

vakta millibili. Tæplega 26% hjúkrunarfræðinga (n=14) framkvæmdu þetta mat stundum eða nokkrum 

sinnum á ári og tæplega 6% hjúkrunarfræðinga (n=3) höfðu sjaldan framkvæmt þetta mat eða 

nokkrum sinnum á starfsferli sínum. Tæplega 2% hjúkrunarfræðinga (n=1) höfðu aldrei framkvæmt 

þetta mat og tæplega 2% (n=1) svöruðu ekki þessari spurningu. Sjá nánar í töflu 5. 

Spurning 14. Þreifa kviðarhol  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tæplega 28% hjúkrunarfræðinga (n=15) framkvæmdu þetta mat 

reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt og tæplega 39% hjúkrunarfræðinga (n=21) framkvæmdu þetta mat 
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oft eða u.þ.b. með 2 - 5 vakta millibili. Rúmlega 24% hjúkrunarfræðinga (n=13) framkvæmdu þetta mat 

stundum eða nokkrum sinnum á ári, tæplega 6% hjúkrunarfræðinga (n=3) höfðu sjaldan framkvæmt 

þetta mat eða nokkrum sinnum á starfsferli sínum og tæplega 4% hjúkrunarfræðinga (n=2) höfðu 

aldrei framkvæmt þetta mat. Sjá nánar í töflu 5. 

Tafla 5. Prósentuhlutfall fyrir svarmöguleika innan hverrar spurningar. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við niðurstöður sam-

bærilegra rannsókna. Fjallað verður um takmarkanir rannsóknarinnar, notagildi hennar og mögulegar 

framtíðarrannsóknir. 

5.1 Rannsóknarspurning 1 

Hver er notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum Landspítala á líkamsmati? 

Í rannsókninni kom í ljós að þeir þættir líkamsmats sem spurt var um voru almennt mikið notaðir. Eins 

og kom fram í töflu 2 framkvæmdu þátttakendur einhvern þátt líkamsmats oft (u.þ.b. með 2 - 5 vakta 

millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) í tæplega 75% tilvika, en í tæplega 3% tilvika höfðu þátt-

takendur aldrei framkvæmt einhvern þátt líkamsmats.  

Munur kom fram á notkun ákveðinna þátta líkamsmats milli Bráðadeildar (G2) og gjörgæsludeilda 

(12B og E6), þ.e. á lungnahlustun, mati á munnholi og hlustun á kviðarholi. Ekki kom fram mikill munur 

á öðrum þáttum. Á niðurstöðum má sjá að framkvæmd lungnahlustunar og mat á munnholi er meiri á 

gjörgæsludeildum en Bráðadeild. Á Bráðadeild er hlustun á kviðarholi framkvæmd oftar en á gjör-

gæsludeildum. Þetta gæti verið vegna mismunandi starfsemi deildanna, en rannsóknir sýna að munur 

getur verið á notkun mismunandi þátta líkamsmats eftir sérþekkingu hjúkrunarfræðinga (Douglas o.fl., 

2016; Birks o.fl., 2013). Bráðadeild (G2) er móttökudeild, þangað leitar mikill fjöldi sjúklinga með 

fjölbreytt heilsufarsvandamál og því er mögulegt að ekki sé þörf á framkvæmd líkamsmats nema á 

völdum sjúklingum. Á gjörgæsludeildum (E6 og 12B) liggja hins vegar veikustu sjúklingarnir, ástand 

þeirra getur breyst hratt og því er þörf á stöðugu endurmati, m.a. með líkamsmati og vöktun sjúklinga. 

Einnig geta ástæður þess að hjúkrunarfræðingar framkvæma ekki ákveðna þætti líkamsmats m.a. 

verið þær að þeir teljast ekki viðeigandi innan þeirra sérgreina og gæti það verið ástæða þessa munar 

(Douglas o.fl., 2016; Birks o.fl., 2013). 

Starfsaldur virtist ekki hafa áhrif á hversu oft hjúkrunarfræðingar framkvæmdu líkamsmat. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Douglas og félaga (2015) þar sem framkvæmd líkamsmats var ekki breytileg 

eftir starfsaldri.  

5.2 Rannsóknarspurning 2 

Er notkun hjúkrunarfræðinga á líkamsmati breytileg eftir einstökum þáttum þess? 

Í rannsókninni kom í ljós að þeir þættir líkamsmats sem mest var stuðst við voru mat á litarhætti húðar, 

mat á meðvitund, mat á áttun og vitsmunastarfsemi og mat á gæðum öndunar, en yfir 70% þátt-

takenda framkvæmdu þessa þætti reglulega eða u.þ.b. á hverri vakt. Þetta er í samræmi við rannsókn 

Birks og félaga (2013) en þar voru þessir þættir meðal þeirra sem framkvæmdir voru á hverri vakt.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mat á gæðum öndunar var sá þáttur sem var áberandi mest 

notaður. Tæplega 93% (n=50) þátttakenda sögðust framkvæma þetta mat reglulega eða á hverri vakt, 

en mat á gæðum öndunar auðveldar greiningu á versnandi ástandi sjúklinga. Í rannsóknum hefur 

komið fram að hjúkrunarfræðingar telja mikilvægt að meta öndun og að öndun sé sá þáttur sem spáir 



32 

best fyrir um versnun á ástandi sjúklinga (Douglas o.fl., 2016; Liaw o.fl., 2011; Mok o.fl., 2015; 

Þorsteinn Jónsson o.fl., 2009). Þetta styður að hjúkrunarfræðingar á bráða- og gjörgæsludeildum 

Landspítala séu að framkvæma mikilvæga þætti líkamsmats.  

Hjartahlustun var sá þáttur sem var áberandi minnst notaður. Rétt rúmlega 20% (n=11) fram-

kvæmdu þetta mat oft (u.þ.b. á 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt), tæplega 67% 

(n=36) framkvæmdu þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) eða sjaldan (nokkrum sinnum á 

starfsferli sínum) og 13% (n=7) höfðu aldrei framkvæmt þetta mat. Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú 

að hjúkrunarfræðingar telja að hjartahlustun sé á ábyrgð lækna eða annarra heilbrigðistarfsmanna 

(Birks o.fl., 2013; Lesa og Dixon, 2007; West, 2006). Einnig gæti vinnustaðamenning, tímaskortur, 

skortur á sjálfstrauti og hæfni, vinnuálag, hlutverkamisræmi, reynsluleysi og þekkingarleysi haft áhrif 

(Douglas o.fl., 2014; Lesa og Dixon, 2007; Odell, 2015; Odell o.fl., 2009). 

Þegar rannsóknarniðurstöður voru skoðaðar voru sjö þættir líkamsmats sem yfir 80% þátttakenda 

framkvæmdu oft (u.þ.b. á 2 - 5 vakta millibili) eða reglulega (u.þ.b. á hverri vakt). Allir þátttakendur eða 

100% (n=54) mátu gæði öndunar oft eða reglulega og rúmlega 96% (n=52) mátu meðvitund og 

þreifuðu útlimi m.t.t. bjúgs og hita oft eða reglulega. Rúmlega 94% (n=51) þátttakenda mátu áttun og 

vitsmunastarfsemi og litarhátt húðar oft eða reglulega, rúmlega 85% (n=46) þreifuðu púlsa á útlimum 

og rúmlega 81% (n=44) mátu sjáöldur/augu (PERRLA-próf) oft eða reglulega. Oftar en ekki hafa 

komið upp frávik í þessum þáttum líkamsmats áður en ástand sjúklinga versnar (Odell o.fl., 2009). Það 

virðist því sem hjúkrunarfræðingar á bráða- og gjörgæsludeildum Landspítala séu að framkvæma 

mikilvæga þætti líkamsmats og geta þannig stuðlað að snemmgreiningu á, og snemmíhlutun í, 

versnandi ástandi sjúklinga (Douglas o.fl., 2016; Liaw o.fl., 2011; West, 2006).  

5.3 Takmarkanir  

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var hversu fáir svöruðu könnuninni, en rétt rúmlega 23% (n=54) 

hjúkrunarfræðinga svöruðu. Auka hefði mátt svarhlutfallið með því að lengja svartímabilið eða með því 

að fara á deildirnar og kynna verkefnið. Einnig gæti takmörkun rannsóknarinnar verið sú að meirihluti 

svarenda séu þeir sem hafa metnað og áhuga á líkamsmati og getur verið að það skekki niðurstöður. 

Hægt væri að framkvæma rannsóknina á stærra þýði og minnka þannig líkur á skekkju. 

5.4 Notagildi og framtíðarrannsóknir 

Rannsóknin gæti varpað ljósi á mikilvægi líkamsmats. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til þess að 

efla gæði hjúkrunar með því að stuðla að frekari notkun á líkamsmati í klínísku starfi. Einnig má þróa 

fræðslu og símenntun hjúkrunarfræðinga út frá þeirri þekkingu sem við höfum um notkun einstakra 

þátta líkamsmats og þannig stuðla að því að sjúklingar fái bestu mögulegu meðferð hverju sinni.  

Í framtíðinni væri áhugavert að rannsaka viðfangsefnið frekar. Fróðlegt væri að framkvæma þessa 

rannsókn aftur að nokkrum árum liðnum og vonast þá eftir stærra svarhlutfalli. Áhugavert væri að 

rannsaka notkun fleiri þátta líkamsmats á þessum deildum og jafnvel að framkvæma eigindlega 

rannsókn með etnógrafískri aðferð þar sem ástæður þess að þátttakendur framkvæmi ekki ákveðna 

þætti líkamsmats kæmu fram. Áhugavert væri að safna gögnum með rýnihópum eða afla upplýsinga 

með því að fylgjast með framkvæmd líkamsmats inni á deildum. Einnig væri hægt að framkvæma 
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þessa rannsókn meðal hjúkrunarfræðinema til að kanna öryggi þeirra við framkvæmd líkamsmats og 

varpa þannig ljósi á gæði kennslu.   
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6 Ályktanir  

Þeir þættir líkamsmats sem spurt var um voru almennt mikið notaðir. Munur kom fram á notkun 

ákveðinna þátta líkamsmats milli deilda, þ.e. á lungnahlustun, mati á munnholi og hlustun á kviðarholi. 

Þessir þættir voru notaðir meira á gjörgæsludeildum en Bráðadeild. Ástæður þess gætu verið að á 

bráðadeildum er meiri fjölbreytni í sjúklingahópnum og því færri sem þarfnast mats á þessum þáttum, 

en líklega er líkamsmat á þessum deildum framkvæmt út frá vandamálum sjúklinga en ekki frá toppi til 

táar. Ekki kom fram mikill munur á öðrum þáttum. 

Mat á gæðum öndunar var sá þáttur sem var áberandi mest notaður, en þar sem þessi þáttur er 

talinn spá vel fyrir um versnun á ástandi sjúklinga er þessi niðurstaða ánægjuleg. Samkvæmt 

rannsókninni voru hjúkrunarfræðingar á bráða- og gjörgæsludeildum Landspítala almennt að fram-

kvæma líkamsmat oft eða reglulega en við verklegt nám okkar á þessum deildum þótti okkur notkunin 

ekki eins mikil og könnunin leiddi í ljós. Við veltum fyrir okkur hvort niðurstöður gætu verið skekktar 

vegna þess að þeir sem framkvæma líkamsmat oft svöruðu könnuninni frekar en þeir sem gera það 

sjaldnar.  

Fram hefur komið að hjúkrunarfræðingar framkvæma ekki ákveðna þætti líkamsmats vegna þess 

að þeir telja það vera á ábyrgð lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna. Við teljum að þetta gæti 

verið ástæða þess að ákveðnir þættir í rannsókninni voru framkvæmdir sjaldnar en aðrir. Vegna þeirra 

áhrifa sem líkamsmat getur haft á afdrif sjúklinga finnst okkur mikilvægt að hjúkrunarfræðingar treysti 

meira á sjálfa sig og finnist líkamsmat eiga við í sínu starfi. Af sömu ástæðu finnst okkur mikilvægt að 

líkamsmat sé reglulega kennt, bæði bóklega og verklega á hverju ári í hjúkrunarfræðinámi, en þannig 

teljum við að mætti stuðla að meira öryggi útskrifaðra hjúkrunarfræðinga í framkvæmd líkamsmats. 

Einnig mætti stuðla að símenntun hjúkrunarfræðinga með reglulegri kennslu og þjálfun á starfsferli 

þeirra.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Rannsóknarmælitæki.  

 

Könnun: Notkun hjúkrunarfræðinga/nema á líkamsmati á bráða- og gjörgæsludeildum LSH 

 

Ágæti hjúkrunarfræðingur/nemi 

Við óskum eftir þátttöku þinni í könnun á notkun á líkamsmati. 

Rannsóknin er nafnlaus og er hverjum og einum þátttakenda frjálst að taka þátt eða hafna 

þátttöku í rannsókninni. 

Það ætti ekki að taka lengri tíma en 2-3 mínútur að svara könnuninni. 

Með von um jákvæð viðbrögð og fyrirfram þökk. 

Halla Björg Ólafsdóttir, Svandís Edda Gunnarsdóttir og Þorsteinn Jónsson 

———— 

 

Vinsamlegast merktu við hversu oft þú framkvæmir líkamsmatið hér að neðan hjá sjúklingum 

þínum. 

 

1. Mat á litarhætti húðar? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

2. Mat á húðspennu (turgor)? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

3. Mat á sjáöldrum/augum (PERRLA próf)? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

4. Mat á meðvitund (GCS/AVPU)? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

5. Mat á áttun og vitsmunastarfsemi? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

6. Mat á gæði öndunar (tíðni, dýpt, mynstur)? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
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 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

7. Lungnahlustun? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

8. Þreifa púlsa á útlimum? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

9. Þreifa háræðafyllingu (CRT)? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

10. Þreifa útlimi m.t.t. bjúgs og hita? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

11. Hjartahlustun? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

12. Meta munnhol? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

13. Hlusta kviðarhol? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

14. Þreifa kviðarhol? 
 Ég framkvæmi þetta mat aldrei (hef aldrei notað þetta) 
 Ég framkvæmi þetta mat sjaldan (nokkrum sinnum á starfsferil mínum) 
 Ég framkvæmi þetta mat stundum (nokkrum sinnum á ári) 
 Ég framkvæmi þetta mat oft (u.þ.b. með 2-5 vakta millibili) 
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 Ég framkvæmi þetta mat reglulega (u.þ.b. á hverri vakt) 

 

15. Bakgrunnsspurningar 

- Á hvaða deild starfar þú? [G2/G3 - E6 - 12B] 

- Hver er starfsaldur þinn sem hjúkrunarfræðingur? [nemandi / 0-5 / 6-10 / 11-15 / 16- 20 / 21-25 / 

26-30 / 30+] 
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Fylgiskjal 2: Samþykki siðanefndar stjórnsýslurannsókna. 
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Fylgiskjal 3: Kynningarbréf til þátttakenda. 

    Notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum LSH á líkamsmati                  

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kæri þátttakandi 

 

Við erum tveir hjúkrunarfræðinemar á lokaári í hjúkrunarfræði við hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands og erum að gera rannsókn á notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum 

LSH á líkamsmati. Upplýsingarnar sem við öflum í rannsókninni munum við nýta til að skrifa 

lokaritgerð okkar til BS gráðu í hjúkrunarfræði. 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna umfang notkunar hjúkrunarfræðinga á líkamsmati 

í starfi. Könnunin er nafnlaus og er hverjum þátttakanda frjálst að taka þátt eða hafna þátttöku 

án eftirmála. Þátttaka í rannsókninni hefur enga áhættu í för með sér og ekki er hægt að rekja 

svör til einstakra þátttakenda. 

 

Spurningalisti verður sendur í tölvupósti til allra þátttakenda. Aðeins á að svara 

spurningalistanum einu sinni. Mikilvægt er að sem flestir taki þátt í rannsókninni svo að 

niðurstöðurnar verði sem marktækastar.  

Þátttaka þín skiptir okkur miklu máli. 

 

Rannsóknarniðurstöður verða kynntar á lokaverkefnisdegi Hjúkrunarfræðideildar Háskóla 

Íslands í júní 2017. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Þorsteinn Jónsson 

aðjúnkt í bráða-  og gjörgæsluhjúkrun við Hjúkrunarfræðideild HÍ. 

 

Það tekur um það bil tvær til þrjár mínútur að svara spurningalistanum og er það einlæg von 

okkar að þú sjáir þér fært um að taka þátt í rannsókninni. Óskir þú eftir frekari upplýsingum um 

rannsóknina, er hægt að hafa samband við okkur eða leiðbeinanda okkar. 

 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð  

Halla Björg Ólafsdóttir, GSM: 844-8694, hallabjorg93@gmail.com   

Svandís Edda Gunnarsdóttir, GSM: 699-2211, svandiseddag@gmail.com  

Þorsteinn Jónsson, aðjúnkt í bráða- og gjörgæsluhjúkrun, GSM: 661-9290. 

mailto:hallabjorg93@gmail.com
mailto:jsg4@hi.is
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Fylgiskjal 4: Bréf til deildarstjóra E6, 12B og G2. 

  Notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum LSH á líkamsmati           

 

Ósk um leyfi til að senda spurningalista til hjúkrunarfræðinga/nema á þinni deild 

 

Kæra/i deildarstjóri 

 

Við erum tveir hjúkrunarfræðinemar á lokaári í hjúkrunarfræði við hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands og erum að gera rannsókn á notkun hjúkrunarfræðinga á bráða- og gjörgæsludeildum 

LSH á líkamsmati. Upplýsingarnar sem við öflum í rannsókninni munum við nýta til að skrifa 

lokaritgerð okkar til BS gráðu í hjúkrunarfræði. 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna umfang notkunar hjúkrunarfræðinga á líkamsmati 

í starfi. Könnunin er nafnlaus og er hverjum þátttakanda frjálst að taka þátt eða hafna þátttöku 

án eftirmála. Um er að ræða netkönnun, þar sem spurningalisti verður sendur til þátttakenda 

með tölvupósti, og áælta rannsakendur að það taki um það bil 2 til 3 mínútur að svara 

spurningalistanum. Þátttaka í rannsókninni hefur enga áhættu í för með sér og ekki er hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda. 

 

Rannsóknarniðurstöður verða kynntar á lokaverkefnisdegi Hjúkrunarfræðideildar Háskóla 

Íslands í júní 2017. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Þorsteinn Jónsson 

aðjúnkt í bráða-  og gjörgæsluhjúkrun við Hjúkrunarfræðideild HÍ. 

 

Siðanefnd stjórnsýslurannsókna hefur veitt leyfi fyrir rannsókninni með fyrirvara um samþykki 

þitt. Óskir þú eftir frekari upplýsingum um rannsóknina, er hægt að hafa samband við okkur eða 

leiðbeinanda okkar. 

 

Við óskum eftir leyfi þínu til að senda tölvupóst á hjúkrunarfræðinga/nema á deildinni 

þinni og óska eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. 

 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð  

Halla Björg Ólafsdóttir, GSM: 844-8694, hallabjorg93@gmail.com   

Svandís Edda Gunnarsdóttir, GSM: 699-2211, svandiseddag@gmail.com  

Þorsteinn Jónsson, aðjúnkt í bráða- og gjörgæsluhjúkrun, GSM: 661-8290 

mailto:hallabjorg93@gmail.com
mailto:jsg4@hi.is
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