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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að gera grein fyrir árstíða- og vikusveiflum í komufjölda á 

bráðamóttökur Landspítala og meta áhrif veðurs á komufjölda. Skoðaðar voru fjórar 

bráðamóttökur; bráðamóttakan í Fossvogi, bráðamóttaka Barnaspítala Hringsins, Hjartagátt 

og bráðaþjónusta geðsviðs. Þær veðurbreytur sem mest voru skoðaðar eru hitastig, 

vindhraði, úrkoma og skýjahula. 

Líkt var eftir árstíðasveiflum með sínus- og kósínusbylgjum og með hjálp línulegrar 

aðhvarfsgreiningar var búin til breyta sem lýsir árstíðasveiflum og línulegri aukningu í 

komufjölda. Smíðuð voru ARIMA spálíkön fyrir komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi 

og bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins. 

Til að meta hvort veður hafi áhrif á komufjölda á bráðamóttökur var veðurbreytum bætt inn 

í spálíkan og skoðað hvaða áhrif það hafði á mát- og spágæði líkansins. Einnig var 

höfuðþáttagreiningu beitt til að taka veðurbreytur saman og búa til nýjar breytur sem lýsa 

ákveðnum veðurgerðum. Þessum nýju breytum var einnig bætt inn í spálíkön til að meta 

áhrif þeirra á gæði líkansins. 

Niðurstöður sýna að upplýsingar um veður bæta spá um komufjölda á bráðamóttökunni í 

Fossvogi lítillega en auka staðalspáskekkju á bráðamóttöku barna. Það á bæði við um þegar 

hver veðurbreyta er skoðuð fyrir sig sem og þegar veðurbreytur hafa verið teknar saman með 

höfuðþáttagreiningu. Því má draga þá ályktun að veður hafi ekki áhrif á komufjölda á 

bráðamóttöku barna en hafi minniháttar áhrif á komufjölda á bráðamóttöku Landspítala í 

Fossvogi. Ennfremur sýna niðurstöður að hægt sé að þróa gott spálíkan fyrir komufjölda á 

bráðamóttökur Landspítala einungis með upplýsingum um árstíða- og vikusveiflur. 

 





 

Abstract 

The objective of this project was to study the seasonal and weekly fluctuations in number of 

arrivals to the emergency departments of the University Hospital of Iceland and also to 

assess the influence of weather on the number of arrivals. Four emergency departments were 

examined; the Emergency Department in Fossvogur, the Emergency Unit in the Children‘s 

Hospital Department, Hjartagátt which is the emergency department for people with 

suspected acute heart problems, and the Psychiatry Emergency Department. The weather 

variables that were mostly looked into are temperature, wind speed, precipitation and 

cloudiness.  

Seasonal fluctuations were modeled with sine and cosine waves and with the help of linear 

regression a new variable was made that describes the seasonal fluctuations and linear 

increase in the number of arrivals. ARIMA models were built to predict the number of 

arrivals in the Emergency Department in Fossvogur and in the Children‘s Emergency 

Department. 

To assess whether weather affects the number of arrivals in the emergency departments, the 

weather variables were added to a prediction model to see what effects it had on the model‘s 

goodness of prediction fit. Principal components analysis was also used to combine the 

weather variables into fewer new variables that each describe a certain weather type. The 

new variables were added to a prediction model to assess their effect on the goodness of 

prediction fit. 

The results show that adding the weather variables slightly decreases prediction root-mean-

square error in the Emergency Department in Fossvogur but increases it for the Children‘s 

Emergency Department. That both applies to when each weather variable was looked into 

separately and when the principal components were used. Therefore, it can be concluded 

that weather does not affect the number of arrivals to the Children‘s Emergency Department 

but has a minor effect on the number of arrivals to the Emergency Department in Fossvogur. 

Furthermore, the results show that a good prediction model for the number of arrivals to the 

emergency departments can be developed using only calendar variables. 
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1 Inngangur 

Komum á bráðamóttökur Landspítala fjölgar ár frá ári en daglegur komufjöldi hefur 

margfaldast frá því slysadeildin var fyrst opnuð á Borgarspítalanum árið 1968  (Landspítali, 

e.d.a). Bráðamóttökur Landspítala eru nú sex talsins og eru þær ýmist staðsettar á 

Landspítalanum í Fossvogi, við Hringbraut eða við Dalbraut.  

Bráðamóttökur eru hugsaðar fyrir þá sem þurfa að leita sér aðstoðar vegna bráðra veikinda 

eða slysa og geta ekki beðið eftir að komast að á heilsugæslu eða læknavakt til að fá 

læknisaðstoð. Þrátt fyrir það er talið að á bilinu 40-100 manns sem ekki þurfa á 

bráðaþjónustu að halda leiti á bráðamóttökuna í Fossvogi á hverjum degi („Geta vel létt álagi 

af bráðamóttökunni“, 2016). Af þeim um 85.000 einstaklingum sem leituðu á bráðamóttöku 

Landspítala í Fossvogi árið 2015 voru um 13.000 sem hefðu heldur átt að leita 

læknisþjónustu á heilsugæslu (Svavar Hávarðsson, 2016b). Á höfuðborgarsvæðinu eru 

starfræktar 17 heilsugæslustöðvar, þar af tvær einkareknar. Ef þeir 40-100 einstaklingar sem 

leita á bráðamóttöku á degi hverjum án þess að þurfa í raun á bráðaþjónustu að halda leituðu 

á heilsugæslu í stað bráðamóttöku gerði það ekki nema 3-4 komur aukalega á dag á hverja 

heilsugæslustöð á höfuðborgarsvæðinu. Heilsugæslustöðvarnar ættu vel að geta sinnt 

þessum tilfellum og þannig létt álaginu af bráðamóttökunni („Geta vel létt álagi af 

bráðamóttökunni“, 2016). 

Ástæðan fyrir því að fólk leitar á bráðamóttöku þrátt fyrir að ekki sé um bráðatilfelli að ræða 

er oft sú að fólk veit ekki hvert það á að snúa sér og telur að best sé að leita beint á 

bráðamóttöku („Geta vel létt álagi af bráðamóttökunni“, 2016). Einnig getur biðin eftir tíma 

á heilsugæslu verið það löng að fólk ákveður að leita heldur á bráðamóttöku til að fá 

læknisaðstoð sem fyrst. Þegar fólk veikist er eðlilegt að leita fyrst þangað sem það telur 

líklegast að fá aðstoð strax, og erfitt getur verið fyrir fólk að meta hvort veikindi þeirra eru 

bráð eða ekki (Svavar Hávarðsson, 2016a). 

Markmið þessa verkefnis er að skoða árstíða- og vikusveiflur í komufjölda á bráðamóttökum 

Landspítala, smíða spálíkön fyrir komufjölda og meta hvort veður hafi áhrif á komufjölda. 

Veðurskilyrði geta verið erfið á Íslandi og skert samgöngur, til dæmis þegar ófært verður 

vegna snjókomu eða þegar fólki er ráðlagt að halda sig inni vegna óveðurs. Kenningin er sú 

að í sérstaklega vondu veðri leiti færri á bráðamóttöku og því skili aðallega hin sönnu 

bráðatilfelli sér inn á bráðamóttöku. Sömu sögu gæti verið að segja þegar veður er sérlega 

gott. 

Árstíða- og vikusveiflur í komufjölda eru skoðaðar myndrænt og búið til fall til að líkja eftir 

árstíðasveiflum. Tímaraðagreiningu er beitt til að smíða spálíkön fyrir komufjölda. 

Veðurbreytum er svo bætt inn í spálíkön til að meta hvaða áhrif það hefur á spágæði líkana. 

Veðurbreytur eru einnig teknar saman með höfuðþáttagreiningu og þannig búnar til nýjar 

breytur sem lýsa ákveðnum veðurgerðum. Þessum breytum er einnig bætt inn í spálíkan til 

að meta áhrif þess á spágæði líkansins. Tölfræðiforritið R er notað við alla úrvinnslu gagna 

í verkefninu.  
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Engin sambærileg rannsókn hefur verið birt á Íslandi svo höfundi sé kunnugt um. Margar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar til að smíða spálíkön fyrir komufjölda á bráðamóttöku 

og í einhverjum rannsóknum hafa tengsl komufjölda við veðurbreytur verið skoðuð. Sumar 

rannsóknir finna tengsl á milli komufjölda og hitastigs (Kam, Sung og Park, 2010; Rising, 

O‘Daniel og Roberts, 2006) á meðan aðrar rannsóknir sýna að það að bæta inn upplýsingum 

um hitastig í líkanið bæti ekki spágæði líkansins (Marcilio, Hajat og Gouveia, 2013; Zibners, 

Bonsu, Hayes og Cohen, 2006). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á sambandi veðurs við 

inflúensufaraldur, en Chadsuthi, Iamsirithaworn, Triampo og Modchang (2015) komust að 

þeirri niðurstöðu að tenging væri á milli hita- og rakastigs og inflúensutilfella í Tælandi. 

Flestar þessara rannsókna komast þó að þeirri niðurstöðu að einungis með upplýsingum um 

dagatalsbreytur megi smíða gott spálíkan fyrir komufjölda á bráðamóttöku. 

Niðurstöður þessa verkefnis mætti mögulega nota til að áætla mönnun á bráðamóttöku með 

betri hætti og stuðla þannig að betri nýtingu mannauðs og betri þjónustu við sjúklinga á 

álagstímum.
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2 Bakgrunnur 

2.1 Saga bráðamóttöku á Íslandi 

Bráðamóttaka Landspítala hefur þróast og tekið miklum breytingum í gegnum árin. Fyrsti 

vísir að slysadeild var Læknavarðstofan sem opnuð var í Austurbæjarskólanum árið 1943. 

Stofan var einungis opin á kvöldin, nóttunni og um helgar. Árið 1955 fluttist starfsemin í 

Heilsuverndarstöðina og var eftir það kölluð Slysavarðstofan. Starfsemin fór sífellt 

stækkandi og þegar ekki var lengur nægur tækjabúnaður og sérhæfing starfsmanna til staðar 

fluttist starfsemin á Borgarspítalann og var slysadeild spítalans opnuð árið 1968. Starfsemin 

fluttist í núverandi húsnæði í Fossvoginum árið 1980. Ári síðar var stofnuð gæsludeild innan 

slysadeildarinnar og árið 1982 var stofnuð sjúkravakt á slysadeildinni, en áður en 

sjúkravaktin kom til sögunnar voru sjúklingar lagðir beint inn á legudeildir spítalans. 

Áramótin 1995-1996 sameinuðust Borgarspítalinn og St. Jósefsspítali Landakoti í Sjúkrahús 

Reykjavíkur. Við það breyttist nafnið á slysadeild í slysa- og bráðamóttaka. Árið 2000 fluttist 

svo gæsludeildin í nýtt húsnæði og var þannig aðskilin frá starfsemi slysa- og bráðamóttöku. 

Árið 2002 breyttist nafn deildarinnar í slysa- og bráðadeild og var deildinni þá skipt í 

gönguvakt og bráðavakt, í kjölfar sameiningar Ríkisspítala og sjúkrahúss Reykjavíkur 

(Landspítali, e.d.a).  

Það var ekki fyrr en árið 1993 sem byrjað var að forgangsraða sjúklingum til að tryggja að 

sjúklingar með alvarlegustu veikindin eða áverkana fengju þjónustu strax. Í apríl 2009 var 

tekið upp nýtt fimm flokka forgangsflokkunarkerfi, en áður voru flokkarnir þrír. Nýja kerfið 

var því mikilvægur liður í að auka bæði öryggi og gæði þjónustu bráðamóttökunnar 

(Landspítali, e.d.a).  

Í apríl 2010 varð sameining tveggja stærstu bráðamóttaka Landspítalans. Fyrsti liðurinn í 

sameiningunni var þegar gönguvakt slysa- og bráðadeildar G2 var flutt upp á G3 og heitir 

nú deildin á G3 bráða- og göngudeild. Bráðamóttaka 10D við Hringbraut og bráðamóttaka 

G2 í Fossvogi sameinuðust svo í eina stóra bráðadeild í Fossvogi, bráðadeild G2 

(Landspítali, 2010a). Við sameiningu bráðamóttöku 10D við bráðamóttöku G2 var 

bráðamóttöku 10D á Hringbraut lokað í þáverandi mynd en í staðinn opnuð þar ný 

hjartamiðstöð, Hjartagátt, á 10D og í aðliggjandi húsnæði á 10W (Landspítali, 2010b). 

Markmið sameiningarinnar var að tryggja rétta móttöku sjúklinga og meðferð á réttum stað 

og réttum tíma, stytta biðtíma og endurbæta aðstöðu fyrir sjúklinga. Síðan þá hefur haldist 

sú mynd sem við þekkjum nú í dag á bráðamóttöku Landspítala (Landspítali, e.d.a).  

2.2 Skipulag bráðamóttöku Landspítala 

Bráðamóttaka Landspítala skiptist í 6 mismunandi bráðamóttökur sem ýmist eru staðsettar í 

Fossvogi, við Hringbraut eða við Dalbraut. Bráðamóttakan í Fossvogi skiptist í bráðadeild 

G2 og bráða- og göngudeild G3. Bráðamóttaka fyrir börn og unglinga er starfrækt á 

Barnaspítala Hringsins við Hringbraut. Við Hringbraut er einnig bráðamóttaka fyrir 
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hjartveika á Hjartagátt, bráðaþjónusta geðdeildar og móttökudeild kvenna. Bráðaþjónusta 

barna- og unglingageðdeildar (BUGL) stendur við Dalbraut (Landspítali, e.d.b). Í köflum 

2.2.1 til 2.2.6 er farið nánar yfir hverja bráðamóttöku fyrir sig. 

2.2.1 Bráðamóttakan í Fossvogi 

Bráðamóttakan í Fossvogi skiptist í bráðadeild G2 og bráða- og göngudeild G3. Unnið er 

eftir fimm flokka forgangsflokkunarkerfi við móttöku sjúklinga til að tryggja öryggi allra 

sjúklinga þannig allir fái viðeigandi þjónustu. Forgangsraðað er eftir eðli og alvarleika 

veikinda eða slyss. Eftir forgangsflokkun er sjúklingi vísað á bráðadeild G2 eða bráða- og 

göngudeild G3 (Landspítali, e.d.c) 

Bráðadeild G2 

Bráðadeild G2 er opin allan sólarhringinn en þar fer fram móttaka, greining, meðferð og 

útskrift á slösuðum og veikum sjúklingum. Sjúklingar sem koma á bráðadeildina þarfnast 

oft flóknari meðferðar og innlagnar á sjúkrahúsið. Á deildinni eru 30 rúmstæði fyrir 

sjúklinga (Landspítali, e.d.c). 

Bráða- og göngudeild G3 

Á bráða- og göngudeild G3 koma minna veikir sjúklingar eða sjúklingar með minni háttar 

áverka. Einnig er þar göngudeild bæklunarlækna og bráðalækna. Göngudeildarþjónustan er 

fyrir eftirmeðferðir fyrir fólk sem hefur verið hjá bæklunarlæknum og bráðalæknum 

undangengna 12 mánuði eða eftir tilvísun sérfræðinga utan spítalans. Bráðavaktin er opin 

frá kl. 08:00-23:00 alla daga en göngudeildarþjónustan frá kl. 08:00-16:00 alla virka daga 

(Landspítali, e.d.d). 

2.2.2 Bráðamóttaka barna 

Á Barnaspítala Hringsins er bráðamóttaka barna en þar er veikum börnum og unglingum frá 

fæðingu til 18 ára aldurs sinnt allan sólarhringinn. Yfirleitt koma börnin eftir tilvísun frá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður en þó nokkur fjöldi barna kemur eftir að foreldrar 

hafa hringt og leitað ráða hjá starfsfólki spítalans. Stærsti hluti barna sem kemur á 

bráðamóttökuna eru börn undir fjögurra ára aldri. Langflest börn sem leitað er með á 

bráðamóttökuna fá strax viðeigandi meðferð og eru send heim í kjölfarið en um 6-7% barna 

eru lögð inn á deildir Barnaspítalans eftir skoðun og rannsóknir. Ef þörf er á eftirfylgni er 

þeim fylgt eftir á göngudeild, með endurkomu á bráðamóttöku eða með símtali (Barnaspítali 

Hringsins, e.d.). 

2.2.3 Hjartagátt 

Hjartagátt var formlega opnuð 15. apríl 2010 (Landspítali, 2010b). Á Hjartagátt er tekið á 

móti sjúklingum sem grunur er um að hafi bráð hjartavandamál. Má þar nefna brjóstverki, 

mæði af líklegum hjartatoga, hjartsláttartruflanir, yfirlið af líklegum hjartatoga og 

hjartastopp. Auk bráðaþjónustu sinnir Hjartagátt einnig dagdeildar- og 

göngudeildarþjónustu við hjartveika sjúklinga. Nú er opið allan sólarhringinn alla daga 

vikunnar (Landspítali, e.d.e) en á tímabilinu sem gögn þessarar rannsóknar ná til var 

opnunartíminn frá kl. 08:00 á mánudagsmorgni til kl. 20:00 á föstudagskvöldi. Yfirleitt var 

þó einungis tekið við sjúklingum til kl. 14:00 á föstudögum vegna nauðsynlegs vöktunartíma 
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sjúklinga (Landspítali, 2010b). Utan þess tíma var þjónusta við hjartveika á bráðamóttökunni 

í Fossvogi, en ítrekað þurfti þó að opna Hjartagáttina um helgar vegna álags 

(Velferðrarráðuneytið, 2016). 

2.2.4 Bráðaþjónusta geðsviðs 

Bráðaþjónusta geðsviðs er opin þeim sem eiga við bráða geðræna erfiðleika að stríða. Hægt 

er að leita þangað án þess að eiga pantaðan tíma. Bráðamóttaka geðsviðs er opin frá kl. 12:00 

til 19:00 virka daga og kl. 13:00-17:00 um helgar og alla helgidaga en utan þess tíma er hægt 

að leita á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi (Landspítali, e.d.f). Fyrir 1. apríl 2010 var 

opnunartíminn þó talsvert lengri, eða frá 08:00 til 23:00 á virkum dögum og 13:00 til 21:00 

um helgar og á helgidögum. 

2.2.5 Bráðaþjónusta barna- og unglingageðdeildar (BUGL) 

Á göngudeild barna- og unglingageðdeildar við Dalbraut 12 starfar bráðateymi sem tekur á 

móti símtölum og metur hvort grípa þurfi inn þau í mál sem til þeirra berast. Ef það reynist 

nauðsynlegt fer fram bráðamat á göngudeild þar sem málinu er komið í viðeigandi farveg, 

þ.e. annaðhvort með innlögn á legudeild BUGL eða málinu er vísað til viðeigandi 

meðferðaraðila utan BUGL. Bráðaþjónustan við Dalbraut er opin frá kl. 08:00 til 16:00 virka 

daga en utan þess tíma er símtölum beint til legudeildar BUGL og vakthafandi barna- og 

unglingageðlæknir metur hvort málinu sé vísað áfram á bráðamóttöku barna eða því komið 

í annan viðeigandi farveg (Unnur Heba Steingrímsdóttir og Linda Kristmundsdóttir, 2016). 

2.2.6 Móttökudeild kvenna 

Á móttökudeild kvenna er almenn göngudeildarþjónusta og bráðaþjónusta fyrir 

kvensjúkdóma, krabbameinslækningar kvenna, innkirtlakvensjúkdóma, vandamál á fyrstu 

12 vikum meðgöngu og vegna sjúkdóma á fyrstu vikum eftir fæðingu. Nauðsynlegt er að 

hafa tilvísun frá lækni nema ef um er að ræða blæðingar eða verki á fyrstu þremur mánuðum 

meðgöngu, en þá er samt sem áður mikilvægt að hafa samband við móttökudeildina og fá 

tíma (Landspítali, e.d.b). Móttökudeild kvenna er opin virka daga frá 08:00-16:00 en utan 

þess tíma er hægt að leita til bráðamóttökunnar í Fossvogi (Landspítali, e.d.g).  

2.3 Þróun mannfjölda og fjölda ferðamanna 

Eðlilegt er að komufjöldi á bráðamóttökur aukist ár frá ári vegna mannfjöldaaukningar í 

landinu. Á Íslandi hefur þó ekki einungis orðið fjölgun á íbúum landsins heldur hefur 

ferðamönnum fjölgað töluvert síðustu ár. Fjölgun koma á bráðamóttökuna skýrist því að 

hluta til af fjölgun erlendra ferðamanna sem heimsækja landið (Svavar Hávarðsson, 2016a).  

Í upphafi rannsóknartímabilsins, þann 1. janúar 2004, voru Íslendingar 290.570 talsins. Þeim 

hefur fjölgað jafnt og þétt síðan þá og voru orðnir 332.529 þann 1. janúar 2016, sem er 

fjölgun um 14,4%. Íbúafjölgun einungis á höfuðborgarsvæðinu var á sama tímabili 17,4% 

en í upphafi árs 2016 bjuggu 64,2% allra landsmanna á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Á rannsóknartímabilinu hefur fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækir 

landið aukist úr 360.392 árið 2004 í 1.289.140 árið 2015, sem nemur 257,7% aukningu á 
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tímabilinu (Ferðamálastofa, e.d.a). Fjölda íbúa á landinu öllu, höfuðborgarsvæðinu og fjölda 

ferðamanna árin 2004-2016 má sjá á Mynd 2.1.  

 

Mynd 2.1 Fjöldi ferðamanna á Íslandi, fjöldi íbúa á Íslandi og fjöldi íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu árin 2004-2015. 

Fjölgun ferðamanna á milli ára hefur aukist mikið síðustu ár. Árið 2000 varð fjöldi 

ferðamanna sem kom til landsins meiri en fjöldi allra landsmanna og allt frá árinu 2003 hefur 

ferðamannafjöldinn ár hvert verið meiri en fjöldi Íslendinga (Ferðamálastofa, e.d.a). Eftir 

efnahagshrunið á Íslandi 2008 fækkaði ferðamönnum á milli ára 2008-2009 og 2009-2010 

en síðan þá hefur hlutfallsleg aukning milli ára farið stigvaxandi og milli 2015 og 2016 

fjölgaði ferðamönnum um 39% (Ferðamálastofa, e.d.a). Hlutfallslega breytingu á fjölda 

ferðamanna milli ára 2004-2016 má sjá á Mynd 2.2. 

 

Mynd 2.2 Hlutfallsleg breyting á fjölda ferðamanna milli ára, 2004-2016. 
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Samkvæmt ársskýrslum Landspítala frá árunum 2004 og 2015 jókst heildarfjöldi koma á 

allar bráðamóttökur Landspítala úr 73.184 árið 2004 í 101.094 árið 2015, sem er aukning 

um 38,1%. Í þessu verkefni eru tvær bráðamóttökudeildir sem ekki eru til skoðunar, 

bráðaþjónusta BUGL og móttökudeild kvenna. Aukningin frá 2004 til 2015 nemur 36,7% á 

tímabilinu ef þær deildir eru ekki teknar með í reikninginn. 

Árið 2010 leituðu alls 2167 ósjúkratryggðir einstaklingar til dag- og göngudeilda 

Landspítalans, þar á meðal bráðamóttöku. Flestir ósjúkratryggðir leita til Landspítala vegna 

minniháttar óhappa eða vandamála sem ekki krefjast innlagnar. Árið 2014 hafði 

ósjúkratryggðum sjúklingum fjölgað í 3122, sem nemur 44% aukningu, en 46% af 

innlögnum ósjúkratryggðra það árið áttu sér stað yfir tímabilið júlí til september. Þessi mikla 

fjölgun á ósjúkratryggðum sjúklingum á að mestu leyti rætur sínar í fjölgun erlendra 

ferðamanna, en aðrir ósjúkratryggðir einstaklingar eru til dæmis fólk sem búið hefur skemur 

en 6 mánuði á Íslandi og er því ekki komið inn í sjúkratryggingakerfið og einnig sjúklingar 

frá Grænlandi og Færeyjum sem vísað er til læknisþjónustu á Íslandi (María Heimisdóttir, 

2015).  

Mánaðarmeðaltal fjölda ferðamanna sem kom til landsins um Flugstöð Leifs Eiríkssonar árin 

2004-2016 má sjá á Mynd 2.3, en áætlað er að um 97% ferðamanna sem koma til landsins 

komi um Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Fjöldi ferðamanna er langmestur í júlí og ágúst, eða að 

meðaltali 109.133 í júlí og 113.833 í ágúst, samanborið við 20.938 í janúar (Ferðamálastofa, 

e.d.b). Því leita langflestir ferðamenn læknisþjónustu yfir sumarmánuðina, en á þeim tíma 

er mönnun á Landspítalanum oft í lágmarki vegna sumarleyfa starfsmanna. Ef 

ferðamannafjöldinn heldur áfram að aukast eins og verið hefur þyrfti ef til vill að endurskoða 

mönnun yfir sumartímann til að geta annað eftirspurninni (María Heimisdóttir, 2015). 

 

Mynd 2.3 Meðalfjöldi ferðamanna á mánuði árin 2004-2016. 

Rannsókn Dagnýjar Lóu Sighvatsdóttur og Helgu Þóreyjar Friðriksdóttur (2016) þar sem 

skoðaðar eru komur erlendra ferðamanna á bráðamóttöku sýndi að á tímabilinu 21. maí til 

1. september 2014 leituðu samtals 758 erlendir ferðamenn á bráðamóttöku Landspítalans í 

Fossvogi. Á þessu tímabili var heildarkomufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvoginum 20.782 

og því voru erlendir ferðamenn um 3,65% af öllum komum á tímabilinu. Fyrstu niðurstöður 
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rannsóknar Guðbjargar Pálsdóttur, sérfræðings í bráðahjúkrun, sýna að álag á bráðamóttöku 

Landspítalans hefur aukist mikið með auknum straumi ferðamanna til landsins. Áætlað er að 

á tímabilinu 2001-2014 hafi alls 14.303 einstaklingar leitað á bráðamóttökuna sem ekki 

höfðu íslenska kennitölu og voru með erlent heimilisfang. Þessum heimsóknum fjölgaði eftir 

því sem leið á tímabilið en mest var aukningin milli ára á tímabilinu 2009-2014, en þá var 

árleg aukning á bilinu 7-13% (Jón Hákon Halldórsson, 2016). Flestar komur erlendra 

ferðamanna á bráðamóttöku er í júlí og ágúst, sem helst í hendur við að fjöldi ferðamanna á 

landinu er mestur á þeim tíma („Mikil fjölgun erlendra ferðamanna“, 2016). 

Áætlað er að um 3% ferðamanna sem koma til landsins komi um aðra flugvelli en Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar, með Norrænu og með öðrum skipum. Fjöldi ferðamanna sem kemur með 

skemmtiferðaskipum til landsins hefur aukist mikið samhliða fjölgun ferðamanna um 

flugvelli landsins. Árið 2004 komu alls 44.630 ferðamenn með skemmtiferðaskipi til 

landsins en árið 2015 hafði þeim fjölgað um 124%, voru 100.141 talsins. Fjöldi skipa árið 

2015 var 108 og var meðalfjöldi ferðamanna á hverju skipi 927 (Ferðamálastofa, e.d.c). 

Flestir farþegar skemmtiferðaskipa eru eldri borgarar sem margir hverjir glíma við 

heilsuvanda og þurfa að leita sér læknisþjónustu þegar skipið kemur í höfn. Dæmi eru um 

að farþegar séu sendir með rútum á bráðamóttöku frá skemmtiferðaskipum þar sem 

skipslæknir hefur ákveðið að senda skuli alla á Landspítalann sem ekki er hægt að sinna um 

borð í skipinu meðan það er í höfn (María Heimisdóttir, 2015). Frá árinu 2010 hefur orðið 

5% fjölgun á komum ferðamanna í aldurshópnum 60 ára og eldri á bráðamóttöku. Á sama 

tíma hefur orðið mikil fjölgun erlendra skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur sem hugsanlega 

getur skýrt hluta fjölgunarinnar í þessum aldurshópi („Mikil fjölgun erlendra ferðamanna“, 

2016).
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3 Gögn og aðferðafræði 

3.1 Rannsóknargögn 

Gögnin sem unnið er með í þessari rannsókn eru fengin frá Landspítalanum, Veðurstofu 

Íslands og Hagstofu Íslands. Gögnin ná yfir tímabilið 1. janúar 2004 til 31. desember 2015. 

Í gögnum frá Landspítalanum er að finna upplýsingar um daglegan komufjölda á 6 deildir 

bráðamóttöku Landspítala; bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins, G2 bráðadeild, G3 

bráðadeild, G3 göngudeild, Hjartagátt og bráðaþjónustu geðdeildar. Komutölurnar fyrir G2 

bráðadeild, G3 bráðadeild og G3 göngudeild voru sameinaðar í eina breytu, bráðamóttökuna 

í Fossvogi, þar sem sameining og aðrar breytingar hafa orðið á þessum deildum á 

rannsóknartímabilinu og í raun óþarfi að greina á milli þessara þriggja deilda. Ekki eru gögn 

um komufjölda á bráðaþjónustu BUGL eða móttökudeild kvenna. Framvegis þegar talað 

verður um allar bráðamóttökur Landspítala verður því átt um þær fjórar bráðamóttökur sem 

hér eru til skoðunar; bráðamóttakan í Fossvogi, bráðamóttaka Barnaspítala Hringsins, 

Hjartagátt og bráðaþjónusta geðdeildar. 

Frá Veðurstofu Íslands fengust gögn um veðrið á hverjum degi á tímabilinu. Gögnin eru 

sólarhringsgögn frá mannaðri skeytastöð Veðurstofunnar, stöð 1, á Bústaðavegi. Allar 

breytur nema úrkoma, snjódýpt og vindhraði byggja á mælingum á þriggja klukkustunda 

fresti og eru sólarhringsmeðaltal frá miðnætti til miðnættis. Úrkoma er skráð kl. 9 hvern dag 

og er þá mæling á uppsafnaðri úrkomu frá kl. 9 daginn áður (Þórður Arason, 2012). Ákveðið 

var því að breyta úrkomubreytunni þannig mælingarnar hliðrist aftur um einn dag. Með 

þessari hliðrun leiðréttist skekkjan aðeins sem verður við það að mælingarnar eru ekki gerðar 

frá miðnætti til miðnættis. Snjódýpt er mæld aðeins einu sinni á dag, kl. 9 á morgnana. 

Meðalvindhraði er metinn þannig að á 10 mínútna fresti er meðalvindhraði síðustu 10 

mínútna skráður og meðalvindhraði dagsins er síðan meðaltal allra athugana sólarhringsins. 

Frá Hagstofu Íslands fengust upplýsingar um mannfjölda á Íslandi. Mannfjöldi miðast við 

sveitarfélagaskipan 1. janúar ár hvert og á þá við alla íbúa landsins óháð aldri og kyni. 

Gögnin voru sett saman í eitt stórt gagnasafn. Breyturnar í gagnasafninu eru eftirfarandi: 

 Dagsetning (dagsetningarbreyta): Gögnin ná frá 01.01.2004 til 31.12.2015 og eru 

gögn frá hverjum degi á því tímabili. 

 Vikudagur (flokkabreyta): Flokkabreyta sem segir til um hvaða dagur vikunnar er. 

 Dagur ársins (talnabreyta): Segir til um hvaða dagur ársins er. Tekur gildi á bilinu 1 

upp í 365, eða 366 á hlaupári, þar sem 1 er fyrsti dagur ársins, 1. janúar, og svo er 

talið áfram allt upp í 365 eða 366. 

 Komur á bráðamóttöku barna (talnabreyta): Fjöldi koma á bráðamóttöku 

Barnaspítalans. 
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 Komur á bráðamóttökuna í Fossvogi (talnabreyta): Fjöldi koma á G2 bráðadeild, G3 

bráðadeild og G3 göngudeild. 

 Komur á Hjartagátt (talnabreyta): Fjöldi koma á Hjartagátt. 

 Komur á bráðamóttöku geðsviðs (talnabreyta): Fjöldi koma á bráðamóttöku 

geðsviðs. 

 Meðalhiti (talnabreyta): Meðalhiti yfir daginn [°C]. 

 Hæsti hiti (talnabreyta): Hæsta hitastig sem mælist yfir daginn [°C]. 

 Lægsti hiti (talnabreyta): Lægsta hitastig sem mælist yfir daginn [°C]. 

 Úrkoma (talnabreyta): Heildarúrkoma yfir daginn [mm]. 

 Meðalvindhraði (talnabreyta): Meðalsólarhringsvindhraði [m/s]. 

 Mesti 10 mínútna vindur (talnabreyta): Mesti meðalvindhraði sem mælist á 10 

mínútna tímabili yfir daginn [m/s]. 

 Mesta hviða (talnabreyta): Mesta vindhviða sem mælist yfir daginn [m/s]. 

 Sólskinsstundir (talnabreyta): Heildarfjöldi klukkustunda á sólarhring sem sólin skín 

[klst]. 

 Snjódýpt (talnabreyta): Dýpt snjólags [cm]. 

 Meðal skýjahula (talnabreyta): Mæld í áttunduhlutum, þ.e. tekur gildi á bilinu 0 upp 

í 8. Gildið 0 táknar að ekki eitt einasta ský er sjáanlegt á himni en um leið og ský er 

sjáanlegt verður gildið 1. Á sama hátt táknar gildið 8 að ekki ein einasta glufa sést á 

himninum en um leið og gat kemur á skýjahuluna verður gildið 7. 

 Mannfjöldi (talnabreyta): Árlegur mannfjöldi, þ.e. fjöldi íbúa á Íslandi á tilteknu ári 

miðað við 1. janúar það ár. 

3.2 Línuleg aðhvarfsgreining 

Aðhvarfsgreining er notuð til að kanna samband milli einnar samfelldrar svarbreytu og 

einnar eða fleiri skýribreyta sem geta verið ýmist samfelldar eða strjálar. Ef eingöngu er ein 

samfelld skýribreyta er talað um einfalt línulegt aðhvarfsgreiningarlíkan (e. simple linear 

regression model), en ef skýribreyturnar eru fleiri er talað um fjölvítt 

aðhvarfsgreiningarlíkan (e. multiple linear regression model). Fjölvítt línulegt 

aðhvarfsgreiningarlíkan með p skýribreytum er á forminu 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝜖 (3.1) 
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þar sem y er svarbreytan, 𝑥1, … , 𝑥𝑝 eru skýribreytur, 𝛽0, … 𝛽𝑝 eru stikar líkansins og 𝜖 eru 

leifarnar en gert er ráð fyrir að þær séu óháðar og normaldreifðar (James, Witten, Hastie og 

Tibshirani, 2014). 

3.3 Tímaraðagreining 

Tímaraðagreining (e. time series analysis) er notuð við tölfræðilega greiningu og líkangerð 

á mælingum sem safnað er í tímaröð. Alla jafna eru mælingarnar teknar með jöfnu tímabili, 

t.d. daglega, vikulega eða mánaðarlega. Slík gögn eru mælingar á slembiferli (e. stochastic 

process), þ.e. safn hendinga sem hugsanlega eru háðar í tíma (Helgi Tómasson, 2010). 

Tímaraðalíkön lýsa þróun og sveiflum í tíma.  Mikilvægt er að notast við tímaraðalíkön við 

greiningu á ferlum sem þróast í tíma (Helgi Tómasson, 2016). Tímaraðagreiningu er meðal 

annars hægt að nota til að spá fyrir um hvernig tímaröð mun haga sér  í framtíðinni byggt á 

fyrri mælingum (Madsen, 2008). 

Tímaraðir geta verið ýmist sístæðar (e. stationary) eða ósístæðar (e. non-stationary). Oftast 

þegar talað er um sístætt ferli er átt við 2. stigs veikt sístætt ferli  (e. weakly stationary process 

of order 2) og verður sú skilgreining notuð hér. Veikt sístæð tímaröð einkennist af því að 

bæði meðaltal og dreifni haldast óbreytt í tíma. Mælingar í sístæðri tímaröð sveiflast því 

nokkuð jafnt í kringum fast meðaltal (Madsen, 2008). 

Þegar tímaraðir eru skoðaðar geta komið í ljós ýmiss konar mynstur í mælingum, svo sem 

ákveðin hneigð (e. trend), árstíðasveiflur eða aðrar lotubundnar sveiflur. Ósístæð tímaröð 

hefur ófyrirsjáanlegar lotubundnar sveiflur sem geta til dæmis orsakast af efnahagslegum 

skilyrðum. Þar sem ekki er hægt að spá fyrir um sveiflurnar er ekki hægt að nota ósístæð 

ferli til að spá fyrir um framtíðargildi. Sístæðar tímaraðir er hins vegar hægt að nota til að 

draga ályktanir varðandi framtíðarmælingar. Til þess að geta unnið með tímaröð þarf því að 

byrja á því að gera hana sístæða (Tsay, 2010). 

Tímaröð er almennt hægt að skipta upp í þrjá þætti; hneigð, árstíða- og lotubundin áhrif og 

leifar. Þessi áhrif geta verið samleggjandi (e. additive), 𝑟𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝜖𝑡, eða margfeldin (e. 

multiplicative), 𝑟𝑡 = 𝑇𝑡×𝑆𝑡×𝜖𝑡, þar sem 𝑟𝑡 er tímaröðin á tíma t, 𝑇𝑡 er hneigðin, 𝑆𝑡 eru 

árstíða- eða lotubundin áhrif og 𝜖𝑡 eru leifar. Þegar árstíða- og lotubundnar sveiflur haldast 

nokkuð jafnar yfir tíma er hægt að lýsa tímaröðinni með samleggjandi líkaninu. Hins vegar 

ef sveiflurnar aukast á sama tíma og meðaltalið hækkar á margfeldnilíkanið betur við 

(Madsen, 2008). 

Hugtök sem mikið notuð eru í tímaraðagreiningu eru sjálffylgni (e. autocorrelation) og 

hlutsjálffylgni (e. partial autocorrelation). Sjálffylgni kallast fylgni milli gildis rt í tímaröð 

og fyrra gildis sömu tímaraðar rt-ℓ. Fylgnistuðullinn milli rt og rt-ℓ kallast töf-ℓ (e. lag-ℓ) 

sjálffylgni rt, táknuð sem ρℓ og skilgreind með formúlunni 

𝜌ℓ =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑡, 𝑟𝑡−ℓ)

√𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡)𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡−ℓ)
=

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑡, 𝑟𝑡−ℓ)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡)
 (3.2) 

fyrir sístætt ferli, þar sem eiginleikinn Var(rt) = Var(rt-ℓ) fyrir veikt sístæða tímaröð er 

notaður. Cov stendur fyrir samfylgni (e. covariance) og Var fyrir dreifni (e. variance). Veikt 

sístæð tímaröð hefur enga sjálffylgni ef og aðeins ef ρℓ = 0 fyrir öll ℓ > 0 (Tsay, 2010). 
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Hlutsjálffylgni er sjálffylgni milli gildis rt í tímaröð og fyrra gildis rt-ℓ eftir að búið er að 

draga frá áhrifin af gildum með styttri töf en ℓ. Hlutsjálffylgni milli rt og rt-ℓ er skilgreind 

sem 

𝛼ℓ =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑡, 𝑟𝑡−ℓ|𝑟𝑡−1, … , 𝑟𝑡−ℓ+1)

√𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡|𝑟𝑡−1, … , 𝑟𝑡−ℓ+1)𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡−ℓ|𝑟𝑡−1, … , 𝑟𝑡−ℓ+1)
 (3.3) 

Hægt er að nota Ljung-Box próf til að prófa hvort sjálffylgni sé til staðar í gögnunum. 

Núlltilgátan er þá að gögnin hafi óháða dreifingu, þ.e. að engin sjálffylgni sé til staðar í 

gögnunum, en gagntilgátan er sú að gögnin hafi ekki óháða dreifingu, þ.e. að sjálffylgni sé í 

gögnunum (Tsay, 2010). 

Til eru margar gerðir tímaraðalíkana en algengustu líkönin sem notast er við eru AR líkön, 

MA líkön og ARMA eða ARIMA líkön og verða þau útskýrð nánar í köflum 3.3.1 til 3.3.3. 

3.3.1 AR líkön 

Sjálfsaðhvarfslíkan (e. auto regressive model) eða AR(p) líkan má skrifa sem 

𝑟𝑡 = 𝜙0 + 𝜙1𝑟𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑟𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 (3.4) 

þar sem 𝑟𝑡 er tímaröðin á tíma t, p er heil jákvæð tala, 𝜙0, … , 𝜙𝑝 eru stikar líkansins og {𝑎𝑡} 

er hvítt suð (e. white noise) með meðaltal 0 og dreifni 𝜎𝑎
2. Hvítt suð er tímaröð sem er röð af 

óháðum og einsdreifðum hendingum með endanlegu meðaltali og dreifni. Hlutsjálffylgnifall 

(e. partial autocorrelation function, PACF) tímaraðar gefur vísbendingu um stig AR líkans 

en ef hlutsjálffylgnifallið verður núll eftir töf-p fylgir tímaröðin AR(p) líkani (Tsay, 2010). 

3.3.2 MA líkön 

MA(q) líkan (e. moving average model) er skilgreint með jöfnunni 

𝑟𝑡 = 𝑐0 + 𝑎𝑡 − θ1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 (3.5) 

þar sem 𝑟𝑡 er tímaröðin á tíma t, q er heil jákvæð tala, 𝑐0 er fasti, 𝜃1, … , 𝜃𝑞 eru stikar líkansins 

og {𝑎𝑡} er hvítt suð. Sjálffylgnifall (e. autocorrelation function, ACF) tímaraðar gefur 

vísbendingu um stig MA líkans. Ef  ρq ≠ 0 en ρℓ = 0 fyrir öll ℓ > q þá fylgir tímaröðin MA(q) 

líkani (Tsay, 2010). 

3.3.3 ARIMA líkön 

Oft getur verið erfitt að lýsa tímaröð með AR eða MA líkani nema hafa marga stika í 

líkaninu. ARMA(p,q) líkön sameina eiginleika AR(p) og MA(q) líkana og geta þannig 

haldið fjölda stika í lágmarki. ARMA(p,q) líkan má skrifa sem 

𝑟𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖𝑟𝑡−𝑖 + 𝑐0 + 𝑎𝑡 − ∑ 𝜃𝑖𝑎𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 (3.6) 
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þar sem stikar eru eins og áður voru skilgreindir. Önnur leið til að skrifa líkanið er með því 

að nota bakfærsluvirkjann (e. back-shift operator) B sem skilgreindur er þannig að 𝐵𝑝𝑟𝑡 =
𝑟𝑡−𝑝. Þá er ARMA(p,q) líkan skrifað sem 

(1 − 𝜙1𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝)𝑟𝑡 = 𝜙0 + 𝑐0 + (1 − 𝜃1𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐵𝑞)𝑎𝑡 (3.7) 

Tímaröð yt er sögð vera ARIMA(p,1,q) ferli ef röðin rt = yt - yt-1 fylgir sístæðu og 

andhverfanlegu ARMA(p,q) líkani. Röðin rt kallast fyrsta mismunaröð yt en oft er hægt að 

breyta ósístæðri tímaröð í sístæða með því að nota mismunaröð. Af sumum tímaröðum gæti 

þurft að taka mismunaröð oftar en einu sinni til að gera röðina sístæða. Önnur mismunaröð 

yt væri st = rt – rt-1 = yt – 2yt-1 + yt-2. Ef st fylgir ARMA(p,q) líkani þá fylgir yt ARIMA(p,2,q) 

líkani. ARIMA(p,d,q) líkan er því ARMA(p,q) líkan þar sem búið er að taka d mismunaraðir 

af upprunalegu tímaröðinni. 

Þegar árstíðasveiflur eða aðrar lotubundnar sveiflur eru til staðar í gögnum er hægt að bæta 

við árstíðabundnum þætti í líkanið sem byggir á því að í tímaröð með lotubundnum sveiflum 

með lotuna s þá er yt háð yt-s, yt-2s o.s.frv. Árstíðabundin mismunaröð fyrir tímaröð yt með 

lotu s er táknuð með △𝑠yt = yt – yt-s. Árstíðabundið ARIMA(p,d,q) líkan er táknað með 

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s þar sem p, d og q er eins og áður var skilgreint en P er stig 

árstíðabundins AR liðs, D er stig árstíðabundinnar mismunaraðar, Q er stig árstíðabundins 

MA liðs og s er lotan, þ.e. tíminn sem lotubundu sveiflurnar ná yfir (Tsay, 2010). Ef lotan 

er til dæmis 12 í mánaðarlegum gögnum þýðir það að sveiflan endurtekur sig á 12 mánaða 

fresti. ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s líkan má skrifa sem 

(1 − 𝜙1𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝)(1 − Φ1𝐵𝑠 − ⋯ − Φ𝑃𝐵𝑠×𝑃)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷𝑟𝑡 =

𝜙0 + (1 − 𝜃1𝐵 − ⋯ . −𝜃𝑞𝐵𝑞)(1 − Θ1Bs − ⋯ − ΘQBs×Q)𝑎𝑡 (3.8)
 

þar sem Φ er stuðull við árstíðabundna AR liði, Θ er stuðull við árstíðabundna MA liði og 

annað eins og áður var skilgreint. 

Hægt er að bæta inn skýribreytum í ARIMA líkön en mismunandi aðferðir er hægt að nota 

til þess. Í þessu verkefni voru ARIMA líkön smíðuð í tölfræðiforritinu R með skipuninni 

arima en þegar ytri skýribreytum (e. external regressors) er bætt inn það líkan er smíðað 

aðhvarfsgreiningarlíkan með ARIMA leifum. Árstíðabundið ARIMA líkan með ytri 

skýribreytu xt má þannig skrifa sem 

𝑟𝑡 = 𝛽𝑥𝑡 +
(1 − 𝜃1𝐵 − ⋯ . −𝜃𝑞𝐵𝑞)(1 − Θ1Bs − ⋯ − ΘQBs×Q)𝑎𝑡

(1 − 𝜙1𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝)(1 − Φ1𝐵𝑠 − ⋯ − Φ𝑃𝐵𝑠×𝑃)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷
 (3.9) 

þar sem xt er skýribreyta á tíma t og β er stuðull við skýribreytuna en annað eins og áður var 

skilgreint (Hyndman, 2010). 

Spá um framtíðarmælingar eru gerðar með skipuninni predict í R. Mata þarf skipunina með 

spálíkani, gildum fyrir ytri skýribreytur á spátímabilinu og hversu langt fram í tímann á að 

spá. 
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3.3.4 Höfuðþáttagreining 

Höfuðþáttagreining (e. principal component analysis) er aðferð sem oft er notuð til að vinna 

á einfaldari hátt með stór gagnasöfn með mörgum háðum breytum, með því að fækka víddum 

gagnasafnsins án þess að tapa of mikið af upplýsingum. Það er gert með því að finna í stað 

upprunalegu breytanna svokallaða höfuðþætti (e. principal components) sem ná að fanga 

eins stóran hluta af dreifninni í gögnunum og hægt er. 

Hver höfuðþáttur er línuleg samantekt af upprunalegu breytunum í gagnasafninu. Fyrsti 

höfuðþátturinn útskýrir mestu dreifnina í gögnunum, annar höfuðþátturinn er línulega 

óháður og hornréttur á þann fyrsta og útskýrir mest af þeirri dreifni sem eftir er, og svo koll 

af kolli. Höfuðþættirnir eru jafnmargir og upprunalegu breyturnar en yfirleitt geta fyrstu 

nokkrir höfuðþættirnir útskýrt stærstan hluta dreifninnar í gögnunum og því hægt að notast 

einungis við þá og fækka þannig víddum gagnasafnsins. 

Gefið ákveðið gagnasafn X af stærð n×p, þar sem hver breyta í X hefur verið miðjuð þannig 

meðaltalið er núll, þá er fyrsti höfuðþátturinn línulega samantektin 

𝑧𝑖1 = 𝜙11𝑥𝑖1 + 𝜙21𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝜙𝑝1𝑥𝑖𝑝 (3.10) 

sem hefur mestu dreifnina, með því skilyrði að ∑ 𝜙𝑗1
2 = 1𝑝

𝑗=1 . Stuðlarnir 𝜙11, … , 𝜙𝑝1 kallast 

hleðslur (e. loadings) fyrsta höfuðþáttarins sem saman mynda hleðsluvigurinn (e. loading 

vector) 𝜙1. Hleðsluvigur fyrsta höfuðþáttarins skilgreinir þá stefnu þar sem mestur 

breytileiki er í gögnunum. 𝑧11, … , 𝑧𝑛1 eru svokölluð stig (e. scores) fyrsta höfuðþáttarins 

(James, Witten, Hastie og Tibshirani, 2014). 

3.3.5 Samanburður líkana 

Til að bera saman líkön og finna besta líkanið er hægt að nota ýmsar mælistærðir. Í þessu 

verkefni eru líkön borin saman með AIC (Akaike‘s Information Criterion) og staðalskekkju 

(e. root-mean-square error, RMSE). AIC er algengur mælikvarði til að bera saman líkön þar 

sem miðað er að því að velja stig líkans þannig að AIC sé lágmarkað. AIC hækkar eftir því 

sem fjöldi stika eykst (Madsen, 2008). Í R er AIC reiknað með jöfnunni 

𝐴𝐼𝐶 = −2 ln(𝑠𝑒𝑛𝑛𝑖𝑙𝑒𝑖𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡) + 2(𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑎 í 𝑙í𝑘𝑎𝑛𝑖) (3.11) 

Staðalskekkja er skilgreind með jöfnunni 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1
 (3.12) 

þar sem n er fjöldi mælinga, 𝑦𝑖 er tímaröðin á tíma i og �̂�𝑖 eru spágildi (James, Witten, Hastie 

og Tibshirani, 2014). Því lægri sem staðalskekkjan er því betra. Við mat á gæði líkana er 

einnig litið til sjálffylgnifalls leifaliða og fjölda marktækra stika líkana.
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4 Komufjöldi á bráðamóttökur 

Í þessum kafla er farið yfir komufjölda á bráðamóttökunni í Fossvogi, bráðamóttöku barna, 

bráðaþjónustu geðdeildar og Hjartagátt þar sem sveiflur og mynstur í komufjölda eru greind. 

Einnig eru smíðuð tímaraðalíkön fyrir bráðamóttökuna í Fossvogi og bráðamóttöku barna, 

besta líkanið fundið og það notað til að gera tveggja ára spá. 

4.1 Bráðamóttakan í Fossvogi 

Í upphafi rannsóknartímabilsins var ársmeðaltal daglegs komufjölda á bráðamóttöku 

Landspítala í Fossvogi 147,7 en óx síðan jafnt og þétt þar til árið 2009 þegar skyndileg 

fækkun varð á komum. Engin skýring á þessari fækkun fékkst hjá Landspítalanum þegar 

eftir því var leitað. Stór kippur varð í komufjölda eftir 2009 og jókst ársmeðaltalið hratt upp 

í 198,6 árið 2012. Þessi skyndilega aukning í komufjölda útskýrist af breytingum sem urðu 

á spítalanum á þessum tíma þegar gönguvakt slysa- og bráðadeildar G2 var flutt upp á G3 

og bráðamóttaka 10D við Hringbraut og bráðamóttaka G2 í Fossvogi sameinuðust svo í eina 

stóra bráðadeild í Fossvogi. Fyrir sameiningu var meðalkomufjöldi á dag 159,3 en eftir 

sameiningu var hann 193,8. Fækkun á komum varð aftur 2013 en síðan þá hefur 

komufjöldinn aukist á ný og var hann kominn upp í 196,4 árið 2015. Ársmeðaltal daglegs 

komufjölda árin 2004-2015 má sjá á Mynd 4.1 og á Mynd 4.2 má sjá daglegan komufjölda 

á tímabilinu. 

 

Mynd 4.1 Ársmeðaltal daglegs komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi 2004-2015. 
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Mynd 4.2 Daglegur komufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvogi 2004-2015. 

Þegar komufjöldinn er skoðaður eftir mánuðum (Mynd 4.3) kemur í ljós að árstíðabundnar 

sveiflur eru í komufjöldanum. Hann er að jafnaði minnstur í upphafi og lok árs en mestur 

yfir sumartímann. Daglegur meðalkomufjöldi er hæstur í júní eða 186,4 en lægstur í janúar 

þegar koma að meðaltali 168,0 á dag. 

 

Mynd 4.3 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvogi eftir mánuðum. 

Einnig eru vikusveiflur til staðar (Mynd 4.4) en komufjöldinn er mestur á mánudögum, að 

meðaltali 193,5, en minnstur á laugardögum, að meðaltali 161,9. Á meðalmánudegi í 

júnímánuði koma 207,3 á bráðamóttökuna í Fossvogi en á meðallaugardegi í janúar koma 

154,7. 
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Mynd 4.4 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvogi eftir vikudögum. 

4.1.1 Árstíðasveiflur, línuleg aukning og þrepahækkun 

Árstíðasveiflur í komufjölda eru fyrirsjáanlegar lotubundnar sveiflur og því er hægt að smíða 

einfalt líkan til að ná sveiflunum. Ákveðið var að nota sínusfall til að líkja eftir 

árstíðasveiflunum. Búin var til breytan arstid_bmf sem á að lýsa árstíðasveiflum í 

komufjölda á deildinni með fallinu 

arstid_bmf = sin((𝑑𝑎𝑔𝑢𝑟_𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑠 − 50)2𝜋/365,25) (4.1) 

Hliðra þarf sínusbylgjunni um 50 daga til að hún passi við sveiflurnar í komufjöldanum. 

Ekki eru einungis árstíðasveiflur í tímaröðinni heldur má einnig sjá bæði þrepahækkun og 

línulega aukningu. Línulega aukningin skýrist af mannfjöldaaukningu en þrepahækkunin af 

sameiningu deilda. Til að leiðrétta fyrir þessu og til að finna stærðina á sveiflunum er smíðað 

línulegt líkan með komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi sem skýribreytu en 

svarbreyturnar arstid_bmf, mannfjöldi og sameining. Mannfjöldi miðast við 1. janúar ár 

hvert og er þá fjöldi allra íbúa landsins. Sameiningarbreytan tekur gildið 1 fyrir sameiningu 

og 0 eftir sameiningu. Líkanið gefur stuðla við hverja skýribreytu ásamt skurðpunkti. 

Sveiflunum (þ.e. árstíðasveiflum, línulegri aukningu og þrepahækkun) má lýsa með jöfnunni 

𝑠𝑣𝑒𝑖𝑓𝑙𝑢𝑟_𝑏𝑚𝑓 = 84,5 + 7,2×𝑎𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑_𝑏𝑚𝑓 + 0,0003×𝑚𝑎𝑛𝑛𝑓𝑗𝑜𝑙𝑑𝑖

−28,6×𝑠𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 (4.2)
 

Stuðlarnir eru allir marktækir (p<0,05) metið með t-prófi. Á Mynd 4.5 má sjá sveiflurnar 

teiknaðar upp við hlið daglegs komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi. 
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Mynd 4.5 Línulegt líkan (rautt) sem tekur tillit til árstíðasveifla, mannfjöldaaukningar og 

þrepahækkunar vegna sameiningar deilda mátað við komufjölda (svart) á 

bráðamóttökunni í Fossvogi. 

Línulegt líkan sem lýsir komufjöldanum á bráðamóttökuna í Fossvogi einungis með 

sveiflur_bmf sem skýribreytu hefur skýringarhlutfallið R2 = 0,4512, sem þýðir að 45,12% 

af breytileika í komufjölda á bráðamóttökunni í Fossvogi megi útskýra með breytingum á 

breytunni sveiflur_bmf. Ef vikudögum er bætt inn í líkanið verður skýringarhlutfallið R2 = 

0,5568, þ.e. 55,68% af breytileika í komufjölda á bráðamóttökunni í Fossvogi er útskýrður 

með breytingum á breytunni sveiflur_bmf en 44,32% breytileikans er óútskýrður. 

4.1.2 Tímaraðalíkön 

Smíðuð voru nokkur mismunandi tímaraðalíkön og þau að lokum borin saman til að finna 

besta líkanið. ACF og PACF föllin voru skoðuð myndrænt og út frá því voru stig líkana 

ákvörðuð. Til að bera saman líkönin var notast við staðalskekkju (RMSE) og AIC gildi. Til 

að byrja með var gögnunum skipt upp í tvo hluta, þjálfunargögn (e. training data) og 

prófunargögn (e. test data), þannig að prófunargögnin ná yfir síðustu tvö árin, þ.e. 2014 og 

2015. Þjálfunargögnin (árin 2004-2013) eru þannig notuð til að máta líkanið og svo er líkanið 

notað til að spá fyrir um næstu tvö ár (2014-2015) og spágildin borin saman við raunveruleg 

gildi til að sjá hversu vel líkanið spáði fyrir um komufjöldann. 

Fjögur bestu líkönin sem mátuð voru má sjá í Töflu 4.1. Líkönin eru öll með fyrstu 

mismunaröð þar sem komufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvogi er ósístæð tímaröð með mikla 

sjálffylgni. Þegar búið er að taka fyrstu mismunaröð lítur sjálffylgnifallið mun betur út en 

eftir stendur vikusveiflan í gögnunum sem kemur fram með marktækum gildum á töf 7, 14, 

21 o.s.frv. Til að losna við vikusveifluna þarf að bæta við árstíðabundnum þætti (e. seasonal 

component) með sjö daga lotu í líkanið og árstíðabundin mismunaröð tekin. Þar sem ARIMA 

skipunin í R nær ekki með góðu móti að vinna með tvöfalda árstíðasveiflu, þ.e. 365 daga og 

7 daga sveiflu, er breytan sveiflur_bmf sett sem ytri skýribreyta (e. external regressor) í 

líkanið en þannig má einnig gera spá fyrir framtíðarmælingar með góðum hætti. 

Fyrsta líkanið er ARIMA(6,1,1)(1,1,1)7 en það var valið vegna þess að fyrstu sex gildin eru 

marktæk á PACF grafinu og fyrsta gildið á ACF grafinu. Stuðlar við þriðja og fjórða AR lið 
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eru ekki marktækir og ekki heldur stuðull við sjötta AR lið. Líkanið nær hins vegar að losna 

við sjálffylgnina í gögnunum en engin marktæk gildi sjást á ACF grafi og Ljung-Box próf 

bendir einnig til þess að engin sjálffylgni sé í leifunum. 

Í öðru líkaninu var AR stigið lækkað til að fá alla stuðla marktæka en við það komu fram 

marktæk gildi á ACF grafinu og er því sjálffylgni í leifunum. 

Í þriðja líkaninu var stig MA liðar aukið í 6 þar sem marktækt gildi er á töf 6 á ACF grafi. 

Við það verða stuðlar við fjórða og fimmta MA lið ómarktækir en engin marktæk fylgi eru 

á ACF grafi. Ljung-Box próf bendir einnig til þess að engin sjálffylgni sé í leifunum. 

Í fjórða og síðasta líkaninu var prófað að fækka MA liðum í þrjá þar sem liðir fjögur og fimm 

voru ekki marktækir í líkaninu á undan. Við það komu hins vegar fram marktæk gildi á ACF 

grafinu og sjálffylgni í leifunum því til staðar. 

Tafla 4.1 Samanburður á ARIMA líkönum fyrir bráðamóttökuna í Fossvogi. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

ACF af 

leifum 

ARIMA(6,1,1)(1,1,1)7  16,13 30680,54 20,66 Allir nema 

AR3 og AR4 

Ekkert 

marktækt 

ARIMA(2,1,1)(1,1,1)7  16,20 30704,52 20,55 Allir 

marktækir 

Marktæk 

gildi á töf 5 

og 6 

ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 16,12 30675,36 20,59 Allir nema 

MA4 og 

MA5 

Ekkert 

marktækt 

ARIMA(2,1,3)(1,1,1)7 16,18 30697,63 20,66 Allir 

marktækir 

Marktæk 

gildi á töf 5 

og 6 

 

Þegar litið er til staðalskekkju, AIC, fjölda marktækra stuðla og ACF af leifum líkansins 

virðist þriðja líkanið, ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7, vera besta líkanið. Það hefur lægstu 

staðalskekkjuna, lægsta AIC gildið, með lægri staðalspáskekkjum, nær að losna við 

sjálffylgnina í gögnunum og hefur átta marktæka stuðla af tíu. 

Jafna líkansins er 

𝑟𝑡 = 1,04×𝑠𝑣𝑒𝑖𝑓𝑙𝑢𝑟_𝑏𝑚𝑓𝑡 + 
(1 + 1,88𝐵 + 1,31𝐵2 − 0,36𝐵3 − 0,03𝐵4 + 0,06𝐵5 − 0,09𝐵6)(1 − 0,99𝐵7)at 

(1 − 1,12𝐵 + 0,56𝐵2)(1 − 0,05𝐵7)(1 − 𝐵)(1 − 𝐵7) 
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þar sem sveiflur_bmft er breytan sveiflur_bmf á tímanum t og �̂�𝑎 = 16,13. 

4.1.3 Spá 

Til að spá fyrir um komufjölda árin 2014-2015 er besta líkanið úr kafla 4.1.2, líkan 3, notað 

og skipunin predict í R notuð til að spá 730 daga fram í tímann. Áfram er breytan 

sveiflur_bmf notuð sem ytri skýribreyta. Niðurstöðu 2 ára spáar má sjá á Mynd 4.6. 

Staðalskekkja spágildanna frá raunverulegum gildum er 20,59 eins og kom fram í Töflu 4.1. 

 

Mynd 4.6 ARIMA líkan (3) notað til að spá fyrir um komufjölda á bráðamóttökuna í 

Fossvogi 2014-2015. Komufjöldi (svart) borið saman við mátað líkan (rautt) og spágildi 

(blátt). 

4.2 Bráðamóttaka barna 

Komufjöldi á bráðamóttöku barna hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin, eins og sjá má á 

Mynd 4.7. Í upphafi rannsóknartímabilsins var ársmeðaltal daglegs komufjölda 25,7 en í lok 

tímabilsins var það komið upp í 40,8. Árið 2010 varð skyndileg fækkun á komufjölda en ein 

hugsanleg skýring á því er að inflúensan veturinn 2009-2010 kom fyrir áramótin og jók á 

fjöldann sem kom árið 2009 en fækkaði í staðinn komum árið 2010. Komufjöldinn náði sér 

síðan aftur á strik eftir það og hefur haldið áfram að aukast, fyrir utan smávægilega fækkun 

árið 2014. 
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Mynd 4.7 Ársmeðaltal daglegs komufjölda á bráðamóttöku barna 2004-2015. 

Árstíðabundnar sveiflur eru mjög áberandi á bráðamóttöku barna eins og sést vel þegar 

daglegur komufjöldi er skoðaður á Mynd 4.8. 

 

Mynd 4.8 Daglegur komufjöldi á bráðamóttöku barna árin 2004-2015. 

Þegar komufjöldinn er skoðaður eftir mánuðum (Mynd 4.9) sést að hann nær hámarki í 

febrúar en er lægstur yfir hásumarið, í júlí og ágúst. Meðalkomufjöldi á dag í febrúar er 43,4 

en 23,3 í ágúst.  
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Mynd 4.9 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttöku barna eftir mánuðum. 

Ef komufjöldi er skoðaður eftir vikudögum (Mynd 4.10) sést að færri koma á bráðamóttöku 

barna um helgar en á virkum dögum. Minnstur er komufjöldinn á laugardögum eða 28,7 að 

meðaltali en mestur á mánudögum eða að meðaltali 36,8. Á meðallaugardegi í ágústmánuði 

er komufjöldinn á bráðamóttöku barna 19,9 en á meðalmánudegi í febrúar er komufjöldinn 

47,2 börn. 

 

Mynd 4.10 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttöku barna eftir vikudögum. 

4.2.1 Árstíðasveiflur og línuleg aukning 

Árstíðasveiflurnar eru mjög reglulegar og því hægt að lýsa þeim með kósínusbylgju. Búin 

var til breytan arstid_bmb sem lýsir árstíðasveiflum í komufjölda á bráðamóttöku barna með 

kósínusfalli 

𝑎𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑_𝑏𝑚𝑏 = cos((𝑑𝑎𝑔𝑢𝑟_𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑠 − 40)2𝜋/365,25) (4.3) 
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Hliðra þurfti bylgjunni til um 40 daga til að hún passaði við árstíðasveiflurnar. Til að meta 

stærð sveiflanna er smíðað línulegt líkan með komufjölda á bráðamóttöku barna sem 

svarbreytu og skýribreyturnar arstid_bmb og mannfjöldi, til að leiðrétta fyrir línulegri 

aukningu vegna mannfjöldaaukningar. Línulega líkanið verður 

𝑠𝑣𝑒𝑖𝑓𝑙𝑢𝑟_𝑏𝑚𝑏 = −65,4 + 8,2× arstid_bmb +0,0003×𝑚𝑎𝑛𝑛𝑓𝑗𝑜𝑙𝑑𝑖  (4.4) 

Stuðlarnir eru allir marktækir (p<0,05) metið með t-prófi. Á Mynd 4.11 sjást sveiflurnar 

teiknaðar upp við hlið daglegs komufjölda á bráðamóttöku Barnaspítalans. 

 

Mynd 4.11 Línulegt líkan (rautt) sem tekur tillit til árstíðasveifla og mannfjöldaaukningar 

mátað við komufjölda (svart) á bráðamóttöku barna. 

Línulegt líkan sem lýsir komufjöldanum á bráðamóttöku barna einungis með breytunni  

sveiflur_bmb sem skýribreytu hefur skýringarhlutfallið R2=0,4437. 44,37% af breytileika í 

komufjölda á bráðamóttöku barna má því útskýra með breytileika í breytunni sveiflur_bmb. 

Ef vikudögum er bætt við í líkanið sem skýribreyta verður skýringarhlutfallið R2=0,4971.  

4.2.2 Tímaraðalíkan 

Líkt og gert var við komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi voru smíðuð nokkur 

mismunandi tímaraðalíkön og þau að lokum borin saman til að finna besta líkanið. Fjögur 

bestu líkönin má sjá í Töflu 4.2. Stig líkana var metið út frá ACF og PACF gröfum. Til að 

bera saman líkönin var notast við staðalskekkju (RMSE) og AIC. Líkt og áður var gögnunum 

skipt upp í þjálfunargögn og prófunargögn og þjálfunargögnin notuð til að máta líkan og spá 

fyrir um komufjölda síðustu tvö árin og prófunargögn borin saman við spágildin. 

Líkönin eru öll með fyrstu mismunaröð þar sem komufjöldi á bráðamóttöku barna er ósístæð 

tímaröð með mikla sjálffylgni. Þegar búið er að taka fyrstu mismunaröð lítur sjálffylgnifallið 

mun betur út en eftir stendur vikusveifla í gögnunum sem kemur fram með marktækum 

gildum á ACF grafi á töf 7, 14, 21 o.s.frv. Til að losna við vikusveifluna þarf að bæta við 

árstíðabundnum þætti (e. seasonal component) með sjö daga lotu í líkanið og sjö daga 

mismunaröð. Auk þess er breytan sveiflur_bmb sett sem ytri skýribreyta í líkanið til að taka 

inn árstíðasveiflurnar. 
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Fyrsta líkanið er ARIMA(6,1,1)(1,1,1)7 en það var valið vegna þess að fyrstu sex gildin á 

PACF grafinu eru marktæk og fyrsta gildið á ACF grafinu. Allir stuðlar líkansins eru 

marktækir nema stuðullinn við MA liðinn. Engin sjálffylgni er eftir í gögnunum samkvæmt 

Ljung-Box prófi. 

Í næsta líkani var ákveðið að taka út MA liðinn, ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7. Við það hækkaði 

staðalskekkjan og AIC gildið lítillega en staðalskekkja spágildanna lækkaði. Allir stuðlar 

eru marktækir í þessu líkani. Ljung-Box próf bendir til þess að engin sjálffylgni sé í 

leifunum. 

Næst var prófað líkan einungis með einum MA lið vegna þess að fyrsta gildið á ACF grafinu 

er marktækt og síðan ekki annað gildi marktækt fyrr en á töf 6. Staðalskekkja og AIC gildi 

lækka en staðalskekkja spágildanna hækkar. Árstíðabundni AR-liðurinn er ekki marktækur. 

Fjórða líkanið sem mátað var er ARIMA(1,1,1)(1,0,1)7 en þar var AR lið bætt við en sjö 

daga mismunaröðin tekin út. Við það hækkuðu staðalskekkjan og AIC gildið en 

staðalskekkja spágildisins lækkaði. Ljung-Box próf á leifum líkansins bendir til engrar 

sjálffylgni.  

Tafla 4.2 Samanburður á ARIMA líkönum fyrir bráðamóttöku barna. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

ACF af 

leifum 

ARIMA(6,1,1)(1,1,1)7 6,48 24038,11 9,08 Allir nema MA1 

marktækir 

Marktækt 

gildi á töf 9 

ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7 6,48 24038,31 8,98 Allir marktækir Marktækt 

gildi á töf 9 

ARIMA(0,1,1)(1,1,1)7 6,47 24024,15 9,13 Allir marktækir 

nema 

árstíðabundni AR1 

liðurinn 

Marktækt 

gildi á töf 9 

ARIMA(1,1,1)(1,0,1)7 6,49 24060,23 8,96 Allir marktækir Marktækt 

gildi á töf 9 

 

Líkan nr. 3 hefur minnstu staðalskekkjuna og lægsta AIC gildið en hefur einn ómarktækan 

stuðul af þremur. Líkan nr. 1 hefur næst minnstu staðalskekkju og AIC gildi en hefur einn 

ómarktækan stuðul. Líkan nr. 2 hefur alla stuðla marktæka og tiltölulega lág gildi á 

staðalskekkju, AIC og staðalspáskekkju. Líkan nr. 2, ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7, er því besta 

líkanið. 
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Jafna líkansins er 

𝑟𝑡 = 0,82×𝑠𝑣𝑒𝑖𝑓𝑙𝑢𝑟_𝑏𝑚𝑏𝑡 + 
(1 − 1,00𝐵7)at 

(1 + 0,80𝐵 + 0,68𝐵2 + 0,57𝐵3 + 0,48𝐵40,40𝐵5 + 0,34𝐵6)(1 + 0,25𝐵7)(1 − 𝐵)(1 − 𝐵7) 
 

þar sem sveiflur_bmbt er gildi breytunnar sveiflur_bmb á tíma t og �̂�𝑎 = 6,48. 

4.2.3 Spá 

Til að spá fyrir um komufjölda á bráðamóttöku barna árin 2014-2015 er besta líkanið úr 

kafla 4.2.2 valið og skipunin predict í R notuð til að spá 730 daga fram í tímann. Áfram er 

breytan sveiflur_bmb notuð sem ytri skýribreyta. Niðurstöðu tveggja ára spáarinnar má sjá 

á Mynd 4.12.  

 

Mynd 4.12 ARIMA líkan (2) notað til að spá fyrir um komufjölda á bráðamóttöku barna 

2014-2015. Komufjöldi (svart) borið saman við mátað líkan (rautt) og spágildi (blátt). 

Spágildin eru almennt aðeins hærri en raunverulegu gildin. Staðalskekkja spágildanna er 

8,98. 

4.3 Hjartagátt 

Hjartagátt opnaði ekki fyrr en 13. apríl 2010 svo gögnin ná einungis yfir tímabilið 13. apríl 

2010 – 31. desember 2015. Árið 2010 var ársmeðaltal daglegs komufjölda á Hjartagátt 14,7 

en árið 2015 var ársmeðaltalið komið upp í 21,1. Á Mynd 4.13 má sjá hvernig komufjöldinn 

breyttist eftir árum frá 2010-2015 og daglegan komufjölda má sjá á Mynd 4.14. 
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Komufjöldinn jókst alltaf á milli ára fyrir utan smávægilega fækkun sem varð milli 2014 og 

2015.  

 

Mynd 4.13 Ársmeðaltal daglegs komufjölda á Hjartagátt 2010-2015. 

 

Mynd 4.14 Daglegur komufjöldi á Hjartagátt 2010-2015. 

Þegar komufjöldinn er skoðaður eftir mánuðum (Mynd 4.15) sést að lítill munur er á 

komufjölda milli mánaða og því litlar sem engar árstíðasveiflur til staðar.  
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Mynd 4.15 Daglegur meðalkomufjöldi á Hjartagátt eftir mánuðum. 

Mikill munur er þó á komufjölda eftir því hvort um helgi eða virkan dag er að ræða (Mynd 

4.16) en ástæðan fyrir því er að opnunartíminn á Hjartagátt var á þessu tímabili frá kl. 8 á 

mánudagsmorgni til kl. 20 á föstudagskvöldi. Engin sérstök helgaropnun var en ítrekað þurfti 

þó að opna deildina um helgar vegna mikils álags. 

 

Mynd 4.16 Daglegur meðalkomufjöldi á Hjartagátt eftir vikudögum. 

4.4 Bráðamóttaka geðsviðs 

Öfugt við aðrar deildir bráðamóttökunnar hefur komum á bráðamóttöku geðsviðs fækkað á 

rannsóknartímabilinu. Ársmeðaltal daglegs komufjölda var 21,4 árið 2004 en var komið 

niður í 14,7 árið 2015. Komufjöldinn hefur þó sveiflast til, eins og sést á Mynd 4.17, og 

lágpunkti var náð árið 2011 þegar meðaltalið var 12,7 á dag. Síðan þá hefur komufjöldinn 

aukist aðeins fram til 2015. Þann 1. apríl 2010 styttist opnunartíminn verulega, en hann fór 

úr því að vera frá 8:00-23:00 á virkum dögum og 13:00-21:00 um helgar í það að vera 12:00-
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19:00 á virkum dögum og 13:00-17:00 um helgar. Fyrir 2010 var meðalfjöldi koma á dag 

19,5 en frá 2010 til 2015 var meðalkomufjöldinn 14,0 á dag. 

 

Mynd 4.17 Ársmeðaltal daglegs komufjölda á bráðamóttöku geðdeildar 2004-2015. 

Á Mynd 4.18 má sjá daglegan komufjölda á tímabilinu en þar virðast ekki vera miklar 

árstíðasveiflur til staðar. 

 

Mynd 4.18 Daglegur komufjöldi á bráðamóttöku geðsviðs 2004-2015. 

Þegar komufjöldi á bráðamóttöku geðsviðs er skoðaður nánar eftir mánuðum (Mynd 4.19) 

sést að lítill sem enginn munur er á komufjölda milli mánaða. 
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Mynd 4.19 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttöku geðsviðs eftir mánuðum. 

Þegar komufjöldinn er skoðaður eftir vikudögum (Mynd 4.20) kemur í ljós að mun færri 

koma um helgar en á virkum dögum. Stór hluti af útskýringunni á því er að styttri 

opnunartími er um helgar eins og áður kom fram. 

 

Mynd 4.20 Daglegur meðalkomufjöldi á bráðamóttöku geðsviðs eftir vikudögum. 
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4.5 Allar deildir 

Komufjöldi á bráðamóttökuna í Fossvogi er mun meiri en á aðrar bráðamóttökur 

Landspítalans. Þegar komufjöldi á allar deildir er settur saman verður því bráðamóttakan í 

Fossvogi ráðandi og hafa hinar deildirnar lítil áhrif á heildarútkomuna, líkt og sést á Mynd 

4.21-Mynd 4.24. 

 

 

Mynd 4.21 Ársmeðaltal daglegs komufjölda á bráðamóttöku eftir deildum, 2004-2015. 
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Mynd 4.22 Daglegur komufjöldi á allar deildir bráðamóttökunnar 2004-2015. 

 

Mynd 4.23 Daglegur meðalkomufjöldi á allar deildir bráðamóttökunnar eftir mánuðum. 
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Mynd 4.24 Daglegur meðalkomufjöldi á allar deildir bráðamóttökunnar eftir vikudögum. 
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5 Veður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær veðurbreytur sem eru til skoðunar í þessu verkefni, þær 

skoðaðar hver fyrir sig og loks er nokkrum þeirra bætt inn í tímaraðalíkan til að kanna hvort 

þær hafi áhrif á spágæði líkansins. Samantekt á helstu veðurbreytum er í Töflu 5.1. 

Tafla 5.1 Samantekt veðurbreyta fyrir höfuðborgarsvæðið 2004-2015. 

Veðurbreyta Spönn Meðaltal ± staðalfrávik 

Meðalhiti [°C] -10,8 – 20,1 5,4 ± 5,0 

Úrkoma [mm] 0,00 – 54,6 2,4 ± 4,2 

Meðalvindhraði [m/s] 0,20 – 14,6 4,0 ± 2,1 

Snjódýpt [cm] 0,00 – 44,0 1,2 ± 4,0 

Sólskinsstundir [klst] 0,00 – 18,3 4,0 ± 4,6 

Meðalskýjahula [áttunduhlutar] 0,10 – 8,00 5,8 ± 1,8 

 

5.1 Hitastig 

Gögn frá Veðurstofu Íslands innihéldu þrenns konar hitastigsbreytur, meðalhitastig yfir 

daginn og hæsta og lægsta hitastig sem mælist yfir daginn. 

Hitastig á höfuðborgarsvæðinu er mjög árstíðabundið. Eins og sjá má á Mynd 5.1 sveiflast 

meðalhitinn aðallega á milli -5°C og 15°C. Lægsta hitastig sem mældist á 

rannsóknartímabilinu var -15,1°C en það hæsta 25,7°C. 

Kaldasti dagurinn á tímabilinu var föstudaginn 1. febrúar 2008 en meðalhitastig þann dag 

mældist -10,8°C. Hæsta hitastig sem mældist þann daginn var -6,7°C og lægsta hitastig  

-12,0°C. Þennan dag komu 163 á bráðamóttökuna í Fossvogi, 39 á bráðamóttöku barna og 

23 á bráðamóttöku geðdeildar, samtals 225 komur á allar deildir.  

Heitasti dagurinn á tímabilinu var miðvikudaginn 11. ágúst 2004 þegar meðalhitinn mældist 

20,1°C. Hitinn mældist hæst 24,8°C þann daginn og lægst 15,4°C. Þennan dag komu 160 á 

bráðamóttökuna í Fossvogi, 20 á bráðamóttöku barna og 20 á bráðamóttöku geðdeildar, 

samtals 200 komur á allar deildir.  
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Meðalhitinn yfir allt tímabilið var 5,4°C og meðalkomufjöldi á dag 175,9 á bráðamóttökunni 

í Fossvogi, 33,2 á bráðamóttöku barna, 16,7 á bráðamóttöku geðdeildar og 19,0 á Hjartagátt, 

eða að meðaltali 232,2 á allar deildir.  

 

Mynd 5.1 Daglegur meðalhiti á höfuðborgarsvæðinu 2004-2015. 

Meðalhitastigi var skipt upp í sex flokka og komufjöldi á allar deildir bráðamóttöku skoðaður 

í hverjum flokki, sjá Mynd 5.2. Komufjöldinn er að jafnaði mestur þegar meðalhitastig yfir 

daginn er á bilinu -1 til 14°C en aðeins minni á heitustu og köldustu dögunum. 

 

Mynd 5.2 Komufjöldi á allar deildir bráðamóttöku eftir hitaflokkum. 
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5.1.1 Árstíðasveiflur í hita 

Þar sem miklar árstíðasveiflur eru í hita þarf að leiðrétta fyrir þeim áður en breytan er sett 

inn í tímaraðalíkan. Því er breytan arstid_hiti búin til en hún á að líkja eftir árstíðasveiflum í 

hitastigi með sínusfalli 

𝑎𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑_ℎ𝑖𝑡𝑖 = sin((𝑑𝑎𝑔𝑢𝑟_𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑠 − 110) ∗ 2𝜋/365,25) (5.1) 

Hliðra þurfti bylgjunni til um 110 daga til að hún passaði við árstíðasveiflurnar, en hliðrunin 

var metin sjónrænt. Breytan er síðan sett sem skýribreyta inn í línulegt líkan með hitastig 

sem svarbreytu. Líkanið verður 

𝑠𝑣𝑒𝑖𝑓𝑙𝑢𝑟_ℎ𝑖𝑡𝑖 = 5,4 + 5,7 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑_ℎ𝑖𝑡𝑖 (5.2) 

og eins og sjá má á Mynd 5.3 hér að neðan nær breytan sveiflur_hiti að líkja nokkuð vel eftir 

sveiflum í hita. Leifarnar úr línulega líkaninu eru síðan notaðar í stað upprunlegu 

hitastigsbreytunnar. 

 

Mynd 5.3 Árstíðasveiflur í hita metnar með sínusbylgju (rautt) samanborið við 

raunverulegt hitastig (svart) 2004-2015. 

Línulegt líkan með hitastig sem svarbreytu og sveiflur_hiti sem skýribreytu hefur 

skýringarhlutfallið R2=0,6515, þ.e. 65,15% af breytileika í hitastigi má rekja til 

árstíðasveifla. 

5.2 Vindhraði 

Þrenns konar vindhraðabreytur voru í gögnum frá Veðurstofunni. Meðalvindhraði yfir 

sólarhringinn, mesti meðalvindhraði sem mælist á 10 mínútna tímabili yfir daginn og mesta 

vindhviða sem mælist yfir daginn. Daglegan meðalvindhraða á rannsóknartímabilinu má sjá 

á Mynd 5.4. 
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Lægsti meðalvindhraði sem mælist yfir tímabilið er 0,2 m/s og sá hæsti er 14,6 m/s.  

Meðalvindhraði yfir allt tímabilið er 4,0 m/s, neðra fjórðungsmark 2,5 m/s og efra 

fjórðungsmark 5,2 m/s.  

Mesti 10 mínútna vindhraði sem mælist á tímabilinu er 25,2 m/s og sá lægsti 1,5 m/s. Mesta 

vindhviða sem mældist á tímabilinu er 40,0 m/s en þann dag var meðalvindhraðinn þó 

einungis 5,1 m/s. 

Miðvikudaginn 10. mars 2004 var mesti meðalvindhraðinn á tímabilinu, 14,6 m/s. Þann dag 

komu 149 á bráðamóttökuna í Fossvogi, 34 á bráðamóttöku barna og 23 á bráðamóttöku 

geðdeildar, samtals 206 komur á allar deildir. 

 

Mynd 5.4 Daglegur meðalvindhraði á höfuðborgarsvæðinu 2004-2015. 

Vindhraða var skipt upp í 5 flokka og komufjöldinn í hverjum flokki fyrir sig skoðaður.  

Mynd 5.5 sýnir að komufjöldi á bráðamóttökur minnkar eftir því sem vindhraði eykst. 
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Mynd 5.5 Komufjöldi á allar deildir bráðamóttöku eftir vindhraðaflokkum. 

5.3 Úrkoma 

Á rannsóknartímabilinu var heildarúrkoma á dag á bilinu 0 mm upp í 54,6 mm. Meðaltalið 

var 3,3 mm, neðra fjórðungsmark 0,2 mm og efra fjórðungsmark 4,6 mm. Dreifingu úrkomu 

yfir tímabilið má sjá á Mynd 5.6. 

Mesta úrkoman á tímabilinu var laugardaginn 29. desember 2012 þegar úrkoma var 54,6 mm 

af snjó. Þann dag komu 187 á bráðamóttökuna í Fossvogi, 50 á bráðamóttöku barna og 9 á 

bráðamóttöku geðdeildar, í heildina 246 komur. 
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Mynd 5.6 Dagleg úrkoma á höfuðborgarsvæðinu 2004-2015. 

Þegar úrkoman er skoðuð eftir flokkum í sambandi við komufjölda á bráðamóttökur (Mynd 

5.7) má sjá að meðalfjöldi koma helst nokkuð jafn sama hve mikil úrkoman er. Breytileikinn 

er þó meiri eftir því sem úrkoman er minni. 

 

Mynd 5.7 Komufjöldi á allar deildir eftir úrkomuflokkum. 

5.4 Sólskinsstundir 

Breytan sólskinsstundir mælir heildarfjölda klukkustunda á sólarhring sem sólin skín. Yfir 

rannsóknartímabilið var meðalfjöldi sólskinsstunda á dag 4,0 klst. Lægst tók breytan gildið 

0 en það var nokkuð algengt. Á þjóðhátíðardaginn 17. júní árið 2004 var hámarksfjöldi 

sólskinsstunda á tímabilinu eða 18,3 klst. Þann dag komu 128 á bráðamóttökuna í Fossvogi, 

21 á bráðamóttöku barna, og 10 á bráðamóttöku geðdeildar, eða í heildina 159 komur, sem 
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er langt undir meðaltalinu 232,2. Á Mynd 5.8 má sjá hvernig dreifing sólskinsstunda er yfir 

tímabilið. 

 

Mynd 5.8 Daglegar sólskinsstundir á höfuðborgarsvæðinu 2004-2015. 

Þegar sólskinsstundum er skipt upp í flokka (Mynd 5.9) sést að lítill munur er á komufjölda 

milli flokka en aðeins fleiri komur eru þegar sólskinsstundir eru á bilinu 10-15 eða 15-20 

klst. samanborið við hina flokkana. 

 

Mynd 5.9 Komufjöldi á allar deildir eftir sólskinsstundaflokkum. 

5.5 Snjódýpt 

Á rannsóknartímabilinu var snjódýpt á bilinu 0 til 44 cm. Meðaltalið var 1,19 cm en 

miðgildið 0 cm. Mesta snjódýptin var föstudaginn 4. desember 2015 en þann dag komu 197 

á bráðamóttökuna í Fossvogi, 43 á bráðamóttöku barna, 10 á Hjartagátt og 18 á 
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bráðamóttöku geðdeildar, eða samtals 268 komur sem er talsvert yfir meðaltalinu 232,2. 

Daglega snjódýpt á höfuðborgarsvæðinu frá 2004-2015 má sjá á Mynd 5.10. 

 

Mynd 5.10 Snjódýpt á höfuðborgarsvæðinu, 2004-2015. 

Þegar snjódýpt er skipt upp í fimm flokka og komufjöldinn í hverjum flokki fyrir sig 

skoðaður sést að komufjöldinn er nokkuð jafn eftir flokkum en meðaltalið er þó aðeins 

hærra þegar snjódýpt er á bilinu 12-16 cm (Mynd 5.11). 

 

Mynd 5.11 Komufjöldi á allar deildir bráðamóttökunnar eftir snjódýptarflokkum. 

5.6 Skýjahula 

Skýjahula er mæld í áttunduhlutum, þ.e. hún tekur gildi á bilinu 0 upp í 8. Gildið 0 táknar að 

ekki eitt einasta ský er sjáanlegt á himni en um leið og ský er sjáanlegt tekur hún gildið 1. Á 

sama hátt táknar gildið 8 að ekki ein einasta glufa sést á himninum en um leið og gat kemur 
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á skýjahuluna verður gildið 7. Á rannsóknartímabilinu var dagleg meðalskýjahula á bilinu 

0,10 til 8, meðaltalið var 5,77 en miðgildið var 6,20. Daglega meðalskýjahulu á 

höfuðborgarsvæðinu á rannsóknartímabilinu má sjá á Mynd 5.12. Skýjahulu var skipt upp í 

fjóra flokka og komufjöldinn skoðaður í hverjum flokki fyrir sig, eins og sjá má á Mynd 

5.13. Ekki er mikill munur á komufjölda eftir flokkum. 

 

Mynd 5.12 Dagleg meðalskýjahula á höfuðborgarsvæðinu, 2004-2015. 

 

Mynd 5.13 Komufjöldi á allar deildir bráðamóttökunnar eftir skýjahuluflokkum. 

5.7 Tímaraðalíkön með veðurbreytum 

Í kafla 4 voru smíðuð tímaraðalíkön til að máta við komufjölda. Besta líkanið á hverri deild 

verður hér skoðað nánar og athugað hvaða áhrif það hefur á spágæði líkans að bæta við 
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veðurbreytum. Þær veðurbreytur sem verða skoðaðar eru meðalhitastig, úrkoma, 

meðalvindhraði og skýjahula. 

Taka þarf tillit til þess að miklar árstíðasveiflur eru til staðar bæði í hitastigi og komufjölda 

og því mikil fylgni milli þessara breyta. Ef ekki er leiðrétt fyrir árstíðasveiflum í hitastigi 

fæst alltaf samband á milli hitastigs og komufjölda vegna árstíðasveiflanna. Því var leiðrétt 

fyrir árstíðasveiflum í hitastigi í línulegu líkani með breytunni sveiflur_hiti sem skýribreytu 

og leifarnar úr því líkani settar í ARIMA líkan sem hitastigsbreytan. 

5.7.1 Bráðamóttakan í Fossvogi 

Líkanið ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 verður nú notað til að lýsa komufjölda á bráðamóttökunni í 

Fossvogi og veðurbreytum bætt inn í líkanið einni í einu og kannað hvaða áhrif það hefur á 

gæði líkansins. Niðurstöðurnar má sjá í Töflu 5.2. 

Tafla 5.2 Samanburður á ARIMA likönum með veðurbreytum og komufjölda á 

bráðamóttökuna í Fossvogi. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

Stuðull við 

veðurbreytur 

ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 16,12 30675,36 20,59 Allir nema 

MA4 og MA5 

 

- með meðalhitistigi 

(leiðréttu) 

16,11 30672,60 20,41 Allir nema 

MA4 og MA5 

0,2489 

- með úrkomu 16,09 30663,92 20,61 Allir nema 

MA4 og MA5 

-0,2163 

- með meðalvindhraða 15,96 30605,03 20,06 Allir nema 

MA4 og MA5 

-1,2037 

- með skýjahulu 16,05 30649,44 20,58 Allir nema 

MA4 og MA5 

-0,8459 

 

Staðalskekkjan lækkar í öllum tilfellum við að bæta inn veðurbreytu í líkanið og spáskekkjan 

lækkar í öllum tilfellum nema þegar úrkomu er bætt við. Stuðlar við veðurbreytur eru allir 

marktækir. Stuðull við hitastig er jákvæður, sem bendir til þess að komufjöldi aukist með 

hækkandi hitastigi, en aðrir stuðlar neikvæðir sem bendir til neikvæðs sambands á milli 

þeirra og komufjölda. 
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5.7.2 Bráðamóttaka barna 

Líkanið ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7 verður nú notað til að lýsa komufjölda á bráðamóttöku barna 

og veðurbreytum bætt inn í líkanið einni í einu til að sjá hvaða áhrif það hefur á gæði 

líkansins. Niðurstöðurnar má sjá í Töflu 5.3. 

Tafla 5.3 Samanburður á ARIMA líkönum með veðurbreytum og komufjölda á 

bráðamóttöku barna. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

Stuðull við 

veður-

breytur 

ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7 6,48 24038,31 8,98 Allir marktækir  

- með meðalhitastigi 

(leiðréttu) 

6,46 24019,63 9,06 Allir marktækir 0,1808 

- með úrkomu 6,48 24038,13 9,09 Allir marktækir -0,0102 

- með meðalvindhraða 6,47 24029,83 9,14 Allir marktækir -0,1604 

- með skýjahulu 6,48 24037,90 9,07 Allir marktækir 

nema skýjahula 

-0,0383 

(ómarktækur) 

 

Staðalskekkjan lækkar lítið sem ekkert við að bæta inn veðurbreytum og spáskekkjan eykst 

í öllum tilfellum. Stuðlar við veðurbreytur eru allir marktækir nema stuðull við skýjahulu. 

Formerki stuðla við veðurbreytur eru þau sömu og á bráðamóttökunni í Fossvogi. 

5.8 Höfuðþáttagreining 

Veðurbreyturnar eru margar hverjar háðar innbyrðis auk þess sem einhverjar þeirra hafa 

líklega samverkandi áhrif. Hugmyndin er því að finna samsetningu á veðurbreytum, þ.e. 

ákveðnar veðurgerðir, sem hægt er að nota í stað þess að skoða veðurbreyturnar einungis 

hverja fyrir sig en það má til dæmis gera með höfuðþáttagreiningu. 

Í stað þess að nota allar veðurbreyturnar er höfuðþáttagreiningu beitt á gagnasafnið til að 

finna nokkra höfuðþætti sem útskýra stærstan hluta af dreifninni í gögnunum. Áður en 

höfuðþáttagreiningin er framkvæmd eru allar breyturnar miðjaðar þannig þær hafi 

meðaltalið núll. Þar sem breyturnar eru mældar í mismunandi einingum er einnig 

nauðsynlegt að skala þær þannig þær hafi staðalfrávikið einn. 

Höfuðþáttagreining var til að byrja með gerð á öllum samfelldu veðurbreytunum. Þá kom í 

ljós að allar breyturnar sem mæla vind hegða sér nánast eins og einnig allar breyturnar sem 

mæla hitastig. Því var ákveðið að halda bara eftir einni breytu fyrir vindinn og einni fyrir 
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hitastigið, meðalvindhraða og meðalhitastigi. Eftir standa þá breyturnar meðalhitastig, 

úrkoma, meðalvindhraði, meðalskýjahula, sólskinsstundir og snjódýpt. 

5.8.1 Hlutfall dreifni útskýrt 

Til að komast að því hve mikið af upplýsingum úr gögnunum er tapað með því að varpa 

þeim yfir á höfuðþættina er hlutfall útskýrðrar dreifni í hverjum höfuðþætti skoðað. 

Hlutföllin má sjá í Töflu 5.4. 

Tafla 5.4 Hlutfall dreifni útskýrt með höfuðþáttum. 

Höfuðþáttur 1 2 3 4 5 6 

Hlutfall dreifni 

útskýrt 

36,6% 20,1% 13,3% 12,2% 11,3% 6,5% 

 

Uppsafnað 

hlutfall dreifni 

útskýrt 

36,6% 56,7% 70,1% 82,2% 93,5% 100% 

 

5.8.2 Hverju lýsa höfuðþættirnir? 

Túlkun á höfuðþáttunum byggist á því að finna hvaða breytur hafa mesta fylgni við hvern 

höfuðþátt, þ.e. hvaða stök í hleðsluvigrinum hafa hátt tölugildi. Það er þó huglægt mat hvað 

telst vera mikil fylgni en hér verður einblínt á fylgni yfir 0,4. Út frá hleðsluvigrunum má lesa 

hvers konar veðri hver og einn höfuðþáttur lýsir. Hleðsluvigrana 𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙6 má sjá í Töflu 

5.5. 

Tafla 5.5 Hleðsluvigrar höfuðþáttanna. 

Höfuðþáttur 1 2 3 4 5 6 

Hitastig 0,426 -0,422 0,007 -0,403 -0,534 -0,440 

Úrkoma 0,446 -0,020 0,333 -0,393 0,729 -0,068 

Vindur 0,415 -0,130 0,437 0,777 -0,049 -0,118 

Skýjahula 0,563 0,078 -0,223 -0,059 -0,201 0,764 

Sólskin -0,361 -0,507 0,605 -0,172 -0,120 0,449 

Snjódýpt 0,021 0,736 0,531 -0,216 -0,357 -0,046 
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Fyrsti höfuðþátturinn hefur mikla fylgni við fjórar upphaflegu breytanna; skýjahulu, 

úrkomu, hitastig og vind. Einnig er nokkur fylgni við sólskinsstundir en mjög lítil við 

snjódýpt. Fyrsti höfuðþátturinn hækkar því þegar gildi skýjahulu, úrkomu, hitastigs og vinds 

hækkar. Aftur á móti þegar sólskinsstundum fjölgar þá lækkar fyrsti höfuðþátturinn. Þeir 

dagar sem skora hátt á fyrsta höfuðþættinum hafa því fyrst og fremst mikla skýjahulu en 

einnig mikla úrkomu, hátt hitastig og mikinn vindhraða en fáar sólskinsstundir. Snjódýptin 

hefur lítið sem ekkert að segja. Veðurgerðinni er því best lýst sem rok og rigning. 

Annar höfuðþáttur eykst með aukinni snjódýpt, fækkandi sólskinsstundum og lækkandi 

hitastigi. Þeir dagar sem skora hátt á öðrum höfuðþættinum eru því líklega kaldir vetrardagar 

þar sem er mikill snjór og sólin lágt á lofti. 

Þriðji höfuðþátturinn er að mestu leyti byggður upp af sólskinsstundum og snjódýpt. Með 

fleiri sólskinsstundum, aukinni snjódýpt og meiri vindhraða stækkar höfuðþátturinn. Hann 

lýsir því veðri þar sem er mikill snjór á jörðu, sólin skín lengi og vindur blæs. Slíkt veður er 

ef til vill algengast á haustin eða snemma á vorin, þ.e. ekki um hávetur heldur þegar óvænt 

kemur mikill snjór meðan sólin er enn nokkuð hátt á lofti. 

Í fjórða höfuðþættinum hefur vindur mesta vægið og því næst hitastig og úrkoma. Á þeim 

dögum sem skora hátt á fjórða höfuðþættinum er því hvasst úti, lágt hitastig og lítil úrkoma. 

Fimmti höfuðþátturinn eykst með aukinni úrkomu og lækkandi hitastigi og lýsir því veðri 

þar sem er mikil úrkoma og hitastig er lágt. Ef til vill er úrkoman snjór þar sem nokkur fylgni 

er við snjódýpt. 

Sjötti höfuðþátturinn hefur mikla fylgni við skýjahulu, sólskin og hitastig. Hann lýsir veðri 

þar sem er skýjað og lágt hitastig en þó margar sólskinsstundir. 

5.8.3 Val á fjölda höfuðþátta 

Í höfuðþáttagreiningu er leitast eftir því að nota eins fáa höfuðþætti og hægt er til að fá góðan 

skilning á gögnunum, þ.e. útskýra ágætlega mikið af dreifninni. Það er engin einföld eða ein 

rétt aðferð til að velja fjölda höfuðþátta. Hægt er að nota svokallað skriðugraf (e. scree plot) 

(sjá Mynd 5.14) til að hjálpa til við ákvörðunina, en þá er grafið skoðað og leitað eftir 

„olnboga“ í grafinu. Þá eru til ýmsar viðmiðunarreglur sem hægt er að notast við, til dæmis 

að velja þá höfuðþætti sem útskýra ákveðið mikið hlutfall af dreifninni. 



46 

 

Mynd 5.14 Skriðugraf fyrir höfuðþættina. 

Við sjáum á skriðugrafinu svokallaðan olnboga efir annan höfuðþátt. Fyrstu tveir 

höfuðþættirnir útskýra þó aðeins rúmlega helming dreifninnar, eða 56,7%. Ákveðið var því 

að nota þrjá höfuðþætti. Fyrstu þrír höfuðþættirnir útskýra samanlagt 70,1% dreifninnar í 

gögnunum. 

5.8.4 Höfuðþættir notaðir í spálíkan 

Til að nota fyrstu þrjá höfuðþættina í áframhaldandi greiningu þarf að búa til þrjár nýjar 

breytur sem svara til fyrstu þriggja höfuðþáttanna, PC1, PC2 og PC3. Breyturnar eru búnar 

til með hleðsluvigrunum á eftirfarandi hátt: 

𝑃𝐶1
= 0,43×ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 + 0,45×ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎 + 0,42×𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑟 + 0,56×𝑠𝑘ý𝑗𝑎ℎ𝑢𝑙𝑎
− 0,36×𝑠ó𝑙𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 + 0,02×𝑠𝑛𝑗ó𝑑ý𝑝𝑡 

𝑃𝐶2
= −0,42×ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 − 0,02×ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎 − 0,13×𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑟 + 0,08×𝑠𝑘ý𝑗𝑎ℎ𝑢𝑙𝑎
− 0,51×𝑠ó𝑙𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 + 0,74×𝑠𝑛𝑗ó𝑑ý𝑝𝑡 

𝑃𝐶3
= 0,01×ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 + 0,33×ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎 + 0,43×𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑟 − 0,22×𝑠𝑘ý𝑗𝑎ℎ𝑢𝑙𝑎
+ 0,61×𝑠ó𝑙𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟 + 0,53×𝑠𝑛𝑗ó𝑑ý𝑝𝑡 

Nú verður prófað að setja höfuðþættina inn í tímaraðalíkön fyrir komufjölda á 

bráðamóttökuna í Fossvogi og bráðamóttöku barna til að sjá hvort spágæði líkana bætist við 

það að fá upplýsingar úr höfuðþáttunum. Niðurstöðurnar má sjá í Töflu 5.6 og 5.7. 
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Tafla 5.6 Samanburður á ARIMA líkönum með höfuðþáttum fyrir bráðamóttökuna í 

Fossvogi. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

Stuðull við 

höfuðþætti 

ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 16,12 30675,36 20,59 Allir nema 

MA4 og MA5 

 

- með fyrsta höfuðþætti 16,04 30643,98 20,61 Allir nema 

MA4 og MA5 

PC1: -0,3815 

- með fyrstu tveimur 

höfuðþáttum 

15,99 30620,35 20,20 Allir nema 

MA4 og MA5 

PC1: -0,3236 

PC2: -0,4261 

- með fyrstu þremur 

höfuðþáttum 

15,98 30621,80 20,22 Allir nema 

MA4, MA5 og 

PC3 

PC1: -0,3375 

PC2: -0,4362 

PC3: -0,0699 

 

Í líkani fyrir bráðamóttökuna í Fossvogi hafa höfuðþættirnir allir neikvæðan stuðul, sem 

gefur til kynna að komufjöldinn minnki eftir því sem höfuðþættirnir stækka. Stuðull við 

þriðja höfuðþátt er ekki marktækur. Staðalskekkja lækkar aðeins við að bæta inn 

höfuðþáttunum og spáskekkjan lækkar þegar öðrum og þriðja höfuðþætti er bætt við líkanið. 

Þetta eru sambærilegar niðurstöður og í Töflu 5.2 þegar hver veðurbreyta var skoðuð fyrir 

sig.  

Tafla 5.7 Samanburður á ARIMA líkönum með höfuðþáttum fyrir bráðamóttöku barna. 

 Mátun  Spá   

Líkan RMSE AIC RMSE Marktækir 

stuðlar 

Stuðull við 

höfuðþætti 

ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7 6,48 24038,31 8,98 Allir 

marktækir 
 

- með fyrsta höfuðþætti 6,48 24038,00 9,09 PC1 ekki 

marktækur 

PC1: -0,0137 

- með fyrstu tveimur 

höfuðþáttum 

6,46 24019,99 9,42 PC1 ekki 

marktækur 

PC1: 0,0092 

PC2: -0,1628 

- með fyrstu þremur 

höfuðþáttum 

6,46 24019,91 9,42 PC1 og PC3 

ekki 

marktækir 

PC1: 0,00003 

PC2: -0,1709 

PC3: -0,0544 
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Á bráðamóttöku barna eru stuðlar við fyrsta og þriðja höfuðþátt ekki marktækir en stuðull 

við annan höfuðþátt hefur neikvætt formerki.  Staðalskekkjan lækkar lítið sem ekkert við að 

bæta inn höfuðþáttunum og spáskekkjan eykst. Þessar niðurstöður eru sambærilegar 

niðurstöðum í Töflu 5.3 þar sem hver veðurbreyta var skoðuð fyrir sig. 
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6 Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að gera grein fyrir árstíðasveiflum og vikusveiflum í 

komufjölda á bráðamóttökur Landspítala og meta áhrif veðurs á komufjölda. Skoðaðar voru 

fjórar bráðamóttökur Landspítala, bráðamóttakan í Fossvogi, bráðamóttaka barna, Hjartagátt 

og bráðamóttaka geðdeildar. 

6.1 Bráðamóttakan í Fossvogi 

Greinilegar árstíðasveiflur eru í komufjölda á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi og því 

talsverður munur á fjölda koma eftir því hvort það er sumar eða vetur. Komufjöldi er mestur 

yfir sumartímann og nær hámarki í júní en er minnstur á veturna og nær lágmarki í janúar. 

Á rannsóknartímabilinu komu að meðaltali 11% fleiri á hverjum degi á bráðamóttökuna í 

Fossvogi í júní en í janúar. Þessi mikli árstíðamunur skýrist að einhverju leyti af 

ferðamannastraumi til landsins sem er mestur yfir sumartímann. Miklar vikusveiflur voru 

einnig í komufjölda en komufjöldi var mestur á mánudögum en minnstur á laugardögum. 

Komur á mánudögum voru að meðaltali 19,5% fleiri en á laugardögum. 

Líkt var eftir árstíðasveiflum með sínusfalli. Línulegt líkan útskýrði 55,68% af breytileika í 

komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi með árstíðasveiflum, vikudögum, 

mannfjöldaaukningu og þrepahækkuninni sem varð við sameiningu deilda árið 2010. 

Nokkur mismunandi tímaraðalíkön voru smíðuð til að máta við komufjölda á 

bráðamóttökunni í Fossvogi en besta líkanið reyndist vera ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 með 

árstíðasveiflum sem ytri skýribreytu. Líkanið var mátað við gögn frá 2004-2013 og síðan 

notað til að spá fyrir um komufjölda árin 2014-2015. Staðalskekkja líkansins var 16,12 en 

staðalskekkja spágildanna frá raunverulegum gildum 20,59. 

Til að kanna hvort veður hafi áhrif á komufjölda á bráðamóttökunni í Fossvogi var 

veðurbreytum hverri fyrir sig bætt inn í líkanið, þ.e. hitastigi, úrkomu, vindhraða og 

skýjahulu. Stuðlar við veðurbreytur voru allir marktækir. Hitastig hefur jákvæðan stuðul, 

sem gefur til kynna að eftir því sem hitastig er hærra því fleiri komur eru á bráðamóttökuna 

í Fossvogi. Úrkoma, vindur og skýjahula hafa aftur á móti neikvætt samband við komufjölda, 

þ.e. því meiri úrkoma, vindur eða skýjahula því færri komur eru á bráðamóttökuna. Í öllum 

tilfellum lækkar staðalskekkja mátaða líkansins aðeins við að bæta inn veðurbreytu í líkanið. 

Staðalskekkja spágildanna lækkar einnig í öllum tilfellum nema þegar úrkomu er bætt inn. 

Það að bæta inn upplýsingum um hitastig, vindhraða eða skýjahulu í spálíkanið bætir spá um 

komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi. Vindhraði virðist hafa mest áhrif á komufjölda en 

hann lækkar staðalskekkjurnar mest og hefur einnig hæsta stuðulinn. Þá var 

höfuðþáttagreining notuð til að sameina fleiri en eina veðurbreytu í ákveðnar veðurgerðir og 

þeim síðan bætt inn í tímaraðalíkan. Þrír höfuðþættir voru notaðir sem allir lýsa því sem 

kallast myndi vont veður. Niðurstöður úr þeirri greiningu sýndu að staðalskekkja líkansins 

og staðalspáskekkja lækkar við að bæta inn höfuðþáttunum. Stuðlar við höfuðþættina eru 
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allir neikvæðir sem gefur til kynna að færri komi á bráðamóttökuna í Fossvogi eftir því sem 

veðrið er verra. 

Upplýsingar um veður bæta því spá fyrir komufjölda á bráðamóttökunni í Fossvogi. Það á 

bæði við um þegar hver og ein veðurbreyta er skoðuð fyrir sig, sem og þegar veðurbreyturnar 

eru settar saman með höfuðþáttagreiningu. Munurinn er hins vegar lítill, staðalspáskekkjan 

minnkar um tæplega eina komu á dag. Segja má að veðurbreyturnar bæti litlu við 

upprunalega líkanið og því má draga þá ályktun að áhrif veðurs á komufjölda á bráðamóttöku 

Landspítala í Fossvogi séu minniháttar. 

Þegar öll tímaraðalíkön sem mátuð voru fyrir bráðamóttökuna í Fossvogi eru borin saman 

gefur ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 líkan með árstíðasveiflum og meðalvindhraða sem ytri 

skýribreytum bestu niðurstöðurnar með tilliti til staðalskekkju, AIC og staðalspáskekkju. 

Næstbesta líkanið er ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 með árstíðasveiflum og fyrstu tveimur 

höfuðþáttunum. Fyrir bestu niðurstöðurnar og til að halda líkaninu sem einföldustu væri best 

að nota ARIMA(2,1,6)(1,1,1)7 með árstíðasveiflum og meðalvindhraða sem ytri 

skýribreytum til að spá fyrir um komufjölda á bráðamóttökuna í Fossvogi. 

6.2 Bráðamóttaka barna 

Árstíðabundnar sveiflur eru enn meira afgerandi á bráðamóttöku barna en á bráðamóttökunni 

í Fossvogi. Skýringin á því liggur líklega í muninum á þessum tveimur bráðamóttökum en á 

bráðamóttöku barna koma einungis veik börn og því hafa inflúensa, RS vírus og aðrir 

árstíðabundnir vírusar mikið vægi þar. Á bráðamóttökuna í Fossvogi koma öll slysatilfelli 

ásamt bráðveikum einstaklingum eldri en 18 ára, svo árstíðabundnir vírusar hafa ekki eins 

mikið vægi þar og á bráðamóttöku barna. Komufjöldi á bráðamóttöku barna er mestur yfir 

vetrartímann og nær hámarki í febrúar en er minnstur yfir sumarið og nær lágmarki í ágúst, 

öfugt við árstíðasveiflur á bráðamóttökunni í Fossvogi. Þetta er í takt við það að 

árstíðabundnir faraldrar ganga yfir landið á tímabilinu október til mars og auka því talsvert 

á komufjölda á bráðamóttöku barna á þeim tíma. Á rannsóknartímabilinu var daglegur 

meðalkomufjöldi í febrúar 86,2% hærri en í ágúst. Munurinn er það mikill að skoða mætti 

það að haga mönnun á bráðamóttöku barna þannig að fleiri starfsmenn séu á vakt í febrúar 

en í ágúst til að létta af álagi. Munur á komufjölda eftir vikudögum var einnig talsverður en 

komufjöldi var mestur á mánudögum en minnstur á laugardögum, rétt eins og á 

bráðamóttökunni í Fossvogi. Meðalkomufjöldi á mánudögum var 28,2% hærri en á 

laugardögum.  

Líkt var eftir árstíðasveiflum með kósínusfalli. Línulegt líkan útskýrði 49,71% af breytileika 

í komufjölda á bráðamóttöku barna með árstíðasveiflum, vikusveiflum og 

mannfjöldaaukningu. 

Nokkur tímaraðalíkön voru smíðuð til að máta við komufjölda á bráðamóttöku barna en 

besta líkanið reyndist vera ARIMA(6,1,0)(1,1,1)7 með árstíðasveiflum sem ytri skýribreytu. 

Líkanið var mátað við gögn frá 2004-2013 og síðan notað til að spá fyrir um komufjölda árin 

2014-2015. Staðalskekkja líkansins var 6,48 og staðalspáskekkja 8,98. Veðurbreytum var 

bætt inn í líkanið einni í einu til að kanna hvort það bætti spágæði líkansins. Stuðlar við 

veðurbreytur voru allir marktækir nema stuðull við skýjahulu. Í öllum tilfellum jókst 

staðalskekkja spágildanna. Sama niðurstaða fékkst þegar höfuðþættir veðursins voru 

skoðaðir, staðalskekkja spágildanna jókst við að bæta inn höfuðþáttum í líkanið. Það að bæta 
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inn veðurbreytum bætir ekki spá um komufjölda á bráðamóttöku barna. Veður virðist því 

ekki hafa áhrif á komufjölda á bráðamóttöku barna. 

6.3 Bráðaþjónusta geðsviðs og Hjartagátt 

Engar árstíðasveiflur voru greinanlegar á bráðaþjónustu geðsviðs og Hjartagátt. Vikusveiflur 

í komufjölda eru til staðar á báðum deildum vegna styttri opnunartíma um helgar. Ekki voru 

smíðuð nein líkön fyrir þessar tvær deildir og því ekki hægt að draga ályktarnir um áhrif 

veðurs á komufjölda á bráðaþjónustu geðsviðs og Hjartagátt. 

6.4 Samantekt 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að upplýsingar um veður bæta spá um komufjölda á 

bráðamóttökunni í Fossvogi lítillega en auka spáskekkju á bráðamóttöku barna. Það á bæði 

við um þegar hver veðurbreyta er skoðuð fyrir sig sem og þegar veðurbreytur hafa verið 

teknar saman með höfuðþáttagreiningu. Athyglisvert er að niðurstöður séu ekki þær sömu 

fyrir bráðamóttöku barna og bráðamóttökuna í Fossvogi. Skýringin liggur sennilega í 

muninum á þessum tveimur deildum. Á bráðamóttöku barna koma einungis veik börn frá 

fæðingu til 18 ára aldurs og í langflestum tilfellum koma þau eftir tilvísun frá lækni, 

hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður eða eftir að foreldrar hafa hringt og leitað ráða hjá 

starfsfólki spítalans. Á bráðamóttökuna í Fossvogi koma hins vegar öll slysatilfelli, bæði 

barna og fullorðinna, auk einstaklinga eldri en 18 ára með bráð veikindi eða aðra kvilla. 

Þangað koma flestir án tilvísunar og því líklega meira um tilvik þar sem fólk er í vafa hvort 

það eigi að leita á bráðamóttöku. Líklegra er að veður hafi áhrif á slík tilfelli heldur en þegar 

fólki er vísað á bráðamóttöku af lækni. Mörg slysatilfelli eru einnig tengd veðri að einhverju 

leyti, en til dæmis er mikið um hálkuslys á veturna og slys vegna hjólreiða, línuskauta eða 

annarrar útiveru á sumrin þegar hlýna tekur í veðri. 

Áhugavert væri að skoða komur á bráðamóttökur eftir eðli þeirra, þ.e. hvort um slys eða 

veikindi er að ræða, og skoða þau tilvik í hvoru lagi fyrir sig. Einnig væri áhugavert að fá 

gögn með tíðari mælingum en daglegum og þannig sjá dægursveiflur bæði í komufjölda og 

veðri. Hugsanlegt er að áhrif veðurs kæmu þá betur fram því veður getur verið mjög 

breytilegt yfir daginn. Ef fólk frestar því að leita á bráðamóttöku vegna veðurs er hugsanlegt 

að frestunartíminn verði sjaldnast svo langur að fólk fari ekki fyrr en næsta dag heldur 

mögulega bíður fólk einungis þar til síðar um daginn. Einnig gæti verið gott að búa til breytur 

handvirkt til að lýsa ákveðnu veðri, til dæmis óveðri eða hálku, og skoða hvort þær hafi áhrif 

á komufjölda. Þá væri einnig áhugavert að skoða jaðartilvik í komufjölda og hvort eitthvað 

mynstur sé að finna þar svo betur megi spá fyrir um komufjölda á þeim dögum. Hugsanlega 

gæfu aðrar aðferðir en tímaraðagreining betri spálíkön fyrir komufjölda. 

Niðurstöður sýna að hægt sé að þróa gott spálíkan fyrir komufjölda á bráðamóttökur 

Landspítala einungis með upplýsingum um árstíðasveiflur og vikusveiflur. Slíkt líkan mætti 

nota til að áætla nauðsynlegan fjölda starfsmanna svo betur megi nýta mannauð, létta af álagi 

á starfsmenn og bæta þjónustu við sjúklinga á álagstímum.
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