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Ágrip 

Bráð nýrnabilun er algengari meðal gjörgæslusjúklinga sem hefur kallað á aukna notkun á samfelldri 

blóðskilun. Eitt af hlutverkum hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum er að hafa umsjón með samfelldri 

blóðskilun sem krefst sérhæfðrar þekkingar. Ekki eru til alþjóðleg hæfniviðmið sem hægt er að styðjast 

við í kennslu á samfelldri blóðskilun. Því er kennsluefni og leiðbeiningar til handa hjúkrunarfræðingum 

á ábyrgð hverrar gjörgæsludeildar fyrir sig. 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að efla fræðilega þekkingu og verklega færni hjúkrunar-

fræðinga með því að þróa fræðsluefni með verkþjálfunaraðferð sem gæti aukið almenna hæfni þeirra í 

vinnum með samfellda blóðskilun og þannig aukið öryggi sjúklinga með bráða nýrnabilun á 

gjörgæsludeildum.   

Notuð var hugmyndafræði verkþjálfunar (e. Training Within Industry) við hönnun fræðilegs 

námsefnis og skipulag verklegrar þjálfunar. Fræðsluefnið samanstóð af fræðilegum texta, 

kennslumyndböndum og aðgangi að heimasíðu framleiðanda blóðskilunarvélar. Aðferðafræði 

matsrannsókna (e. evaluations study) var notuð til að meta árangurinn af þjálfuninni. Rannsóknin fór 

fram á gjörgæsludeildum Landspítala frá október 2016 til janúarloka 2017. Úrtakið voru starfandi 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala. Notaður var spurningalisti frá Przybyl og félögum 

frá árinu 2015 sem kannaði fræðilega þekkingu og verklega færni hjúkrunarfræðinga við samfellda 

blóðskilunarmeðferð ásamt viðhorfi þeirra til eigin hæfni við meðferðina. Gögnin voru greind með 

lýsandi tölfræði. 

Svörun var 32% og meðalstarfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeilum var 10,7 ár. Fræðileg 

þekking hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilunarmeðferð jókst, sérstaklega hvað varðaði viðbrögð 

við hjartastoppi hjá sjúklingum í samfelldri blóðskilun. Eigið mat þátttakenda á verklegri færni jókst úr 

44,6 stigum í 64,2 stig og mat á eigin hæfni við að leysa vandamál er tengdust samfelldri blóðskilun 

jókst úr 44,4 stigum í 64 stig. Hjúkrunarfræðingar voru jafnframt allir ánægðir eða mjög ánægðir með 

fræðsluefni og verklega þjálfun rannsóknarinnar. 

Niðurstöður benda til þess að beita megi hugmyndafræði verkþjálfunar til að auka fræðilega 

þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilunarmeðferð og breyta viðhorfi þeirra til eigin 

hæfni með auknum skilningi á viðfangsefninu. 

 

Lykilorð: Samfelld blóðskilun, gjörgæsluhjúkrun, verkþjálfunaraðferð, kennsla 
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Abstract 

Acute kidney injury is a common problem among intensive care patients and at the same time, the use 

of continuous renal replacement therapy (CRRT) has increased. Nurses working in the intensive care 

units are responsible for management of CRRT which requires specialized knowledge about the 

therapy. There are no defined universal competencies that can be used to support the teaching CRRT 

which means that every intensive care unit has  to develop its own criteria. 

The aim of the study was to promote theroretical knowledge and clinical skills of nurses working 

with CRRT by developing educational material with the Training Within Industry (TWI) methodology 

which could increase nurses clinical skills and increase safety of patients with acute kidney injury.  

The methodology of TWI was used when developing educational material, both theoretical and 

clinical material. The educational material consisted of theoretical tex, online videos and tutorial 

website. The methodology of evaluation studies was used to evaluate the results of the training. The 

study was conducted in the intensive care units at Landspitali, Iceland from October 2016 to January 

2017. The sample consisted of nurses working in intensive care units. The questionnaire used was 

based on Przybyl and colleagues´ (2015) assessment of knowledge, skills and attitudes of nurses 

working with CRRT. The data were analyzed with descriptive statistics. 

The response rate was 32%. The average work experience of nurses in the intensive care units 

was 10.7 years. Knowledge of nurses handeling CRRT, especially when asked about how to response 

when the patient goes into cardiac arrest, increased. The participant assessment of their own 

knowledge regarding the therapy rose from 44.6 points to 64.2 points and assessment of their clinical 

ability handling the CRRT machine increased from 44.4 to 64 points. All the nurses were also satisfied 

or very satisfied with the educational material used in the study. 

The results indicate that the knowledge, skills and attitude of own ability regarding treating patients 

with CRRT increased and that structured training with TWI methodology is suitable for teaching of 

continuous renal replacement therapy. 

 

 

Keywords: Continuous renal replacement therapy, intensive care nursing, training within industry, 

education
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1 Inngangur 

Á gjörgæsludeildum Landspítala liggja veikustu sjúklingar spítalans sem krefjast stöðugrar vöktunar og 

umfangsmikils stuðnings til að hindra eða meðhöndla líffærabilanir í öllum líffærakerfum. Meðferð 

þessa sjúklingahóps getur verið flókin og áhættusöm þar sem beitt er áhrifamiklum lyfjum og flóknum 

tækjum. Meðal þeirra tækja sem gera starfsfólki kleift að viðhalda grunnlíkamsstarfsemi sjúklings á 

meðan veikindi ganga yfir má nefna öndunarvél, ósæðardælu, hjarta- og lungnavél og samfellda 

blóðskilunarvél. Því þurfa hjúkrunarfræðingar gjörgæsludeilda að hafa yfirgripsmikla þekkingu á 

sjúkdómsástandi sjúklinga sinna ásamt því að þekkja eðli og virkni þeirra tækja sem sjúklingurinn er 

tengdur við svo öryggi þeirra sé sem best tryggt.  

Alvarleg veikindi hafa víðtæk áhrif á líkamsstarfsemina og skerðing á nýrnastarfsemi er algeng 

afleiðing slíkra veikinda. Hægt er að draga úr áhrifum nýrnabilunar með nákvæmu eftirliti með vökva- 

og elektrólýtajafnvægi sjúklings en ef ekki tekst að draga úr áhrifum skertrar nýrnastarfsemi getur þurft 

að grípa til sérhæfðari úrræða eins og samfelldrar blóðskilunar.  

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar ákveðið var að taka í notkun nýja 

blóðþynningarmeðferð við samfellda blóðskilun á gjörgæsludeildum Landpítala veturinn 2015. Þessar 

breytingar kölluðu á nýtt verklag við notkun á samfelldu blóðskilunarvélunum sem aftur gerði kröfur á 

fræðslu til hjúkrunarfræðinga. 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að efla fræðilega þekkingu og verklega færni hjúkrunar-

fræðinga með því að þróa fræðsluefni með verkþjálfunaraðferð sem gæti aukið almenna hæfni þeirra í 

vinnu með samfellda blóðskilun og aukið öryggi sjúklinga með bráða nýrnabilun á gjörgæsludeildum.   

Markmið rannsóknarinnar var að meta árangurinn af slíkri fræðslu á þekkingu og færni 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala, kanna viðhorf þeirra til eigin færni og hæfni á því 

að vinna við samfellda blóðskilun og leysa þau vandamál sem fylgt geta slíkri meðferð. 

1.1 Bráð nýrnabilun 

Bráð nýrnabilun er skilgreind sem skyndileg skerðing á starfsemi nýrna sem leiðir til vökva- og 

elektrólýtaójafnvægis ásamt breytingum á sýrustigi líkamans þar sem nýrun geta ekki lengur sinnt 

hlutverki sínu (Dennen, Douglas og Anderson, 2010; Schmid o.fl., 2015). Alþjóðleg skilgreining bráðrar 

nýrnabilunar sem nú er stuðst við er kölluð KDIGO-skilgreiningin og var sett fram af alþjóðlegum hópi 

sérfræðinga á sviði nýrna-, bráða- og gjörgæslulækna. Þar er lögð áhersla á að hækkun á kreatíni í 

sermi sé ≥ 26 µmol/L á ≤ 48 klukkustundum eða 1,5 föld hækkun frá grunngildi kreatínins sem er 

áætlað eða þekkt er að hafi gerst á innan við sjö dögum. Ef grunngildi kreatíníns liggur ekki fyrir er 

hægt að áætla gildið með útreikningi samkvæmt „Modification of Diet in Renal Disease“ (MDRD). 

Einnig er tekið tillit til þvagútskilnaðar en ef hann er minni en 0.5 ml/kg/klst í meira en sex klukkustundir 

er um bráða nýrnabilun að ræða (Kidney Disease: Improving Global Outcome, 2012). 

1.2 Samfelld blóðskilun 

Samfelld blóðskilun er lífsnauðsynleg meðferð sem veitt er gjörgæslusjúklingum með bráða 

nýrnabilun. Blóð  sjúklings er dælt með hjálp blóðdælu skilunarvélar í gegnum síu sem hreinsar það af 
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úrgangsefnum og dælir því aftur til sjúklings. Hreinsun blóðsins verður í síu vélarinnar með dreifingu 

(e. diffusion), streymi (e. convection) og örsíun (e. ultrafiltration). Samfelld blóðskilun er framkvæmd á 

gjörgæsludeildum og er stöðugt í gangi, allan sólahringinn (Dirkes og Hodge, 2007; Neri, Cerdá, 

Garzotto, Villa og Ronco, 2016). Sjúklingur verður að hafa góðan blóðskilunarlegg með tveimur rásum 

þar sem önnur rásin veitir blóði úr sjúklingi í blóðskilunarvél og hin rásin veitir blóðinu aftur til sjúklings 

(Dirkes og Hodge, 2007; Richardson og Whatmore, 2015; Zarbok og Singbartl, 2016). Í sumum 

tilfellum er hægt að framkvæma heðfbundna blóðskilun sem tekur um fjórar klukkustundir (Neri, o.fl., 

2016). Bráð nýrnabilun gjörgæslusjúklinga er þó yfirleitt meðhöndluð með samfelldri blóðskilun þar 

sem hún er talin tryggja stöðugri blóðþrýsting, minni sveiflur á elektrólýtum  og nákvæmari stjórn 

vökvajafnvægis (Bagshaw, Darmon, Ostermann, Finkelstein, Wald, Tolwani o.fl., 2017; Neri o.fl, 

2016). Við val á blóðskilunarmeðferð er mikilvægt að hafa í huga ástand sjúklings og hvort þekking 

starfsfólks á gjörgæsludeild sé til staðar (Rewa, Mottes og Bagshaw, 2015; Bagshaw, o.fl., 2017). 

Tíðni bráðrar nýrnabilunar er vaxandi meðal gjörgæslusjúklinga og að sama skapi hefur notkun á 

samfelldri blóðskilun aukist (Siew og Davenport, 2015; Wald o.fl., 2015). Í rannsókn sem gerð var á 

gjörgæsludeildum Landspítala árið 2007 kom fram að af þeim 220 sjúklingum Landspítala sem þróuðu 

með sér bráða nýrnabilun þurftu 34 (17%) á blóðskilunarmeðferð að halda (Sigurdsson o.fl., 2012). 

Ekki kemur fram hvort sjúklingarnir fengu samfellda eða hefðbundna blóðskilun. Önnur rannsókn sem 

gerð var á 17 gjörgæsludeildum í Finnlandi árið 2013 sýndi að af 2901 sjúklingum sem höfðu einkenni 

bráðrar nýrnbilunar þurftu 296 (10.2%) sjúklingar á samfelldri blóðskilun að halda. Flestir þessara 

sjúklinga hófu samfellda blóðskilun á fyrstu fimm dögum gjörgæslulegunnar (Nisula o.fl., 2013). 

Niðurstöður alþjóðlegarar rannsóknar sem gerð var á 97 gjörgæsludeildum um allan heim eru 

svipaðar. Þar kom í ljós að af þeim sjúklingum sem lögðust inn á gjörgæslu voru 1032 sjúklingar 

(57,3%) sem þróuðu með sér bráða nýrnabilun og af þeim fengu 243 sjúklingar (13,5%) samfellda 

blóðskilunarmeðferð (Hoste o.fl., 2015).  

Bráð nýrnabilun meðal gjörgæslusjúklinga felur í sér lengri sjúkrahúsdvöl, aukinn kostnað fyrir 

samfélagið, bæði til lengri og skemmri tíma (Lameire o.fl., 2013; Bagshaw, o.fl., 2017; Srisawat, 

Lawsin, Uchino, Bellomo og Kellum, 2010) og auknar dánarlíkur (Hoste o.fl. , 2015; Srisawat o.fl., 

2015; De Corte, Dhondt, Vanholder o.fl., 2016). Langtíma áhrif meðferðarinnar felur þó í sér aukin 

lífsgæði fyrir sjúklinga þar sem hægt er að draga úr áhrifum nýrnabilunar og draga úr líkum á 

endastigs nýrnabilun (Ethgen, Schneider, Bagshaw, Bellomo og Kellum, 2015). 

1.3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga við samfellda blóðskilun 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga gjörgæsludeilda er að hafa eftirlit og umsjón með samfelldri blóðskilun 

sem er flókin, tímafrek og kostnaðarsöm meðferð og krefst sérhæfðrar þekkingar (Baldwin og Fealy, 

2009; Richardson og Whatmore, 2014). Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar fái markvissa fræðslu 

um viðfangsefnið og að henni sé viðhaldið í samræmi við nýjustu rannsóknir (Bourbonnais, Silva og 

Tucker, 2016; Cerá, 2016; Graham og Lischer, 2011).  

Eftirlitið með samfelldri blóðskilun felur í sér mat á niðurstöðum rannsókna og lífsmörkum sjúklings 

ásamt eftirliti með starfsemi blóðskilunarvélar. Með markvissu eftirliti er hægt að koma í veg fyrir 

óæskileg atvik eins og blæðingu, blóðleysi, blóðþrýstingslækkun eða truflanir á elektrólýtum (Langford, 
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Slivar, Tucker og  Bourbonnais, 2008; Maynar Moliner, Honore, Sanchez-Izquierdo, Herrera Gutiérrez 

og Spapen, 2012; Przybyl o.fl., 2015). Að auki leggja stofnanir út í mikinn kostnað svo hægt sé að 

veita sjúklingum þessa meðferð, því er mikilvægt að allir sem að henni koma séu vel þjálfaðir til að 

sinna henni. Þannig má koma í veg fyrir útgjöld vegna rangrar meðhöndlunar á tækjum og búnaði 

(Cerá, 2016; Pezybyl o.fl., 2015). Samfelld blóðskilun er veitt þeim sjúklingahópi sem er hvað 

veikastur, oft í fjölkerfabilun sem krefst inngripa í fleiri en eitt líffærakerfi. Þessi sjúklingahópur er í 

aukinni hættu á fylgikvillum eða óvæntum atvikum (e. adverse event) og einungis smávægileg frávik í 

starfi heilbrigðisstarfsmanns getur haft alvarlegar afleiðingar og jafnvel leitt til dauða sjúklings (Maynar 

Molnier o.fl., 2012; Rewa o.fl., 2015). 

Ekki eru til alþjóðleg hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga sem vinna með samfellda blóðskilun og 

því verða gjörgæsludeildir að þróa sitt eigið fræðsluefni sem yfirleitt samanstendur af fræðilegum 

upplýsingum og verklegri þjálfun (Maynar Moliner o.fl., 2012; Langford, o.fl., 2008; Przybyl, Evans, 

Haley, Bisek og Beck, 2017). Samfelld blóðskilun er ein af þeim meðferðum sem ekki er oft í notkun á 

gjörgæsludeildum Landspítala en samkvæmt heimildum er mikilvægt að slíkar deildir hafi góðar 

leiðbeiningar sem starfsfólk getur farið eftir til að tryggja samræmi í vinnubrögðum og öryggi sjúklinga 

(Bourbonnais o.fl. 2016; Graham og Lischer, 2011; Mottes o.fl., 2013).  

1.4 Þjálfun hjúkrunarfræðinga 
Á undanförnum árum hefur orðið mikil þróun í greiningu, meðferð og umönnun sjúklinga.  

Heilbrigðisvandamál sjúklinga verða sífellt flóknari og meðferðarmöguleikarnir margþættir. Á sama 

tíma er þess krafist að úrræðin séu hagkvæm og árangursrík (Kristín Björnsdóttir og Marga Thome, 

2006). Þróunin gerir jafnframt kröfu um að þjálfun hjúkrunarfræðinga sé markviss og í takt við nýjustu 

þekkingu og meðferðir hverju sinni (Blot, Afonso og Labeau, 2014; Gruppa og Purrier, 2013).  

Skortur á heilbrigðisstarfsfólki, þar á meðal hjúkrunarfræðingum, hefur verið viðvarandi vandamál 

um allan heim um langt skeið og talið er að skorturinn komi til með að fara vaxandi næstu árin. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnun áætlar að árið 2035 komi til með að vanta allt að 12,9 milljónir 

heilbrigðisstarfsmenn (World Health Organization [WHO], 2016). Norðurlöndin glíma við svipað ástand 

og er áætlað að skortur á hjúkrunarfræðingum með framhaldsmenntun og sérfræðiþekkingu verði 

verulegur á næstu árum (Björk, 2014). Ný skýrsla Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (2017) staðfestir 

að ekki hefur dregið úr þörfum fyrir hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Samkvæmt skýrslunni er þörf á 

hjúkrunarfræðingum í allt að 405 stöðugildi. Sé miðað við meðaltals starfshlutfall þeirra sem er 71%, er 

þörfin 523 hjúkrunarfræðingar eða 19% stöðugilda (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017). 

Starfsemi gjörgæsludeilda er sérhæfð og þjálfun starfsfólks er víðtæk líkt og sjúklingahópur þeirra, 

en hann kemur af öllum deildum spítalans. Starfsmannavelta gjörgæsludeilda Landspítala undanfarin 

fimm ár er að meðaltali 15,38% (frá 11,4% til 18,72%) og starfandi hjúkrunarfræðingum á deildunum 

hefur fjölgað um 19 á síðustu fimm árum (Þórgunnur Hjaltadóttur, munnleg heimild, 24. apríl 2017). 

Viðmið starfsmannaveltu á Landspítalanum er 11% sem þýðir að fleiri hjúkrunarfræðingar hafa látið af 

störfum og ekki hafa nýjir bæst í hópinn (Landspítali, 2016). 

Viðvarandi skortur á heilbrigðisstarfsfólki er staðreynd og mikilvægt er að nýta starfskrafta þeirra 

skipulega og tryggja að þeir fái markvissa þjálfun (Graham og Lischer, 2011). Undanfarin ár hefur í 
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auknum mæli verið notast við hermiþjálfun við kennslu heilbrigðisstarfsfólks. Í hermiþjálfun gefst 

heilbrigðisstarfsfólki tækifæri til að æfa sjúkratilfelli sem líkjast raunverulegum aðstæðum án þess að 

eiga á hættu að valda sjúklingi skaða (Motola, Devien, Chung o.fl., 2013; Society for Simulation in 

Healthcare, 2017). Dæmi um verklag sem æft er með hermiþjálfun er endurlífgun sjúklinga, viðbrögð 

við bráðri öndunarbilun á hágæsludeild, slysum utan sjúkrahahúss og samfelld blóðskilun (Abelsson, 

Rystedt, Suserud og Lindwall, 2016; Disher o.fl., 2014; Mottes o.fl., 2013; Mundell, Kennedy, Szostek 

og Cook, 2013; Przybyl o.fl., 2015). Helstu einkenni hermikennslu eru þau að þar vinna nokkrir 

starfsmenn saman að lausn verkefna samkvæmt fyrirframgefnum leiðbeiningum. Í lok þjálfunarinnar 

koma allir saman og fara yfir það sem gekk vel og það sem mætti betur fara (e. debriefing) sem talið er 

vera einn mikilvægasti lærdómsþáttur hermikennslunnar (Issenberg, o.fl. 2005; Rall, Manser og 

Howard, 2000). 

1.4.1 Fræðsluleiðir  

Stofnanir eins og sjúkrahús er flókinn vinnustaður með fjölmörgu starfsfólki sem ekki er allt til staðar á 

sama tíma. Því getur verið erfitt að ná til allra starfsmanna til að kynna sér breytingar eða nýjungar í 

verklagi. Málið flækist svo enn frekar þegar starfsfólk þarf að fá tækifæri til að þjálfa ákveðið verklag 

sem krefst þess að vera til staðar þar sem búnaður til þjálfunar er staðsettur.  

Hægt er að nýta ýmsar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri til starfsfólks eins og að senda 

tölvupóst eða skipuleggja fræðsludaga. Slíkar aðferðir byggja á því að starfsfólk lesi tölvupóstinn sinn 

eða mæti á fræðsludaga. Hvorug aðferðin er þó trygging fyrir því að starfsfólk raunverulega meðtaki 

þær upplýsingar sem koma fram og nýti þær í klínískri vinnu. Hætta er á að fræðsluaðferðin sé 

einungis gátlisti sem yfirmenn haka í en ómögulegt er svo að segja til um árangurinn (Gruppa og 

Purrier, 2013). Verkleg þjálfun getur ekki einungis farið fram með tilkynningum í tölvupósti eða á 

námskeiðum heldur verður starfsmaðurinn að fá tækifæri til að framkvæma verkið í sínu vinnuumhverfi 

til að ná góðri verklegri færni og skilningi á verkinu (Dinero, 2005). Sýnt hefur verið fram á að markviss 

þjálfun hjúkrunarfræðinga er mikilvæg til að bæta þekkingu og auka færni þeirra sem jafnframt getur 

aukið öryggi sjúklinga (Guilhermino, Inder, Sundin og Kuzmiuk, 2014; McDonough, Crimilsk, Nicholas, 

Cabral, Quinn og Jalis, 2016).  

Þegar kennsluefni er sett fram er mikilvægt að það sé aðgengilegt öllu starfsfólki. Nútíma 

tölvutækni býður upp á ýmsa möguleika eins og að nýta heimasíður eða kennslumyndbönd. Kennsla 

með aðstoð internetsins fer vaxandi en í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kom fram að allt að 

33,5% nemenda á hærri skólastigum höfðu tekið að minnsta kosti einn kennsluáfanga með aðstoð 

internetsins (Allen og Seaman, 2014). Sé þessi kennsluaðferð hugsuð út frá hugmyndinni um 

símenntun starfandi hjúkrunarfræðinga sem verða að kynna sér nýjar meðferðir og hugmyndir innan 

fræðigreinarinnar reglulega er hún talin hentug. Fræðsluefni er ávallt aðgengilegt og starfsmaðurinn 

getur nálgast það þegar hann þarf á því að halda sem er sérstaklega hentugt þegar starfsmaðurinn 

þar að kynna sér meðferð sem sjaldan er í notkun á deildum (Gazza og Matthias, 2016; Windt, 2016). 

Sá tími sem fer í kennslu augliti til auglitis styttist og verður markvissari þar sem nemendur hafa kynnt 

sér efnið fyrir kennsluna og geta spurt nánar um óljós atriði (O’Leary, Allwood, McGarvey, Howse og 

Fahy, 2013). 
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Með því að sameina góðar upplýsingar af internetinu, kennslumyndbönd og fræðilegan texta er 

hægt að koma fræðsluefni til skila þannig að það henti þeim fjölbreytta hóp hjúkrunarfræðinga sem 

starfa á gjörgæsludeildum Landspítala. Þessi aðferð hentar vel hjúkrunarfræðingum sem alla jafnan 

vinna vaktavinnu þar sem þeir þurfa ekki að mæta á ákveðnum tíma í fræðslu. Til þess að geta tekið 

þátt í námi sem fer að mestu leyti fram á internetinu verður nemandinn að hafa nokkra þekkingu á 

tölvutækni til að geta nálgast fræðsluefnið. Ef kunnáttan er ekki til staðar getur það dregið úr áhuga 

nemandans, jafnvel valdið honum kvíða og aukið líkurnar á að hann hætti í náminu (Farrell, Cubit, 

Bobrowski og Salmon, 2006; Pryzybyl o.fl., 2017). 

1.5 Öryggismenning 
Umræða um frávik í heilbrigðisþjónustu jókst í kjölfar rannsóknar Brennan og félaga (1991) þar sem 

áætlað var að árlega létust allt að 98.000 sjúklingar í Bandaríkjunum vegna atvika sem mætti rekja til 

mannlegra mistaka í starfi. Störf innan heilbrigðiskerfisins eru margþætt og flókin svo líklegt er að 

óvænt atvik eigi sér stað, sérstaklega í flóknu umhverfi gjörgæsludeilda. Mikilvægt er að upplýsa 

starfsfólk um þau óvæntu atvik sem verða, ræða þau opinskátt svo hægt sé að læra af þeim. Óvænt 

atvik eiga sér yfirleitt aðdraganda sem mikilvægt er að skoða og læra af. Með auknum skilningi á 

óvæntum atvikum auast líkurnar á að hægt sé að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig (Grauppa og 

Purrier, 2013). 

Einn mikilvægur hlekkur í bættu öryggi sjúklinga er fræðsla og kennsla til handa 

hjúkrunarfræðingum. Gjörgæsludeildir eru hátæknilegt umhverfi þar sem alvarlega veikir einstaklingar 

eru meðhöndlaðir með margþættum aðferðum, bæði tækjum og lyfjum, sem krefjast mikillar 

sérhæfðrar þekkingar starfsfóks. Hjúkrunarfræðingar eru stöðugt við rúm sjúklingsins sem gerir þeim 

kleift að bregðast fljótt við frávikum í meðferð sjúklings sem annars gætu ógnað líf hans. Rannsóknir 

hafa sýnt að alvarlega veikir gjörgæslusjúklingar og flókið umhverfi gjörgæsludeilda getur aukið 

líkurnar á óvæntum atvikum (Merino o.fl., 2012; Rothschild o.fl., 2005). Rannsóknir á óvæntum 

atvikum er tengjast tækjabúnaði sýna mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsmenn hafi þekkingu til að 

bregðast við bilunum eða viðvörunarskilaboðum sem upp geta komið. Í rannsókn Thomas og Galvin 

(2008) var farið yfir atvik í breska gagnagrunninn UK National Patient Safety Agency og fundin óvænt 

atvik sem tengdust notkun tækja á gjörgæslu- og hágæsludeildum. Alls voru 12.084 atvik skráð og af 

þeim voru 107 atvik tengd blóðskilun. Þegar niðurstöður samfelldrar blóðskilunar voru skoðaðar 

sérstaklega sást að í 42% tilfella varð atvik þar sem tækið var ekki rétt notað á meðan galli/bilun í 

tækinu sjálfu voru orsökin í 35% /11% tilfella. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að 

óvænt atvik eru ekki algeng og að í mörgum tilfellum má rekja atvikin til skorts á þekkingu starfsfólks. 

Ljóst er að þegar um flókin tæki eins og samfellda blóðskilunarvél er að ræða er nauðsynlegt að 

starfsfólk fái viðeigandi þjálfun áður en kemur að klínískri vinnu með tækið. Þannig er tryggt að 

sjúklingurinn fái þá meðferð sem veita á með tækinu og öryggi hans er tryggt (Thomas og Galvin, 

2008). 

Aukin áhersla á öryggismenningu innan heilbrigðiskerfisins hefur leitt til þess að farið var að 

rannsaka óvænt atvik er tengdust samfelldri blóðskilun (Rewa o.fl., 2015). Akhoundi og félagar (2015) 

gerðu afturvirka rannsókn á 595 sjúklingum sem fengu samfellda blóðskilun á þriggja ára tímabili og 
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komust að því að algengustu óvæntu atvikin voru tengd truflun á elektrólýtum (kalsíum og fosfati) 

ásamt lækkun á blóðþrýstingi (43%), lækkun á líkamshita (44%), hjartsláttaróreglu (81%), blóðleysi 

(31%) og blóðflögufæð (40%). Ekki er hægt að útiloka að þessi óvæntu atvik útskýrist að einhverju 

leyti af öðrum ástæðum en samfelldri blóðskilun, svo sem sjúkdómsástandi sjúklingsins. Hins vegar er 

það ótvíræður kostur þessara niðurstaðna að atvikin voru minniháttar og höfðu ekki alvarlegar 

afleiðingar í för með sér (Akhoundi o.fl., 2015). 

1.6 Verkþjálfun 

Einn hlekkur í þeirri keðju að draga úr óvæntum atvikum er að veita starfsfólki markvissa þjálfun. 

Verkþjálfun (e. Training Within Industry) er aðferð sem nýtt er í starfsmannaþálfun um allan heim. 

Aðferðin byggir á gömlum grunni þar sem leitast er við að greina í sundur það verklag sem verið er að 

þjálfa svo hægt sé að finna mikilvægustu grunnatriði þess og koma þeim til starfsmanna á markvissan 

hátt. Þjálfunaraðferðin er fyrst og fremst tæki sem leiðbeinir yfirmönnum, leiðbeinendum og verkefna-

stjórum að greina lykilatriðin í því verklagi sem á að þjálfa svo hún verði markviss, nákvæm og eins 

fyrir alla starfsmenn með öryggi sjúklinga að leiðarljósi. Verkþjálfun er einstaklingsþjálfun þar sem 

leiðbeinandi og starfsmaður vinna saman að verkinu með „hands on“ þjálfun. Þannig fær starfsmaður 

fulla athygli leiðbeinanda og leiðbeinandinn getur fullvissað sig um að starfsmaðurinn framkvæmi 

verkið rétt  (Grauppa og Purrier, 2013; TWI institute, 2017). 

Aðdraganda verkþjálfunar má rekja allt til fyrri heimsstyrjaldarinnar þar sem Charles R. Allen hófst 

handa við að þróa skilvirka þjálfunaraðferð þar sem skortur var á starfsfólki í skipaiðnaði. 

Þjálfunaraðferðin þróaðist enn frekar í seinni heimsstyrjöldinni þar sem aftur var vöntun á starfsfólki til 

framleiðslu á herbúnaði. Þjálfa þurfti nýtt starfsfólk, sem hafði takmarkaða reynslu af slíkum störfum, 

hratt og örugglega og þannig tryggja næga framleiðsu hergagna (Dinero, 2005; Graupp og Purrier, 

2013). Verkþjálfun var strax nýtt til kennslu starfsfólks á sjúkrahúsum, meðal annars til að auðvelda 

hjúkrunarfræðinemum aðlögun á deildum og til þjálfunar starfsfólks sem í auknum mæli var ráðið á 

sjúkrahús til að aðstoða hjúkrunarfræðinga (Aird, 1943; Brigh, 1944; White, 1946). 

Eftir seinni heimsstyrjöldina dró verulega úr notkun verkþjálfunar en á sama tíma var mikil þörf á 

uppbyggingu iðnaðarins í Japan. Framleiðendur Toyota-bíla nýttu sér aðferðina til umbóta við sitt 

framleiðsluferli með góðum árangri og er verkþjálfun nú þekkt sem hluti af straumlínustjórnun (e. Lean 

management) sem víða hefur verið tekið upp í rekstri heilbrigðisstofnana (Clark, Silvester og Knowles, 

2013).  

Það kann að skjóta skökku við að nýta aðferðafræði iðnaðarins í heilbrigðisþjónustu þar sem ekki 

er margt líkt með þessum greinum en grunnhugmyndin er þó sú að leiðbeina starfsfólki á sama hátt, 

kenna því öruggt handbragð sem ekki veldur skaða. Þjálfunaraðferð sem leggur áherslu á öryggi 

sjúklinga er auðvelt að heimfæra upp á þjálfun heilbrigðisstarfsfólks (Teich og Faddoul, 2013).  

Árið 2009 hóf Virginia Mason Medical Center í Seattle, Bandaríkjunum að nýta verkþjálfun til 

þjálfunar starfsfólks. Þar hafði um tíma verið stuðst við aðferðir Toyota þar á meðal var notast við 

straumlínustjórnun sem hafði gefið góða raun, meðal annars í hagræðingu og bættu öryggi sjúklinga. 

Fyrsta verkefnið sem ráðist var í með verkþjálfunaraðferð var að kenna starfsfólki réttan handþvott. 

Eftir ákveðna byrjunarerfiðleika hófst þjálfun starfsfólks sem leiddi til þess að handþvottur jókst úr 
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83,5% í ríflega 98% (Grauppa og Purrier, 2013). Aðrar heilbrigðisstofnanir eins og Baptist Memorial 

Health Care í Memphis, Bandaríkjunum og St. Joseph Health System í Kaliforníu, Bandaríkjunum hafa 

einnig tekið upp þessa þjálfunaraðferð (TWI Institute, 2017).  

1.6.1 Vinnuleiðbeiningar (e. J-programs) 

Verkþálfunaraðferðinni er skipt í þrjá hæfnisþætti, sem eru: Hæfni til að leiðbeina (e. Job Instruction 

program, JI), hæfni í stöðugum umbótum (e. Job Methods program, JM) og hæfni til að leiða fólk (e. 

Job Relations program, JR). Hægt er að nýta sér alla þættina í heild eða hvern fyrir sig, þó talið sé að 

heildin veiti betri árangur (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013).  

Í þessari rannsókn verður einungis stuðst við fyrsta þáttinn sem er hæfni til að leiðbeina. Hæfni til 

að leiðbeina snýr fyrst og fremst að hegðun og athöfnum leiðbeinanda og útskýrir hvernig hann getur 

hratt, rétt, örugglega og af kostgæfni undirbúið og framkvæmt þjálfunina. Hæfni til að leiðbeina skiptist 

í tvo þætti, það er undirbúningur og framkvæmd verkþjálfunar (Dinero, 2005; Graupp og Purrier, 

2013). 

1.6.2 Undirbúningur 

Góðar leiðbeiningar byggja á þekkingu leiðbeinandans og getu hans til að greina verkið niður í atriði 

sem ætlast er til að starfsmaðurinn kunni skil á. Við greiningu á verkinu styðst leiðbeinandi við nýjustu 

rannsóknir á viðfangsefninu sem er rökstuðningur fyrir framkvæmdinni og þeim atriðum sem verða að 

koma fram í kennslunni. Greiningaraðferð verkþjálfunar felur í sér að verkinu er skipt niður í miklvæg 

skref (e. important steps) og mikilvæga þætti (e. key points) (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013). 

Mikilvæg skref eru einfaldir og augljósir punktar sem eru nauðsynlegir og ýta undir að verkið þróist 

áfram. Skrefin eru svör við spurningum sem leiðbeinandi spyr sig og eru yfirleitt sagnorð, þau lýsa því 

hvað starfsmaðurinn gerir. Mikilvæg skref eru einungis minnispunktar leiðbeinandans sem hjálpa 

honum að raða verkinu í rétta röð og auka líkurnar á því að hann noti sama orðalag við alla 

starfsmenn (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013).  

Mikilvægir þættir eru alltaf öryggisatriði sem starfsmaðurinn verður að kunna skil á. Mikilvægir 

þættir eru smáatriðin sem reynslumikið starfsfólk hefur náð að tileinka sér og gerir þeim kleift að 

framkvæma verkið rétt og auðveldar framkvæmdina. Þættirnir geta jafnframt haft úrslitaáhrif á verkið. 

Þættirnir byrja yfirleitt á lýsingu á atriðinu, eins og að mata hægt og rólega eða strjúka með hringlaga 

hreyfingum (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013). 

Eftir að greiningu verksins er lokið er þjálfunarsvæði undirbúið með því að gera það sem líkast 

raunverulegum vinnuaðstæðum. Yfirlit yfir undirbúning verksins má sjá í töflu 1. 

1.6.3 Framkvæmd  

Leiðbeiningar með verkþjálfunaraðferð byggja á fjórum skrefum þar sem lögð er áhersla á að undirbúa 

starfsmann, sýna honum verkið og útskýra það. Þá framkvæmir hann það sjálfur, jafnvel nokkrum 

sinnum og að lokum fylgist leiðbeinandi með starfsmanni framkvæma verkið í raunverulegum 

aðstæðum. Nemandinn byrjar á því að hlusta á leiðbeiningarnar, þar á eftir horfir hann á verkið 

framkvæmt og að lokum framkvæmir hann það sjálfur (Grauppa og Purrier, 2013). 
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Fjögur skref leiðbeinanda: 

 Undirbúningur – Leiðbeinandi undirbýr starfsmann. Hann útskýrir til hvers er ætlast af 

honum, gefur einungis nauðsynlegar upplýsingar, leggur áherslu á mikilvægi verksins og 

tilgang svo starfsmaður fái heildarmynd af verkinu. 

 Sýnikennsla - Leiðbeinandi sýnir starfsmanni verkið, allt að þrisvar sinnum þar sem hann 

útskýrir verkið og tilgang með áherslu á mikilvæga þætti. 

 Framkvæmd - Starfsmaður framkvæmir verkið sjálfur, allt að fjórum sinnum og útskýrir  

verkið og tilgang þess sífellt betur. 

 Eftirfylgd – Leiðbeinandi fylgist með starfsmanni þegar hann framkvæmir verkið í 

raunverulegum aðstæðum og gætir þess að hann haldi áfram að vinna eftir þeim stöðlum 

sem lagt var upp með. Þannig er tryggt að verklagið sé notað og verði þannig að 

stöðluðum vinnubrögðum  (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013). 

Yfirlit yfir undirbúning og framkvæmd verksins má sjá í töflu 1. 

Þegar starfsmaður hefur lært grunnatriði verksins og framkvæmir þau án vandkvæða hefur hann 

náð að þróa stöðluð vinnubrögð sem mynda grunn að áframhaldandi vinnu. Eftir að vinnubrögð hafa 

verið stöðluð er auðveldara að auka þekkingu þar sem starfsmaðurinn gerir sér betur grein fyrir 

frávikum sem upp geta komið og hvort hægt sé að koma í veg fyrir þau (Dinero, 2005; Grauppa og 

Purrier, 2013). 

Mikilvægt er að leiðbeinandi geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem fylgir þjálfun starfsmanna. Ekki er 

einungis hægt að kenna vanhæfni starfsmanna um það sem miður fer heldur verður leiðbeinandinn að 

meta eigin kennsluaðferðir og samskiptahæfni til þess að ná markmiðum þjálfunarinnar. Ef 

starfsmaður hefur ekki náð að tileinka sér rétt verklag er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að kennslan hafi 

ekki verið nægilega góð (Dinero, 2005; Grauppa og Purrier, 2013). 

Undirbúning og framkvæmd samfelldrar blóðskilunar má sjá í fylgiskjölum 9 til 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

Tafla 1 Undirbúningur og framkvæmd þjálfunar 

Undirbúningur Framkvæmd 

1. Tímaáætlun 

- Hversu mikið á starfsmaður að hafa lært fyrir 
tiltekinn tíma? 

1. Undirbúa starfsmanninn 

- Tryggja að starfsmanni líði vel 

- Útskýra verkið 

- Athuga hvað starfsmaður veit nú þegar 

- Vekja áhuga á verkinu 

- Staðsetja starfsmann þannig að hann sjái 
framkvæmdina 

2. Greina verkið niður 

- Finna mikilvæg skref  

- Finna mikilvæga þætti, þeir eru alltaf 
öryggisatriði 

2. Kynna verkið 

- Segja frá, sýna og útskýra hvert skref  

- Sýna aftur > áhersla á mikilvæga þætti og 
ástæður fyrir þeim 

- Ekki sýna starfsmanni greiningarblað 

- Skýrar leiðbeiningar og þolinmæði 

- Kenna á hraða starfsmanns 

3. Undirbúa kennslusvæðið 

- Hafa einungis til staðar þann búnað sem þarf til 

kennslunnar 

3. Starfsmaður framkvæmir 

- Starfsmaður framkvæmir og leiðbeinandi 
leiðréttir villur strax 

- Verkið framkvæmt aftur > Starfsmaður útskýrir 
hvert skref 

- Verkið framkvæmt aftur > Starfsmaður útskýrir 
mikilvæga þætti 

- Verkið framkvæmt aftur > Starfsmaður rökstyður 
mikilvæga þætti 

4. Hafa vinnusvæðið vel skipulagt 

- Hafa vinnusvæði sem líkast raunverulegum 

vinnuaðstæðu 

4. Eftirfylgd 

- Starfsmaður framkvæmir í raunverulegum 
aðstæðum 

- Láta starfsmann vita að hann getur leita eftir 
aðstoð 

- Spyrja áfram hvernig gangi og hvetja til 
spurninga 

 

(Upprunaleg heimild: War Production Board, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 

1943, Job Instruction: Sessions Outline and Reference Material (Washington D.C.: U.S. Government 

Printing Office).  

1.7 Stöðluð vinnubrögð 

Samkvæmt stofnuninni Lean Vision eru stöðluð vinnubrögð besta og öruggasta leiðin til að 

framkvæma verk því hún er einföld, auðveld og áreiðanleg. Með því er átt við að vinnubrögðin tryggja 

hámarks árangur miðað við þá þekkingu sem er til staðar hverju sinni. Stöðluð vinnubrögð eru ekki 

reglur sem á að fylgja um ókomna framtíð heldur krefjast endurskoðunar í samræmi við gagnreynda 

þekkingu hverju sinni. Stöðluð vinnubrögð er hægt að nota við þjálfun nýrra starfsmanna, við umsjón 

framkvæmda eða til stöðugra umbóta (Lean Vision, 2013). 

Með stöðluðum vinnubrögðum er verið að tryggja skilvirkni, nákvæmni og öryggi í vinnubrögðum 

sem draga úr hættu á óvæntum atvikum. Þau eru afleiðing góðrar verkþjálfunar þar sem áhersla er á 
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að staðla þá þætti umönnunar sem hægt er sem aftur gefur rými til að gagnrýna og bæta aðra þætti 

sem þurfa umbóta við (Graupp og Purrier, 2013; Huntzinger, 2006).  

Þegar leiðbeinandi hefur góðar leiðbeiningar til að fara eftir aukast líkur á því að allir starfsmenn 

læri verkið á sama hátt. Með því að bæta verkþjálfun og hæfni til að leiðbeina við stöðluð vinnubrögð 

er leiðbeinandinn kominn með verkfæri sem hann fer eftir sem aftur tryggir að starfsfólk fái staðlaða 

kennslu óháð leiðbeinanda (Grauppa og Purrier, 2013).  

 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga við samfellda blóðskilun er mikilvægt þar sem þeir hafa umsjón og eftirlit 

með henni. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar fái markvissa þjálfun til að tryggja nákvæm og  

örugg vinnubrögð, sérstaklega á gjörgæsludeild þar sem meðferðin er ekki stöðugt í notkun.  

Verkþjálfunaraðferðin er gömul þjálfunaraðferð sem ekki hefur tekið miklum breytingum í gegnum 

árin. Þar sem uppsetning samfelldrar blóðskilunar er tímafrek var ákveðið að aðlaga 

þjálfunaraðferðina að nútíma tækni og búa til kennslumyndbönd sem hluta af fræðsluefni 

rannsóknarinnar. Þannig væri hægt að stytta þann tíma sem færi í eiginlega verklega þjálfun því hægt 

væri að horfa á myndböndin áður en hún færi fram. 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að efla fræðilega þekkingu og verklega færni hjúkrunar-

fræðinga með því að þróa fræðsluefni með verkþjálfunaraðferð sem gæti aukið almenna hæfni þeirra í 

vinnu með samfellda blóðskilun og þannig aukið öryggi sjúklinga með bráða nýrnabilun á 

gjörgæsludeildum.   

Í þessari rannsókn er þekking skilgreind sem fræðileg þekking á samfelldri blóðskilun, færni er 

skilgreind sem verkleg færni við vinnu með samfellda blóðskilun og hæfni er skilgreind sem fræðileg 

þekking og verkleg færni til vinnu með samfellda blóðskilun sem gerir hjúkrunarfræðinum kleift að 

leysa þau vandamál sem upp geta komið við vinnu með blóðskilunarvél.  

Rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða áhrif hefur fræðsla um samfellda blóðskilun annars vegar eftir bóklega fræðslu og hins 

vegar eftir verklega þjálfun á fræðilega þekkingu hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala? 

2. Hvert er mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á eigin verklegri færni við vinnu 

við samfellda blóðskilunarvél annars vegar eftir bóklega fræðslu og hins vegar eftir verklega þjálfun á 

samfellda blóðskilunarmeðferð með verkþjálfunaraðferð? 

3. Hvert er mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á almennri hæfni sinni til að 

leysa vandamál er tengjast vinnu við samfellda blóðskilunarvél annars vegar eftir bóklega fræðslu og 

hins vegar eftir verklega þjálfun á samfellda blóðskilunarmeðferð með verkþjálfunaraðferð? 

4. Hvaða áhrif hefur starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á fræðilega 

þekkingu og eigið mat á verklega færni og almennri hæfni til vinnu við samfellda blóðskilunarvél 

annars vegar eftir bóklega fræðslu og hins vegar eftir verklega þjálfun um slíka meðferð? 

5. Ánægja hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala með fræðsluefnið í formi texta, 

kennslumyndbanda og kennsluheimasíðu um samfellda blóðskilunarmeðferð? 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsók þessi byggir á megindlegri aðferðafræði með aðferðafræði matsrannsókna (e. evaluation 

study). Matsrannsóknir eru notaðar þegar meta þarf hvort verklag virki í raunverulegum aðstæðum eða 

hvort úrbóta sé þörf. Megináherslan er á tilgang rannsóknarinnar frekar en á formfast rannsóknarsnið. 

Markmið slíkra rannsóknar er að hafa áhrif á það verklag sem er í gildi á vinnustað til að ná fram 

úrbótum. Matsrannsóknir eru meðal annars nýttar innan kennslufræða, félagsfræðirannsókna eða 

þegar marka þarf nýja stefnu í ákveðnum málefnum (Polit og Beck, 2012). 

2.2 Þátttakendur 

Öllum starfandi hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildum Landspítala með eins árs starfsreynslu eða 

lengur af gjörgæsluhjúkrun var boðin þátttaka (N=75). Samkvæmt aðlögunarferli gjörgæsludeilda 

Landspítala hefst þjálfun á samfellda blóðskilun einu og hálfu til tveimur árum eftir að 

hjúkrunarfræðingur hefur störf á deildinni. Ákveðið var að bjóða hjúkrunarfræðingum með að minnsta 

kosti eins árs starfsreynslu þátttöku. Aðstoðardeildarstjórum var boðin þátttaka þar sem þeir sinna oft 

klínískri vinnu samhliða aðstoðardeildarstjóraverkefnum. Ekki var haft samband við hjúkrunarfræðinga 

í  barnseignar- eða veikindaleyfum. 

Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur voru starfsaldur í hjúkrun og starfsaldur við 

gjörgæsluhjúkrun ásamt menntun. 

2.3 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar byggir á spurningalistum úr rannsókn Przybyl og félaga (2015) þar sem 

þekking, færni og viðhorf hjúkrunarfræðinga til eigin hæfni við vinnu með samfellda blóðskilun er metin 

á þremur tímapunktum. Spurningalistunum er skipt í fjóra hluta: a) einkenni þátttakenda, fræðsluleiðir 

um samfellda blóðskilun og áætluð vinna með samfellda blóðskilun; b) mat á fræðilegri þekkingu 

hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilun; c) mat á viðhorfi hjúkrunarfræðinga um eigin færni og hæfni 

við vinnu með samfellda blóðskilun; d) mat á fræðsluefni rannsóknar.  

Í spurningalistanum fyrir fræðslu var spurt um starfsaldur og menntun og var það einungis gert þar.  

Í öllum spurningalistunum var spurt um þekkingu hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilun og þeir 

beðnir um að svara þremur opnum spurningum er tengdust vandamálum sem upp geta komið við 

meðferðina. 

Í öllum spurningalistunum var jafnframt spurt um eigið mat hjúkrunarfræðinga á færni (e. current 

skills) sinni við vinnu við samfellda blóðskilun ásamt hæfni til að leysa þau vandamál (e. trobleshooting 

skills) sem upp geta komið við meðferðina. Færni var metin með sjónrænum kvarða (e. visual analog 

scale) og til viðmiðunar voru hugtökin byrjandi og sérfræðingur á hvorum enda kvarðans. Í 

upprunalegu rannsókninni var kvarðinn  bæði með  tölum, einn til tíu, en einnig með orðunum 

„Novice“, „Nervous“, „Hold My Own“, „Comfortable“ og „Expert“. 
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Í spurningalistunum fyrir fræðslu og eftir verklega þjálfun voru þátttakendur beðnir um að meta 

hversu oft þeir hefðu unnið með samfellda blóðskilun síðastliðna 12 mánuði. 

Í spurningalistanum eftir bóklega fræðslu voru þátttakendur beðnir um að nefna að minnsta kosti 

þrjú atriði sem þeir höfðu lært af fræðsluefninu.  

Í spurningalistanum eftir verklega þjálfun var til viðbótar spurt um ánægju þátttakenda með 

fræðsluefni rannsóknarinnar, það er fræðilegt lesefni, kennslumyndbönd og verklega þjálfun á 

samfellda blóðskilun. Við mat á ánægju voru þátttkendur beðnir um að merkja við fimm punkta Likert 

kvarða hvort þeir væru mjög óánægðir, óánægðir, hlutlausir, ánægðir eða mjög ánægðir með 

fræðsluefnið. Í þriðja spurningalistanum voru þátttakendur einnig beðnir um að nefna þrjú atriði sem 

mætti bæta í kennsluferlinu. 

2.3 Þýðing og forprófun mælitækis 

Leyfi fyrir þýðingu og notkun mælitækisins var fengið frá höfundi Heather Przybyl í tölvupósti 13. 

janúar 2016. 

Mælitækið var þýtt af rannsakanda og leiðbeinendur rannsóknarinnar lásu það yfir. Eftir yfirlesturinn 

voru gerðar smávægilegar breytingar er sneru að orðalagi og uppsetningu.  

Mælitækið er stutt og hnitmiðað samanber lýsingu að ofan og því töldu rannsakandi og leiðbeinandi 

ekki nauðsynlegt að fara í yfirgripsmikið þýðingarferli á mælitækinu. Talið var nóg að rannsakandi og 

leiðbeinendur, sem eru jafnframt vanir að vinna með viðfangsefnið, myndu þýða það og aðlaga að 

íslenskum aðstæðum.  

Mælitækið var forprófað með því að leggja það fyrir deildarlækna gjörgæsludeilda Landspítalans á 

fræðslufundi þeirra í febrúar 2016. 

2.4 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki mælitækis vísar til þess hvort endurteknar mælingar á viðfangsefninu gefi svipaðar 

niðurstöður (Polit og Beck, 2012). Áreiðanleikamæling mælitækisins liggur ekki fyrir en forprófun fór 

fram í febrúar 2016 þar sem deildarlæknar svöruðu spurningalistanum og því er það talið hafa 

sýndarréttmæti. Sýndarréttmæti segir til um hversu sannfærandi mælitækið er við fyrstu sín og að ætla 

megi að það mæli viðfangsefni rannsóknarinnar (Guðrún Pálmadóttir, 2013; Polit og Beck, 2012). 

Réttmæti (e. validity) segir til um hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað að mæla. Réttmæti er 

skipt í tvo flokka, innra og ytra réttmæti (e. internal/external vilidity) (Kristján Kristjánsson, 2013; Polit 

og Beck, 2012). 

Ytra réttmæti segir til um að hversu miklu leyti er hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýðið við 

endurteknar mælingar (Polit og Beck, 2012).  

Innra réttmæti segir til um að hve miklu leyti niðurstöðurnar endurspegla raunverulegar aðstæður. 

Með því að tryggja innra réttmæti rannsóknar aukast líkurnar á því að hún gefi svar við  

rannsóknarspurningum þar sem dregið hefur verið úr utanaðkomandi þáttum sem haft geta áhrif á 

niðurstöðurnar (Polit og Beck, 2012). 
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Ein helsta ógn við innra réttmæti rannsóknarinnar er þróun gagnasöfnunar (e. history). Erfitt var að 

hafa stjórn á utanaðkomandi þáttum sem haft gætu áhrif á svör þátttakenda, eins og notkun 

samfelldrar blóðskilunar á gjörgæsludeildum Landspítala á meðan á rannsókn stóð. Óvenju mikið var 

um notkun samfelldrar blóðskilunar á gagnasöfnunartímabili rannsóknarinnar sem gaf hluta 

þátttakenda tækifæri til að nýta fræðsluefni rannsóknarinnar í beinni klínískri vinnu. Þannig fékk hluti 

þátttakenda möguleika á að auka við þekkingu sína og færni frekar en þeir þátttakendur sem ekki 

önnuðust slíka sjúklinga á tímabilinu. Því má leiða að því líkur að eigið mat þátttakenda hafi orðið fyrir 

áhrifum af klínískri vinnu á tímabili gagnasöfnunarinnar.  

Þegar verið er að meta þekkingu og færni einstaklinga er ekki hægt að útiloka að svörun þeirra sé 

lituð af upplifun og reynslu þeirra. Það eitt og sér að prófa þátttakendur getur haft áhrif á innra réttmæti 

rannsóknar þar sem þeir eru meðvitaðir um að verið sé að meta svör þeirra og verklega færni og 

hegðun þeirra litist því af nærveru rannsakanda. Því var lögð áhersla á það í kynningarbréfi til 

þátttakenda að svör væru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. Í verklegri þjálfun var fylgt 

verkþjálfunaraðferðafræði þar sem lögð er áhersla á að leiðbeinandi tryggi uppbyggilegt og þægilegt 

umhverfi við þjálfun. Hins vegar er aldrei hægt að útiloka að framkoma eða kennsluhættir leiðbeinanda 

hafi áhrif á upplifun og svörun þátttakenda (Polit og Beck, 2012).  

2.5 Framkvæmd rannsóknar 
Framkvæmd rannsóknar er skipt í tvo hluta. Fyrri hluti lýsir undirbúningi rannsakanda fyrir fræðslu og 

seinni hluti lýsir gagnasöfnun.  

2.5.1 Undirbúningur kennsluefnis 

Áður en gagnasöfnun hófst fór fram umtalsverð vinna við undirbúning kennsluefnis. Rannsakandi útbjó 

fræðsluefni á íslensku sem unnið var upp úr fræðigreinum um bráða nýrnabilun, samfellda blóðskilun 

og hlutverk hjúkrunarfræðinga við umönnun gjörgæslusjúklinga með bráða nýrnabilun. Með því að 

kynna sér ítarlega fræðigreinar um hjúkrun og samfellda blóðskilun varð til fræðsluefni sem leggur 

áherslu á hjúkrunarviðfangsefni meðferðarinnar. Í fræðsluefninu var jafnframt að finna svör við 

spurningum er vörðuðu þekkingu hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilun. 

Við undirbúning verklegrar kennslu var stuðst við verkþjálfunaraðferð þar sem verkið var greint 

niður í mikilvæga þætti og mikilvæg skref. Verkinu var skipt niður í fjögur verkþjálfunarferli: 1) 

uppsetningu, 2) tengingu við sjúkling, 3) aftengingu frá sjúklingi, 4) eftirlit með blóðþynningu. 

Uppsetning samfelldrar blóðskilunar er margþætt þar sem fylgja þarf fyrirmælum sem birtast á skjá 

blóðskilunarvélarinnar. Í heildina birtast 28 skjámyndir og á flestum þeirra eru nokkur atriði sem verður 

að fylgja svo uppsetningin gangi snuðrulaust. Til að fá skýra mynd af uppsetningarferli 

blóðskilunarvélarinnar tók rannsakandi myndir af hverjum skjá fyrir sig. Með því að rýna í fyrirmæli 

hverrar skjámyndar og skrá þau niður fékkst yfirlit yfir ferlið og það greint niður í fjóra mikilvæga þætti 

(A, B, C, og D) sem aftur voru greindir niður í tvö til þrjú mikilvæg skref. Sömu aðferð var beitt við 

greiningu á „Eftirlit með blóðþynningu“ sem var greint í þrjú mikilvæg skref (A, B og C) sem aftur voru 

greind í tvo mikilvæga þætti. 
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Við greiningu á tengingu og aftengingu blóðskilunarleggs við blóðskilunarvél var farið eftir 

gæðaskjölum blóðskilunardeildar. Tenging blóðskilunarleggs við blóðskilunarvél var greint niður í 

fjögur mikilvæg skref (A, B, C og D) og tvo til þrjá mikilvæga þætti (Margrét Ásgeirsdóttir, 2017 - A). 

Aftenging blóðskilunarleggs við blóðskilunarvél var greint niður í þrjú mikilvæg skref (A, B, og C) sem 

voru greind niður í fjóra mikilvæga þætti (Margrét Ásgeirsdóttir, 2017 - B). 

Búin voru til fjögur stutt kennslumyndbönd sem lýsa uppsetningu blóðskilunarvélar, tengingu og 

aftenginu blóðskilunarvélar við blóðskilunarlegg og eftirliti með blóðþynningu í síu blóðskilunarvélar. Til 

aðstoðar við kvikmyndatöku var einstaklingur með reynslu af kvikmyndatöku og klippingu myndbanda. 

Myndböndin voru tekin upp með Panasonix LUMIX G1 myndavél og klippt með Premiere Pro CS24 

forriti. Reynt var að gæta þess að myndböndin væru stutt og hnitmiðuð svo mikilvægustu atriðin 

kæmust til skila ásamt því að þau hljóð sem tilheyra ferlinu kæmu fram.  

Eftir klippingu myndbandanna voru þau sett inn á www.youtube.com sem er aðgangsstýrð 

heimasiða þar sem hægt er setja inn myndbönd, skoða og deila. Þar var skýringartexta bætt við í 

samræmi við greiningu verkþjálfunaraðferðar. Myndböndin voru tekin upp á sjúkrastofu á 

gjörgæsludeild til að líkja sem best eftir raunverulegum aðstæðum. 

 Kennslumyndböndin: 

 Uppsetning blóðskilunarvélar – 14,08 mínútur.  

 Tenging blóðskilunarvélar við blóðskilunarlegg sjúklings – 3,03 mínútur.  

 Aftenging blóðskilunarvélar við blóðskilunarlegg sjúklings – 2,11 mínútur 

 Eftirlit með blóðþynningu í síu blóðskilunarvélar – 2.43 mínútur 

Framleiðandi blóðskilunarvélarinnar veitti þátttakendum einnig aðgang að kennsluheimasíðu með 

ítarlegum upplýsingum um uppbyggingu og starfsemi vélarinnar. Kennsluheimasíðan er með 

fjölbreyttar upplýsingar fyrir byrjendur og sérfræðinga. Einstaka atriði af heimasíðunni voru nýtt í 

fræðslutexta til skýringar. 

Þátttakendur fengu aðgang að öllum þáttum kennsluefnis eftir að þeir höfðu svarað fyrsta 

spurningalista rannsóknarinnar.  

 

Mynd 1 Kennsluefni rannsóknar 
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2.5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram á tímabilinu október 2016 til janúar 2017 og fól í sér þrjár gagnasafnanir og 

verklega kennslu. 

Fyrsti hluti gagnasöfnunar hófst í byrjun október 2016 þar sem þátttakendur fengu kynningarbréf 

sent á Landspítalanetfang sitt ásamt ósk um samþykki fyrir þátttöku og fyrsta spurninngalista 

rannsóknarinnar. Þátttakendur fengu eina viku til að kynna sér rannsóknina og meta hvort áhugi væri 

fyrir þátttöku. Þeir hjúkrunarfræðingar sem hófu þátttöku héldu áfram í rannsókninni en tölvupóstföng 

þeirra sem ekki svöruðu fyrsta spurningalistanum voru fjarlægð úr rannsókninni.  

Annar hluti gagnasöfnunar hófst viku síðar þegar þátttakendur fengu sent fræðsluefni um samfellda 

blóðskilun ásamt öðrum spurningalista. Send var áminning til þátttakenda tvisvar sinnum. Einstaka 

þátttakendur áttu í erfiðleikum með að opna fræðsluefnið sem fylgdi þessum hluta og var 

spurningalistinn og fræðsluefnið því sent þátttakendum aftur. Ákveðið var að framlengja opnunartíma 

spurningalista númer tvö til að reyna að fá aukna þátttöku. Spurningalista númer tvö var lokað 25. 

nóvember 2016.  

Þriðji hluti gagnasöfnunar var verkleg kennsla sem fór fram á hvorri gjörgæsludeild fyrir sig, allt eftir 

því hvar þátttakendur voru starfandi. Auglýstir voru tímar á hvorri gjörgæsludeild fyrir sig þar sem 

þátttakendur gátu valið hentuga tímasetningu. Fjórir þátttakendur fengu verklega kennslu utan 

fyrirframgefna tímasetninga og fjórir þátttakendur urðu að framkvæma verklegu þjálfunina á vinnutíma 

sem var gert með samþykki deildarstjóra. Af þessum sökum dróst þessi hluti rannsóknarinnar þó 

nokkuð og lauk 25. nóvember 2016.  

Fjórði hluti gagnasöfnunar hófst 4. janúar 2017 þegar þriðji spurningalistinn var sendur til 

þátttakenda. Fimm dögum síðar var áminning send og 15. janúar höfðu allir þátttakendur svarað. Þar 

með lauk framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

 

Mynd 2 Yfirlit yfir gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar. 
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Tafla 2 Yfirlit yfir skref, tímaáætlun og framkvæmd rannsóknar. 

Fyrsta skref: 

Spurningalisti 1 

19. 10. 2016 

Spurningalisti sendur   

23. 10. 2016 

Áminning send 

26. 10. 2016 

Lokað fyrir þátttöku 

Annað skref: 

Spurningalisti 2 

26. 10. 2016 

Spurningalisti ásamt 

fræðsluefni sent 

30. 10. 2016 

Áminning send 

07.11. 2016 

Svarfrestur framlengdur 

22.11. 2016 

Áminning send 

25.11. 2016 

Lokað fyrri þátttöku 

Þriðja skref: 

Verkleg kennsla 

7. 11 til 25.11. 2016 

Kennslutímabil  

 

Áminningar sendar í 

gegnum facebook-síður 

beggja gjörgæsludeilda 

25.11. 2016  

Verklegri kennslu 

lokið 

Fjórða skref: 

Spurningalisti 3 

04. 01. 2017 

Spurningalisti sendur 

09. 01. 2017  

Áminning send 

25.11. 2017  

Lokað fyrri þátttöku 

 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Notast var við vefforritð REDCap sem heldur utan um vefkannanir og gagnagrunna og lýtur 

öryggisstöðlum (Research Electronic Data Capture, 2017). Forritið býður upp á ýmsa möguleika við 

uppsetningu kannana og það nýtt við gerð spurningalista. Upplýsingar voru fluttar úr  REDCap 

vefforriti yfir í tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ®, útgáfa 21) og 

tölfræðiúrvinnsla gagna unnin með SPSS og Exel.  

Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði þar sem reiknuð voru meðaltöl, staðalfrávik og hlutföll. 

2.7 Siðfræði 

Þátttakendur fengu kynningarbréf um rannsóknina sent á Landspítalanetfang sitt ásamt því að  

kynningarbréfið var hengt upp á hvorri gjörgæsludeild fyrir sig. Í kynningarbréfinu var tilgangur 

rannsóknarinnar útskýrður ásamt hlutverki þátttakenda. Þá var lögð áhersla á að gögn væru ekki 

persónurekjanleg ásamt því að hægt væri að hætta þátttöku hvenær sem væri á rannsóknartímanum 

án eftirmála. Þátttakendum var bent á að verkleg kennsla ætti að fara fram utan vinnutíma svo ekki 

yrði truflun á starfsemi deildanna á meðan á gagnasöfnun stæði. 

Einungis var óskað eftir upplýsingum um starfsaldur og menntun. Menntun þátttakenda var 

einungis greind í tvö gildi, BS-gráðu eða framhaldsmenntun. Þannig var reynt að lágmarka rekjanleika 

við þátttakendur þar sem mögulegt hefði verið að greina svör til einstakra þátttakenda út frá starfsaldri 

og menntunarstigi. Úrtakið er lítið og auðvelt að greina sértæk einkenni frá vegna smæðar og tengsla 

rannsakanda við þátttakendur. 

Leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar var fengið frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítala 

(erindi nr. 6/2016). Leyfi fyrir notkun blóðskilunarvéla fékkst frá framkvæmdastjóra aðgerðarsviðs og 

munnleg leyfi fengust frá deildarstjórum beggja gjörgæsludeilda. 
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3 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem skipt hefur verið niður í eftirfarandi kafla. Í 

fyrstu verður lýst einkennum þátttakenda. Þar á eftir er svörum úr spurningum lýst er varða fræðilega 

þekkingu hjúkrunarfræðinga á samfellda blóðskilun. Þriðji hluti lýsir viðhorfi hjúkrunarfræðinga til eigin  

verklegrar færni og almennrar hæfni við vinnu með samfellda blóðskilun. Þá er sambandi starfsaldurs 

og þekkingar hjúkrunarfræðinga lýst ásamt sambandi þekkingar og mats á eigin verklegri færni og 

almennrar hæfni við samfellda blóðskilun. Að lokum verður mati þátttakenda á fræðsluefni rannsónar 

lýst. 

3.1 Einkenni þátttakenda 

Þátttakendur vour 24 sem er 32% svarhlutfall. Rannsóknarniðurstöður byggja á svörum 24 

þátttakenda sem svöruðu öllum þremur spurningalistunum og tóku þátt í verklegri kennslu sem fór 

fram á hvorri gjörgæsludeild fyrir sig. Flestir þátttakendur höfðu eins til fimm ára og 11 til 15 ára 

starfsaldur í hjúkrun. Flestir þátttakendur höfðu 11 til 15 ára starfsaldur í  gjörgæsluhjúkrun. Rúmlega 

helmingur þátttakenda hafði lokið í BS-gráðu í hjúkrunarfræði eða 14 talsins og 10 höfðu lokið 

framhaldsnámi. Starfsaldur hjúkrunarfræðinga, bæði í hjúkrun og gjörgæsluhjúkrun, var 

normaldreifður. Meðal starfsaldur í hjúkrun var 13,4 ár og í gjörgæsluhjúkrun 10,7 ár. 

Til að meta reynslu hjúkrunarfræðinga af vinnu með samfellda blóðskilun voru þátttakendur beðnir 

um að áætla þann fjölda vakta sem þeir höfðu unnið með sjúkling í samfelldri blóðskilun síðustu 12 

mánuði. Þeir mátu fjölda vakta fyrir fræðslu og eftir verklega þjálfun. Fyrir fræðslu höfðu flestir 

þátttakendur unnið tvær og fimm vaktir með sjúkling í samfelldri blóðskilun. Meðaltal vakta með 

samfellda blóðskilun voru þrjár vaktir. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 4. 

Eftir verklega þjálfun var aftur spurt um mat þátttakenda á fjölda vakta sem þeir höfðu unnið með 

samfellda blóðskilun síðustu 12 mánuði. Flestir höfðu ekki unnið með samfellda blóðskilun og meðaltal 

vakta var ein vakt. Yfirlit yfir þær tölur má einnig finna í töflu 4. Notkun samfelldrar blóðskilunar er mjög 

óregluleg og því er munurinn á fjölda vakta eins og raun ber vitni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 

Tafla 3  Einkenni hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH sem tóku þátt í rannsókninni 

 Fjöldi Meðaltal í árum 

Staðalfrávik (sf) 

Starfsaldur í hjúkrun (n=24) 

1 - 5 ár 6  

6 - 10 ár 4  

11 – 15 ár 6  

16 - 20 ár 2  

21 – 25 ár 2  

26 ár og lengur 4  

ALLS 24 13,4 (sf.8,95) 

Starfsaldur í gjörgæsluhjúkrun (n=24) 

1 - 5 ár 11  

6 - 10 ár 1  

11 – 15 ár 6  

16 - 20 ár   

21 – 25 ár 0  

26 ár og lengur 3  

ALLS 24 10,7 (sf. 8,7) 

Menntun (n=24)   

BS-gráða 14  

Framhaldsmenntun 10  

 

Tafla 4 Reynsla hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild LSH sem tóku þátt í rannsókninni af vinnu 
með samfellda blóðskilun 

Vaktir 
Fjöldi 

Fyrir bóklegt  
Fjöldi (n) 

Eftir verklegt  
Fjöldi (n) 

Engin vakt 4 9 

1 2 5 

2 5 8 

3 3 1 

4 2 1 

5 5 0 

6 eða fleiri 3 0 

 

Til að meta hvaða fræðsluleiðir hjúkrunarfræðingar nýta sér til að afla sér þekkingar á samfellda 

blóðskilun var boðið upp á fimm möguleika sem voru byrjendanámskeið, framhaldsnámskeið, 

heimasíða Gambro (framleiðandi blóðskilunarvélarinnar), lestur fræðigreina og engin fræðsla/kennsla. 

Þeir þátttakendur sem höfðu fengið kennslu eða upprifjun á samfellda blóðskilun á síðasta ári höfðu 

sjálfir sótt sér fræðigreinar um viðfangsefnið. Flestir þátttakendur höfðu ekki fengið kennslu en þeir 

sem höfðu fengið svokallað framhaldsnámskeið voru tveir og einn hafði fengið byrjendanámskeið. 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 5.  
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Tafla 5 Fræðsluleiðir hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH sem tóku þátt í rannsókninni 
við öflun þekkingar 

Fræðsluleiðir Fjöldi (n) 

Byrjendanámskeið 1 

Framhaldsnámskeið 2 

Heimasíða Gambro 1 

Lestur fræðigreina 5 

Engin fræðsla/kennsla 18 

*Einn þátttakandi merkti við þrjár fræðsluleiðir og annar merkti við tvær fræðsluleiðir. 

3.2 Áhrif fræðslu um samfellda blóðskilun á fræðilega þekkingu 
hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala 

Þátttakendur voru spurðir um úrlausn á vandamálum er upp geta komið við samfellda blóðskilun. 

Spurt var þriggja opinna spurninga og þátttakendur beðnir um að nefna allt að tvö atriði við hverja 

spurningu og telst svar þátttakandi rétt þegar hann nefndi tvö atriði. Eftir að svörin höfðu verið greind 

kom í ljós að þátttakendur svöruðu oftar með tveimur réttum atriðum eftir bóklega fræðslu borið saman 

við fyrir fræðslu. Eftir verklega þjálfun varð áfram aukning á fjölda réttra svara við spurningum er 

varðaði viðbrögð við lækkun blóðþrýstings sjúklings við upphaf meðferðar og varðaði viðbrögð við 

hjartastopp sjúklings. Hins vegar dró lítillega úr fjölda réttra svara varðandi viðbrögð við breytingum á 

aðflæðis/fráflæðis þrýstingsbreytingum borið saman við niðurstöðurnar eftir bóklega fræðslu. Athygli 

vekur  að mikil aukning varð á réttum svörum við spurningu er varðaði viðbrögð við hjartastoppi hjá 

sjúklingi sem fengi samfellda blóðskilun en þar var 50% aukning á fjölda réttra svara (Mynd 3). 

 

Mynd 3 Fræðileg þekking hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH fyrir og eftir fræðslu og 
eftir verklega þjálfun 
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3.3 Mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á eigin 
verklegri færni við vinnu við samfellda blóðskilun 

Þátttakendur mátu eigin verklega færni við vinnu með samfellda blóðskilun á sjónrænum kvarða sem 

sýndi viðmiðin byrjandi og sérfræðingur á sitt hvorum enda kvarðans. Við úrvinnslu gagna var unnið 

með stigafjöldann frá núll til 100. Athygli vekur að í spurningalistanum fyrir fræðslu nýttu þátttakendur 

allan skalann og þar af leiðandi er staðalfrávikið hátt. Þá er áhugavert að sjá að þátttakendur meta 

færni sína lægri í lok rannsóknar þar sem enginn þátttakandi notar 100 stig til að lýsa færni sinni og 

stigafjöldi þátttakenda liggur á bilinu 9 til 85 stig. Hjá einum þátttakenda dregur verulega úr mati á eign 

færni eftir verklega þjálfun, en fyrir bóklega fræðslu mat hann færni sína upp á  56 stig og að lokinni 

verklegri þjálfun mat hann færni sína upp á 9 stig.   

Meðaltal mats á eigin verklegri færni jókst á rannsóknartímabilinu en fyrir fræðslu var meðaltalið 

42,75 stig (staðalfrávik [sf] 31,81). Eftir bóklega fræðslu hafði meðaltalið aukist í 60,50 stig (sf 25,12) 

og að lokinni verklegri þjálfun var meðaltal orðið 61,75 stig (sf 22,25). 

Á mynd 4 má sjá þróun verklegrar færni hjá einstaka þátttakendum.  

 

 
 

Mynd 4 Þróun verklegrar færni á samfellda blóðskilun hjá einstaka þátttakendum 

 

3.4 Mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala á eigin hæfni 
til að leysa vandamál er tengjast vinnu við samfellda blóðskilun 

Þátttakendur voru beðnir um að meta eigin hæfni til að leysa vandamál er tengdust vinnu með 

samfellda blóðskilun. Þátttakendur mátu eigin hæfni á sjónrænum kvarða sem sýndi einungis viðmiðin 

byrjandi og sérfræðingur á sitt hvorum enda kvarðans. Við úrvinnslu gagna var unnið með 
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stigafjöldann frá núll til 100. Aftur er áhugavert að sjá að þátttakendur nýta allan kvarðann þar sem þrír 

þátttakendur mátu hæfni sína upp á núll stig og einn þátttakandi mat hæfni sína upp á hundrað stig. 

Eftir bóklega fræðslu var lægsta mat þátttakenda sjö stig en hæsta mat áfram 100 stig og að lokinni 

verklegri þjálfun var lægsta mat upp á 14 stig og hæsta mat 85 stig. Þróun verklegrar hæfni hjá 

einstaka þátttakendum má sjá á mynd 5. 

Meðaltal mats á eigin hæfni jókst jafnt á rannsóknartímabilinu. Fyrir fræðslu var meðaltal mats á 

eigin hæfni 42,79 stig (sf 32,59) og eftir fræðslu hafði meðaltalið aukist í 62,0 stig (sf 24,46). Að lokinni 

verklegri þjálfun hafði meðaltal mats á eigin hæfni þátttakanda aukist enn frekar og var 64,04 stig (sf 

20,05). 

 

 
 

Mynd 5 Þróun almennrar hæfni á samfellda blóðskilun hjá einstaka þátttakendum 

 

3.5 Áhrif starfsaldurs hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala 
á fræðilega þekkingu og mat á eigin verklegri færni og almennri hæfni 
við vinnu við samfellda blóðskilun 

Við mat á þekkingu voru þátttakendur beðnir um að nefna allt að tvö atriði sem viðbrögð við a) 

breytingum á aðflæði/fráflæði þrýstingi á blóðskilunarvél, b) lækkun á blóðþrýstingi sjúklings við 

upphaf meðferðar og c) hjartastoppi sjúklings. 

Þegar starfsaldur og þekking á viðbrögðum við breytingum á aðflæði/fráflæði þrýstingi eru borin 

saman kemur í ljós að meirihluti starfsaldurshópanna standa í stað eða auka við sig þekkingu frá því 

fyrir fræðslu þar til eftir bóklega fræðslu. Flestir starfsaldurshópar viðhalda þekkingu sinni og svara 

spurningunum eftir verklega þjálfun rétt en þátttakendur í þremur starfsaldurshópum svara færri 
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spurningum rétt í lok rannsóknarinnar borið saman við svörin eftir bóklega fræðslu. Hjá 

hjúkrunarfræðingum með 21 til 25 ára starfsaldur dregur lítillega úr réttum svörum (Mynd 6). 

 

 
 

Mynd 6 Starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH og fjöldi hlutfall réttra svara 
þegar spurt er um viðbrögð við breytingu á aðflæði/fráflæði þrýstingi á 
blóðskilunarvél 

 

Önnur opin spurning er varðaði viðbrögð við lækkun á blóðþrýstingi sjúklings við upphaf samfelldrar 

blóðskilunar sýndi að flestir þátttakendur standa í stað eða auka við þekkingu sína eftir bóklega 

fræðslu. Að lokinni verklegri þjálfun hafði fjöldi réttra svara aukist enn frekar svo þekkingin var 

viðvarandi. Mynd 7 sýnir hlutfallslega aukningu fjölda réttra svara við spurningu er varðaði lækkun á 

blóðþrýstingi sjúklings við upphaf samfelldrar blóðskilunar.  
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Mynd 7 Starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH og hlutfall réttra svara þegar 
spurt er um viðbrögð við lækkun blóðþrýstings sjúklings við upphaf meðferðar 

 

Síðasta opna spurning rannsóknarinnar varðaði viðbrögð við hjartastoppi sjúklings sem fengi 

samfellda blóðskilun. Athygli vekur að hér varð mest aukning í fjölda réttra svara frá spurningalista fyrir 

fræðslu og allir svöruðu rétt eftir verklega þjálfun. Aukning á réttum svörum varð mest í hópunum sem 

hafði 11 til 15 ára og 26 ára starfsaldur. Yfirlit yfir starfsaldur og rétt svör við viðbrögðum við 

hjartastoppi sjúklings má sjá á mynd 8.  

 

 
 

Mynd 8 Starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH og hlutfall réttra svara þegar 
spurt er um viðbrögð við hjartastoppi sjúklings í samfelldri blóðskilun 
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Þegar borin eru saman starfsaldur þátttakenda og eigið mat þeirra á verklegri færni við vinnu með 

samfellda blóðskilun sést að þátttakendur með minna en tíu ára starfsreynslu meta færni sína lægra 

borið saman við þá sem eru með meiri en tíu ára starfsreynslu. Mat á eigin færni eykst lítillega allt fram 

að 20 ára starfsaldri og fer svo aftur lækkandi. Eigið mat þátttakenda á færni með starfsaldur yfir 21 ár 

nær þó ekki sama stigafjölda og hjá þátttakendum með minna en tíu ára starfsaldur (Mynd 9). 

 

 
 

Mynd 9 Starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH og meðaltal verklegrar færni 
þeirra  

 

Við samanburð á starfsaldri og eigin mati þátttakenda á almennri hæfni sinni til að leysa þau 

vandamál sem upp geta komið við vinnu með samfellda blóðskilun sést að þátttakendur með minni en 

10 ára starfsaldur meta almenna hæfni sína töluvert lægri en þátttakendur með lengri en 10 ára 

starfsaldur. Þátttakendur með starfsaldurinn 11 til 20 ár meta almenna hæfni sína hvað mesta á 

meðan að þátttakendur með yfir 21 árs starfsaldur meta almenna hæfni sína lægri en þeir 

þátttakendur. Líkt og með mat á eigin færni meta þátttakendur með hvað mesta starfsreynslu almenna 

hæfni sína þó ekki jafn lágt og þátttakendur með minnstu starfsreynsluna. Athygli vekur að aðeins 

dregur úr mati á almennri hæfni þátttakenda í starfsaldurshópnum 16 til 20 ára.  
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Mynd 10 Starfsaldur hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH og meðaltal almennrar hæfni 
þeirra 

 

Þegar heildarmyndin er skoðuð sést að þekking þátttakenda á viðbrögðum við þeim þremur 

vandamálum sem upp geta komið við samfellda blóðskilun hefur staðið í stað eða aukist að lokinni 

verklegri þjálfun. Í einu tilfelli dró úr þekkingu, í starfsaldurshópnum 21 til 25 ár, eftir verklega þjálfun 

þegar spurt var um viðbrögð við breytingum á aðflæðis/fráflæðis þrýstingi á blóðskilunarvél.  

Sömu sögu má segja um eigið mat þátttakenda á verklegri færni sinni en þar eykst mat þeirra 

umtalsvert hjá hjúkrunarfræðingum með minni en 10 ára starfsreynslu. Aukning á eigin færnimati hjá 

þátttakendum með eins til fimm ár starfsreynslu er 25,17 stig, hjá starfsaldurshópnum sex til tíu ára um 

36,0 stig. Umtalsverð aukning er á eign mati á verklegri færni hjá starfsaldurshópnum 21 til 25 ára eða 

29,5 stig.  

Eigið mat þátttakenda á almennri færni sinni eykst jafnt og þétt frá fyrsta mati þar til eftir verklega 

fræðslu. Eigið mat þátttakenda á almennri hæfni eykst mest hjá þátttakendum með sex til tíu ára 

reynslu, en það eykst um 39 stig, hjá starfsaldurshópnum eitt til fimm ára eykst eigið mat á almennri 

hæfni um 26,26 stig og hjá þátttakendum með 21 til 25 ára reynslu eykst eigið mat á almennri hæfni 

um 21,5 stig. Athygli vekur að hjá starfsaldurhópnum 16 til 20 ár dró lítillega úr mati á almennri hæfni, 

eða um 6 stig.  

 

3.6 Ánægja hjúkrunarfræðinga með fræðsluefni rannsóknarinnar 
Þátttakendur voru beðnir um að gefa álit sitt á fræðsluefni rannsóknarinnar. Spurt var um hvern hluta 

fræðsluefnisins fyrir sig og gefnir fimm svarmöguleikar sem voru: mjög óánægð/ur, óánægð/ur, 

hlutlaus, ánægð/ur og mjög ánægð/ur. Allir þátttakendir voru ánægðir eða mjög ánægðir með 

fræðsluefnið. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 11.  
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Mynd 11 Ánægja hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum LSH með fræðsluefni rannsóknar  

 

3.7 Athugasemdir frá þátttakendum 
Þeir þátttakendur sem skrifuðu athugasemdir við lok þriðja spurningalistans voru almennt mjög 

ánægðir með fræðsluna og hvernig hún fór fram. Þá var bent á að nýta þessa þjálfunaraðferð við fleiri 

verkefni gjörgæsluhjúkrunarfræðinga eins og kennslu á ósæðardælu, öndunarvél eða Bipap-vél. Þeir 

þátttakendur sem skráðu athugasemdir voru sammála um að innleiða ætti markvissa fræðslu um 

samfellda blóðskilun á gjörgæsludeildum Landspítala bæði fyrir nýja og reynda hjúkrunarfræðinga. 
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4 Umræða 

Rannsókn þessi er sú fyrsta sem metur þekkingu, færni og viðhorf hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum Landspítala um samfellda blóðskilun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur bæta fræðilega þekkingu sína á 

rannsóknartímabilinu. Mest aukning varð á þekkingu á viðbrögðum við hjartastoppi sjúklingis í 

samfelldri blóðskilun en þar jókst fjöldi réttra svara um helming frá því fyrir fræðslu þar til eftir verklega 

þjálfun.  

Einnig mátu þátttakendur verklega færni sína við að vinna með samfellda blóðskilun hærri í lok 

ransóknarinnar borið saman við upphaf rannsóknar og það sama á við um mat þátttakenda á almennri 

hæfni til að leysa þau vandamál sem upp geta komið við vinnu með samfellda blóðskilun. Þá er 

ánægja þátttakenda með fræðsluefnið mikil þar sem allir þátttakendur voru ánægðir eða mjög ánægðir 

með fræðsluefnið.  

Í þessari rannsókn var notuð hugmyndafræði verkþjálfunaraððferðar en ekki fundust rannsóknir 

sem höfðu notað þá aðferðafræði við þetta viðfangsefni. Til að fá samanburð var stuðst við 

hermiþjálfunaraðferð þar sem Przybyl og félagar (2015) lögðu spurningarlistana fyrir á tveimur 

tímapunktum, það er fyrir hermiþjálfun og þremur mánuðum eftir hermiþjálfun. Samanburður þessara 

tveggja rannsókna miðast því við niðurstöður fyrir fræðslu og eftir verklega þjálfun (Przybyl o.fl., 2015). 

4.1 Áhrif fræðslu á fræðilega þekkingu 
Rannsókn Przybyl og félaga (2015) sýndi fram á aukna þekkingu hjúkrunarfæðinga á samfelldri 

blóðskilun í öllum spurningum er vörðuðu viðbrögð við vandamálum sem upp geta komið í 

meðferðinni.  

Fimm prósent aukning varð á réttum svörum við breytingu á aðflæðiþrýstingi blóðskilunarvélar sem 

er sama útkoma og í þessari rannsókn. Aukning á réttum svörum við lækkun á blóðþrýstingi við 

upphaf meðferðar er 33,3% í þessari rannsókn en einungis sex prósent hjá Przybyl og félögum. Mesta 

aukningin á réttum svörum hjá Przybyl og félögum varðaði viðbrögð við hjartastoppi sjúklings sem 

fengi samfellda blóðskilun, en þar varð aukningin 27% en í þessari rannsókn varð aukning 50%. Þessi 

aukning þeirra skýrist helst af því að fyrir hermiþjálfun voru margir sem ekki gátu svarað spurningunni. 

Aukning á réttum svörum í þessari rannsókn er umtalsvert meiri en í rannsókn Przybyl og félaga.  

Mælitæki þessarar rannsóknar innihélt þrjár opnar spurningar sem voru sértækar fyrir helstu 

vandamál sem upp geta komið við vinnu með samfellda blóðskilun. Með því að spyrja þátttakendur 

opinna spurninga gefst þeim tækifæri til þess að svara með eigin orðum án þess að fá fyrirfram gefnar 

hugmyndir um svarmöguleika líkt og með lokuðum spurningum. Opnar spurningar sýna frekar 

hugsanaferli og gagnrýna hugsun þátttakenda sem gefur rannsakanda vísbendingu um fræðilega 

þekkingu þeirra (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Polit og Beck, 2012). Erfitt reyndist að meta svör 

þátttakenda við opnum spurningum því svör þeirra voru oft á tíðum ekki sértæk þótt greina mætti hvað 

átt væri við með því að meta heildarsvar þátttakenda. Sem dæmi þá svöruðu margir þátttakendur 

spurningunni er varðaði viðbrögð við lækkun á blóðþrýstingi sjúklings við upphaf blóðskilunar að 
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„draga ætti úr flæði“ blóðskilunarvélar þegar rétt hefði verið að svara „draga úr blóðflæði“ 

blóðskilunarvélar. Ákveðið var að gefa þátttakendum rétt fyrir slík svör þar sem hægt var að greina út 

frá heildasvari þeirra hvað átt væri við. Hins vegar ef þátttakandi svaraði „auka flæði á blóðskilunarvél“ 

var um rangt svar að ræða. 

Í þessari rannsókn var spurt um viðbrögð við breytingum á aðflæði/fráflæði þrýstingi 

blóðskilunarvélar en í rannsókn Przybyl og félaga (2015) var einungis spurt um viðbrögð við 

breytingum á aðflæði-vandamálum blóðskilunarvélar og með því líklega átt við æðaaðganginn 

sjálfann, hvort sem um er að ræða flæði í aðflæði- eða fráflæðirás blóðskilunarleggsins. Þar sem að 

breytingar á aðflæði- og fráflæði þrýstingi blóðskilunarvélar gefur vísbendingu um að flæðið í 

blóðskilunarleggnum sjálfum sé óviðunandi, sama af hvaða orsökum það er, þá var ákveðið að bæði 

aðflæði og fráflæði-hugtökin væru notuð í þessari rannsókn í stað þess að nota hugtak eins og 

æðaaðgangur sem er ekki nógu sértækt fyrir samfellda blóðskilunarmeðferð (Baldwin og Fealy, 2009; 

Richardson og Whatrmore, 2014; Zarbock og Singbartl, 2016). 

Ein opin spurning varðaði viðbrögð við hjartastoppi hjá sjúklingi sem fengi samfellda blóðskilun. Við 

greiningu á viðbrögðum við slíku ástandi kom í ljós að bregðast ætti við á fjóra mismunandi vegu allt 

eftir ástæðum hjartastoppsins. Spurningin í mælitækinu var hins vegar ekki svo sértæk eins og 

greiningin leiddi í ljós og því er svörun við spurningunni fjölbreytt, jafnvel handahófskennd úr 

mismunandi viðbrögðum sem fram koma í fræðsluefninu. Spurningin sjálf hefði þurft að vera 

nákvæmari til þess að fá markvissari svör.  

Þegar opin svör þátttakenda eru metin er mikilvægt að rannsakandi sé búinn að greina rétta 

svarmöguleika áður en hann fer yfir svörin og fari nákvæmlega eftir þeim við mat á svörum 

þátttakenda. Hins vegar er ljóst að rannsakandi var ekki búinn að sjá fyrir alla svarmöguleika, svo sem 

eins og fjölbreytileika þátttakenda í svörun sem geriði miklar kröfur um staðfestu og hlutleysi við 

greiningu. Í slíku tilfelli var kostur að svör voru ekki greinanleg til einstakar þátttakenda.  

4.2 Mat á verklegri færni og almennri hæfni  
Í þessari rannsóknum eins og í rannsókn Przybyl og félaga (2015) voru þátttakendur beðnir um að 

meta eigin verklega færni við vinnu með samfellda blóðskilun. Í þessari rannsókn varð 19% (19 stig) 

aukning á eigin mati þátttakenda á færni sinni en hjá Przybyl og félögum jókst mat á eigin færni um 

10% fyrir og eftir hermiþjálfun. Önnur spurning er varðaði eigið mat á hæfni til að leysa þau vandamál 

sem upp geta komið við meðferðina sýndi jafnframt aukiningu en hjá Przybyl jókst matið um 15% en í 

þessari rannsókn um 21,25%. 

Sjálfsmatkvarðar geta valdið skekkju í mælingum vegna ómeðvitaðra tilhneiginga þátttakenda til að 

svara þeim tengt bakgrunni sínum og eigin væntingum til sjálfs síns. Sjónrænir matskvarðar eru 

hentugir þegar að meta þarf huglæga upplifun einstaklings af viðfangsefni eins og við mat á verkjum, 

andþyngslum eða eigin færni (Guðrún Pálmadóttir, 2013; Polit og Beck, 2012). Þátttakendur mátu 

eigin verklega færni og almenna hæfni til að vinna með samfellda blóðskilun á sjónrænum kvarða. 

Eigið mat byggði á upplifun þátttakenda þar sem viðmiðið voru tvö hugtök, byrjandi og sérfræðingur, 

en þau voru staðsetta á sitt hvorum enda kvarðans. Ekki eru nein viðmið á stikunni og er matið því 

huglægt. Þátttakendur mátu eigin færni og hæfni á þremur tímapunktum, með nokkurra vikna millibili, 
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svo hætta er á því að þeir muni ekki nákvæmlega hvar þeir höfðu metið færni og hæfni sína í fyrri 

spurningalistum. Því er ákveðin óvissa með hversu raunhæft matið er en þegar heildin er skoðuð sést 

að það er aukning á eigin mati. Við úrvinnslu gagna er jafnframt áhugavert að sjá hversu lítill munur er 

á eigin mati þátttakenda á verklegri færni og almennrar hæfni og þar sem meðaltöl eru annars vegar 

42,75 á færnimat og 42,79 á hæfnimati fyrir bóklega fræðslu. Eftir bóklega fræðslu eykst færnimat í 

60,50 stig og hæfnimat í 62,0 stig og eftir verklega þjálfun er meðaltal stigafjölda á færnimati 61,75 stig 

og 64,04 stig á hæfnimati þátttakendar. Því er vert að skoða hvort þátttakendur geri raunverulegan 

greinamun á verklegri færni sinni við að vinna með samfellda blóðskilun annars vegar og hins vegar á 

almennri hæfni sinni til að leysa þau vandamál sem upp geta komið við vinnu á samfellda blóðskilun. 

Flestir þátttakendur auka eigið mat sitt á verklegri færni og almennri hæfni sem bendir til að þeir 

hafa aukið skilning sinn á viðfangsefninu. Nokkrir þátttakendur mátu sig mjög hátt fyrir fræðsluna en 

að lokinni verklegri þjálfun hafði dregið úr eigin mati þeirra sem sýnir að líklegt er að þessir 

þátttakendur hafi ofmetið eigin getu og fræðslan hafi veitt þeim aukna innsýn í samfellda blóðskilun. 

4.3 Áhrif starfsaldurs á fræðilega þekkingu og eigið mat á verklega færni 
og almenna hæfni 

Rannsakendur töldu að þátttakendur með hærri starfsaldur væru líklegri til að sýna fram á meiri 

fræðilega þekkingu ásamt hærra mati á verklegri færni og almennri hæfni. Erfitt er að greina mun á 

réttum svörum við opnum spurningum borið saman við starfsaldur þar sem úrtakið er lítið. Þegar 

spurningin er skoðuð nánar er varðar viðbrögð við hjartastoppi hjá sjúkling sem fær samfellda 

blóðskilun, virðist sem aukin starfsreynsla hafi gefi þeim þátttakendum ákveðið forskot þar sem 

starfsaldurshópurinn 16 til 20 ára er eini hópurinn sem svarar með tveimur réttum svörum fyrir og eftir 

bóklega fræðslu og að lokinni verklegri þjálfun ólíkt öðrum starfsaldurshópum. 

Þegar að mat á eigin færni við að vinna með samfellda blóðskilun og almenn hæfni til að leysa þau 

vandamál sem upp geta komið við samfellda blóðskilun eru borin saman sést að starfsaldur hefur 

töluverð áhrif. Þátttakendur með meira en 10 ára starfsreynslu meta verklega færni og almenna hæfni 

sína töluvert hærri en starfsmenn með minni starfsreynslu.  

Þessar niðurstöður sýna að mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar með hærri starfsreynslu séu við 

störf á gjörgæsludeildum til að styðja reynsluminni hjúkrunarfræðinga við að takast á við nýjar 

áskoranir í starfi eins og samfellda blóðskilun. Rannsóknir á mönnun og kennslu á samfellda 

blóðskilun leggja áherslu á að reyndari starfsmenn séu þeim yngri til stuðnings og séu þeim til 

aðstoðar þegar þeir þurfa að takast á við ný og flókin verkefni eins og samfelld blóðskilun getur verið. 

(Bourbonnais, o.fl., 2016; Graham og Lischer, 2011; Pryzbyl o.fl. 2017). Miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar má áætla að gjörgæsludeildir Landspítala séu mannaðar hópi reyndra 

hjúkrunarfræðinga sem geta stutt yngri og óreyndari hjúkrunarfræðinga við vinnu með samfellda 

blóðskilun.  

4.4 Mat á ánægju með fræðsluefni 

Þátttakendur í rannsókn Przybyl og félaga (2015) voru, líkt og í þessari rannsókn, mjög ánægðir með 

fræðsluna og gáfu henni að meðaltali 8 stig af 10 mögulegum. Í þessari rannsókn var ánægja 
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þátttakenda með fræðsluna metin með óstiguðum Likert-kvarða sem gerir samanburð ekki mjög 

nákvæman en allir voru ánægðir eða mjög ánægðir með fræðsluna. Ánægja þátttakenda með 

fræðsluefnið er áberandi og margir sem nefna að æskilegt sé að halda fræðslunni áfram sem er í 

samræmi við aðrar rannsóknir á þessu sviði (Bourbonnias, o.fl., 2016; Mottes, o.fl., 2013; Przybyl o.fl., 

2015). 

Mikil vinna fór í undirbúning fræðsluefnis og viðfangsefnið nálgast á  fjölbreyttan hátt svo 

þátttakendur gætu fundið fræðsluleið við sitt hæfi, óháð starfsaldri, reynslu og tölvufærni. Hefðbundið 

fræðsluefni í formi fræðilegs texta er fræðsluleið sem oft er notast við. Textinn styrkir fyrst og fremst 

fræðilega þekkingu þátttakenda þar sem fram koma fjölbreyttar upplýsingar um bráða nýrnabilun og 

samfellda blóðskilun ásamt hlutverki hjúkrunarfræðinga. Vinna með samfellda blóðskilun krefst hins 

vegar einnig verklegrar færni hjúkrunarfræðinga sem nauðsynlegt er að þjálfa áður en til 

raunverulegrar vinnu kemur. Sérhæfing hjúkrunarfræðinga á samfelldri blóðskilunarmeðferð felst því 

bæði í fræðilegri þekkingu og verklegri færni því handtökin við vinnuna eru fjölbreytt og því mikilvægt 

að þjálfun þeirra sé bæði fræðileg og verkleg svo þeir fá tækifæri til að þjálfa handbragðið  

(Bourbonnais, o.fl., 2016; Graham og Lischer, 2011; Przyble o.fl., 2015; Pryzyble o.fl. 2017). 

Nútíma tækni getur gert hjúkrunarfræðingum kleift að styrkja verklega færni sína með því að veita 

þeim aðgang að kennslumyndböndum sem sýna handbragðið. Þannig fá þeir tækifæri til að fara yfir 

vinnuferlið áður en þeir koma í eiginlega verklega þjálfun og geta því, upp að vissu marki, aukið á 

verklega færni við vinnu með samfellda blóðskilun. Þegar að eiginlegri verklegri þjálfun kemur eru  

hjúkrunarfræðingar betur undirbúnir og meðvitaðir um hlutverk sitt í þjálfuninni. Þeir eru búnir að sjá 

kennsluferlið fyrir og geta þar af leiðandi einbeitt sér að handbragðinu, og þeim smáatriðum sem þarf 

til að verkið gangi upp. Til að styrkja fræðsluefnið enn frekar fengu þátttakendur aðgang að 

kennsluheimasíðu framleiðanda vélarinnar. Heimasíðan er yfirgripsmikil með upplýsingum um allt er 

viðkemur samfelldri blóðskilun. Til að leiðbeina hjúkrunarfræðingum í þeim hafsjó af upplýsingum sem 

þar er að finna voru settar myndir og krækjur af kennsluheimasíðunni inn í fræðilega texta svo 

þátttakendur finndu helstu fræðsluatriðin sem hægt var að tengja við fræðilega texta verkefnisins 

(Pryzybl o.fl. 2017; Windt, 2016). 

4.5 Samanburður á verkþjálfun og hermiþjálfun 
Verkþjálfunaraðferð líkt og hermiþjálfunaraðferð hafa það að markmiði að auka öryggi í vinnubrögðum 

starfsfólks og tryggja gæði. Munurinn á þjálfunaraðferðunum er helstur sá að verkþjálfun er 

einstaklingsþjálfun á meðan í hermiþjálfun er hópur af starfsmönnum þjálfaðir saman. Hermiþjálfun er 

þjálfun á viðbrögðum við ákveðnu ástandi sjúklings sem kallar á breytileg viðbrögð starfsmanns allt 

eftir ástandi sjúklings á meðan verkþjálfun er endurtekning á sama handbragðinu þar sem starfsmaður 

þjálfar fræðilega og verklega þekkingu sína og útskýrir markmið og tilgang verksins fyrir leiðbeinanda 

(Dinero, 2005; Graupp og Purrier, 2013). Eftir að verklegri þjálfun er lokið er lögð áhersla á að fylgja 

starfsmanni eftir í raunverulegum aðstæðum til að tryggja að kennslan hafi skilað réttum árangri. Eftir 

að hermiþjálfun er hins vegar lokið fara þátttakendur og leiðbeinendur saman yfir helstu atriði 

þjálfunarinnar og meta hvað var gott og hvað hefði mátt betur fara (Issenberg, o.fl. 2005; Rall, Manser 

og Howard, 2000). 
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Hermiþjálfun í rannsókn Przybyl og félaga var metin með öðrum hætti en í þessari rannsókn. Þar 

voru þátttakendur metnir eftir ákveðnum matsskala og gátu fengið allt að 15 stig fyrir verklega þjálfun. Í 

þessari rannsókn var notast við sama matsskala í verklegri þjálfun og spurningunum sem lagðar voru 

fyrir þátttakendur á meðan á þjálfuninni stóð. Hins vegar taldist þátttakandi hafa staðist verklega 

þjálfun ef hann uppfyllti að minnsta kosti tvö skilyrði, það er að stilla inn rétt meðferðarform á 

blóðskilunarvél og gæta þess að draga heparín úr skilunarleggjum áður en blóðskilunarsett var tengt 

við blóðskilunarlegg. Þar sem allir þátttakendur uppfylltu þessi skilyrði töldust þeir hafa staðist verklega 

þjálfun.  

Rannsóknir á kennslu um samfellda blóðskilun, hvort sem stuðst er við hermiþjálfunaraðferð eða 

annarskonar kennsluaðferðir, benda á mikilvægi þess að starfsfólki sé fylgt eftir í raunverulegum 

aðstæðum eftir að þjálfun er lokið til þess að tryggja að starfsmaður hafi meðtekið þjálfunina og sé 

öruggur í raunverulegu umhverfi (Graham og Lischer, 2011; Bourbonnais o.fl., 2016 Pryzyble o.fl., 

2017). Slík nálgun er í samræmi við verkþjálfunaraðferðina þar sem leiðbeinandi fylgir starfsamanni 

eftir í raunverulegum aðstæðum að lokinni verkþjálfuninni.  

4.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleiki þessarar rannsóknar felst í fræðsluefni hennar sem var fjölbreytt og ítarlegt. Eins og fram 

kemur í niðurstöðum vor allir þátttakendur ánægðir eða mjög ánægðir með fræðsluefnið sem gefur 

vísbendingu um að æskilegt sé að nýta það áfram til markvissrar fræðslu á samfellda blóðskilun á 

gjörgæsludeildum Landspítala.  

Þýðið voru allir starfandi hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala en úrtakið vour 24 

þátttakendur og var svörun 32%.  Þrátt fyrir lítið úrtak rannsóknarinnar er ákveðinn styrkur að þeir 

þátttakendur sem hófu þátttöku svöruðu öllum spurningalistunum, það er fyrir og eftir fæðslu og að 

lokinni verklegri þjálfun, og tóku þátt í verklegri þjálfun. Brottfall var 11% þar sem 27 þátttakendur hófu 

þátttöku en þrír aðilar hættu þátttöku eftir að hafa svarað spurningum fyrir fræðslu. Hins vegar er 

úrvinnsla gagna takmörkuð með svo lítið úrtak og niðurstöðum rannsóknarinnar einungis á formi 

lýsandi tölfræði.  

Ýmsar ástæður geta verið fyrir dræmri þátttöku hjúkrunarfræðinga í rannsókninni. Á þeim tíma sem 

gagnasöfnun fór fram voru önnur námskeið í gangi á báðum gjörgæsludeilum Landspítala sem gerðu 

miklar kröfur á undirbúning og viðveru þeirra sem tóku þátt í þeim námskeiðum. Að auki voru miklar 

annir á báðum gjörgæsludeildunum og líklegt er að einhverjir hjúkrunarfræðingar hafi ekki náð að 

kynna sér rannsóknina áður en lokað var fyrir þátttöku. Kynningarbréf og ósk um þátttöku voru send á 

tölvupóstfang hjúkrunarfræðinga og svo virðist sem þeir fylgist ekki reglulega með tölvupósti sínum og 

má því ætla að einhverjir hjúkrunarfræðingar hafi misst af tækifæri til að taka þátt.  

Til að vega upp á móti dræmri þátttöku hefði verið hentugt að halda kynningarfund um rannsóknina 

þar sem markmið rannsóknarinnar og hlutverk þátttakenda hefði verið útskýrt því líklegt er að slíkur 

fundur hefði auðveldað þátttakendum að áttað sig á hlutverki sínu og tilgangi rannsóknarinnar.  

Einnig er ljóst að rannsakandi var ekki nógu meðvitaður um það hve erfitt getur verið að fá 

þátttakendur í rannsóknina þrátt fyrir að ætla megi að ávinningur af þátttökunni sé mikill. Að auki er 

greinilegt að starfsvettvangur rannsakanda við Hringbraut hafði töluverð áhrif á þátttökuna þar sem 19 
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þátttakendur komu af gjörgæsludeildinni við Hringbraut á meðan einungis fimm sem starfa á 

gjörgæsludeildinni í Fossvogi tóku þátt. Líklegt er að samstarfsfólk hafi fengið ítarlegri upplýsingar um 

rannsóknina þar sem umræða á vinnustaðnum getur haft áhrif. Engu að síður var rannsakandi í góðu 

sambandi við starfsmann á gjörgæsludeildinní Fossvogi sem sá um að setja upplýsingar um 

rannsóknina á Facebook-síðu deildarinnar og kynna hana á meðal starfsfólks.  

Að lokum má telja óvíst að mat þáttakenda á fjölda vakta við vinnu með samfellda blóðskilun sé 

raunveruleg eða áreiðanlegt. Á rannsóknartímabilinu milli bóklegrar fræðslu og verklegrar þjálfunar var 

mikið um að blóðskilunarvélin væri í notkun en samt fleiri þátttakendur sem mátu það svo að þeir 

hefðu ekki unnið neina vakt með samfellda blóðskilun síðustu 12 mánuði. Ólíklegt er að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem voru með hvað mesta reynslu af gjörgæsluhjúkrun hafi lítið unnið með vélina 

á þessu tímabili.  

Ekki komu athugasemdir frá þátttakendum varðandi orðalag eða uppsetningu mælitækisins og svo 

virðist sem þýðing hans hafi verið viðunandi. Hins vegar er mælitækið ekki áreiðanleikamælt. 

4.7 Umbætur og gildi fyrir hjúkrun 

Niðurstöður rannsóknarinnar marka ákveðið upphaf í þjálfun á samfellda blóðskilun á 

gjörgæsludeildum Landspítala. Þær gefa vísbendingu um að markviss kennsla með 

vekþjálfunaraðferð, bæði bókleg og verkleg sé góð leið til að auka þekkingu og færni og bæta viðhorf 

hjúkrunarfræðinga gjörgæsludeilda Landspítala og þannig auka öryggi sjúklingahópsins en með því 

væri markmiði þessarar rannsóknar náð. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn þá virðist 

sem verkþjálfunaraðferð sé hentug leið til að leiðbeina hjúkrunarfræðingum á samfellda blóðskilun.  

Sýnt hefur verið fram á að þjálfun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum sem sinna sjúklingum í 

samfelldri blóðskilun sé mikilvæg og auki fræðilega þekkingu þeirra og eigið mat þeirra á verklegri 

færni og hæfni (Przybyl o.fl., 2015). Fræðsla til handa hjúkrunarfræðingum gjörgæsludeilda ætti að 

byggja á fræðilegum og verklegum grunni til að tryggja að grunnþekking komist til skila og mikilvægt er 

að henni sé viðhaldið með reglulegum námskeiðum (Bourbonnais o.fl., 2016; Langford o.fl., 2008; 

Przybyl o.fl., 2017). Þátttaka í rannsókninni er dræm sem gefur vísbendingu um að hjúkrunarfræðingar 

séu ekki móttækilegir fyrir fræðslu utan vinnutíma. Því er mikilvægt að leita leiða til að slík fræðsla geti 

fari fram á vinnutíma. 

Gjörgæsludeildir Landspítala sinna veikustu sjúklingum spítalans og vandamál þeirra eru jafn 

fjölbreytt og starfsemi deilda hans. Hjúkrunarfræðingar gjörgæsludeildanna verða því að hafa 

yfirgripsmikla þekkingu á þeim fjölbreyttu vandamálum sem upp geta komið hjá sjúklingum deildanna. 

Íslenskir hjúkrunarfræðingar verða í raun og veru að vera sérfræðingar á mörgum ólíkum sviðum þar 

sem ekki er hægt að leita annað eftir aðstoð eða sérfræðiþekkingu nema í ítrustu neyð. Þjálfun 

starfsmanna er því mikilvæg, sérstaklega þegar um svo sérhæfða meðferð að ræða þar sem lítið má 

út af bregða svo hljótist skaði af. Með aukinni þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga aukast líkurnar á 

því að hægt sé að koma í veg fyrir óvænt atvik þar sem starfsfólk er hæfara til að bregðast við 

frávikum ef grunnþekking er til staðar (Przybyl o.fl., 2015; Przybyl o.fl., 2017). 
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Á þeim sjúkrahúsum þar sem meðferðin er sjaldan í notkun er mikilvægt að starfsfólk fái reglulega 

tækifæri til þess að þjálfa verklagið þegar langur tími hefur liðið á milli þess að meðferðin er í notkun 

(Bourbonnais o.fl. 2016; Graham og Lischer, 2011; Mottes o.fl., 2013). 

4.8 Tillögur að frekari rannsóknum 

Yfirmenn gjörgæsludeilda hafa lýst yfir áhuga á að kennsluefni rannsóknarinnar verði nýtt áfram til 

markvissrar kennslu á samfelldri blóðskiluná gjörgæsludeildum Landspítala. Þá er æskilegt að meta 

áfram árángur fræðslunnar með því að leggja fræðileg og verkleg próf fyrir starfsfólk þar sem nýta 

mætti niðurstöður til áframhaldandi rannsókna á þekkingu hjúkrunarfræðinga um samfellda blóðskilun. 

Rannsakandi leggur til að haldin verði námskeið fyrir reynda hjúkrunarfræðinga sem sinna þjálfun 

nýrra starfsmanna þar sem þeir fá nákvæmar upplýsingar um kennsluaðferðir samfelldrar blóðskilunar 

og hvert markmiðið með fræðslunni um samfellda blóðskilun er. Reyndir hjúkrunarfræðingar verða að 

vera í stakk búnir til að leiðbeina nýjum og óreyndum starfsmönnum þegar að meðferðin er í notkun, 

sérstaklega þar sem notkun hennar er óregluleg.  

Lagt var í mikla vinnu við þróun fræðsluefnis rannsóknarinnar í von um að markviss og fjölbreytt 

fræðsluefni myndi vekja áhuga hjúkrunarfræðinga til að taka þátt í rannsókninni. Í ljósi þess hvað 

þátttakan var dræm þrátt fyrir að ávinningur af þáttttöku ætti að vera hjúkrunarfræðingum augljós er í 

raun rannsóknarefni af hverju þátttakan var ekki meiri en raun ber vitni.   
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Ályktanir  

Álykta má að fræðsla um samfellda blóðskilun með verkþjálfunaraðferð auki þekkingu, færni og hæfni 

hjúkrunarfræðinga og bæti viðhorf þeirra til vinnu með samfellda blóðskilun. Öryggi sjúlklinga, á 

flóknum deildum eins og gjörgæsludeildum, er hægt að tryggja betur með reglulegri og markvissri 

fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga þar sem kennd eru lykilatriði samfelldrar blóðskilunar. Erfitt er að 

alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem þátttaka var lítil og ekki ljóst hvað olli því.  
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