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Útdráttur 

Bakgrunnur: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lengi mælt með því að 

heilbrigðisþjónusta sé betur sniðin að notendum. Meðal fræðimanna og 

fagfólks er einnig vaxandi umræða um skjólstæðingsmiðaða þjónustu með 

áherslu á heildrænar þarfir fólks, valdeflingu og þátttöku í eigin þjónustu.  

Markmið: Að rannsaka að hvaða marki þjónustan á endurhæfingardeild 

Sjúkrahússins á Akureyri væri skjólstæðingsmiðuð og hvort munur væri á 

þjónustu endurhæfingardeildar og bráðageðdeildar í þessu tilliti. 

Aðferð: Notuð voru fyrirliggjandi gögn sem safnað hafði verið frá 

skjólstæðingum endurhæfingardeildar og geðdeildar á samsvarandi hátt en á 

mismunandi tímabilum. Gagnanna var aflað með matstækinu „Spurningalisti 

um skjólstæðingsmiðaða þjónustu“. Listinn inniheldur 31 fullyrðingu sem 

deilast á sjö undirflokka skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu, þ.e. Viðhorf og 

stuðningur, Ákvarðanir og markmið, Umhyggja, Fræðsla og upplýsingagjöf, 

Samskipti við aðstandendur, Samræmi og samfella og Ferli og útkoma. 

Reiknað meðaltal svara innan viðkomandi flokks sýnir hversu 

skjólstæðingsmiðuð þjónustan telst innan þess flokks, á kvarðanum 0-5. 

Hærra gildi táknar meira skjólstæðingsmiðaða nálgun. 

Niðurstöður: Þátttakendur voru 56 (35 konur) af endurhæfingardeild og 30 

(19 konur) af geðdeild. Á endurhæfingardeildinni mældust sex flokkar yfir 

fjórum að meðaltali (4,02 ±0,60 – 4,5 ±0,49), en einn undir fjórum (2,90 

±1,0). Á geðdeildinni mældust fjórir flokkar yfir fjórum (4,08 ±0,60 – 4,13 

±0,64), en þrír undir fjórum (3,79 ±0,64 - 3,95 ±0,69). Munur var á milli 

deilda (p<0,05) í flokkunum Viðmót og stuðningur, Umhyggja og Samskipti 

við aðstandendur. Síðastnefndi flokkurinn mældist lægstur á báðum deildum. 

Umræða og ályktanir: Þjónusta beggja deilda mælist í allgóðu samræmi við 

hugmyndir um skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Styrkur þjónustunnar, 

sérstaklega á endurhæfingardeildinni, liggur í hlýju viðmóti og umhyggju 

starfsfólksins. Hins vegar virðist starfsfólki beggja deilda minna tamt að huga 

að mögulegum þörfum aðstandenda og niðurstöðurnar sýna að efla mætti 

þann þátt þjónustunnar. Munur á milli deilda gæti stafað af ólíkum þörfum 

eða aðstæðum skjólstæðinga þeirra og eða hugsanlega ólíkum áherslum í 

þjónustu deildanna.  

 

Lykilorð: Skjólstæðingsmiðuð þjónusta, samanburðarrannsókn, 

endurhæfing, geðræn veikindi. 



 

 

Abstract 

Background: It is recommended for health services to become more client-

centred. Furthermore, there is a growing discourse about holistic approach 

with empowerment and participation of clients.  

Purpose: To explore to what extent rehabilitation at Akureyri Hospital was 

client-centred and if and how it differed from an acute psychiatric service on 

this matter. 

Method: Available data were used, collected from two groups of clients with 

the same tool, Client-Centred Service questionnaire, but at different times. 

The questionnaire contains 31 statements, divided into seven subscales 

regarding client-centred services, i.e. Decision-making and goal-setting, 

Client-centred education, Evaluation of outcomes from client’s perspective, 

Family involvement, Emotional support, Co-ordination/continuity and 

Physical comfort. Calculated averages within the subscales indicate how 

client-centred the service is, on a scale from 0-5, where a higher number 

means a more client-centred approach.  

Results: Fifty six participants (35 females) had received rehabilitation and 30 

(19 females) psychiatric service. In the rehabilitation group six subscales had 

a mean of at least four (4,02 ±0,60 – 4,5 ±0,49), with one being lower (2,90 

±1,0). In the psychiatric group four subscales had a mean of at least four 

(4,08 ±0,60 – 4,13 ±0,64), with three under being lower (3,79 ±0,64 - 3,95 

±0,69). The groups differed in three subscales (p<0,05), Emotional support, 

Physical comfort and Family involvement, which was the lowest for both 

groups.  

Discussion and Conclusions: Both groups received service that matched 

rather well to the description of client-centred service. The main strengths, 

especially for the rehabilitation group, were the warm attitude and concern of 

the staff. On the other hand, for both groups the staff seemed not used to 

attend especially to the relatives’ needs and the results point to a need for a 

improvement of this dimension. The difference between the groups might be 

explained by dissimilar needs and situations of the participants and/or 

possible dissimilarities in service.  

 

Keywords: Client-centredness, comparative study, rehabilitation, mental 

health. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum þeim Guðrúnu Pálmadóttur og 

Ragnheiði Hörpu Arnardóttur fyrir samvinnuna. Sömuleiðis eiga Sólrún 

Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir þakkir skilið fyrir auðfúslega veittu leyfi til 

að nota gögnin sem safnað var á geðdeildinni. Starfsfólki bókasafns 

Háskólans á Akureyri og starfsfólki bókasafns Sjúkrahússins á Akureyri 

þakka ég fyrir alla aðstoðina. Einnig vil ég þakka fjárhagslegan stuðning frá 

Vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri. 
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Inngangur 

Fyrir um tíu árum gaf alþjóðasamband sjúklingasamtaka, International 

Alliance of Patients´ Organizations (IAPO), út yfirlýsingu um 

sjúklingamiðaða heilbrigðisþjónustu séða frá þeirra sjónarhóli. Í þeirri 

yfirlýsingu höfða þau til stjórnvalda allra landa, alþjóðastofnanna og annarra 

sem málið snerta að vinna að því að auka aðgengi að þjónustu og efla fólk til 

að taka ábyrgð og ákvarðanir sem snerta eigin heilsu. Þau lýsa jafnframt eftir 

betri upplýsingum og fræðslu til sjúklinga og hvetja til þess að sjúklingum sé 

betur gert kleift að taka upplýstar ákvarðanir. Sjúklingasamtökin lýsa að auki 

vilja sínum til að taka þátt í þróun heilbrigðisþjónustu (IAPO, e.d.). Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin (World Health Oranization [WHO]) hefur einnig 

um áratuga skeið mælt með því að heilbrigðisþjónusta í löndum heimsins sé 

betur sniðin að þeim sem á henni þurfa að halda og í maí á síðast liðnu ári 

samþykkti allsherjarþing stofnunarinnar yfirlit yfir aðgerðaáætlun sem leiðir 

til betur skjólstæðingsmiðaðrar heilbrigðisþjónustu. Markmiðið með 

aðgerðaáætluninni, Global Strategy on Integrated People-Centred Health 

Services 2016-2026, er að einstaklingar skynji samhengið á milli 

heilsueflandi aðgerða, forvarna, greiningarferlis sjúkdóma, meðferðar við 

sjúkdómum, endurhæfingu og líknandi meðferðar í heilbrigðisþjónustu, í 

þeim mæli sem þeir óska (WHO, 2015). Raddir sjúklinga verða einnig sífellt 

sterkari enda fjölgar þeim ört sem lifa með langvinna sjúkdóma. Þarfir 

bráðveikra og langveikra eru ekki alltaf þær sömu og kalla því á mismunandi 

aðgerðir í samræmi við það (WHO, 2017). Alþjóðasamtök ýmissa fagstétta 

eru vakandi fyrir þróuninni og beina því að aðildarfélögum sínum að vinna 

skjólstæðingsmiðað. Það á til dæmis við um heimssambönd bæði 

sjúkraþjálfara (The World Confederation for Physical Therapy, 2016) og 

iðjuþjálfa (The World Federation of Occupational Therapists, e.d.). Embætti 

landlæknis hvetur sömuleiðis til sjúklingamiðaðrar þjónustu hérlendis og í 

leiðbeiningum um sjúklingaöryggi kemur fram að sjúklingamiðuð þjónusta sé 

„forsenda gæða og öryggis“ (Embætti landlæknis, 2014). 

Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

árið 2007. Í þeim samningi kemur meðal annars fram í 26. grein að fatlaðir 

eigi rétt á endurhæfingu sem stuðli að fullri þátttöku í samfélaginu án 

aðgreiningar (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, e.d.). Alþingi samþykkti 

þingsályktunartillögu í september síðast liðnum þess efnis að samningurinn 

yrði fullgildur fyrir árslok 2017 (Þingskjal nr. 1693/2015-2016, ). Þrátt fyrir 

að innihald sáttmálans sé ekki allt komið í íslensk lög þá hefur íslenska ríkið 
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við undirritun hans, skuldbundið sig til þess að gera ekkert sem brýtur í bága 

við hann (Innanríkisráðuneyti, e.d.). Þjóðin eldist og fólk lifir lengur með 

langvinna sjúkdóma og því má búast við að sífellt fleiri þurfi á endurhæfingu 

og þar með heilbrigðisþjónustu að halda. Íslendingar eru langlífir og 

aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar er að breytast eins og annars staðar í 

vestrænum heimi (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Hugtakið skjólstæðingsmiðuð þjónusta hefur enga eina alþjóðlega 

skilgreiningu og ýmist er talað um skjólstæðingsmiðaða eða sjúklingamiðaða 

endurhæfingu, hjúkrun, þjónustu, nálgun og svo framvegis. Hugtakið hefur 

verið skilgreint á mismunandi hátt eftir því hvaða fagstéttir eiga í hlut. 

Jafnframt hefur verið gagnrýnt að skilgreiningarnar eru alla jafna settar fram 

af fagfólki þ.e.a.s. þeim sem veittu þjónustuna en ekki þeim sem nýttu sér 

hana (Cott, 2004; Hammell, 2006). Hugtakið sjúklingamiðuð meðferð hefur 

verið notað síðan á sjötta áratug síðustu aldar og á rætur að rekja til lækna og 

sálgreina (Leplege og fél., 2007). Hugtakið kemur ekki fyrir í endurhæfingu 

fyrr en mun seinna eða upp úr 1970 þegar félagasamtök fatlaðra í 

Bandaríkjunum fara að láta til sín taka (Leplege og fél., 2007). Kanadískir 

iðjuþjálfar hafa til að mynda skilgreint störf sín innan hugmyndafræði um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu síðan á níunda áratug síðustu aldar og aðrar 

fagstéttir hafa síðan fylgt í kjölfarið (Brookman, Jakob, DeCicco, og Bender, 

2011). Hugtakið á jafnframt við á fleiri stöðum en í heilbrigðisþjónustunni 

eins og til dæmis í félagsþjónustu og öldrunarþjónustu sveitarfélaga. 

Mikilvægt er að stofnanir hafi aðgang að aðferðum eða matstækjum sem ná 

að fanga reynslu notenda af veittri þjónustu, til dæmis endurhæfingar. Á þann 

hátt getur stofnunin fengið upplýsingar um hvort þjónustan mæti þörfum 

þeirra sem til hennar leita og nýtt niðurstöður til framþróunar.  

Rannsóknin 

Rannsóknin byggir á fyrirliggjandi gögnum þar sem matstækið 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu var notað. Listinn var lagður 

fyrir 58 einstaklinga sem voru að ljúka endurhæfingartímabili á 

endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesi, en gögnunum var 

safnað í þremur lotum á tímabilinu maí 2014 til apríl 2015. Niðurstöðurnar 

frá endurhæfingardeildinni voru síðan bornar saman við niðurstöður frá 

geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri, en þar hafði sami spurningalisti verið 

lagður fyrir  30 einstaklinga við útskrift á tímabilinu desember 2010 til 

september 2011.  

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur. Annars vegar að meta hversu 

vel  endurhæfingin á Kristnesi samræmist hugtakinu skjólstæðingsmiðuð 

þjónusta og hins vegar að skoða hvort munur væri á niðurstöðum frá 

endurhæfingardeild og geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri.  
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Rannsóknarspurningarnar: 

1. Að hvaða marki er þjónustan á enduræfingardeild 

Kristnesspítala skjólstæðingsmiðuð? 

2. Eru niðurstöður um skjólstæðingsmiðaða þjónustu á 

endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri frábrugðnar 

niðurstöðum um sama málefni á bráðageðdeild Sjúkrahússins á 

Akureyri, og ef svo er, að hvaða marki? 

Tilgátur: 

1. Þjónusta endurhæfingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri 

samræmist að einhverju marki hugmyndum um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu. 

2. Enginn marktækur munur er á þjónustu endurhæfingardeildar og 

bráðageðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri með tilliti til að hvaða 

marki hún er skjólstæðingsmiðuð.  

  

Gildi rannsóknarinnar 

Þetta er í fyrsta sinn sem þjónusta endurhæfingardeildar er skoðuð frá 

sjónarhóli skjólstæðinga þar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa upplýsingar 

um reynslu þeirra af endurhæfingunni sem þeir fengu og að hvaða marki hún 

samræmist hugmyndum um skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Á grundvelli 

slíkra upplýsinga er síðan unnt að greina sterkar og veikar hliðar 

þjónustunnar og skipuleggja aðgerðir til að efla hana. 

Þá munu niðurstöðurnar einnig leiða í ljós hvaða styrkleikar og/eða 

veikleikar varðandi skjólstæðingsmiðaða þjónustu eru sameiginlegir á 

tveimur ólíkum deildum Sjúkrahússins á Akureyri, endurhæfingardeild og 

geðdeild, og hverjir eru ólíkir. Á grundvelli þess gæti fagfólk þessara tveggja 

deilda deilt reynslu sinni og þekkingu varðandi skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu.  

Skilgreining meginhugtaka 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta varðar bæði einstaklinga og 

þjónustukerfi og í henni felst m.a. virðing fyrir gildismati, óskum og þörfum 

skjólstæðinga, samþætting og samræmi í þjónustu, upplýsingagjöf, tjáskipti 
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og fræðsla, umhyggja fyrir líkamlegri og andlegri líðan skjólstæðinga, 

hvatning til aðstandenda um að taka þátt í þjónustunni og samfella í þjónustu 

ólíkra aðila (The Picker Institute, e.d.).  

Endurhæfing 

Endurhæfing er ferli sem hefur það að markmiði að fólk nái og 

viðhaldi eins góðri líkamlegri, skynrænni, vitrænni, sálrænni og félagslegri 

færni og mögulegt er. Endurhæfing færir auk þess fötluðu fólki þau verkfæri 

sem þarf til að lifa sjálfstæðu lífi og halda sjálfsákvörðunarrétti sínum (WHO, 

e.d.)“. 

Takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknin takmarkast af hversu fámenn úrtökin voru og að 

gögnunum var ekki safnað samtímis á báðum deildum. Þetta er lítil rannsókn 

á litlum stað og því er yfirfærslugildið takmarkað og óráðlegt er að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á aðrar deildir eða önnur sjúkrahús.  
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Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta verður fjallað um þverfaglega endurhæfingu og hinar 

ýmsu birtingamyndir skjólstæðingsmiðaðar þjónustu ásamt því hvernig hún 

er metin. Þá verður gefið yfirlit yfir rannsóknir á reynslu skjólstæðinga af 

þjónustu í ljósi almennra viðmiða um skjólstæðingsmiðaða nálgun. 

Þverfagleg endurhæfing 

Þjóðir heimsins eldast, fleiri og fleiri lifa með langvinna sjúkdóma og tæknin 

eykst þannig að eftirspurn eftir endurhæfingu fer stöðugt vaxandi (WHO, 

2017). Endurhæfing er lausnamiðað ferli þar sem ólíkum kenningum eða 

aðferðum er beitt  í takt við útkomuna sem stefnt er að (Wade, 2005). 

Endurhæfing er oftast langvinn og það má líta á hana sem tímabundna 

samvinnu milli skjólstæðings, fjölskyldu hans og fagfólksins sem beitir 

gangreyndum aðferðum í meðferðinni (Marselisborgcentret Danmark, 2004). 

Gagnreyndar aðferðir byggja ekki eingöngu á niðurstöðum gæðarannsókna 

heldur einnig á reynslu fagmannsins sem og getu, þörfum og óskum 

skjólstæðingsins (Solvang og Slettebø, 2012).  

Þverfagleg teymisvinna er af mörgum talin vera uppistaða 

endurhæfingarinnar bæði innan stofnanna og þvert á geira 

heilbrigðiskerfisins, sem og menntakerfis og félagsmálakerfis (Davis og 

Madden, 2006; Eldar, Marincek, og Kullmann, 2008; Gutenbrunner, Meyer, 

Melvin, og Stucki, 2011; Körner, 2010). Teymisvinna getur falið í sér 

samvinnu á milli stofnana og deilda og eða samvinnu fagaðila á milli, bæði 

þverfaglega og innan sömu stéttar (Scholl, Zill, Härter, og Dirmaier, 2014).  

Endurhæfing er oftast þverfagleg og slík teymi samanstanda auk 

skjólstæðings af fagaðilum sem tilheyra ólíkum stéttum, allt eftir eðli 

vandans sem skjólstæðingur á við að etja (Pryor og Dean, 2012). Sem dæmi 

má nefna félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðing, iðjuþjálfa, lækni, sjúkraliða, 

sálfræðing, sjúkraþjálfara og talmeinafræðing (Körner, 2010). Misjafnt er 

hversu mikið hver fagaðili kemur að endurhæfingu sjúklinga en það 

ákvarðast af markmiðum sjúklingsins (Wade, 2005). Í þverfaglegu teymi 

leggur hver og einn til sína sérþekkingu og reynslu sem síðan nýtist 

sameiginlega til að efla færni og lífsgæði skjólstæðingsins (Hagland og 

Solvang, 2012; Körner, 2010) Með slíkri samvinnu fæst heildræn sýn á vanda 

skjólstæðingsins og mögulegar lausnir sem er ólíkt því sem gerist í 
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fjölfaglegu teymi þar sem teymismeðlimir vinna ekki beinlínis saman heldur 

er aðalmarkmiðið að skiptast á upplýsingum (Dean og Ballinger, 2012). Í 

þýskri lýsandi þversniðsrannsókn á ólíkum gerðum teymisvinnu á 

endurhæfingardeildum voru notaðir sjálfsmatslistar og hálfstöðluð viðtöl til 

að safna upplýsingum frá 824 heilbrigðisstarfsmönnum. Niðurstöður sýndu 

mikilvægi samskiptanna innan teymisins, en þverfagleg teymisvinnan var 

árangursríkari en sú fjölfaglega og hafði auk þess afgerandi áhrif á 

starfsánægju fagfólksins (Körner, 2010). Þverfaglega teymisvinna snýst um 

að skapa nýja þekkingu sem nýtist sjúklingnum í endurhæfingunni. 

Samkvæmt kenningum Wengers um þekkingu, mynda þau samskipti sem 

eiga sér stað innan teymisins svo kallað aðgerðarými þar sem þátttakendurnir 

geta lært hver af öðrum (Standal, 2012). Aðgerðarými er tengt tilgangi 

samskiptanna og því hvernig hver og einn þróar sitt hlutverk í rýminu (Fox, 

2000; Slettebø, 2012). Þátttaka skjólstæðingsins í teyminu fer fram í 

aðgerðarýminu og lærdómurinn fer eftir því hversu virk þátttaka hans er, en 

að taka virka afstöðu er forsenda þess að læra. Það að búa til þekkingu, skilja, 

túlka, aðgreina, nota og endurtúlka er að taka virka afstöðu til samskiptanna í 

aðgerðarýminu. Tilgangurinn með endurhæfingunni eða þjálfuninni verður til 

í samskiptum sjúklings og annarra í aðgerðarýminu og það er mikilvægt að 

tilgangurinn með endurhæfingunni sé sá hinn sami hjá öllum ef árangur á að 

nást (Standal, 2012). Fagaðilar í teymisins verða að bjóða sjúklingnum inn í 

þetta aðgerðarými rétt eins og Townsend bendir á að fagaðilar verði að bjóða 

skjólstæðingi með í ferli ákvörðunartökunnar (Townsend, 1998). Samtímis 

þurfa þeir að gera honum kleift að þróa sitt hlutverk í teyminu (Standal, 

2012). 

Samkvæmt hugtakagreiningu Scholl og félaga (2014) er teymisvinna 

einn af þeim þáttum, sem ýtir undir skjólstæðingsmiðaða nálgun og að 

samstarf sem einkennist af virðingu, trausti, sameiginlegri ábyrgð, gildum og 

framtíðarsýn sé mikilvæg umgjörð fyrir slíka þjónustu. Papadimitriou og Cott 

(2015) rannsökuðu samhengið á milli skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu og 

endurhæfingarteymis, samkvæmt þeim er teymisvinnan ekki 

skjólstæðingsmiðuð í sjálfu sér nema að vissum skilyrðum uppfylltum. 

Rannsóknin var með blönduðu sniði þar sem gögnum var safnað bæði með 

vettvangsathugunum  og viðtölum við 45 þátttakendur sem ýmist voru 

aðstandendur skjólstæðinga eða starfsmenn heilbrigðisstofnana. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að gæði teymisvinnunnar eins og upplýsingaflæði 

og gagnkvæm virðing teymismeðlima eru háð ýmsum kerfislægum þáttum, 

svo sem vinnuálagi, skipulagi og menningu, sem síðan hafa áhrif á að hvaða 

marki þjónustan verður skjólstæðingsmiðuð. 
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Skjólstæðingsmiðuð þjónusta 

Hugtakið skjólstæðingsmiðuð þjónusta er margþætt og yfirgripsmikið. 

Kanadísk heilbrigðisyfirvöld fjalla um það á tveimur ólíkum plönum, það er á 

einstaklingsplani og kerfisplani. Einstaklingsplanið snýr að virkri þátttöku 

einstaklingsins í eigin endurhæfingarferli í samvinnu við fagfólkið, en 

kerfisplanið að aðgerðum sem hafa áhrif á skjólstæðingsmiðaða 

endurhæfingu á mismunandi stjórnsýslustigum. Hvorugt planið getur staðið 

eitt og sér heldur haldast þau í hendur og mynda heildstæða 

skjólstæðingsmiðaða nálgun (Brookman og fél., 2011; Cott og fél., 2001). 

Árið 2001 setti Institute of Medicine (IOM) fram ábendingar um aðgerðir til 

að bæta heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum og gera þjónustuna betur 

skjólstæðingsmiðaða. Þar kemur fram að gegnum gangandi breytingar þurfi 

að verða hjá stjórnvöldum, skipuleggjendum í nærumhverfi fólks og á 

stofnunum auk þess sem starfsfólk heilbrigðiskerfisins þurfi að breyta ýmsum 

venjum og hefðum (IOM, 2001). 

Samkvæmt Restall, Ripat og Stern (2003) krefst skjólstæðingsmiðuð 

þjónusta iðjuþjálfa mismunandi aðgerða allt eftir samhenginu en þær hafa sett 

fram leiðarvísi um hvernig efla megi slíka þjónustu. Skjólstæðingsmiðuð  

þjónusta á sér stað á einstaklingsplani þegar skjólstæðingur og iðjuþjálfi eða 

aðrir í teyminu vinna saman á jafningjagrundvelli. Hún er undir áhrifum frá 

efnislegu umhverfi,  menningu og hefðum þar sem þjónustan fer fram og 

einnig frá skipulagningu og stjórnun þjónustunnar hvort sem er á stofnun, í 

nærumhverfi eða á landsvísu (Restall, Ripat og Stern, 2003). Undir þetta 

tekur Fleming-Castaldy (2015) í gagnrýnni úttekt á skjólstæðingsmiðaðri 

þjónustu með skírskotun til fötlunarfræði og eigin reynslu. Þar leggur hún 

áherslu á að taka verði mið af þeim minnihlutahópum sem iðjuþjálfar eru í 

samskiptum við og að mikilvægt sé að huga vel að aðgengi að þjónustu í víðu 

samhengi svo einstaklingar útilokist ekki frá þátttöku vegna félagslegrar eða 

efnahagslegrar stöðu sinnar.  

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta hefur verið skilgreind á nokkuð 

mismunandi hátt eftir því hvaða fagstéttir eiga í hlut. Tiltölulega fáar 

skilgreiningar taka til þverfaglegrar samvinnu eins og til dæmis 

endurhæfingu (Cott, 2004). Sameiginlegt öllum skilgreiningunum er að 

einstaklingurinn er í forgangi og áhersla er lögð á heildræna nálgun af 

aðstæðum hans sem er nokkuð ólíkt því sem algengast er í hefðbundinni 

líflæknisfræðilegri nálgun (Brookman og fél., 2011). Leplege og félagar 

gerðu hugtakagreiningu og sögulega úttekt (e. conceptual and historical 

analysis) á heimildum á ensku og frönsku um efnið. Greiningin tók til 

hugtakanna einstaklingsmiðuð, skjólstæðingsmiðuð, notendamiðuð og 

sjúklingamiðuð þjónusta í tengslum við endurhæfingu. Þau komust að þeirri 

niðurstöðu að hugtakið einstaklingsmiðuð endurhæfing væri víðtækt hugtak 

og fæli í sér eftirfarandi: A) Hver einstaklingur er einstakur og líta ber á hann 



 

8 

sem órofa heild. B) Taka skal tillit til fötlunar einstaklingsins í daglegu lífi 

hans. C) Einstaklingurinn er sérfræðingur í eigin lífi og hlúa þarf að þátttöku 

hans og valdeflingu. D) Bera skal virðingu fyrir persónunni bakvið fötlunina 

eða sjúkdóminn (Leplege og fél., 2007). Sumsion og Law (2006) gerðu 

þemagreiningu á ritrýndu efni skrifuðu á ensku um skjólstæðingsmiðaða 

heilbrigðisþjónustu á tímabilinu 1990 til 2005. Úrvinnslan náði til um 120 

heimilda þar sem áhersla var lögð á að greina hvernig fræðin og veruleikinn 

spegluðu hvort annað. Vald var meginþemað í greiningu þeirra og önnur 

lykilatriði voru virk hlustun og tjáskipti, samvinna, val og von (Sumsion og 

Law, 2006). Kerfisbundið yfirlit og innihaldsgreining þeirra Scholl, Zill, 

Härter og Dirmaier (2014) á 417 greinum frá árunum 1968 til 2012 leiddi í 

ljós 15 þætti sjúklingamiðaðrar nálgunar, sem dreifðust á þrjár víddir. Fyrsta 

víddin snýst um lögmál er lúta að viðhorfum innan sjúklingamiðaðrar 

þjónustu eins og t.d. að hver sjúklingur sé einstakur. Önnur víddin inniheldur 

þætti sem skapa ramma um og hvetja til sjúklingamiðaðrar þjónustu eins og 

samskipti fagmanns og sjúklings, teymisvinna, samræmi og samhengi í 

þjónustu auk aðgengis að þjónustu. Þriðja víddin lýsir aðgerðum og athöfnum 

og það er þarna sem þátttaka sjúklinga birtist skýrast. Þetta eru þættir eins og 

fræðsla og upplýsingagjöf, markmiðssetning og ákvarðanataka, samskipti við 

aðstandendur, efling sjúklings, umhyggja fyrir líkamlegum þörfum sem og 

viðmót og stuðningur. Picker Institute hefur í samvinnu við notendur og 

fagfólk skilgreint átta meginatriði sem skipta máli fyrir reynslu fólks af 

bandarískum sjúkrahúsum. Atriðin lýsa skjólstæðingsmiðaðri þjónustu, en 

þau eru upplýsingagjöf og fræðsla, samræmi, líkamleg vellíðan, 

tilfinningalegur stuðningur, viðmót, þátttaka aðstandenda, samfella í þjónustu 

og almenn ánægja með stofnunina (Beatrice og fél., 1998; Jenkinson, Coulter 

og Bruster, 2002). Kanadísk rannsókn þar sem notaðir voru rýnihópar með 

samtals 33 endurhæfingarsjúklingum, leiddi í ljós sjö þemu sem þátttakendur 

töldu mikilvægt að tekið væri tillit til í endurhæfingunni. Þemun voru að taka 

mið af einstaklingnum, þátttaka skjólstæðingsins í markmiðasetningu og 

ákvörðunartöku um þætti endurhæfingarinnar, skjólstæðingsmiðuð fræðsla, 

undirbúningur undir hið daglega líf eftir útskrift, þörf fyrir tilfinningalegan 

stuðning, upplifunin af því að vera einangraður og yfirgefinn sem og þörfin 

fyrir áframhaldandi stuðning eftir útskrift (Cott, 2004). Þessar niðurstöður, 

ásamt því sem Picker Institute hafði lagt til málefnisins nýttu Cott og félagar 

hennar síðan við hönnun Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða 

endurhæfingu (Cott o.fl., 2006). 
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Mat á þjónustu með tilliti til 

skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar 

Að hvaða marki þjónusta er skjólstæðingsmiðuð er alla jafna metið af 

skjólstæðingunum sjálfum með sjálfsmatskvörðum. Metin er reynsla 

einstaklinga af þjónustunni sem þeir fengu og samskiptunum sem þeir áttu 

við fagfólkið. Nokkur matstæki fyrirfinnast og hér verður gerð grein fyrir 

þremur þeirra.  

Spurningalistinn Picker Patient Experience Questionnarie (PPEQ) var 

þróaður fyrir bráðasjúkrahús í Bandaríkjunum af Picker Institute  og hefur 

verið í notkun síðan 1987 (Beatrice, Thomas, og Biles, 1998). Hann 

inniheldur 40 spurningar sem svarað er á þriggja til fimm þrepa Likertkvarða 

(Wolf, Olsson, Taft, Swedberg, og Ekman, 2012). Spurningarnar deilast á 

átta flokka sem tengjast mismunandi víddum skjólstæðingsmiðaðrar 

þjónustu. Flokkarnir eru: 1) Virðing fyrir gildum, menningu og vali sjúklings, 

2) samræmi og samfella, 3) upplýsingagjöf, samskipti og fræðsla, 4) líkamleg 

vellíðan, 5) tilfinningalegur stuðningur og aðstoð við að létta á ótta og kvíða, 

6) þátttaka fjölskyldu og vina, 7) ferli og áframhald og 8) aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu (The Picker Institute, e.d.). Spurningalistinn byggist á 

samantekt heimilda og upplýsingum frá sjúklingum bæði í rýnihópum og í 

viðtalsrannsóknum og var þróaður í samvinnu við heilbrigðisstarfsmenn  

(Beatrice og fél., 1998; Jenkinson, Coulter, og Bruster, 2002). Réttmæti og 

áreiðanleiki hafa verið prófuð með yfir 400.000 þátttakendum á tíu ára 

tímabili í Bandaríkjunum. Í gegnum árin hefur spurningalistinn verið þróaður 

og aðlagaður að fleiri aðstæðum innan heilbrigðisþjónustunnar þar á meðal 

fyrir endurhæfingarstofnanir (Cott og fél., 2001). Hönnuð hefur verið styttri 

útgáfa af spurningalistanum með einungis 15 spurningum s.k. PPE-15. 

Hugtaksréttmæti og innri áreiðanleiki PPE-15 eru viðunandi (Jenkinson og 

fél., 2002). Spurningalistarnir, Picker Patient Experience Questionnarie og 

PPE-15, hafa báðir verið þýddir og staðfærðir í Bretlandi, Sviss, Svíþjóð og 

Þýskalandi (Coulter og Cleary, 2001; Jenkinson og fél., 2002; Wolf og fél., 

2012). Ekki er þó talið að PPE-15 geti staðið einn og sér heldur ber að líta á 

listann sem ákveðinn kjarna og bæta þarf viðbótarspurningum við til 

samræmis við markhóp viðkomandi rannsóknar (Jenkinson og fél., 2002). 

Patient Experiences Questionnaire (PEQ) er norskur matslisti, ætlaður 

fyrir sjúkrahús og inniheldur 35 spurningar. Spurningarnar deilast á tíu flokka 

sem eru fræðsla um mögulega framvindu sjúkdóms og bjargráð, almenn 

samskipti við starfsfólk, fræðsla og upplýsingar um lyfjanotkun, samskipti 

við nánustu aðstandendur, samskipti við lækni, samskipti við starfsfólk í 

aðhlynningu, upplýsingagjöf, ánægja með stofnunina og aðbúnað hennar, 

ánægja með skipulagningu starfsins innan stofnunarinnar og undirbúningur 

undir rannsóknir. Þessi listi var þróaður á svipaðan hátt og sá bandaríski en 
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próffræðilegir eiginleikar hans voru kannaðir með þátttöku yfir 19.000 

einstaklinga sem útskrifast höfðu af 14 norskum sjúkrahúsum á árunum 1996 

og 1998 (Pettersen, Veenstra, Guldvog, og Kolstad, 2004). Patient 

Experiences Questionnaire er til í útgáfu sem hentar endurhæfingardeildum, 

en sú útgáfa inniheldur 18 spurningar sem skiptast í fjóra flokka sem eru 

ánægja með endurhæfingu og stofnun, upplýsingar og samskipti, aðgengi að 

fagfólki og félagslegt umhverfi. Engar spurningar eru um aðhlynningu en 

spurningu um sjúkraþjálfun hefur verið bætt við og flokkurinn samskipti við 

aðstandendur hefur verið fjarlægður vegna of fárra svara. Próffræðilegir 

eiginleikar endurhæfingarútgáfunnar mældust viðunandi en þátttakendur 

þeirrar rannsóknar voru 412 sjúklingar  sem ýmist höfðu verið inniliggjandi á 

endurhæfingardeild eða verið í endurhæfingu á göngudeild.  (Grotle og fél., 

2009). Báðir listarnir, PPEQ og PEQ, meta þjónustu bæði á einstaklingsplani 

og stofnanaplani. 

Client-Centred Rehabilitation Questionnaire er matstæki sem einungis 

nær til einstaklingsplansins (Cott, Teare, Mcgilton, og Lineker, 2006). 

Markhópur listans eru fullorðnir einstaklingar með langvarandi líkamlega 

færnisskerðingu og sem lokið hafa endurhæfingu. Hönnun spurningalistans 

var gerð í þremur áföngum. Í fyrsta áfanga var gerð ítarleg heimildaleit og 

rýnihóparannsókn meðal endurhæfingarsjúklinga auk þess sem sérfræðingar 

innan skjólstæðingsmiðaðrar endurhæfingar voru beðnir um álit. Annar 

áfanginn fólst í að flokka atriðin sem urðu til í fyrsta áfanga í sjö undirflokka 

og nota ígrunduð samtöl við inniliggjandi sjúklinga í endurhæfingardeildum 

til að tryggja skiljanleika fullyrðinganna sem svarendur eiga að bregðast við. 

Þriðji áfanginn var athugun á próffræðilegum eiginleikum þar sem 1568 

einstaklingar fengu spurningalistann sendan í pósti, en svarhlutfallið varð 

64%. Niðurstöður póstkönnunarinnar sýndu alfastuðla fyrir innri áreiðanleika 

vera á bilinu 0,72-0,87 fyrir undirflokka listans eftir að neikvætt orðaðar 

fullyrðingar höfðu verið fjarlægðar. Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar 

reyndist á bilinu 0,74 -0,85. Vísbendingar voru um aðgreiniréttmæti þar sem 

marktækur munur fannst á meðaltölum sumra flokka þegar mismunandi 

deildir og stofnanir voru bornar saman. 

 Listinn inniheldur í allt 33 fullyrðingar sem deilast á sjö undirflokka 

en mismunandi er hversu margar fullyrðingar eru í hverjum flokki. 

Niðurstöður eru reiknaðar fyrir sérhvern undirflokk en ekki fyrir matstækið í 

heild sinni. Flokkarnir og skilgreiningar þeirra eru eftirfarandi (Cott og fél., 

2006): 

Ákvarðanataka og markmiðssetning (e. client participation in decision-

making and goal-setting). Skjólstæðingurinn tilgreinir eigin markmið og 

útkomu þjónustunnar og forgangsraðar þessu í samvinnu við fagfólkið. 

Fræðsla og upplýsingagjöf (e. client-centred education). Fræðsla og 

upplýsingagjöf er við hæfi og veitt á viðeigandi tíma og í takt við óskir 
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skjólstæðingsins. Fræðslan er einstaklingsmiðuð og skjólstæðingurinn 

tilgreinir hvaða upplýsingar hann hefur þörf fyrir. 

Ferli og útkoma (e. evaluation of outcomes from client‘s perspective). 

Mat á árangri er í samræmi við væntingar og óskir skjólstæðings um 

áherslusvið. Skjólstæðingur metur hvernig honum gengur að færast í átt að 

markmiðum sínum. 

Samskipti við aðstandendur (e. family involvement). Aðstandendur eru 

allir þeir sem skjólstæðingurinn telur mikilvæga í lífi sinu óháð líffræðilegum 

eða lögfestum tengslum. Aðstandendur fá þann tilfinningalega stuðning sem 

þeir þurfa, aðstoð við umönnun og upplýsingar um ástand skjólstæðings og 

meðferðina sem hann fær. 

Viðmót og stuðningur (e. emotional support). Skjólstæðingur finnur að 

tilfinningalegum þörfum hans er mætt og að virðing er borin fyrir honum og 

óskum hans og ákvörðunum.  

Samræming og samfella (e. coordination/contiuity). Skjólstæðingur 

þekkir hlutverk og skyldur hvers og eins í teyminu á hverjum tíma í 

endurhæfingarferlinu og þar með talið hvar og hvernig hann getur nálgast 

upplýsingar. 

Umhyggja (e. physical comfort). Skjólstæðingnum er kennt að hafa stjórn 

á verkjum og hið efnislega umhverfi er þægilegt (Cott og fél., 2006). 

Íslensk útgáfa af þessum lista hefur verið í þróun hér á landi um nokkurt 

skeið. Aðlöguð, íslensk útgáfa, sérsniðin fyrir þjónustu á geðsviði var notuð í 

íslenskri rannsókn með blönduðu sniði þar sem niðurstöðum listans var fylgt 

eftir með eigindlegum viðtölum (Óladóttir og Pálmadóttir, 2017). 

Reynsla skjólstæðinga af heilbrigðisþjónustu 

Ýmsar rannsóknir, bæði erlendar og innlendar, hafa verið gerðar á reynslu 

fólks af heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður margra þeirra sýna að 

skjólstæðingum er það ofarlega í huga að réttur þeirra til sjálfræðis sé virtur 

(Cott, 2004; Scholl og fél., 2014; Van og fél., 2012). Hér á eftir verður gerð 

grein fyrir rannsóknum á reynslu skjólstæðinga í takt við meginatriði í 

skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. 

Viðmót, stuðningur og umhyggja 

Virðing er alla jafna talin forsenda fyrir skjólstæðingsmiðaðri  þjónustu og þá 

er átt við virðingu fyrir einstaklingum sjálfum og fjölskyldu hans og því 

menningarlega umhverfi sem hann kemur úr (Hammell, 2013; Rochette og 

fél., 2014) Góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum eru yfirleitt þeir 

eiginleikar starfsfólks sem sjúklingar í endurhæfingu meta hæst þegar spurt er 
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um reynslu þeirra af endurhæfingu. Hammell (2006) bendir á að fólk telji 

endurhæfinguna skjólstæðingsmiðaða ef samband þeirra og fagmannsins 

hefur verið gott, það er að segja ef þeim hefur verið mætt sem jafningjum. 

Endurhæfingin er sem sagt ekki eingöngu eða endilega metin á grunni 

faglegrar hæfni heldur samskiptahæfileikum fagaðila. Gill, Dunning, 

McKinnon, Cook og Bourke (2014) rannsökuðu reynslu, þarfir og viðmið 

nýútskrifaðra endurhæfingarsjúklinga og fjölskyldna þeirra. Rannsóknin var 

gerð í Ástralíu og byggðist á rýnihópum með 24 þátttakendum. Bæði 

sjúklingar og fjölskyldumeðlimir bentu á mikilvægi þess að starfsfólk sé 

viðmótsþýtt og styðjandi í samskiptum. Það sama kom fram í nýsjálenskri 

viðtalsrannsókn Kidd, Bond og Bell (2011) sem byggðist á grundaðri 

kenningu. Þátttakendur voru átta og allir voru þeir í sjúkraþjálfun á sömu 

göngudeildinni. Af þeim fimm þemum sem fram komu voru það mannleg 

samskipti sem voru aðalatriðið, þ.e.a.s. virk hlustun, styðjandi viðmót og 

upplýsingagjöf á viðeigandi hátt. Í kerfisbundnu yfirliti eigindlegra og 

megindlegra rannsókna (e. mixed-methods systematic review), á 

sjúklingamiðaðri hjúkrun, kom fram mikilvægi árangursríkra samskipta og að 

fagfólk tryggði að samskiptin væru sniðin að þörfum sjúklingsins (Lawrence 

og Kinn, 2012).  

Zimmermann, Konrad, Müller, Rundel og Körner (2014) draga sömuleiðis þá 

ályktun af rannsókn sinni að góð mannleg samskipti og þátttaka sjúklinga 

skipti sköpum um það hvort upplifun langveikra sjúklinga af endurhæfingu sé 

sjúklingamiðuð eða ekki. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og 

viðhorf sjúklinga til samskipta við fagaðila, upplýsingagjafar og innihalds og 

umgjarðar samtala. Þátttakendur voru 32 og rannsóknin var með blönduðu 

sniði, bæði spurningakönnun og rýnihópaviðtöl.  

Samvinna, ákvarðanir og markmið 

Samvinna skjólstæðings og fagaðila byggir á að draga úr því valdi sem 

fagaðili hefur í krafti menntunar sinnar og starfsheitis og jafnframt að efla 

skjólstæðinginn til að taka upplýstar ákvarðanir út frá eigin umhverfi, þörfum 

og óskum (Hammell, 2006; Hammell, 2015). Hammell (2015) leggur áherslu 

á að aðalreglan í lífsiðfræði (e. bioethics) sé virðing fyrir einstaklingnum og 

að góð samvinna byggist á gagnkvæmri virðingu. Virðing er grunnurinn í 

þeirri samvinnu sem sjúklingur og fagaðili eiga í endurhæfingunni (Cott, 

2004; Slettebø, 2012; Slettebø og Madsen, 2012). Í kerfisbundnu yfirliti yfir 

12 eigindlegar rannsóknir greindu Peoples, Satink og Steultjens (2011) 

nokkur þemu sem byggðust á upplifun einstaklinga sem fengið höfðu 

heilablóðfall af endurhæfingu. Rannsóknirnar voru frá árunum 1995 til 2008 

með samtals 269 þátttakendur. Þau fundu að vald og valdefling var yfirþemað 

með undirþemunum; að takast á við nýjar aðstæður, upplýsingaöflun, 

líkamlegar og ekki líkamlegar þarfir, að vera tekinn alvarlega sem persóna og 
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sýnd virðing, samvinna við fagfólk, að takast á við ábyrgð og að sleppa 

stjórn. 

 Corrigan (2004) leggur áherslu á að fagaðili og einstaklingur með 

geðsjúkdóm þurfi að mætast sem jafningjar og læra hvor af öðrum. 

Fagaðilinn þarf að læra af einstaklingnum hvernig sjúkdómurinn birtist 

honum og um skerðinguna sem hann veldur. Einstaklingur með 

færnisskerðingu þarf að læra af fagaðilanum um mögulega þróun 

sjúkdómsins eða vandans og meðferðarmöguleika (Corrigan, 2004; Van og 

fél., 2012). Sumsion og Law (2006) komust einnig að þeirri niðurstöðu í 

heimildasamantekt sinni að eitt af lykilatriðum í skjólstæðingsmiðaðri nálgun 

væri samvinna skjólstæðings og fagmanns, en samvinnan er háð virkri 

hlustun og samskiptum. Sumsion og Lencucha (2007) gerðu 

fyrirbærafræðilega rannsókn á því hvað kanadískir iðjuþjálfar telja vera 

aðalatriði í samvinnu við skjólstæðinga þar sem 12 iðjuþjálfar með mislanga 

starfsreynslu tóku þátt. Eitt af því sem fram kom var mikilvægi hins 

gagnkvæma trausts sem myndast þegar fagaðili ver tíma með viðkomandi og 

hlustar á hugmyndir hans, óskir og þarfir. Ef fagmaðurinn beitir ekki virkri 

hlustun verður samvinnan aldrei góð (Sumsion og Lencucha, 2007). 

Niðurstöður Eliacin, Salyers, Kukla og Matthias (2015) úr rannsókn á 

amerískum hermönnum með geðraskanir, styðja þetta enn frekar. Rannsóknin 

var með blönduðu sniði og þátttakendur voru 79. Skoðað var hvað 

þátttakendum þætti skipta mestu máli þegar þeir tækju ákvarðanir um sína 

meðferð og þar voru hin mannlegu samskipti afgerandi, það er traust og 

hreinskilni styrktu samvinnuna. Kristín Þórarinsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (2014) gerðu rammagreiningu (e. framework analysis) á 60 

eigindlegum rannsóknum frá árunum 2002 til 2012 sem fjölluðu um 

einstaklingsmiðaða þátttöku í heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður þeirra beinast 

að því sem sjúklingar telja að hvetji þá til þátttöku og þar ber hæst mannleg 

samskipti. Samtalið er grundvöllur samvinnunnar og getur verið formlegt eða 

óformlegt en virðing og jafnræði verða að ríkja í samskiptunum. Samvinnan 

felst í að sjúklingur og fagaðili skiptast á upplýsingum sem síðan leiðir til 

þess að sjúklingur verður fær um að taka upplýstar ákvarðanir. Í samskiptum 

fagaðila og skjólstæðings eru vald og valdefling missterk eftir aðstæðum. Það 

er að segja valdið í samskiptunum færist til eftir því hverjar aðstæðurnar eru 

og hvernig samvinnan þróast (Peoples, Satink, og Steultjens, 2011).  

Townsend (1998) gerði starfendarannsókn á valdeflingu á kanadískum 

geðdeildum. Niðurstöður hennar sýna að valdefling snýst um lærdóm og að 

fagfólk þarf að styðja við bakið á og hvetja þá einstaklinga sem eru að taka 

þann lærdóm til sín. Þegar skjólstæðingar læra að þeir hafa vald til að vera 

virkir þátttakendur í eigin bataferli eða endurhæfingu þá hefur þeim verið 

gert kleift að taka þátt og verða sjálfstæðir. Hún leggur áherslu á að fagaðili 

þurfi að hleypa eða bjóða skjólstæðingnum inn í ákvörðunartökuferlið því 

annars er hætta á að skjólstæðingurinn læri ekki að verða þáttakandi. Það að 
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virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og ýta undir að hann sé nýttur er hluti 

af skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. 

 Van de Velde, Bracke, Hove og Vanderstraeten (2012) draga einnig 

þá ályktun af eigindlegri rannsókn sinni að til að hægt sé að tala um 

valdeflingu verði skjólstæðingar að halda sjálfsákvörðunarrétti sínum. 

Rannsóknin byggði á grundaðri kenningu og viðmælendurnir voru 11 

karlmenn sem höfðu fengið mænuskaða. Í niðurstöðunum kom fram 

mikilvægi þess að vernda og virða sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga á 

endurhæfingarstofnunum og að minna þá á að nota þennan rétt (Van og fél., 

2012). Þetta er í takt við skrif Cardol, De Jong og Ward (2002) um 

sjálfsákvörðunarrétt og þátttöku fatlaðra einstaklinga í samfélaginu, þar sem 

meðal annars er fjallað um þessi hugtök eftir kenningum siðfræðinnar og í 

samhengi við endurhæfingu. Höfundar benda á að þær ákvarðanir sem 

einstaklingurinn tekur séu alltaf háðar því í hvaða samhengi þær eru teknar. 

Því þrátt fyrir sjálfsákvörðunarréttinn er í flestum menningarheimum ætlast 

til þess að tekið sé tillit til annarra. Hammell (2006) bendir einnig á að enginn 

sé fullkomlega sjálfstæður og óháður þar sem við lifum í samfélagi og því 

munu ákvarðanir okkar alltaf hafa áhrif á aðra. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þátttöku skjólstæðinga í 

ákvarðanatöku en niðurstöður þeirra eru nokkuð mismunandi. Menntun, aldur 

og menning hafa áhrif á það hversu mikið einstaklingar treysta sér til eða 

hversu knýjandi þörf þeir hafa fyrir að vera virkir í ákvarðanatöku (Eliacin, 

Salyers, Kukla, og Matthias, 2015; Peoples og fél., 2011; Rosewilliam, 

Roskell, og Pandyan, 2011). Flest bendir þó til að mikilvægt sé að 

skjólstæðingar tjái sig um það að hvaða marki þeir vilja axla ábyrgð og vera 

virkir í ákvörðunum sem snúast um meðferð. Fagfólk þarf því að hlusta vel á 

skjólstæðinga sína og gefa þeim þann tíma sem þeir þurfa til að melta 

upplýsingar og taka sjálfstæða ákvörðun en einungis þá er hægt að tala um 

skjólstæðingsmiðaða nálgun (Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014). 

Rannsókn Eliacin og félaga (2015) á þátttöku 54 fyrrverandi hermanna í 

ákvarðanatöku um eigin meðferð, varpar enn frekar ljósi á hvernig 

samskiptin milli fagaðila og skjólstæðings ráða úrslitum þegar kemur að 

slíkri ákvarðanatöku. 

Í nýlegri nýsjálenskri viðtalsrannsókn var viðfangsefnið álit fagfólks á 

því hvað hindrar þátttöku sjúklinga í ákvarðanatöku og markmiðssetningu 

(Parsons, Plant, Slark, og Tyson, 2016). Þátttakendur voru iðjuþjálfar, 

sjúkraþjálfarar og talmeinafræðingar, samtals 20 manns, með mis langa 

starfsreynslu og á mismunandi starfssviðum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru m.a. þær að hindranirnar lágu ekki bara hjá sjúklingnum sjálfum heldur 

einnig í teyminu og þjónustuumhverfinu. Kerfisbundið yfirlit Rosewilliam og 

félaga (2011) sýnir að nokkur munur getur verið á forgangsröðun sjúklinga 

og fagfólks þar sem sjúklingar vilja frekar ná markmiðum sem snúa að þeirra 

félagslega hlutverki en fagfólk telur að þeir vilji verða sjálfbjarga með 
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athafnir daglegs lífs. Yfirlitið náði til 27 rannsókna á tímabilinu 1980 til 2010 

þar sem ýmist var beitt megindlegum, eigindlegum eða blönduðum 

rannsóknaraðferðum. Fagfólk verður að gera sér grein fyrir því að sjúklingar 

geta verið háðir sínu baklandi. Ákvarðanir um meðferð sjúklingsins geta haft 

mikil áhrif á hann og nánustu aðstandendur hans og þar af leiðir að fagfólki 

ber að virða ákvarðanir sjúklinga, jafnvel þegar þeir afþakka þá meðferð sem 

í boði er (Eliacin og fél., 2015; Pryor og Dean, 2012).  

Fræðsla og upplýsingagjöf 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta gerir kröfur um að skjólstæðingur og fagaðili 

miðli upplýsingum sín á milli, en upplýsingargjöf og fræðsla eru forsenda 

þess að skjólstæðingur geti tekið upplýstar ákvarðanir í hvaða samhengi sem 

er (Cott, 2004; Gupta og Taff, 2015; Hammell, 2013). Kristín Þórarinsdóttir 

og Kristján Kristjánsson (2014) benda á mikilvægi þess að fagaðili gefi 

hæfilegt magn af upplýsingum á viðeigandi hátt, og að þær séu sniðnar að 

þörfum sjúklingsins. Rannsókn Zimmermann, Konrad, Müller, Rundel og 

Körner (2014) bendir til að sjúklingar á endurhæfingardeildum vilja ekki bara 

upplýsingar um sjúkdóma sem hrjá þá, mögulegar meðferðir og 

meðferðatíma heldur einnig um hvaða möguleikar séu fyrir hendi eftir 

útskrift, en meirihluti sjúklinga var ánægður með þann hluta fræðslunnar. 

Þátttakendur í rannsókn Cott (2004), sem flestir glímdu við langvinna 

sjúkdóma, töldu sig einnig betur í stakk búna til að lifa með sjúkdóm sinn 

eftir að hafa fengið upplýsingar um framvindu hans og mögulega þjónustu, 

en þar skipti máli hvenær og hvernig upplýsingar voru veittar. Í íslenskri 

eigindlegri rannsókn voru tekin viðtöl við 20 fyrrum skjólstæðinga 

endurhæfingar um reynslu þeirra af þjónustu iðjuþjálfa þar á meðal fræðslu 

og upplýsingagjöf. Þátttakendur gagnrýndu það helst að hafa ekki fengið 

skýrari upplýsingar um hvaða þjónusta væri í boði auk þess sem þeim fannst 

fræðslan sem þeir fengu ekki vera nægilega einstaklingsmiðuð. Sumir þeirra 

áttu því erfitt með að tengja hina almennu hópfræðslu við eigin aðstæður eftir 

að heim var komið (Guðrún Pálmadóttir, 2008). Heilbrigðisstarfsmenn þurfa 

að geta frætt og leiðbeint á mismunandi vegu til að koma til móts við ólíkar 

þarfir fólks og jafnframt er mikilvægt að taka tillit til þess hvar 

skjólstæðingur er staddur í endurhæfingarferlinu (Cott, 2004; Cott og fél., 

2006).  

Samskipti fagfólks og aðstandenda   

Aðstandendur, sama hvort það er fjölskylda eða vinir, eru mikilvægir 

þátttakendur í lífi sjúklinga (Cott, 2004; Pryor og Dean, 2012). Í niðurstöðum 

heimildagreiningar (e. review analysis) Visser-Meily og félaga (2006) á 
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hlutverki maka einstaklinga sem fengið höfðu slag, kom berlega í ljós hversu 

mikið álag hvílir á aðstandendum. Niðurstöður þeirra voru þær að makinn 

þarf að gegna þremur ólíkum hlutverkum það er sjá um aðhlynningu og 

aðstoð, vera fjölskyldumeðlimur og að vera sjálfur skjólstæðingur því makar 

þurfa sömuleiðis á þjónustu að halda vegna hins mikla álags sem þeir eru 

undir. Hlutverkaskipan breytist ýmist tímabundið eða til frambúðar. 

Greinarhöfundar draga þá ályktun að mikilvægt sé að makar verði strax 

þátttakendur í endurhæfingunni og séu með í að meta framvindu, meðferðir 

og útkomu og á þann hátt verði upplýsingagjöf, markmiðssetning og 

ákvarðanataka miðuð að allri fjölskyldunni og hinu nánasta félagslega 

umhverfi sjúklingsins. 

Þátttakendurnir í rannsókn Cott (2004) lögðu áherslu á að aðstandendur 

þyrftu stuðning og leiðbeiningar frá fagfólki um hvernig þeir gætu á sem 

bestan hátt tekið virkan þátt í endurhæfingunni með skjólstæðingunum, en 

þessu var stundum ábótavant.  

Rochette og félagar (2014) gerðu viðamikla eigindlega rannsókn í 

tveimur lotum á siðfræðilegum áskorunum sem tengdust því  að líta á 

aðstandendur sem skjólstæðinga. Gögnum var safnað með opnum viðtölum 

við 16 sjúklinga sem fengið höfðu heilablóðfall og 25 aðstandendur auk þess 

sem sjúklingar, aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk tóku þátt í fjórum 

rýnihópunum, fimm til sjö einstaklingar í hverjum hóp. Helstu niðurstöður 

voru þær að aðstandendur lenda gjarnan í klemmu milli þess að vera 

hjálparaðili fyrir skjólstæðinginn og að vera skjólstæðingur sjálfur. Þeir 

höfðu sterka þörf fyrir aðgengi að fagfólkinu og að finna fyrir hlýju viðmóti 

og stuðningi. Almennt töldu þátttakendur aðkomu aðstandenda vera of 

takmarkaða og að þeir væru illa upplýstir um rétt sinn til að fá upplýsingar og 

taka þátt í þjónustunni.  

Ferli og útkoma 

Árið 2001 var gerð umfangsmikil úttekt á skjólstæðingsmiðaðri 

endurhæfingu fyrir gigtarsamtök í Kanada sem byggðist bæði á heimildum og 

viðtölum við fullorðna einstaklinga með reynslu af endurhæfingu af 

opinberum stofnunum (Cott og fél., 2001). Meðal þess sem kom fram var að 

skjólstæðingar vildu að árangur endurhæfingarinnar væri ekki eingöngu 

mældur í ljósi líkamlegrar færni, heldur fannst þeim mikilvægt að vera 

spurðir um hversu vel undirbúnir þeir væru fyrir að takast á við lífið eða 

sinna þeim verkefnum sem framundan voru (Cott og fél., 2001). Í skýrslunni 

er einnig fjallað ítarlega um nokkur stöðluð matstæki sem eru ætluð til að 

meta breytingar á færni við daglegar athafnir frá sjónarhóli skjólstæðingsins 

sjálfs. Cott og félagar hennar (2006) leggja ríka áherslu á að það sé 

skjólstæðingurinn sjálfur sem leggur mat á hvernig tekist hefur til í  
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endurhæfingunni og hvernig hinar mismunandi aðgerðir hafa staðist 

væntingar hans.  

Samræmi og samfella 

Samræmi og samfella í þjónustu snýst meðal annars um að fagaðilar 

samræmi aðgerðir sínar til að mæta þörfum skjólstæðinga og að 

skjólstæðingar viti hvert þeir geti snúið sér eftir aðstoð bæði meðan á innlögn 

stendur og eftir útskrift.  

Samfella í þjónustu gerir kröfur um samvinnu þvert á stofnanir, deildir og 

geira heilbrigðisþjónustunnar (Cott, 2004; Scholl og fél., 2014). Rannsókn 

Ellis-Hill, Robison, Wiles, McPherson, Hyndman og Ashburn (2009) á 

reynslu 33 einstaklinga af útskrift frá sjúkrastofnun greinir frá þremur 

mikilvægum atriðum sem þurfa að vera til staðar ef skjólstæðingur og 

aðstandendur eiga að upplifa samfellu í ferlinu þannig að útskriftin komi sem 

eðlilegt framhald af endurhæfingunni. Rannsóknin byggir á rammagreiningu 

(e. framework analysis) á viðtölum við 20 sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Þátttakendur voru á aldrinum 58 til 85 ára, meðalaldur sjúklinganna var 70 ár 

og þeir höfðu allir fengið slag. Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að 

samfella væri háð því að sjúklingar upplifðu að þeir væru enn í bata þegar 

þeir útskrifuðust og að endurhæfingin stoppaði ekki þar. Áframhaldandi 

stuðningur fagfólks var einnig mikilvægur og að bæði sjúklingar og 

aðstandendur væru vel upplýstir um hvernig endurhæfingarferlið gæti komið 

til með að ganga eftir að heim væri komið. Niðurstöður Ho, Kuluski og Gill 

(2015) benda í sömu átt, en sú rannsókn var einnig eigindleg, þar sem tekin 

voru viðtöl við 116 sjúklinga á endurhæfingarspítala í Kanada. Flestir 

þátttakendurnir voru eldri en 45 ára og allir með langvinnan sjúkdóm. 

Meirihluti fjölveikra einstaklinga kveið útskriftinni og þar með hvort þeir 

myndu geta tekið aftur upp sitt fyrra líf, en þeim fannst þá vanta skýrar 

áætlanir um áframhaldandi meðferð og að tekið hefði verið fram fyrir 

hendurnar á þeim þegar útskriftin var ákveðin. Einnig voru þeir hræddir um 

að hafa ekki möguleika á áframhaldandi endurhæfingu og að einangrast 

félagslega. Fleiri rannsóknir benda til mikilvægis þess að skjólstæðingar viti 

við hverju megi búast þegar heim er komið, hvernig sjúkdómurinn geti þróast 

og hvar megi leita aðstoðar ef koma skyldi bakslag (Cott, 2004; Ellis-Hill og 

fél., 2009; Scholl og fél., 2014). 

Samantekt 

Af ofanskráðu má teljast ljóst að full þörf er á að huga að því að 

heilbrigðisþjónustan sé skjólstæðingsmiðuð. Rannsókn Sólrúnar Óladóttur og 
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Guðrúnar Pálmadóttur (2017) á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er eina 

rannsóknin á Íslandi þar sem skjólstæðingsmiðuð þjónusta er mæld en 

sambærilegar niðurstöður um endurhæfingarþjónustu hérlendis hafa ekki 

verið birtar. Mæling á skjólstæðingsmiðaðri nálgun í þverfaglegri 

endurhæfingu á Kristnesspítala geta gefið mikilvægar upplýsingar um slíka 

þjónustu og þar sem um aðra, en ólíka, deild innan sama sjúkrahúss er að 

ræða væri áhugavert að bera saman niðurstöður um skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu á þessum tveimur deildum. 
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Aðferðafræði 

Rannsóknin er lýsandi þversniðs- og samanburðarrannsókn, þar sem 

unnið var með gögn sem safnað hafði verið meðal einstaklinga sem voru að 

útskrifast af endurhæfingardeild annars vegar og bráðageðdeild Sjúkrahússins 

á Akureyri hins vegar. Lýsandi þversniðsrannsóknir geta gefið góða mynd af 

raunverulegum aðstæðum á ákveðnum tímapunkti þar sem einungis er gerð 

ein mæling. Sjaldnast er hægt að draga ályktanir um orsakasamhengi af 

upplýsingum í lýsandi þversniðsrannsókn, þrátt fyrir ákveðna fylgni eða mun 

á milli breyta. Lýsandi samanburðarrannsókn hentar þegar bera á saman hópa 

án þess að ætlunin sé að álykta um orsök eða afleiðingar af niðurstöðunni 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar komu frá tveimur mismunandi úrtökum. 

Annars vegar var um að ræða einstaklinga sem voru að ljúka 

endurhæfingartímabili endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri á 

Kristnesspítala og hins vegar einstaklinga sem voru að útskrifast eftir innlögn 

á bráðageðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. Skilyrði fyrir þátttöku voru að að 

þátttakendur væru 18 ára eða eldri, skildu íslensku og gætu svarað 

spurningalista án aðstoðar (Guðrún Pálmadóttir, munnleg heimild, 29. 

október 2016; (Sólrún Óladóttir, 2012). Þátttakendur rannsóknarinnar á 

geðdeild urðu að auki að hafa verið inniliggjandi í að lágmarki tvær vikur og 

máttu ekki hafa verið nauðungarvistaðir í innlögn. Sömuleiðis var skilyrði  að 

þeir væru í nægjanlegu andlegu jafnvægi til að svara spurningum (Óladóttir 

og Pálmadóttir, 2017).  

Gagnaöflun 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu (viðauki A) (Sólrún 

Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013) auk spurninga um bakgrunn með 

meiru var lagður fyrir einstaklinga sem uppfylltu þátttökuskilyrðin og 

útskrifuðust af endurhæfingardeild Kristnesspítala frá maí 2014 til apríl 2015. 

Deildarstjóri hjúkrunar bauð þeim einstaklingum þátttöku sem uppfylltu 

valviðmiðin. Þátttakendur fengu spurningalistann í hendur ásamt 
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kynningarbréfi um rannsóknina (viðauki B). Spurningalistanum var skilað til 

deildarstjóra sem sá um að afhenda rannsakendum gögnin.  

Tilraunaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu (viðauki 

C) var lagður fyrir einstaklinga á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri á 

tímabilinu desember 2010 og september 2011. Þátttakendur fengu ítarlegt 

kynningarbréf (viðauki D) og að fengnu samþykki var þeim afhent 

tilraunaútgáfa Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða þjónustu auk 

bakgrunnsspurninga. Með spurningalistanum fylgdi svarumslag sem 

tengiliður á geðdeildinni kom til rannsakanda (Sólrún Óladóttir, 2012). Þeir 

bakgrunnsþættir sem spurt var um á endurhæfingardeildinni voru kyn, 

fæðingarár, búseta, staða eða hlutverk, menntun og heilsufarsvandi. Einnig 

var spurt hvaða fagstéttir hefðu komið að endurhæfingunni og þá að hvaða 

marki. Sömuleiðis var spurt hversu lengi viðkomandi var inniliggjandi á 

deildinni, sem og hvort viðkomandi hafi áður verið í endurhæfingu. 

Bakgrunnsspurningar voru færri á geðdeildinni, en þar var spurt um kyn, 

aldur í 10-ára aldursflokkum, búsetu, lengd innlagnar á geðdeild og 

aðalgeðheilsufarsvanda. Ein opin spurning var lögð fyrir á báðum deildum 

þar sem þátttakendum var boðið að koma með ábendingar eða umsögn 

varðandi þjónustuna, sjá viðauka A og C. Alls voru lagðar 43 spurningar fyrir 

þátttakendur á endurhæfingardeildinni og 37 spurningar fyrir þátttakendur á 

geðdeild. 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

Þetta matstæki byggist á kanadíska spurningalistanum Client-Centred 

Rehabilitation Questionnaire (Cott og fél., 2006). Hann greinist í sjö flokka 

sem nefnast í íslensku þýðingunni; viðmót og stuðningur, ákvarðanataka og 

markmiðssetning, umhyggja, fræðsla og upplýsingagjöf, samskipti við 

aðstandendur ferli og útkoma sem og samræmi og samfella. Hver flokkur 

inniheldur fjórar til sex fullyrðingar og samtals eru þær 31. Svarandi 

spurningalistans er beðinn um að taka afstöðu til fullyrðinganna á fimm þrepa 

Likertkvarða þar sem svarmöguleikarnir eru: Mjög ósammála, ósammála, 

hvorki sammála né ósammála, sammála og mjög sammála. Fimm spurningar 

hafa að auki sjötta valkostinn um að atriðið eigi ekki við eða hafi ekki verið 

uppfyllt. Spurningalistinn var upphaflega þýddur og staðfærður yfir á 

íslenskar aðstæður fyrir einstaklinga með geðræn vandamál (Sólrún Óladóttir 

og Guðrún Pálmadóttir, 2013). Sá listi nefnist Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu og var þýðing og staðfæring hans unnin sem 

meistaraverkefni á Heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Sólrún 

Óladóttir (2012) þýddi fullyrðingarnar og tók 13 ígrunduð viðtöl við 11 

einstaklinga til að staðfæra spurningalistann. Þrjátíu einstaklingar svöruðu 

tilraunaútgáfu listans og var innri áreiðanleiki spurningalistans reiknaður út 
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frá þeim gögnum. Innri áreiðanleiki undirflokka tilraunaútgáfu listans var 

0,62 – 0,86 og fyrir listann í heild sinni var áreiðanleikastuðullinn 0,93 

(Sólrún Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013). 

Eftir að rannsókn Sólrúnar á þjónustu geðdeildar lauk hefur verið haldið 

áfram að aðlaga og þróa þetta matstæki til að geta mælt hversu vel geðræn og 

líkamleg endurhæfing á Íslandi samræmist skilgreiningu 

skjólstæðingsmiðaðrar endurhæfingar. Tekin voru sex ígrunduð samtöl við 

fyrrum skjólstæðinga á endurhæfingardeildinni á Kristnesi til að staðfesta að 

innihald spurninganna væri við hæfi (Guðrún Pálmadóttir, munnleg heimild, 

11. ágúst 2016). Afrakstur þeirrar vinnu var spurningalistinn sem lagður var 

fyrir einstaklinga sem voru að ljúka endurhæfingu á endurhæfingardeild 

Kristnesspítala. Orðalagi í þeirri útgáfu matslistans um skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu var breytt í einstaka spurningum á þann hátt að ábyrgð fagfólks 

kæmi skýrar fram og sömuleiðis var skerpt á heitum flokkana til að gera þau 

hnitmiðaðri (Guðrún Pálmadóttir, munnleg heimild, 11. ágúst 2016). 

Svarmöguleikarnir voru áfram þeir sömu á Likertkvarðanum eins og þegar 

tilraunaútgáfan var lögð fyrir á geðdeildinni, en þeim var snúið við, öfug röð, 

á listanum sem lagður var fyrir á endurhæfingardeildinni, því ákjósanlegra 

þótti að hærra skor stæði fyrir meira skjólstæðingsmiðaða þjónustu, en lægra 

skor fyrir minna skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Við úrvinnslu gagna í þessari 

rannsókn var því niðurstöðum frá geðdeildinni snúið til samræmis við þessa 

nýju átt í útreikningum til þess að unnt væri að bera saman niðurstöður frá 

deildunum tveimur. 

Vettvangur rannsóknar  

Endurhæfingardeildin á Kristnesi er fimm daga sólarhrings- og 

dagdeild sem tekur á móti fullorðnum einstaklingum með ýmsar 

sjúkdómsgreiningar. Allar innlagnir eru fyrirfram skipulagðar og í mörgum 

tilfellum er einnig fyrir fram ákveðið hversu löng dvölin á að vera. Hluti 

þeirra sem koma til endurhæfingar kemur til þátttöku í hópmeðferð en aðrir 

fá fyrst og fremst einstaklingsmeðferð. Sumir skjólstæðingar dvelja þar allan 

sólarhringinn, fimm daga vikunnar, en aðrir eru þar einungis á dagtíma. 

Endurhæfingardeildin er staðsett í dreifbýli, um 10 km frá Akureyri og 

skjólstæðingar deildarinnar koma víðs vegar að af landinu, þó aðallega frá 

Norðurlandi.  

Geðdeildin á Akureyri er sólarhringsdeild alla daga vikunnar þar sem 

flestar innlagnir eru bráðainnlagnir og einungis hluti af innlögnum er 

skipulagður. Nær allir skjólstæðingar eru þar allan sólarhringinn, að minnsta 

kosti hluta innlagnartímans. Geðdeildin er til húsa í aðalbyggingu 

Sjúkrahússins á Akureyri, stutt frá miðbæ Akureyrar og skjólstæðingar 

deildarinnar eru langflestir búsettir á Norðurlandi. Á báðum deildunum er 
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unnið í þverfaglegu teymi og stærsti hluti skjólstæðinga glímir við langvinn 

veikindi (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016).  

Úrvinnsla gagna 

Reiknuð voru meðaltöl,  miðgildi, spönn og staðalfrávik til að lýsa 

gögnunum. Breyturnar í matstækinu voru á raðkvarða en 

bakgrunnsbreyturnar voru ýmist á nafnkvarða eða hlutfallskvarða.  Til að 

finna meðaltal hvers undirflokks matskvarðans var svörunum á Likertkvarða 

breytt í tölugildin eitt til fimm, svör innan sama flokks lögð saman og deilt í 

með fjölda spurninga. Fimm var því hæsta mögulega meðaltalið fyrir 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu í hverjum flokki. 

Einungis voru notuð svör frá þeim þátttakendum sem svöruðu öllum 

spurningum innan viðkomandi flokks eða þar sem aðeins vantaði svar við 

einni spurningu. Undantekning frá þessu var í flokknum ákvarðanir og 

markmið, en sex spurningar liggja að baki þeim flokki og því voru þar einnig 

teknir með listar þar sem vantaði svör við tveimur spurningum. Innri 

áreiðanleiki hvers flokks var prófaður með Cronbachs alfa. Munur á milli 

deilda var reiknaður sem kí-kvaðrat og t-prófi óháðra úrtaka fyrir 

bakgrunnsbreytur, en Mann Whitney U-próf var notað í samanburði milli 

deilda hvað varðar niðurstöður um skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Unnið var 

úr áður óbirtum niðurstöðum úr meistararannsókn Sólrúnar Óladóttur þ.e.a.s. 

tilraunaútgáfu af Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða 

geðheilbrigðisþjónustu (Óladóttir og Pálmadóttir, 2017). IBM SPSS 

hugbúnaður, útgáfa 22, var notaður við útreikninga. 

Siðfræðileg atriði 

Við framkvæmd rannsókna í heilbrigðisvísindum er mikilvægt að hafa 

hinar fjórar meginreglur siðfræði heilbrigðisgreina til hliðsjónar. Reglurnar 

eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. 

Sjálfræðisreglan stendur fyrir virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði 

hans. Skaðleysisreglan fjallar um að þátttakendur þurfi ekki að taka 

ónauðsynlega áhættu og að rannsakandi þurfi að huga að því hversu vel 

rannsóknin samrýmist hagsmunum þátttakenda. Velgjörðarreglan felur í sér 

að rannsakandi taki tillit til hagsmuna hvers þátttakanda fyrir sig og ekki 

einungis mannkynsins í heild. Þarna geta hagsmunir einstaklingsins sem 

þátttakanda og hagsmunir þeirra sem á eftir koma eða sjúklingahópsins 

skarast. Réttlætisreglan kveður á um að huga þurfi sérlega vel að sanngirni 

þess að rannsaka minnihlutahóp en ávinningurinn af rannsókninni gæti komið 

þeim sem sterkari eru betur til góða en minnihlutanum. Mikilvægt er að 
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rannsóknin byggist á sanngirni gagnvart álagi þátttakenda við þátttöku og 

gjarnan að ávinningurinn verði þeirra jafnt sem annarra (Christensen, Juul 

Mogensen og Præstegaard, 2011; Sigurður Kristinsson, 2013). 

Við fyrirlögn spurningalistanna var sjálfræði einstaklinganna tryggt 

með því að veita  upplýsingar um rannsóknina og gera þátttakendum grein 

fyrir því bæði skriflega og munnlega að þeir gátu hafnað þátttöku. 

Skaðleysisreglan var höfð til hliðsjónar þegar val á þátttakendum átti sér stað 

enda einungis þeim boðin þátttaka sem taldir voru í stakk búnir til að svara 

spurningalistanum, andlega sem líkamlega. Þátttakendur fengu tíma til að 

svara spurningalistunum sjálfir á eigin hraða og án þvingunar. Þátttaka í 

rannsókninni kom ekki þátttakendum sjálfum beint til góða en talið var að sú 

áhætta sem því fylgdi að svara spurningalistunum væri í lágmarki, þannig að 

réttlætanlegt væri að einungis þeir sem á eftir koma njóti ávinningsins af 

rannsókninni. 

Upprunaleg leyfi fyrir gagnasöfnun voru veitt af Siðanefnd 

Sjúkrahússins á Akureyri 2010, mál 147 og Vísindasiðanefnd 2014, VSN-14-

047. Vísindasiðanefnd (viðauki E)  og framkvæmdastjóri lækninga 

Sjúkrahússins á Akureyri (viðauki F) samþykktu jafnframt að bera mætti 

gögnin frá geðdeild saman við gögnin frá endurhæfingardeild fyrir þessa 

rannsókn. Tilkynnt var til persónuverndar um báðar rannsóknirnar (nr. 

S4862/2010, nr. S6720/2014). 

Öll gögn voru ópersónugreinanleg þegar rannsakandi fékk þau í 

hendur. Farið var að lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga við skráningu og meðferð upplýsinga. 
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Niðurstöður 

Á endurhæfingardeild voru afhentir 58 listar og tveim þeirra var ekki 

svarað, þannig að þátttakendur teljast 56 (97%). Þar af voru 47 þátttakendur 

(84% þátttakenda) sem svöruðu öllum spurningum listans. Af þeim 30 sem 

fengu listann afhentan á geðdeildinni svöruðu 18 þátttakendur (60%) öllum 

spurningum listans.  

Bakgrunnsupplýsingar 

Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 1. Konur 

voru í meirihluta á báðum deildum. Meðalaldur þátttakenda á 

endurhæfingardeildinni var 52,9 ár (±11,3) en þar sem aldur þátttakenda á 

geðdeildinni var einungis gefinn upp í flokkum, var ekki unnt að reikna út 

meðalaldur þeirra. Taflan sýnir þó að munur var á aldursdreifingu milli 

deildanna, þar sem 73% þátttakenda á geðdeild voru yngri en 40 ára, en á 

endurhæfingardeildinni einungis 13% (p<0,001). Breitt aldursbil var á báðum 

deildum, á endurhæfingardeild voru þátttakendur 21 árs til 74 ára og á 

geðdeild frá 18 ára til sjötugs eða þar yfir. Enginn þátttakandi kom af 

höfuðborgarsvæðinu, en mikill meirihluti þátttakenda á báðum deildum bjó í 

þéttbýli. Á endurhæfingardeildinni var tæplega helmingur þátttakenda í 

launaðri vinnu og/eða námi, en rúmlega helmingur þátttakenda var á örorku. 

Meirihluti þátttakenda á endurhæfingardeild (77%) hafði ekki lokið 

stúdentsprófi. Ekki var spurt um hlutverk eða menntun hjá þátttakendum á 

geðdeild.  
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Tafla 1  Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur 

1) Beðið var um að merkt væri við allt sem við átti og því eru svör fleiri en 

þátttakendur.  
2) Á geðdeild var hvorki spurt um hlutverk né menntun. 

 

Flestir þátttakendur á endurhæfingardeildinni töldu stoðkerfisvanda vera sinn 

aðalheilsufarsvanda, sjá töflu 2. Þar á eftir kom ofþyngd og síðan hjarta- og 

eða lungnasjúkdómur. Sömuleiðis sést að langflestir þátttakendur á geðdeild 

merktu við þunglyndi eða kvíða. Á geðdeildinni var ekki spurt um 

heilsufarsvanda af líkamlegum toga. 

 

  

 Endurhæfingardeild 
n = 56 

Fjöldi (%) 

Geðdeild 
n = 30 

Fjöldi (%) 

Aldur í árum   
18-29 3 (6) 13 (43) 
30-39 4 (7) 9 (30) 
40-49 12 (22) 2 (7) 
50-59 18 (33) 1(3) 
60-69 16 (30) 4 (13) 
≥70 1 (2) 1 (3) 

Kyn    
Karl 20 (36) 11 (37) 
Kona 35 (64)  19 (63) 

Búseta   
Þéttbýli 42 (76) 24 (80) 
Dreifbýli 13 (24) 6 (20) 

Hlutverk 1) 2)   
Í launaðri vinnu eða námi 25 (46)  
Sjá um heimili 29 (54)  
Sjálfboðaliði 2 (4)  
Öryrki 28 (52)  
Án atvinnu 5 (9)  

Menntun 2)   
Grunnskólapróf 23 (42)  
Starfsréttindapróf 19 (35)  
Stúdentspróf 3 (5)  
Háskólapróf 6 (11)  
Önnur menntun 4 (7)  
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Tafla 2  Aðalheilsufarsvandi þátttakenda 

Aðalheilsufarsvandi að mati 
þátttakenda1) 

Fjöldi (%) 

Endurhæfingardeild  
Stoðkerfisvandamál 45 (80) 
Ofþyngd 14 (25) 
Hjarta og eða lungnasjúkdómur 10 (18) 
Vandamál frá miðtaugakerfi 3 (5) 
Sálrænir eða geðrænir erfiðleikar 4 (7) 
Krabbamein eða 
ónæmissjúkdómur 

4 (7) 

Skyntruflanir t.d. heyrnar- eða 
sjónskerðing 

1 (1) 

Annar eða óþekktur vandi 10 (18) 
Geðdeild  

Þunglyndi 23 (77) 
Geðhvarfasýki 3 (10) 
Kvíði 17 (57) 
Persónuleikaröskun 2 (7) 
Annað 4 (13) 

1) Beðið var um að merkt væri við allt sem við átti og því eru svör fleiri en 

þátttakendur. Ekki var spurt um líkamlega heilsu á geðdeild. 

 

Rúmur helmingur þátttakenda á endurhæfingardeildinni hafði áður 

verið í þverfaglegri endurhæfingu, en aðrir voru að ljúka sínu fyrsta 

endurhæfingartímabili. Á geðdeildinni var ekki spurt um fjölda fyrri 

sambærilegra meðferða. 

Þjónusta á endurhæfingardeild og geðdeild 

Tafla 3 sýnir niðurstöður um skjólstæðingsmiðaða þjónustu í hinum sjö 

skilgreindu flokkum. Bæði miðgildi og meðaltal voru að minnsta kosti yfir 

fjórum í sex flokkum af sjö á endurhæfingardeildinni, en það sama gilti 

einungis um fjóra flokka á geðdeildinni.  Flokkurinn samskipti við 

aðstandendur mældist lægstur allra flokka á báðum deildum (p<0,05).  

Marktækur munur milli deilda kom fram í flokkunum; samskipti við 

aðstandendur, umhyggja og viðmót og stuðningur. Fyrstnefndi flokkurinn 

mældist hærri á geðdeildinni en tveir síðastnefndu hærri á 

endurhæfingardeildinni. 
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Tafla 3  Samanburður á niðurstöðum á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu 

milli deilda 

 Endurhæfingardeild  
n=56 

Geðdeild  
n=30 

 

 Meðaltal 
±staðalfrávik 

Miðgildi 
(spönn) 

Meðaltal 
±staðalfrávik 

Miðgildi 
(spönn) 

P 

Viðmót og 
stuðningur 

4,53 ± 0,49 
4,50 
(3,00-5) 

4,13 ± 0,64 
4,40 
(2,80-5) 

0,003 

Ákvarðanir og 
markmið1) 4,31 ± 0,59 

4,40 
(2,67-5) 

4,11 ± 0,61 
4,25 
(3,00-5) 

1,28 

Umhyggja 4,53 ± 0,75 
4,75 
(2,00-5) 

4,08 ± 0,60 
4,00 
(2,67-5) 

<0,001 

Fræðsla og 
upplýsingagjöf1) 

4,02 ± 0,60 
4,00 
(2,25-5) 

3,95 ± 0,64 
4,00 
(2,80-5) 

0,87 

Samskipti við 
aðstandendur2) 2,90 ± 1,00 

3,00 
(1,00-5) 

3,79 ± 0,69 
3,75 
(2,67-5) 

<0,001 

Samræmi og 
samfella 

4,17 ± 0,71 
4,25 
(1,75-5) 

4,09 ± 0,69 
4,13 
(2,50-5) 

0,48 

Ferli og 
útkoma1) 4,10 ± 0,75 

4,25 
(1,75-5) 

3,89 ± 0,65 
4,00 
(2,75-5) 

0,13 

1)Endurhæfingardeild n = 55, geðdeild n = 30.  2) Endurhæfingardeild n = 50, 

geðdeild n = 25. 

Munur var á lengd innlagnartíma milli deilda, þar sem 90% þátttakenda af 

geðdeild lágu inni skemur en fimm vikur, en einungis 44% þátttakenda á 

endurhæfingardeild (p<0,001). Ýmsar fagstéttir komu að endurhæfingu 

þátttakenda á endurhæfingardeildinni, en þó mismikið, sjá töflu 4. Nær allir 

þátttakendur, eða 95-98%, merktu við að hafa verið í samskiptum við 

hjúkrunarfræðing, lækni, og sjúkraþjálfara, 86% voru í samskiptum við 

iðjuþjálfa og rúmur helmingur sjúklinga var í samskiptum við félagsráðgjafa 

og sálfræðing. Einnig kom fram að 95% þeirra sem fengu sjúkraþjálfun mátu 

aðkomu sjúkraþjálfara mikla eða mjög mikla. Upplýsinga um aðkomu 

fagstétta var ekki aflað á geðdeild.  
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Tafla 4  Aðkoma fagstétta að endurhæfingu þátttakenda 

Fagstétt 
Engin 

aðkoma 
Lítil/ 

þónokkur 

Mikil/ 
mjög 
mikil 

Fjöldi svara 
(Hlutfal af 

56 ) 

Félagsráðgjafar  13 28 2 43 (77) 
Hjúkrunarfræðingar 0 29 24    53 (95) 
Iðjuþjálfar 0 32 16 48 (86) 
Læknar  0 25 29 54 (96) 
Sálfræðingar 5 27 4 36 (64) 
Sjúkraþjálfarar 0 3 52 55 (9 8) 
Aðrir1)     3 (5) 

1) Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara og sjúkraliði eru hér nefndir aðrir. 
 

Á endurhæfingardeildinni voru það sextán þátttakendur sem nýttu sér 

möguleikann og komu með ábendingar. Sjö af þeim voru þakkir og hrós til 

starfsfólks  deildarinnar. Tvær fjölluðu um kvíða fyrir framhaldinu. Aðrar 

tvær um vanlíðan við útskrift þrátt fyrir að hafa fylgt endurhæfingaráætlun. 

Tvær um skort á fæðuvali. Ein fjallaði um óaðlaðandi umhverfi hjá 

sálfræðingi. Þrjár snérust um að aðstandendur hefðu ekki fengið fullnægjandi 

fræðslu eða upplýsingar m.a. var ósk um fleiri fjölskyldufundi. 

Þrettán þátttakendur á geðdeild komu með ábendingar. Tólf þeirra 

snérust um samskipti þátttakanda og fagfólks, þar af voru sjö jákvæðar 

(Sólrún Óladóttir, 2012). 

Innri áreiðanleiki matstækis 

Tafla 5 sýnir áreiðanleikastuðul fyrir innri áreiðanleika flokkanna á 

báðum deildum. Áreiðanleikastuðullinn var 0,8 eða hærri fyrir fjóra flokka á 

endurhæfingardeildinni og tvo flokka á geðdeild. Flokkurinn umhyggja 

mældist undir 0,7 á báðum deildum og flokkurinn fræðsla og upplýsingagjöf 

reyndist einnig undir því marki hjá þátttakendum á endurhæfingardeild.  
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Tafla 5  Innri áreiðanleiki spurningalistans á báðum deildum 

 
 

Endurhæfingardeild Geðdeild  

Flokkar Áreiðanleika-
stuðull 

Fjöldi 
svara 

Áreiðanleika-
stuðull 

Fjöldi 
Svara 

Fjöldi 
atriða 

Viðmót og 
stuðningur  

0,77 54 0,70 28 4 

Ákvarðanir og 
markmiðssetning 

0,80 51 0,87 24 6 

Umhyggja   0,68 53 0,62 29 4 
Fræðsla og 
upplýsingagjöf  

0,60 52 0,74 30 5 

Samskipti við 
aðstandendur 

0,89 47 0,75 18 4 

Samræmi og 
samfella 

0,71 54 0,70 29 4 

Ferli og útkoma 0,81 51 0,72 28 4 
Listinn í heild    0,92    0,93 
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Umræða 

Mat þátttakenda á þjónustu endurhæfingardeildarinnar á Kristnesi var í  

góðu samræmi við það sem talið er skjólstæðingsmiðað í öllum flokkum 

nema flokknum samskipti við aðstandendur sem var áberandi lægstur. Á 

geðdeildinni mældist sá flokkur einnig lægstur, þótt hann skæri sig minna úr 

þar en á endurhæfingardeildinni, enda eini flokkurinn sem mældist hærri á 

geðdeildinni en á endurhæfingardeildinni. Flokkarnir viðmót og stuðningur 

og umhyggja mældust hins vegar hærri á endurhæfingardeildinni, svo alls 

varð munur á milli deilda í þremur flokkum af sjö. Innri áreiðanleiki 

matstækisins telst viðunandi í fimm flokkum á endurhæfingardeild og sex 

flokkum á geðdeild. Niðurstöðurnar renna stoðum undir aðgreiniréttmæti 

matstækisins þar sem deildirnar tvær þjónusta mismunandi 

skjólstæðingshópa sem kallar á ólíka nálgun í ýmsu er lýtur að starfseminni.  

Munur á niðurstöðum milli deilda 

Það að flokkarnir viðmót og stuðningur og umhyggja mældust 

sérstaklega hátt á endurhæfingardeildinni sýnir að þar hafi skjólstæðingar að 

jafnaði upplifað hlýtt viðmót og jákvæð samskipti við starfsfólk. Mikilvægt 

er talið að þessir þættir mælist háir, því margar rannsóknir sýna að viðmót og 

tilfinningalegur stuðningur séu afgerandi atriði í skjólstæðingsmiðaðri 

þjónustu (Cott og fél., 2006; Gill og fél., 2014; Hammell, 2006; Kidd, Bond, 

og Bell, 2011; Lawrence og Kinn, 2012; Zimmermann og fél., 2014). Þessir 

flokkar voru lægri á geðdeildinni, þrátt fyrir að mælast með hæstu flokkum 

þar líka. Á hinn bóginn mældist þjónusta geðdeildarinnar 

skjólstæðingsmiðaðri en þjónusta endurhæfingardeildar í flokknum samskipti 

við aðstandendur, en sá flokkur var þó lægstur á báðum deildum.  

Munurinn milli deilda er óútskýrður, en gæti starfað af ýmsum 

þáttum svo sem ólíkum skjólstæðingshópum m.t.t. aldurs og heilsufarsvanda, 

mismunandi aðkomu fagfólks, starfsháttum og menningu eða hugsanlega 

einhverjum ytri þáttum þar sem gagnasöfnun fór ekki fram á sama tíma á 

báðum deildum. Hvað varðar ólíka skjólstæðingshópa þá gæti það haft áhrif 

að flestir skjólstæðingar endurhæfingardeildar koma þangað inn af biðlista, á 

meðan innlagnir á geðdeild eru oftast ekki fyrir fram skipulagðar heldur 

koma til vegna bráðrar versnunar sem krefst innlagnar. Dvalartími á geðdeild 

var einnig skemmri en á endurhæfingardeild sem gæti bent til hraðari 
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breytinga á þörfum skjólstæðinga geðdeildar, en rannsóknir sýna mikilvægi 

þess að þjónusta nái að aðlagast og mæta breyttum þörfum skjólstæðinga til 

þess að teljast skjólstæðingsmiðuð (Peoples o.fl., 2011). Bráðainnlögn og 

skammur innlagnartími gæti einnig haft neikvæð áhrif á tengslamyndun 

skjólstæðinga og starfsfólks, en þessi tengsl eru það sem leggur grunninn að 

öllum þáttum skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu (Hammell, 2015; Scholl o.fl., 

2014; Thórarinsdóttir og Kristjánsson, 2014) Allt þetta gæti átt þátt í því að 

tveir fyrst nefndu flokkarnir mældust hærri á endurhæfingardeildinni en 

geðdeildinni.  

Kynjahlutfall og búseta (þéttbýli/dreifbýli) þátttakenda var svipað á 

deildunum tveimur. Hins vegar voru skjólstæðingar endurhæfingardeildar 

eldri en þeir frá geðdeildinni, en bæði megindlegar og eigindlegar 

niðurstöður Sólrúnar Óladóttur og Guðrúnar Pálmadóttur (2017) bentu til að 

yngri skjólstæðingar sömu geðdeildar væru gagnrýnni á þjónustuna en þeir 

eldri. Hins vegar sýndi greining Wolf og félaga (2012) á svörum 34.600 

skjólstæðinga á sjúkrahúsum í Svíþjóð við PPE-15 kvarðanum lægri 

mælingar hjá eldra fólki en því yngra. Sama rannsókn sýndi einnig að veikari 

skjólstæðingar mældust lægri á PPE-15 en aðrir og þau bráðaeinkenni sem 

oft eru undanfari innlagnar á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri gætu bent til 

þess að sumir skjólstæðingar þar væru mjög veikir, sem gæti aftur leitt til 

lægra mats á þjónustunni. Hér ber þó einnig að hafa í huga að PPE-15 og 

Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu innihalda ekki sömu 

spurningarnar þó að flokkar matstækjanna séu þeir sömu. 

Skjólstæðingar beggja deilda njóta þjónustu margra fagstétta og há 

útkoma flokksins samræmi og samfella, sem vísar m.a. til samskipta 

fagfólksins, benda ekki til annars en að upplýsingaflæði og teymisvinna sé 

góð á báðum deildum, en hvort tveggja ýtir undir skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu (Gill og fél., 2014; Papadimitriou og Cott, 2015). Hins vegar er 

munur á aðkomu fagstétta á deildunum og þar af leiðandi líklegt að einnig sé 

munur á faglegum áherslum. Á endurhæfingardeildinni eru sjúkraþjálfarar og 

aðstaða þeirra mjög sýnileg skjólstæðingum. Skjólstæðingar geðdeildarinnar, 

sem margir hverjir dvelja þar allan sólarhringinn, eru hins vegar í mestum 

samskiptum við hjúkrunarfólk og lækna þar sem þeir verja bróðurpartinum af 

tíma sínum innan deildarinnar sjálfrar. Iðjuþjálfun þeirra og öll líkamleg 

þjálfun fer að mestu fram utan deildar og ólíkt því sem er á 

endurhæfingardeildinni þar sem skjólstæðingar hafa mikil samskipti við 

sjúkraþjálfara þá er enginn slíkur sérstaklega ráðinn við geðdeildina. 

Flokkurinn samskipti við aðstandendur var lægstur  á báðum deildum. 

Einkum var hann þó lágur á endurhæfingardeildinni þar sem meðaltalið náði 

ekki þremur. Sérstaða þessa flokks gæti bent til þess að e.t.v. sé fagfólki ekki 

tamt að huga markvisst að aðstandendum heldur að beina athygli sinni fyrst 

og fremst að skjólstæðingnum sjálfum. Í kerfisbundinni úttekt (Rathert, 

Wyrwich, og Boren, 2013) á 40 rannsóknum um tengsl 
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skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar við árangur þjónustu vakti það undrun þeirra 

að engar rannsóknir sneru að þátttöku og innlimun fjölskyldunnar í þjónustu. 

Þetta er einkar athyglisvert þar sem ýmsir fræðimenn hvetja til 

fjölskyldumiðaðrar nálgunar, ekki síst innan endurhæfingar (Lepledge, 2007; 

Pryor og Dean, 2012; Visser Maily, 2006). Í rannsókninni sem hér um ræðir 

er það einnig athyglisvert að mun fleiri þátttakendur frá báðum deildum 

slepptu því að svara einstökum spurningum í flokknum samskipti við 

aðstandendur en í öðrum flokkum svo hugsanlega er skjólstæðingum ekki 

heldur tamt að leiða hugann að þessu atriði. Það sama var líka raunin með 

upphaflega kanadíska listann (Cott, 2006) þar sem nánari úttekt leiddi í ljós 

að á bilinu14-25% þátttakenda höfðu sleppt að svara spurningum í þessum 

flokki (Choy, Cott, Loreti, og Tyas, e.d.; Cott og fél., 2006). Skýring 

rannsakenda var sú að spurningin ætti ekki við alla þar sem vitað væri að 

sumir skjólstæðingar kærðu sig ekki um að fjölskyldur þeirra og vinir væru 

þátttakendur í endurhæfingu þeirra auk þess sem sumir ættu enga að. 

Rannsókn Körner og félaga (2016) bendir líka til óstöðugleika spurninga í 

þessum flokki þar sem engin náði viðmiðum þáttagreiningarinnar og þar af 

leiðandi er engin spurning um þetta atriði meðal þeirra 15 sem mynda 

lokaútgáfu matstækisins á þýsku. Í íslensku útgáfunni sem var notuð í þessari 

rannsókn var innri áreiðanleiki flokksins samt vel viðunandi, sér í lagi á 

endurhæfingardeildinni. Vitað er að ýmsir ytri þættir, s.s. starfsvenjur og 

vinnutilhögun deilda, hafa áhrif á skjólstæðingsmiðaða þjónustu (Sumsion og 

Lencucha, 2007). Hvað þessa þætti varðar þá eru aðstandendur mögulega 

sýnilegri starfsfólki á geðdeildinni en á endurhæfingardeildinni vegna m.a. 

staðsetningar deildarinnar, aldurs skjólstæðinga og hins bráða 

sjúkdómsástands sumra þeirra. Allmargir skjólstæðingar 

endurhæfingardeildar dvelja þar aðeins að deginum sem leiðir síður til 

heimsókna aðstandenda á staðinn og færri augljósra tækifæra starfsfólksins til 

að stofna til samskipta við aðstandendur og bjóða þeim upplýsingar og 

stuðning. Tíðari heimsóknir aðstandenda á geðdeildina gætu hafa stuðlað að 

auknum samskiptum milli þeirra og starfsfólksins og skjólstæðingar þar af 

leiðandi verið meðvitaðri um hvernig fagfólk studdi við aðstandendur þeirra 

og veitti þeim upplýsingar.  

Innri áreiðanleiki flokksins viðmót og stuðningur mældist viðunandi á 

báðum deildum, en undir viðmiðunarmörkum fyrir flokkinn umhyggja sem 

hugsanlega getur rýrt gildi eða torveldað túlkun niðurstaðna hans. Þessi 

niðurstaða um áreiðanleika flokksins innan geðdeildar kom einnig fram í 

meistaraverkefni Sólrúnar Óladóttur (2012) og það ásamt ábendingum í 

ígrunduðum samtölum við skjólstæðinga í sama verkefni leiddi til þess að 

tvær spurningar um umhyggju vegna líkamlegrar líðunar voru fjarlægðar úr 

listanum og aðrar tvær færðar á milli flokka í aðlöguðu útgáfunni, þ.e. 

Spurningalista um skjólstæðingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu eða CCPQ-

MH (Óladóttir og Pálmadóttir, 2017). Hér var flokkurinn umhyggja hins 
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vegar notaður óbreyttur frá matstæki Cott (2006) á báðum deildum og þrátt 

fyrir að flestir skjólstæðingar á endurhæfingardeildinni glími við líkamlega 

sjúkdóma náði áreiðanleikastuðullinn ekki viðmiðunarmörkum þar heldur.  

Smæð úrtaka getur haft neikvæð áhrif á áreiðanleikastuðul, svo 

áhugavert væri að gera þáttagreiningu hjá stærra úrtaki, bæði meðal 

skjólstæðinga geðdeilda og endurhæfingardeilda til að sannreyna hvort og þá 

hvernig breyta ætti flokknum. Í því samhengi er vert að líta til rannsóknar 

Körner og félaga (2016) sem hönnuðu stutta þýska útgáfu af CCRQ 

matstækinu eftir að hafa gert bæði leitandi (e. explorative) og staðfestandi (e. 

conformative) þáttagreiningu á gögnum frá 496 skjólstæðingum. Niðurstöður 

þeirra studdu ekki sjö flokka kerfið og aðeins 15 af upprunalegum 

spurningum voru með nægilega háa hleðslu. Þessar 15 spurningar deilast á 

þrjá undirkvarða og enginn kvarðanna samræmist undirflokkun í upphaflega 

matstækinu. Þetta gæti verið vísbending um að sumir flokkar og/eða 

spurningar fylgist betur að en aðrar og virðist það endurspeglast í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að einhverju leyti.  

 

Hugsanlegt notagildi og hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þrátt fyrir góða útkomu 

þá séu ákveðin sóknarfæri innan beggja deilda og þá sérstaklega með tilliti til 

samskipta og stuðnings fagfólks við aðstandendur skjólstæðinga. Mikilvægt 

er að kynna niðurstöður rannsóknarinnar fyrir fagfólki staðarins og í kjölfarið 

að stofna til umræðna meðal starfsfólks um málefnið. Þá mætti einnig koma á 

fót skipulagðri fræðslu fyrir starfsfólk til að dýpka þekkingu þess á 

skjólstæðingsmiðaðri nálgun og bjóða upp á markvissa leiðsögn um hvernig 

unnt sé að útfæra hana á mismunandi hátt til að koma betur til á móts við 

þarfir og markmið ólíkra skjólstæðinga. Mikilvægt er að fagfólk deili reynslu 

sinni bæði innan og á milli deilda og aðstoði hvert annað við að gera góða 

þjónustu enn betri.   

Mikilvægt er að halda áfram að þróa matstækið Spurningalisti um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Þar er leitandi og síðan staðfestandi 

þáttagreining á spurningum matstækisins lykilatriði og því þörf á 

rannsóknum með stórum úrtökum. Öflugt matstæki er forsenda þess að gera 

markvissa úttekt á starfi mismunandi stofnana og deilda m.t.t. 

skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar. Slíkt matstæki myndi einnig koma að miklu 

gagni til að fylgjast með hvort breyttar áherslu í starfi hafi þær afleiðingar 

sem ætlast er til.  



 

35 

Ýmsar leiðir eru til að kanna veitta þjónustu frá fleiri hliðum. Til að 

fylgja eftir niðurstöðum þessarar rannsóknar mætti nota eigindlegar aðferðir 

til að skoða reynslu skjólstæðinga í meiri dýpt og fá þeirra hugmyndir um 

hvernig mætti þróa þjónustuna. Þá er ekki síður mikilvægt að skoða 

fyrirbærið frá sjónarhóli fagfólksins og fá upplýsingar um afstöðu þeirra, 

starfshætti og reynslu og hvaða möguleika þeir sjá til að efla þjónustuna enn 

frekar. Margt fagfólk býr yfir dulinni þekkingu og færni sem er mikilvægt að 

fá upp á yfirborðið og deila með öðrum.      
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Ályktanir 

Starfsemi bæði endurhæfingardeildar og geðdeildar Sjúkrahússins á 

Akureyri er að mestu leyti í takt við hugmyndir um skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu, þar sem þarfir og markmið skjólstæðinganna ráða för. Það bendir til 

þess að samvinna fagfólks og skjólstæðinga sé góð og skjólstæðingar taki 

virkan þátt í að skipuleggja og útfæra þjónustuna. Ákveðin atriði í 

þjónustunni birtast samt á ólíkan hátt á deildunum tveimur sem mögulega 

stafar af því að skjólstæðingshóparnir eru ólíkir og aðdragandi þjónustu og 

samsetning og starfshættir fagfólksins nokkuð mismunandi. Á báðum 

deildum er þó rými til að efla þjónustuna, þar sem niðurstöðurnar benda til 

þess að huga þurfi betur að þörfum og aðkomu aðstandenda á báðum deilum. 

Lokaorð 

Tímarnir breytast og  mennirnir með. Endurhæfing jafnt sem önnur 

heilbrigðisþjónusta endurspeglar að mörgu leyti tíðarandann, en í hinum 

vestræna heimi hefur áhersla aukist á sjálfræði einstaklingsins undanfarna 

áratugi. Forræðishyggja fagfólks, sem áður fyrr var talin hið eina rétta, er á 

undanhaldi. Jafnvel þó svo að forræðishyggjan eigi enn rétt á sér í einstaka 

tilvikum innan heilbrigðisþjónustunnar, þá er yfirleitt hægt að taka tillit til 

gildismats einstaklingsins. Upplýsingaveitur, svo sem áformuð síða 

(www.upplysingar.is) heilbrigðisyfirvalda, að skandínavískri fyrirmynd og 

bætt samskiptatækni, eins og samtengd rafræn sjúkraskrá, auka möguleika 

fagaðila á að vinna heildrænt og eftir hugmyndum um skjólstæðingsmiðaða 

nálgun. En góðir hlutir gerast hægt og betur má ef duga skal. 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta setur einstaklinginn í forgrunn í allri meðferð 

og byggir á samvinnu á jafningjagrundvelli. Aukin fjölmenning á Íslandi og 

stríður ferðamannastraumur gera kröfur um að fagfólk sé betur vakandi fyrir 

mismunandi væntingum fólks til heilbrigðisþjónustunnar. Með það fyrir 

augum gætu starfsmenn sjúkrahússins hugsanlega nýtt sér aukna fræðslu um 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu enda rímar hún við fjölskylduhjúkrun sem 

verið er að taka upp á stofnuninni. Vonandi nýtist þessi rannsókn og aðrar 

álíka, til að auka þekkingu bæði leikra og lærða á skjólstæðingsmiðaðri 

þjónustu innan heilbrigðisþjónustunnar. Sjúkrahúsið á Akureyri er 

kennslusjúkrahús og margar starfsstéttir taka á móti nemum. Það er því mikill 

kostur að stofnunin geti veitt þeim þá reynslu og þann lærdóm sem 

http://www.upplysingar.is/
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teymisvinna hefur upp á að bjóða, þar sem unnið er eftir gildum sem styðja 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu. 
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Viðauki D 

                                                                                    Dags.______________ 

Vegna rannsóknarinnar:  

Skjólstæðingsmiðuð nálgun: Þróun matstækis og þjónusta á geðdeild FSA  

  

  

Kynningarbréf 
  

  

Ábyrgðarmaður: Guðrún Pálmadóttir, dósent við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 

Akureyri.  Símar: 860 3856 og 460 8466. Netfang: gudrunp@unak.is  

  

Rannsakandi: Sólrún Óladóttir, nemandi í meistaranámi í heilbrigðisvísindum.  

  

Kæri viðtakandi  

  

Undirrituð, Sólrún Óladóttir er iðjuþjálfi og vinnur að lokaverkefni í meistaranámi við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.  Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

þjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri (FSA) og að hvaða marki 

skjólstæðingar deildarinnar  telji veitta þjónustu vera skjólstæðingsmiðaða.   

  

Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er samstarfsaðili í rannsókninni og er þér boðin 

þátttaka vegna tengsla þinna við hana. Rannsóknin beinist að einstaklingum sem 

þegið hafa þjónustu geðdeildarinnar á tímabilinu ágúst til október 2010. 

Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður hægt að tengja nöfn þátttakenda við 

svör þeirra.    

  

Við leitum til þín um þátttöku í rannsókninni með beiðni um að svara spurningalista 

um skjólstæðingsmiðaða nálgun ásamt nokkrum spurningum um bakgrunn þinn og 

tengsl við geðdeildina. Verðir þú við þessari bón biðjum við þig að fylla út listann og 
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afhenda hann starfsfólki deildarinnar að því loknu. Einhverjir þátttakendur munu fá 

annan spurningalista sömu gerðar sendan heim að nokkrum vikum liðnum þar sem 

þeir verða beðnir um að svara listanum aftur og senda hann í meðfylgjandi frímerktu 

svarumslagi til rannsakanda. Með því að svara spurningalistanum hefur þú samþykkt 

að svör þín verði notuð sem gögn í rannsókninni. Áætlað er að það taki 10-20 

mínútur að fylla út listann.  

  

Þátttaka þín er framlag til þróunar og þekkingar og liður í að afla upplýsinga um 

reynslu fólks af þjónustu á geðsviði FSA. Með rannsókninni fást upplýsingar um að 

hvaða marki skjólstæðingar deildarinnar upplifa veitta þjónustu 

skjólstæðingsmiðaða, en á síðast liðnum árum hefur mikið verið rætt um mikilvægi 

þess að viðhorf notenda séu sýnileg og því er framlag þitt mikils virði. Rannsóknin 

getur einnig hjálpað til við að auka skilning fagfólks og stjórnvalda á aðstæðum fólks 

með geðræna erfiðleika og í framhaldinu leitt til þess að þjónusta verði í auknum 

mæli sniðin að þörfum notenda.   

 

Rannsóknin hefur hlotið leyfi Siðanefndar Sjúkrahússins á Akureyri og tilkynnt 

Persónuvernd. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 

samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Frumgögnum, ljósritum og tölvugögnum verður eytt að rannsókninni lokinni og 

eigi síðar en árið 2016.   

  

Starfsfólk geðdeildar FSA mun afhenda rannsóknargögnin og taka við útfylltum 

spurningalistum sem þátttakendur hafa þegar sett í umslag og lokað. Rannsakendur 

munu einir hafa aðgang að svörum þátttakenda, en gögnin verða geymd í læstum 

hirslum á Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og hjá rannsakenda og ábyrgðarmanni.   

  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í meistaravörn rannsakanda við 

Háskólann á Akureyri vorið 2011 og í framhaldinu verður hægt að nálgast verkefnið 

á bókasafni skólans. Einnig er áætlað að rita greinar bæði í innlend- og erlend 

fagtímarit um rannsóknina og kynna hana á ráðstefnum.  

  

  

Með bestu kveðjum og kæru þakklæti  

  

    

     

____________________________  ____________________________  

Guðrún Pálmadóttir                                                       Sólrún Óladóttir  

Dósent við heilbrigðisvísindasvið                       Meistaranemandi í heilbrigðisvísindum 

Háskólanum á Akureyri                                                 Háskólanum á Akureyri  
  
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið þér til Siðanefndar 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri. Sími 463-0100, netfang gudrunj@fsa.is.   
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Viðauki F 

 


