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ÚTDRÁTTUR 

Spítalar eru mikilvægir hlekkir í þjónustukeðju heilbrigðiskerfisins og er eðli starfsemi þeirra 

flókin sem veldur margvíslegum áskorunum í rekstri, skipulagi, stjórnun og við 

ákvarðanatöku. Í dag eru síauknar kröfur á spítala að veita skilvirka gæðaþjónustu og tryggja 

um leið hámarksöryggi fyrir minni kostnað. Slíkt krefur stjórnendur til að leita gagnreyndra 

leiða við upplýsta ákvarðanatöku sem og árangursríkra leiða við endurbætur á þjónustu. 

Hermilíkön hafa víða verið notuð í spítalarekstri erlendis í þeim tilgangi en hafa lítið sem 

ekkert verið notuð á spítölum hér á landi. Í rannsókninni er leitast við að svara því 

hvernig hermilíkön geta nýst við stjórnun og skipulag á íslenskum spítölum. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir á fimm viðtölum við einstaklinga sem hafa 

þekkingu og reynslu af notkun hermilíkana. Leitast er við að spegla reynslu þeirra inn í 

spítalaumhverfið. Helstu niðurstöður eru þær að margvísleg tækifæri eru fyrir hermilíkön í 

spítalarekstri. Líkönin eru vel til þess fallin að endurspegla og öðlast skilning á flóknum 

kerfum sem einkennast af breytileika og keðjuverkun líkt og einkennir spítalastarfsemi. Það 

að geta gert tilraunir á starfseminni í áhættulausu umhverfi hermilíkansins er einn helsti 

ávinningur þeirra fyrir spítala. Þá gagnast þau við ákvarðanatöku, sérstaklega þegar taka þarf 

kostnaðarsamar ákvarðanir sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar í flóknu og viðkvæmu 

spítalaumhverfi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að aðgerðarrannsóknir geti spilað mun stærra 

hlutverk við stjórnun og skipulag á íslenskum spítölum, það krefst þverfaglegt samstarfs og 

eru verkefnastjórar þar í lykilhlutverki.  

 

Lykilorð: Hermilíkön, sjúklingaflæði, stjórnun, spítalar, aðgerðarrannsóknir.  
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ABSTRACT 

Hospitals are an essential part of the healthcare system, the nature of their activities is 

complex which causes a variety of operational, organizational, management and decision-

making challenges. Today, hospitals are increasingly demanded to provide efficient services 

with high quality, while ensuring highest safety at lower costs. This requires the Management 

of these institutions to base their decision making on a broad range of proven facts to find 

ways to improve the services efficiently. For this purpose computer simulation models have 

widely been used in hospitals abroad, but little or no use of computer simulation is made in 

Icelandic hospitals. The study aims to answer how computer simulation models can be used 

as a method for managing and organizing Icelandic hospitals. The research method is 

qualitative and is based on interviews with five individuals, all having knowledge and 

experiences of using computer simulation models. Their experiences are in this study applied 

to a hospital environment. The main conclusion is that there are many opportunities for using 

computer simulation models within hospitals in Iceland. Computer simulation models are 

well suited to use to get a better understanding of complex systems that are characterized by 

high variability and chain reactions, characteristic of hospital operations. One of the primary 

benefits simulation offers is the possibility to experiment within a risk-free environment. 

Computer simulation models are also beneficial to use for decision making, especially when 

decisions are needed that can have severe and costly consequences in complex and sensitive 

hospital settings. Results indicate that operational research can play a much larger role as 

base when managing and organizing Icelandic hospitals. However, this requires strong cross-

functional cooperation, where project managers play a key role. 

 

Keywords: computer simulation models, patient flow, management, hospitals, operational 

research. 
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1 INNGANGUR  

Á síðustu árum og áratugum hefur kostnaður vestrænna þjóða við heilbrigðisþjónustu aukist 

hratt af margvíslegum ástæðum. Ýmiss konar samfélagsþróun hefur haft áhrif þar á og má 

nefna bætt lífskjör og lifnaðarhætti, framþróun læknavísinda með auknum lífslíkum fólks sem 

aukið hafa eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu (Velferðarráðuneytið, 2016). Þessi þróun hefur 

leitt til þess að flækjustig í heilbrigðisþjónustu fer vaxandi, umfang starfseminnar eykst og 

kostnaðurinn samkvæmt því (Eveborn, Flisberg og Rönnqvist, 2006). Á sama tíma eykst 

krafa á heilbrigðisstofnanir að veita örugga gæðaþjónusta sem þarf jafnframt að vera skilvirk 

og hagkvæm (Gunal, 2012; Jacobson, Hall og Swisher, 2013).  

 

1.1 Áskoranir í umhverfi spítala  

Heilbrigðiskerfi eru í eðli sínu flókin kerfi og byggja á mörgum samofnum undirkerfum sem 

eru hvert öðru innbyrðis háð. Tafir í einum hluta kerfisins hafa keðjuverkandi áhrif og valda 

töfum á öðrum stöðum (Gunal, 2012; Kosnik, 2013). Sjúkrahús eru mikilvægir hlekkir í 

þjónustukeðju heilbrigðiskerfisins. Eðli starfseminnar er flókin sem veldur margvíslegum 

áskorunum í rekstri, skipulagi, stjórnun og við ákvarðanatöku. Ákveðnar áskoranir virðast 

vera sameiginlegar sjúkrahúsum víða um heim og má þar nefna skort á legurýmum, yfirfullar 

bráðamóttökur, langa biðlista eftir þjónustu, aukinn kostnað við þjónustu, fjölgun atvika, 

skort á heilbrigðisstarfsfólki, óæskilegt vinnuálag og dvínandi starfsánægju (Jensen, 2013; 

Litvak, 2005). Bent hefur verið á að þessar áskoranir orsakist á beinan og eða óbeinan hátt af 

ófullnægjandi flæði sjúklinga. Hugtakið flæði vísar til þess hvernig sjúklingur færist úr stað á 

milli þjónustueininga innan spítalans, frá því að hann er innritaður þar til hann útskrifast 

(Hall, Belson, Murali og Dessouky, 2013). Þegar flæði er ófullnægjandi skapast ójafnvægi á 

milli eftirspurnar eftir þjónustunni og afkastagetu spítalans til að veita hana (Litvak, 2005). 

Skilvirk stjórnun á flæði hefur því orðið eitt af forgangsverkefnum flestra spítala (Hall o.fl., 

2013; Litvak, 2005). Ástæður ófullnægjandi flæðis eru margvíslegar og teygja anga sína langt 

út fyrir spítalana. Aðgangur að grunnþjónustu eins og heilsugæsluþjónustu hefur til að mynda 

áhrif á aðflæði sjúkrahúsa og öldrunar- og heimaþjónusta á fráflæði. Því má segja að 

vandamál í flæði sjúklinga séu kerfislæg vandamál sem eru undir áhrifum fjölmargra þátta og 

ekki eingöngu á færi spítala að bregðast við (Litvak, 2005). 
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1.2 Breytileiki í starfsemi spítala   

Sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á flæði innan spítala er breytileikinn í starfseminni 

(Litvak, 2005). Breytileiki í spítalastarfsemi er flokkaður í tvennt, náttúrlegan breytileika (e. 

natural variability) annars vegar og tilbúinn breytileika (e.artificial variability) hins vegar. 

Bráðastarfsemi sem ekki er hægt að skipuleggja fyrirfram og er ófyrirséð eins og koma 

bráðveiks einstaklings á bráðamóttöku er til að mynda starfsemi sem einkennist af 

náttúrulegum breytileika. Það er breytileiki sem er erfitt að stýra, sjúklingar koma á 

bráðamóttökur á ófyrirsjáanlegum tímum, með ólík vandamál sem krefjast ólíkrar 

sérþekkingar ólíkra fagstétta. Önnur starfsemi sem fram fer á spítölum er gjarnan kölluð 

valkvæð þjónusta (e. elective). Valkvæð þjónusta einkennist af tilbúnum breytileika. Hún er 

skipulögð fyrirfram af heilbrigðisstarfsfólki og er fyrirséð, líkt og sjúklingar sem koma 

innkallaðir í fyrirfram skipulögð viðtöl, meðferðir, rannsóknir og skurðaðgerðir. Breytileikinn 

í þessari þjónustu skapast af því hvernig heilbrigðisstarfsfólk skipuleggur, stýrir og 

forgangsraðar henni (Kolker, 2013). Samspil þessarar tegunda þjónustu, bráðaþjónustu 

annarsvegar og valkvæðrar þjónustu hinsvegar hafa mikil áhrif á sjúklingaflæði innan spítala 

(Kolker, 2013; Litvak, 2005).  

 

1.3 Áhrif óskilvirks flæðis sjúklinga  

Á flestum sjúkrahúsum er samkeppni um sjúkrarúm á milli bráðaþjónustunnar og valkvæðu 

þjónustunnar. Því má segja að aukið álag á aðra hvora auki samkeppni um þær takmörkuðu 

auðlindir sem kerfið hefur til umráða eins og legupláss, heilbrigðisstarfsfólk, rannsóknir svo 

dæmi séu tekin. Annatímar í valkvæðu þjónustunni hækka rúmanýtingu með keðjuverkandi 

áhrifum á bráðastarfsemina. Sjúklingar á bráðamóttökum þurfa þá að bíða lengur eftir 

aðgerðum, innlögnum og rannsóknum. Hætta er á að flöskuháls myndist á bráðamóttökum 

með þeim afleiðingum að þær yfirfyllast, álag á starfsfólk eykst sem hefur áhrif á gæði 

þjónustunnar og öryggi sjúklinga. Þegar slíkar aðstæður koma upp geta áhrifin orðið 

keðjuverkandi með þeim afleiðingum að valkvæð þjónusta tefst eða jafnvel frestast um 

óákveðinn tíma. Önnur afleiðing af óskilvirku sjúklingaflæði getur verið sú að ákvörðun um 

útskriftir séu ekki eingöngu teknar út frá klínísku mati heldur liti þörfin fyrir að koma veikari 

sjúklingum ákvörðunina (Litvak, 2005). Sviðsmynd eins og lýst er hér er raunveruleiki sem 

fjölmargir spítalar um allan heim eru að glíma við dag frá degi.  

Afar mikilvægt er að spítalar leggi áherslu á að lágmarka tafir, hámarka afköst og að 

draga úr flöskuhálsum sem koma í veg fyrir skilvirkt flæði (Hall o.fl., 2013). Mikilvægt er að 
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hver og einn spítali skoði ítarlega hvaða þættir það eru sem valda hindrun á skilvirku flæði og 

lengja biðtíma. Þekking á hverri einingu kerfisins er mikilvæg sem og skilningur á tengslum 

þeirra við hverja aðra. Ein af þeim aðgerðum sem spítalar geta ráðist í til að bæta flæði 

sjúklinga er að draga úr tilbúnum breytileika í starfseminni (Kolker, 2013).  

 Að ofansögðu má sjá að heilbrigðiskerfið er flókið kerfi, stjórnun, skipulag og 

ákvarðanataka er vandasöm svo hámarka megi afköst, með bestu mögulegu gæðum, öryggi 

og þjónustu. Það er til mikils að vinna að beita gagnreyndum aðferðum (e. best practice). 

Víða um heim gegna aðgerðarannsóknir, rekstrar- og iðnverkfræði mikilvægu hlutverki við 

rekstur spítala og hafa hermilíkön (e. computer simulation models) verið notuð með 

árangursríkum hætti á spítölum við endurskipulag og umbætur (Gunal, 2012). 

  Tilgangur þessarar rannsóknar er að leitast við að svara hvernig hermilíkön geta nýst 

við stjórnun og skipulag á spítölum. Einnig er tilgangurinn að skoða reynslu nokkurra 

einstaklinga af notkun hermilíkana og öðlast þannig dýpri skilning og innsýn inn í hvernig 

aðferðirnar hafa verið notaðar, hvaða tækifæri felast í notkun þeirra og hvaða þætti ber að 

hafa í huga við gerð hermilíkana. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem hafa þekkingu 

og reynslu af notkun hermilíkana. Leitast rannsakendur við að spegla þá reynslu inn í 

spítalaumhverfið í viðleitni sinni við að svara rannsóknarspurningunni.  

 

2 HERMILÍKÖN 

Margar vísindagreinar og sumar atvinnugreinar nýta sér hermilíkön til að skilja flókin kerfi.  

Hermilíkan er stærðfræðilíkan sem endurspeglar hegðun kerfis sem verið er að vinna með 

(Gupta og Grover, 2013). Hermilíkanið er í raun einfölduð mynd af raunveruleikanum, byggt 

á ítarlegum gögnum. Það fer eftir rannsóknarspurningunni sem líkaninu er ætlað að svara hve 

nákvæm eftirlíkingin þarf að vera. Eftir að líkanið hefur verið byggt er það sannprófað og 

standist það sannprófun er gerð hermun með því að stilla upp ólíkum sviðsmyndum og 

viðbrögð kerfisins eru greind með aðstoð hermilíkansins (Gunal, 2012; Gupta og Grover, 

2013; Robinson, Radnor, Burgess og Worthington, 2012). Fjölmargar tegundir hermilíkana 

eru til, þau nálgast viðfangsefnið á mismunandi hátt en einnig er stærðfræðileg uppbygging 

þeirra ólík. Hermilíkön eru notuð í margvíslegum tilgangi, við rannsóknir, kennslu og þjálfun, 

við stefnumótun og áætlanagerð, ákvarðanatöku, áhættustýringu og með öðrum aðferðum 

eins og bestun til að finna hagkvæmustu eða ákjósanlegustu leiðina. Einnig er hægt að nota 

hermilíkön við að gera forspár um framtíðarþróun, við hönnun nýrra kerfa eða við breytingar 

á eldri kerfum, við samanburð á kostnaði mismunandi íhlutana svo fátt eitt sé nefnt. Þá 
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gagnast hermilíkön við að öðlast aukinn skilning á kerfum og ferlum (Brailsford, Harper, 

Patel og Pitt, 2009; Fone o.fl., 2003; Gupta og Grover, 2013; Mustafee, Katsaliaki og Taylor, 

2010). 

 

2.1 Ávinningur af notkun hermilíkana við stjórnun og skipulag 

Hermilíkön geta gegnt mikilvægu hlutverki við að auðvelda og bæta ákvarðanatöku. Með 

þeim má skoða hvaða afleiðingar margvíslegar breytingar geta haft. Betri skilningur næst á 

kerfinu sem gefur færi á upplýstari ákvörðunum sem byggðar eru á gagnreyndum aðferðum 

(Fone o.fl., 2003; Mustafee o.fl., 2010). Með hermilíkönum gefst tækifæri til að prófa 

hugmyndir í áhættulausu umhverfi og fá svör við mikilvægum spurningum sem nánast 

ómögulegt eða of áhættu- og kostnaðarsamt er að fá svör við með öðrum hætti. Líta má á 

hermilíkön sem einskonar tilraunastofur sem veita rannsakendum tækifæri til að framkvæma 

tilraunir í áhættulausu umhverfi. Notkun hermilíkana geta dregið úr líkum á því að teknar séu 

kostnaðarsamar og afdrifaríkar ákvarðanir með óafturkræfum afleiðingum (Gunal, 2012; 

Gupta og Grover, 2013; Robinson o.fl., 2012). Hermilíkön gegna mikilvægu hlutverki við að 

spá fyrir um framtíðarþróun út frá gögnum úr fortíð. Hermilíkön geta dýpkað skilning á 

flóknum kerfum og ferlum, bygging líkansins krefur rannsakandann um að átta sig á orsaka 

og afleiðinga sambandi lykilbreyta. Þannig að hann áttar sig á því hvaða þættir það eru í 

kerfinu sem eru lykilatriði í virkni þess. Hermilíkön eru gagnleg við að meta afkastagetu í 

kerfum og átta sig á hvernig megi gera endurbætur á þeim. Hermilíkön eru ekki síður gagnleg 

þegar þróa á ný kerfi eða þjónustueiningar, prófa þarf mismunandi tillögur undir sömu 

kringumstæðum og leggja mat á hver þeirra gefur ákjósanlegustu niðurstöðuna. Á síðustu 

árum hefur orðið til mikið úrval af hugbúnaði til að þróa hermilíkön og hjálpar sjónræn 

framsetning þeirra við skilninginn (Brailsford o.fl., 2009; Mustafee o.fl., 2010).  

2.2 Notkun hermilíkana á spítölum 

Í yfirlitsgrein Mielczarek (2012) er fjallað um margvíslega notkun hermilíkana í 

heilbrigðiskerfi, allt frá stefnumörkun í heilbrigðismálum, rekstri, framtíðarspám um 

útbreiðslu sjúkdóma, við mat og forspá um kostnað tiltekinna sjúkdóma og meðferða sem og 

stuðning við læknisfræðilega ákvarðanatöku. Þær hermiaðferðir sem mest hafa verið notaðar 

eru Monte Carlo hermun, stakræn-atburðahermun (e. discrete event simulation) einingalíkön 

(e. agent based simulation) og kvik kerfislíkön (e. systeym dynamics) (Mielczarek, 2016; 

Mustafee o.fl., 2010). 
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Við stjórnun, skipulag og ákvarðanatöku á spítölum er algengast að beita stakrænum-

atburða hermilíkönum en einnig hefur kvikum kerfislíkönum verið beitt í einhverjum mæli 

(Mielczarek, 2016). Hermilíkön hafa til að mynda verið notuð við að meta skilvirkni 

þjónustunnar og við mat á afleiðingum umfangsmikillar endurskipulagningar á þjónustu og 

ferlum (Brailsford o.fl., 2009; Robinson o.fl., 2012). Stakræn-atburða hermilíkön eru vel til 

þess fallin að takast á við hátt flækjustig af mikilli nákvæmni og henta því vel við að 

skoða rekstur minni eininga út frá þrengra sjónarhorni (Mustafee o.fl., 2010). Þegar verið er 

að skoða magnbundnar og mælanlegar stærðir eins og biðtíma, aðfanganýtingu, samsetningu 

starfsfólks, fjölda koma og tíma sem sjúklingar dvelja í kerfinu svo dæmi séu tekin. 

Tímaskalinn er oftast þröngur og sé rannsóknarefnið fólk þá henta þau þegar verið er að 

skoða minni fjölda sem einkennist af miklum breytileika. Stakræn-atburða hermilíkön henta 

sérstaklega vel til að takast á við vandamál þar sem aðföng eru takmörkuð og sjúklingar 

koma á óreglulegum tímum (Brailsford o.fl., 2009). 

Kvik kerfislíkön hafa þann eiginleika að getað fangað flókin og kvik kerfi á 

heildrænni hátt frá víðara sjónarhorni en stakræn-atburða hermilíkön. Aðferðin miðar að því 

að skoða orsaka- og afleiðingasambönd ásamt svörun milli lykilþátta í kerfinu. Kvik 

kerfislíkön geta endurspeglað heilbrigðiskerfið í heild og þann fjölda undirkerfa sem hafa 

víxlverkandi áhrif hvert á annað. Þau hafa verið notuð til þess að hanna heilbrigðisstefnu og 

einnig við að meta auðlindir kerfisins. Þau hafa verið notuð til að skoða spítala í heild og 

tengsl þeirra við aðra fleti heilbrigðiskerfisins sem og við stefnumótandi og pólitískar 

ákvarðanir (Chahal og Eldabi, 2008). Kvik kerfislíkön nýtast vel þegar hópurinn sem skoða á 

er stór og einsleitur og tímaskalinn er alla jafna langur. Gögnin fást gjarnan bæði með 

megindlegum  og eigindlegum aðferðum (Brailsford og Hilton, 2001).  

 

2.3 Tilviksrannsóknir af erlendum spítölum 

Brailsford o.fl., (2009) benda á margar rannsóknir sem hafa verið gerðar á notkun 

hermilíkana fyrir spítala hafa verið gerðar en aðeins lítill hluti þeirra greini frá hagnýtu 

notagildi og ávinningi. Virtue, Chaussalet, og Kelly, (2013) komust þó að því í rannsókn 

sinni að hermilíkön eru mun meira notuð í rekstri spítala en ritrýndar fræðigreinar gefi til 

kynna. Flestar yfirlitsgreinar um notkun hermilíkana í rekstri spítala tengjast ýmiskonar 

skipulagningu, starfskipulagi, skipulagi tímabókana, nýtingu aðfanga, skipulag á skurðstofum 

og starfskipulagi heilbrigðisstétta, rúmanýtingu og afkastagetu sem og endurskipulagningu á 

ferlum (Fone o.fl., 2003; Jun, Jacobson og Swisher, 1999; Virtue, Chaussalet og Kelly, 
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2013). Hermilíkön hafa einnig verið notuð til að finna ákjósanlegasta fjölda rúma á tilteknum 

einingum til að bæta flæði á sjúkrahúsum (Montgomery og Davis, 2013). Hermilíkön hafa 

töluvert verið notuð með bestun í margvíslegum tilgangi. Algengast virðist þó að nota 

hermilíkön við skipulag á skurðstofum og bráðamóttökum (Bhattacharjee og Ray, 2014).  

 

2.3.1  Hermilíkan notað til að bæta gæði þjónustu á bráðamóttöku 

Bráðamóttakan á Moses H. Cone Memorial spítalanum í Norður Karolínu í Bandaríkjunum 

hafði glímt við langa biðtíma eftir þjónustu og erfiðleika við að anna eftirspurn. Ákveðið var 

að beita hermilíkani til að finna hver ákjósanlegur fjöldi og samsetning starfsfólks þyrfti að 

vera í þeim tilgangi að draga úr biðtíma og bæta gæði þjónustunnar. Byrjað var á því að 

hanna spálíkan sem var byggt á tölulegum gögnum um fjölda koma á bráðamóttökuna þrjú ár 

aftur í tímann. Gögnin sýndu ákveðna tilhneigingu um komur sem spálíkanið var byggt á, til 

að mynda voru flestar komur í janúar, febrúar og mars ár hvert eða þegar flensutímabilið stóð 

sem hæst. Þá mátti sjá tilhneigingu í komum eftir vikudögum og voru langflestar komur á 

sunnudögum og mánudögum en fæstar á laugardögum. Aðra daga vikunnar var dreifing 

tiltölulega jöfn. Gögnin sýndu skýrt að komur voru stigvaxandi frá klukkan sjö að morgni til 

klukkan fjögur síðdegis en útskriftir frá klukkan sjö að morgni fram til klukkan þrjú að 

deginum. Komur voru þó á öllum tímum mun fleiri en útskriftir. Hermilíkan var byggt út frá 

spálíkani um dreifingu koma, einnig voru notuð gögn um dvalarlengd og þörf fyrir aðkomu 

starfsfólks. Fjöldi sviðsmynda voru settar upp með mismunandi fjölda og samsetningu 

starfsfólks, og mismunandi vaktafyrirkomulagi. Þessar breytur voru keyrðar í gegnum 

hermilíkanið og ákjósanlegasta samsetning og fjöldi starfsfólks fundinn (Park, Park, Ntuen, 

Kim og Johnson, 2008). 

 

2.3.2  Endurbætur á flæði um gjörgæsludeild 

Ryckmann o.fl., (2009) byggði hermilíkan fyrir Cincinnati Children's Hospital Medical center 

í Ohio í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að bæta flæðið. Spítalinn hafði líkt og margir spítalar 

víðsvegar um heiminn glímt við háa rúmanýtingu á gjörgæsludeildum sem er ógn við öryggi 

og getur leitt til frestunar á skurðaðgerðum sem krefjast gjörgæsluvistunar í kjölfarið. 

Hermilíkanið var þróað til að hjálpa stjórnendum að áætla ákjósanlegan fjölda valkvæðra 

skurðaðgerða sem kröfðust gjörgæslueftirlits þannig að nýtingin yrði sem mest og ekki þyrfti 

að koma til frestunar skurðaðgerða. Niðurstöður hermilíkansins voru þær að ekki þótti 

æskilegt að gera fleiri en fimm skurðaðgerðir á dag sem kröfðust fyrir fram skipulagðrar 
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gjörgæsluvistunar. Ef fjöldinn færi yfir það gæti það leitt til vandamála. Eftir að þessi regla 

var innleidd hefur rúmanýting á spítalanum verið stórbætt (Ryckman o.fl., 2009). 

 

2.3.3  Hermilíkan við mat á fjölda legurýma  

Árið 2012 var þróað hermilíkan fyrir Carilion Clinic's teriery Hospital í Roanoke í 

Virginíufylki í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að skoða hvort fjölgun legurýma á spítalanum 

og á einstaka deildum hefði áhrif á sjúklingaflæði. Spítalinn er með 400 rúm og skiptast þau á 

milli  26 legudeilda með rúmanýtingu upp á 86%. Byrjað var á að gera flæðirit sem sýndi 

flæði sjúklinga um spítalann. Líkanið var byggt á gögnum tvö ár aftur í tímann um komur og 

dvalarlengd sjúklinga, dreifingu og flæði milli deilda. Líkanið var innleitt og notað á 

spítalanum fyrir stjórnendur við ákvarðanatökur tengdum breytingum á afköstum 

legudeildanna. Töldu yfirstjórnendur spítalans afar mikilvægt að geta gert tilraunir á 

sjúklingaflæði á spítalanum í sýndarumhverfi hermilíkansins og geta stuðst við 

niðurstöðurnar við skipulag og stjórnun og einnig til að draga úr áhættu á að fjárfesta í 

breytingum sem eru ekki arðbærar (Montgomery og Davis, 2013).  

 

2.3.4  Hermilíkan notað við skipulag á skurðstofum 

Skipulag og uppröðun aðgerða á skurðstofum er flókið og vandasamt verk. Fjölmargir þættir 

hanga saman og hafa áhrif, óvissa um tímalengd aðgerða og bráðaðgerðir sem koma upp yfir 

daginn eru til dæmis þættir sem setja óvissu í skipulagið. Algeng vandamál á skurðstofum eru 

tafir, frestanir og óhófleg yfirvinna starfsfólks til að vinna upp tapaðan tíma. Spítalar keppast 

við að hámarka nýtingu á skurðstofum og hámarka afköst þess sérhæfða starfsfólks sem þar 

starfar.      

Á bæklunarskurðstofu á sjúkrahúsi í Blekinge í suður Svíþjóð var notað stakræn- 

atburðahermun við að skipuleggja nýtingu á skurðstofunni á milli valkvæðra og bráðaaðgerða 

í þeim tilgangi að hámarka nýtingu skurðstofunnar. Vandamálið er að ef of lítill tími er gefinn 

í skipulaginu fyrir valkvæðar aðgerðir þá er hætta á að biðlistinn lengist, en ef of mikill tími 

er gefinn fyrir valkvæðar aðgerðir eykst hættan á að það þurfi að fresta þeim til að koma að 

bráðaaðgerðum. Við það eykst yfirvinna starfsfólks. Notast var við líkindadreifingu frá eldri 

gögnum til að byggja slembu í komur bráðaaðgerða og tímalengd aðgerðanna í líkanið. 

Markmiðið með líkaninu var að skipuleggja aðgerðir þannig að tíminn á milli aðgerða (e. idle 

time) yrði sem allra minnstur. Settar voru upp mismunandi sviðsmyndir sem voru keyrðar í 

gegnum hermilíkanið til að finna besta möguleikann til að draga úr tíma á milli aðgerða. Í ljós 
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kom að best reyndist að hafa svokallaðan ,,stand by” lista yfir sjúklinga sem voru tilbúnir til 

að mæta í aðgerð með stuttum fyrirvara ef bráðaaðgerðir voru fáar og meiri tími vannst til að 

gera valkvæðar aðgerðir. Ávinningur sjúklinga af því að vera á þessum lista var að þeir 

komust fyrr í aðgerð og biðtíminn fyrir aðra sjúklinga styttist einnig (Persson og Persson, 

2010). 

 

2.3.5  Hermun notuð til að draga úr gangainnlögnum 

Norska háskólasjúkrahúsið í Akerhus hafði um nokkurt skeið glímt við háa rúmanýtingu. Há 

rúmanýting ógnar öryggi sjúklinga og dregur úr gæðum þjónustu (Larsen,Skretting og 

Forstad, 2000). Það er því til mikils að vinna fyrir spítala að dreifing rúma sé sem 

ákjósanlegust og í takt við þörfina, þannig að gangainnlögnum sé haldið í lágmarki. Þegar 

stjórnendur á Akerhus fóru að rýna í rúmanýtingu komust þeir að því að sumar deildir voru 

oftar yfirfullar en aðrar. Þeir töldu að til mikils væri að vinna ef hægt væri að áætla bestu 

mögulegu dreifingu rúma fyrir sjúkrahúsið og þannig mætti draga úr gangainnlögnum. Notast 

var við stakræna- atburðahermun til þess að herma flæði sjúklinga í gegnum deildir spítalans 

og bestun til að finna hver væri ákjósanlegasta dreifing rúma. Með innleiðingu niðurstaðanna 

var hægt að draga úr gangainnlögnum úr 6,5% í 4,2%. Rannsakendur benda á mikilvæg 

tækifæri í notkun hermilíkana við að hámarka nýtingu auðlinda á spítölum (Holm, Lurås og 

Dahl, 2013). 

2.3.6  Hermilíkan notað til að stytta biðtíma á göngudeild 

Í tilviksrannsókn Ortiz og López-Meza (2016) var stakrænt-atburða hermilíkan notað til þess 

að bæta ferla á göngudeild með það að markmiði að stytta biðtíma eftir fyrstu skoðun. Stefnt 

var að því að sjúklingar þyrftu ekki að bíða lengur eftir göngudeildartíma en 8 daga þar sem 

það gæti haft  umtalsverð áhrif á heilsufar þeirra. Staðan var þannig að 15% sjúklinga biðu 

lengur en 8 daga eftir fyrsta tíma. Sérfræðingar sem störfuðu við deildina voru fengnir til að 

koma með tillögur að því hvernig minnka mætti þennan biðtíma. Tillögurnar voru settar upp í 

hermilíkan og sýndu niðurstöðurnar að aðeins ein af þessum tillögum hafði áhrif á styttingu 

biðtímans. Með auknum afköstum mátti tryggja að enginn sjúklingur þyrfti að bíða lengur en 

8 daga eftir tíma (Ortiz og López-Meza, 2016).  

 



9 

2.3.7  Notkun hermilíkana á íslenskum spítölum   

Ekki er vitað til þess að hermilíkön hafi markvisst verið notuð í rekstri á íslenskum spítölum. 

Höfundum er þó kunnugt um eftirfarandi  hermilíkön sem tengjast heilbrigðiskerfinu á 

Íslandi, öll  eru meistaraverkefni við Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur. 

Elísabet Guðbjörnsdóttir, (2015) skoðaði hvernig stýra mætti birgðastöðu blóðs hjá 

íslenska Blóðbankanum. Til að rýna í birgðastýringu Blóðbankans og leita að bættri nýtingu 

var stakrænt- atburða hermilíkan hannað. Niðurstöður gáfu vísbendingar um að með því að að 

stjórna framboði á blóði eftir breytilegri eftirspurn árstíða var hægt að bæta birgðakerfi 

Blóðbankans (Elísabet Guðbjörnsdóttir, 2015).    

 Bryndís Alexandersdóttir, (2011) þróaði orsakalykkjurit af meðferð við lyndis- og 

kvíðröskunum og setti fram í kvikt kerfislíkan til að varpa ljósi á lykilbreytur sem hafa áhrif á 

árangur meðferðanna. Megin niðurstöður bentu til þess að breytt fyrirkomulag þar sem 

hugræn atferlismeðferð væri sett í forgang myndi valda skammtíma aukningu á 

rekstrarkostnaði en umtalsverðum sparnaði til lengri tíma, bæði vegna lækkunar á árlegum 

kostnaði sem og vegna sparnaðar samfélagsins sem hlytist af fleiri einstaklingum sem næðu 

bata (Bryndís Alexandersdóttir, 2011). Þá hefur hermilíkönum verið beitt til að finna 

hagkvæmasta staðarval sjúkrabifreiða á höfuðborgarsvæðinu til þess að uppfylla átta mínútna 

viðmið (Margrét María Leifsdóttir, 2006).   

 Nú í ár (2017) er í undirbúningi fyrsta samstarfsverkefni Landspítala og Háskóla 

Íslands um hermiverkefni þar sem flæði sjúklinga á skurðstofum er hermt. Markmið 

verkefnisins er að hanna kerfi sem aðstoðar stjórnendur og innköllunarstjóra við að finna og 

viðhalda bestu röðun skurðaðgerða með aðstoð hermilíkana. Samþætting margra ólíkra þátta 

eins og skurðstofutími lækna, vinnuskipulag starfsfólks, legupláss á gjörgæslu og legudeild, 

áætlaður skurðstofu- og legutími, tæki aðföng og sérþekking starfsfólks er nauðsynleg til að 

tryggja gott flæði sjúklinga í gegnum kerfið. Auk þess þarf að taka tillit til óvissuþátta eins og 

bráðaaðgerða sem geta leitt til seinkunar eða frestunar á skipulögðum aðgerðum.  

 Stefnt er að því að árið 2023 muni rísa nýr meðferðarkjarni á lóð Landspítalans við 

Hringbraut og mun hann leysa af hólmi hluta af eldri spítalabyggingunum. Breska 

ráðgjafafyrirtækið Buro Happold sem er eitt af þeim fyrirtækjum sem annast hönnun 

meðferðarkjarnans hefur verið að nýta hermilíkön til að herma flæði í gegnum bygginguna. 

Nú þegar innleiðing straumlínustjórnunar er komin vel á veg, ferlar spítalans orðnir 

straumlínulagaðri en áður og miklu magni gagna er safnað í skráningarkerfi er talið að opnast 

muni fleiri möguleikar til að nýta aðferðir hermunar á Landspítala (Benedikt Olgeirsson, 

framkvæmdastjóri þróunar á Landspítala, munnleg heimild, apríl 2017). 
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3  AÐFERÐ 

 

3.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Aðferðum hermunar hefur lítið verið beitt á spítölum á Íslandi og lítið sem ekkert hefur verið 

skrifað um reynslu af notkun þeirra. Það var því mat höfunda að eigindleg aðferðafræði væri 

best til þess fallin að svara rannsóknarspurningunni. Í eigindlegum rannsóknum 

(e. qualitative research) er lögð áhersla á að ná heildarmynd af tilteknu fyrirbæri. 

Eigindlegar rannsóknir byggja á viðtölum og henta vel þegar verið er að skoða reynslu fólks. 

Vanalega er notast við lítil úrtök þar sem leitað er eftir ítarlegum upplýsingum og djúpum 

skilningi þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Markmið rannsóknaraðferðarinnar 

er ekki að alhæfa heldur fremur að dýpka skilning og auka þekkingu á tilteknu fyrirbæri. 

Við gerð eigindlegra rannsókna er mikilvægt að leggja til hliðar eigin hugmyndir um efnið 

svo þær liti ekki niðurstöður rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtöl eru talin 

vera góð leið til að safna upplýsingum og eru sérstaklega viðeigandi þegar viðmælendur hafa 

ákveðna sérþekkingu á fyrirbærinu sem er til skoðunar. Einstaklingar eru þá valdir vegna 

sérkunnáttu sinnar (Denscombe, 2010).  

Ef megindlegum aðferðum (e.quantitative methods) hefði verið beitt í þessari 

rannsókn hefði þurft að stækka úrtakið umtalsvert til þess að fá áreiðanlegar niðurstöður. Sú 

aðferð býður ekki upp á mikla dýpt í svörum og því erfitt að fá fram eins djúpan skilning á 

fyrirbærinu. 

 

3.2 Val þátttakenda 

Við val á þátttakendum var notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) en þá er fjöldi 

þátttakenda ekki ákveðinn fyrirfram og eru viðmælendur valdir sem best henta rannsókninni 

(Morse, 1991). Færa má rök fyrir því að hér sé að einhverju leiti um snjóboltaúrtak að ræða 

þar sem þátttakendur bentu á aðra viðmælendur. Skilyrðin fyrir þátttöku í þessari rannsókn 

voru að þátttakendur hefðu þekkingu og reynslu af því að vinna með hermilíkön. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru fimm talsins, þrjár konur og tveir karlar. Þrír starfa við kennslu við 

háskóla, tveir í íslenskum háskólum og einn í Bandaríkjunum. Allir stunda þeir rannsóknir og 

kennslu á aðferðum hermunar. Tveir starfa hjá íslenskum stórfyrirtækjum og hafa reynslu af 

því að þróa og nota hermilíkön bæði í námi og starfi.  
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3.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu 22.febrúar – 3.mars 2017. Viðtölin voru að 

meðaltali klukkustundar löng og voru tekin upp með samþykki viðmælenda. 

Þátttakendur fengu sent kynningarbréf þar sem rannsóknarefnið var kynnt, tilgangur 

rannsóknarinnar og framkvæmd var rakin. Þegar viðmælandi hafði gefið samþykki 

fyrir þátttöku, var fundartími ákveðinn. Þar sem rannsakendur voru tveir, tóku þeir báðir 

virkan þátt í viðtölunum. Rannsakendur studdust við viðtalsramma með hálfstöðluðum 

spurningum. Spurningarnar voru ekki alltaf spurðar í nákvæmlega sömu röð þar sem 

viðbrögð þátttakenda stýrðu viðtalinu. Rannsakendur bættu við auka spurningum í ferlinum 

til að dýpka skilninginn á efninu þegar þeim þótti ástæða til. Við úrvinnslu gagna voru greind 

aðalatriðin sem fram komu í orðræðu þátttakenda, þau voru síðan flokkuð í meginþemu sem 

lýsa viðhorfum og reynslu þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 Trúverðugleiki eigindlegra rannsókna byggir á því hversu vel aðrir lesendur, sem hafa 

sömu reynslu að baki, þekki sig í gögnunum sem og að aðrir þekki reynsluna þegar þeir mæta 

henni eftir að hafa lesið um hana (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

     

4 NIÐURSTÖÐUR 

Viðmælendur voru spurðir að því hvað þeir töldu nauðsynlegt við undirbúning hermilíkana 

og hvaða ávinning þeir telja að geti fengist við notkun þeirra. Einnig var leitast eftir að fá 

upplýsingar um helstu áskoranir og hindranir við notkun hermilíkana og hvaða tækifæri 

viðmælendur sáu við notkun þeirra. Viðmælendur voru einnig spurðir um hver staða 

þekkingar á notkun hermilíkana væri hérlendis og hvernig þeir sjá þróunina á næstu árum. Út 

frá svörum viðmælenda greindu höfundar rannsóknarinnar sjö þemu sem verða gerð frekari 

skil hér að neðan.  

 

4.1 Gerð líkansins er lykillinn  

Allir viðmælendur voru sammála um að ávinningur gæti fengist af notkun hermilíkana og að 

vinnan og rýnin við gerð líkansins væri ekki síður gagnleg en sjálf hermunin og nefndi einn 

þeirra að hún væri jafnvel það sem skilaði mestum ávinningi: 

...að mínu mati er það í raun ferlið að búa til líkan sem er það gagnlegasta. Það er 

oftar en ekki sem að niðurstaðan verður í raun og veru ekkert sem kemur manni á 

óvart. En það að hafa búið til líkanið fær mann til að skilja viðfangsefnið. Svo ferlið 
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líkanagerð er lykillinn að mínu mati, sko eiginlega frekar en keyrsla eða lausnin 

sem kemur út úr líkaninu sjálfu... (Viðmælandi 2) 

Annar sagði:  

...þannig að þú getur jafnvel komist að svarinu án þess að fara í rauninni út í það 

að herma þetta. Það er í raun og veru öll rýnin á öllu kerfinu og öllum gögnunum 

sem að koma til með að hjálpa þér... (Viðmælandi 3) 

Að mati eins viðmælanda hafa kvik kerfislíkön ákveðinn styrkleika fram yfir önnur 

hermilíkön, en hann sagði: 

…með notkun kvikra kerfislíkana næst víðtækari sýn á viðfangsefninu sem gerir það 

að verkum að hægt er að tengja saman marga þætti sem ómögulegt er að sjá fyrir 

nema að setja upp í hermiforrit… (Viðmælandi 1) 

Einnig kom fram að við líkanagerð á kvikum kerfislíkönum er algengt að fá helstu 

hagsmunaaðila að verkefninu. Gjarnan eru haldnar vinnustofur þar sem hagsmunaaðilar segja 

sína hlið á málinu. Að mati viðmælanda eru slíkar vinnustofur sérstaklega gagnlegar til þess 

að mynda sameiginlegan skilning á orsaka- og afleiðingasambandi lykilbreyta líkansins. 

Jafnframt skapar það traust hagsmunaaðila á niðurstöðum hermilíkansins.  

Fjórir viðmælendur nefndu að helsti kostur hermilíkana væri sveigjanleiki 

aðferðarinnar og að hægt væri að móta líkönin að vild. Þau gætu verið misítarleg og nákvæm 

eftir því sem þörf krefur. Einn viðmælandi lagði áherslu á að vanda þyrfti til verka þannig að 

hermilíkanið lýsti kerfinu sem verið væri að herma á réttan hátt. Einnig kom fram hjá þremur 

viðmælendum að kostur hermilíkana sé hversu gagnsæ þau eru sem auðveldar að útskýra 

aðferðina fyrir hagsmunaaðilum.  

 

4.2 Áhættulaust umhverfi auðveldar ákvarðanatöku  

Flestir viðmælendur töluðu um að tvímælalaust væri mikill ávinningur af notkun hermilíkana 

þar sem þau veita tækifæri til að vinna í áhættulausu umhverfi. En með hermilíkönum gefst 

tækifæri til að búa til aðstæður í áhættulausu umhverfi og skoða hverjar hugsanlegar 

afleiðingar af breytingum eða innleiðingum af nýjungum geta verið. 

Einn viðmælandi sagði:  

…umhverfi sem byggist á einhverjum raunveruleika sem búið er að setja upp og 

prufa á honum ýmsar sviðmyndir og skoða hvaða áhrif ákvarðanir hafa út frá 

gefnum forsendum áður en farið er að innleiða breytingar í raunveruleikanum.... 

Bæði er hægt að nýta þegar verið er að hanna og þróa ný kerfi eða þegar gera þarf 

stórar og jafnvel kostnaðarsamar breytingar á kerfinu... (Viðmælandi 1) 
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Fjórir viðmælendur nefndu að kostur aðferðarinnar væri að hægt er að setja ákveðnar 

forsendur inn í hermilíkan og spyrja ýmissa ,,hvað ef” spurninga og fá þannig fram nokkrar 

sviðsmyndir af hugsanlegum niðurstöðum. Nefndi einn viðmælandi það að geta spurt slíkra 

spurninga endalaust væri einn af helstu styrkleikum aðferðarinnar. Að mati viðmælanda væri 

í kjölfar slíkrar vinnu hægt að taka upplýstari ákvarðanir á spítölum hvað ýmis mál varðar 

svo sem eins og fækkun á skurðstofum og lokun deilda. Á þennan hátt gætu sparast miklir 

fjármunir þar sem hægt væri að sjá fyrir hugsanleg vandamál. Jafnframt töldu viðmælendur 

að það væri mikilvægt öryggisatriði að taka ekki stórar ákvarðanir án þess að skoða fyrst 

hvaða afleiðingar þær gætu haft á heilbrigðiskerfið og töldu að hermilíkön gætu komið þar að 

gagni.  

Allir viðmælendur voru sammála um að hermilíkön geti auðveldað stjórnendum að 

taka upplýstar ákvarðanir. Byggt á gögnum úr fortíð til að spá fyrir og skoða kerfi fram í 

tímann og fá þannig fram framtíðarspá. Á þann hátt geta þau verið gagnleg við 

stefnumarkandi ákvarðanatöku samkvæmt flestum viðmælendum.   

Einn viðmælandi nefndi að ávinningurinn af notkun hermilíkana væri einnig sá að hann veitti 

ákveðna vissu og staðfestingu, hann sagði: 

...Niðurstöður gefa þér oft breidd og það er hægt að setja þær skýrt fram og hjálpa 

þér að taka ákvarðanir....Gefur manni ,,confidence” að vera búin að keyra eitthvað 

hundrað þúsund sinnum og í 10% tilvika verður þetta ekkert verra en þetta. Þið 

vitið. Þú færð svona þægilegt öryggisbil svo lengi sem þú gefur þér góðar 

forsendur... (Viðmælandi 4)   

 

4.3 Gagnaöflunin er meginstoðin  

Allir viðmælendur töldu undirbúning og gagnaöflun mikilvægasta hluta líkanagerðar. Það 

kom skýrt fram hjá þeim öllum að fjölbreytt og áreiðanleg gögn sem og þekking til að nýta 

þau sé forsenda þess að hægt sé að gera gott líkan. Sum verkefni væru borðleggjandi en 

önnur væru óljósari og erfiðara að átta sig á hvaða gögn þurfa að vera fyrir hendi. 

Varðandi gagnaöflunina sagði einn viðmælandi: ,,Liggur allt í henni, þú ert eiginlega búin að 

leysa verkefnið þegar þú ert komin með góð gögn...“ (Viðmælandi 4) Annar viðmælandi 

sagði: ,,Undirbúningurinn þarf að vera góður, það er þetta garbage in garbage out” 

(Viðmælandi 2) og átti hann þá við að líkanið verður ekki betra en gögnin sem það byggir á. 

Er það í samræmi við það sem þriðji viðmælandi sagði:  
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…hermunin er alltaf háð mannlega þættinum það er mannlegri þekkingu og reynslu, 

hvernig farið er með gögn og fleira en slíkir þættir ráða úrslitum um hvernig 

verkefnið eða hermunin heppnast” (Viðmælandi 3) 

Hjá fjórða viðmælenda kom að auki fram mikilvægi þess að hermunin lýsi kerfinu á réttan 

hátt. Hann sagði: ,,Maður þarf alltaf að spyrja sig af hversu mikilli vandvirkni líkanið var sett upp 

og hvernig gögnin voru notuð...“  (Viðmælandi 5) 

Viðmælendur lögðu áherslu á að vera gagnrýnin í gagnaöfluninni, afla réttra gagna og 

varast að týna sér í henni. Einn þeirra nefndi að ákveðin hætta gæti skapast þegar búið væri 

að leggja mikla vinnu í ítarlega gagnaöflun að reynt væri að nýta þau gögn eingöngu vegna 

þess hve langan tíma tók að safna þeim. Ráðlagt væri því að fara ekki í meiri gagnaöflun en 

nauðsynlegt væri og nýttist við gerð líkansins. En hins vegar nefndu aðrir viðmælendur að 

gott væri að hafa mikið af gögnum. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að 

hafa ákveðna þekkingu á tölfræði til þess að vinna með gögnin. Einnig nefndu sumir að 

þekking á sviði rekstrar- og iðnverkfræði væri líka nauðsynleg. Hjá flestum viðmælendum 

kom fram að hermun væri notuð með öðrum aðferðum og að þörf sé á tölfræðilegri greiningu 

áður en þú setur gögnin inn. Var þar nefnt t.d. þriggja punkta aðferðin, næmisgreiningin, 

áhættugreining og ýmsar aðrar stærðfræðilegar og tölfræðilegar aðferðir. Einnig kom fram að 

sumir viðmælendur nýttu sér hermun sem fyrirrennara bestunar.  

Einn viðmælandi nefndi að vegna þróunar á hugbúnaði á s.l árum væru líkönin orðin 

einfaldari og notendavænni og ítrekaði hann mikilvægi þess að vanda til verka við 

gagnaöflun þar sem hann hefði stundum áhyggjur af of miklu skrauti í kringum myndræna 

framsetningu líkansins og teldi jafnvel að hún gæti villt fólki sýn með þeim afleiðingum að 

gagnaöflun gleymdist.  

 

4.4 Rannsóknarspurning líkansins þarf að vera skýr  

Flestir viðmælendur töldu mikilvægt að móta og forma rannsóknarspurningu líkansins vel 

áður en farið væri í að byggja það. Sumir töluðu um að flækja líkanið svo ekki út fyrir það, 

þannig að flækjustig líkansins sé í samræmi við þá spurningu sem því er ætlað að svara. Einn 

viðmælandi sagði: 

…Vinsælt heilræði í líkanagerð er einmitt að hugsa um spurningarnar sem líkanið á 

að geta svarað og ekki flækja líkanið út fyrir það….Ef spurningar væru óljósar í 

byrjun þá er auðvelt að lenda í vandræðum og flækja líkanið endalaust og lenda 

þannig í miklum ógöngum þangað til að búið er að búa til eitthvað ,,monster” 

(Viðmælandi 2)  
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Annar viðmælandi nefndi að mögulega væri hægt að gera hið andstæða eða að einfalda það 

of mikið. Hann sagði: ,,Þú þarft alltaf að einfalda módelið. En hættan er að þú einfaldir það 

of mikið og það sýni ekki rétta mynd...“ (Viðmælandi 3)  

Annar viðmælandi sagði eftirfarandi: 

...Hermun er staðgengill einhverrar tilraunar sem maður treystir sér ekki til að gera í 

alvörunni. Þannig að þú verður að vita hvaða tilraun þú vilt gera og hvaða 

rannsóknarspurningu þú ert að vinna með og hanna módelið eftir því, ég held að það 

sé ekki góð hugmynd að reyna að herma eitthvað kerfi frá A-Ö og byrja síðan að? 

velta því fyrir sér, Okei hvað ættum við að gera? Þá eru meiri líkur að módelið sé 

gert þannig að það geti ekki svarað ákveðnum spurningum.. (Viðmælandi 5) 

Einn viðmælandi speglaði reynslu sína inn í spítalaumhverfið og ítrekaði mikilvægi þess að 

gagnaöflunin færi eftir verkefninu, spyrja þyrfti ákveðinna grunnspurninga og út frá þeim 

væru breyturnar fundnar og mynstrið greint. Til dæmis ef verið væri að skoða mannaflaþörf á 

spítala nefndi hann nauðsyn þess að afla upplýsinga um hvernig álagið er og hvort það væri 

mismunandi eftir tímabilum. Taldi viðmælandi nauðsynlegt að greina mynstrið í álaginu og 

,,hreinsa outlayers eða rugl”. Einnig þyrfti að meta hversu langt tímabil á að skoða en það 

getur verið frá mánuði upp í mörg ár.  

 

4.5 Hermilíkön eru engin töfralausn  

Tveir viðmælendur töldu það vera veikleika hversu erfitt getur verið að sannreyna 

hermilíkönin og því mikilvægt að túlka og gagnrýna niðurstöðurnar út frá þeim gögnum sem 

notuð voru til að byggja líkanið. Einn viðmælandi sagði: 

... það er erfitt að sannreyna þessi líkön, og alveg eins mikið og þetta hljómar allt 

frábærlega þá gefur þetta þér ekki...bestu niðurstöðu...heldur þetta gefur þér 

einhverja möguleika á niðurstöðum út frá því sem þú prófar. Þannig að þetta er alltaf 

háð mannlegum þætti”.. (Viðmælandi 3)  

Það kom einnig fram hjá einum viðmælanda að það gæti verið ákveðin ógn af því ef að 

einstaklingar sem hafa litla þekkingu á tölfræði ætla að beita hermun og líta jafnvel á hana 

sem einhverja ,,töfralausn”. Það gæti jafnvel verið ,,stórhættulegt”. Helstu veikleika 

hermilíkana töldu þrír viðmælendur  vera að erfitt geti verið fyrir hagsmunaaðila að skilja 

þau, þá gæti verið áskorun að fá þá til að treysta niðurstöðunum. Nefndi einn viðmælandinn 

að kvik kerfislíkön hefðu oft fengið þá gagnrýni á sig að orsaka-afleiðinga samböndin væru 

flókin og að erfitt væri að skilja nákvæmlega útkomuna. Tveir viðmælendur töldu að bilið 

milli fagaðila og þeirra sérfræðinga sem eru á því sviði sem verið er gera líkanið geti verið 
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ákveðin ógnun. Annar viðmælandi taldi ekki algilt að það væri gjá á milli fagstétta, þ.e.a.s. 

fagaðila á sviði hermunar og svo heilbrigðisstarfsfólks. Þar sem hann starfar er lögð mikil 

áhersla á að þeir sem eru að hanna líkanið skilji vel kerfið sem verið er að vinna með. 

Einn viðmælandi taldi að helsta áskorunin væri sú að hermilíkön eru kostnaðarsöm og 

mannaflafrek, jafnframt gæti forritun þeirra orðið flókin og það taldi hann geta verið eina af 

ástæðum þess að hermun sé ekki notuð meira.  

 

4.6 Þekking til staðar en lítil notkun enn sem komið er  

Viðmælendur voru flestir sammála um að staða þekkingar á Íslandi á aðferðum hermunar 

væri almennt góð og að margir hefðu hæfileika til að nota aðferðirnar. Þá nefndi einn 

viðmælandinn að hann teldi að aðferðirnar hefðu ekki skilað sér nægilega vel inn í 

atvinnulífið. Hann taldi að akademískir starfsmenn sem starfa við rannsóknir og kennslu á 

hermun mættu vera mun duglegri að breiða út boðskapinn um aðferðir hermunar. Ein af 

ástæðum fyrir lítilli kynningu á aðferðunum í íslensku atvinnulífi að hans mati er sú að mikil 

áhersla er á birtingu á ritrýndum alþjóðlegum vísindagreinum sem hugsanlega kæmu niður á 

birtingum í innlendum ritum þar sem hagsmunaaðilum í atvinnulífinu væri bent á þessa 

tækni. Annar viðmælandi nefndi að nýlega hefði verið stofnað hermisetur kvikra kerfislíkana 

við Háskóla Íslands sem hefur það markmið að efla tengingu við atvinnulífið, fyrirtæki og 

stofnanir. Aukinn áhugi virðist vera fyrir aðferðinni. Viðmælandi nefndi jafnframt að kvik 

kerfislíkön veiti mikilvægt tækifæri í stjórnmálum, við að taka pólitískar ákvarðanir. Í 

Þýskalandi hafa kvik kerfislíkön verið notuð við að hjálpa ríkisstjórninni að taka upplýstar 

ákvarðanir varðandi sjálfbæra nýtingu auðlinda þar í landi.  

Varðandi notkun hermiaðferða hjá íslenskum fyrirtækjum og stofnunum þá töldu 

flestir viðmælendur að ekki hefði orðið mikil aukning í notkun aðferðanna á s.l. fimm árum. 

Sumir nefndu þó að þeir héldu að fólk væri orðið meðvitaðra um tilvist þessara aðferða. Það 

kom einum viðmælanda á óvart hvað aðferðin er lítið notuð hér á landi. Annar talaði um að 

með tilkomu fleiri rekstrarverkfræðinga út á atvinnumarkaðnum væru aðferðirnar orðnar 

útbreiddari innan íslenskra fyrirtækja og þekkti hann til íslensks fyrirtækis sem hafði stofnað 

sérstaka rannsóknardeild í aðgerðarannsóknum. En samkvæmt nokkrum viðmælendum 

virðast hermilíkön vera mun minna notuð innan fyrirtækja og stofnana hérlendis í samanburði 

við t.d Bandaríkin.  

Viðmælendur voru spurðir hvernig hermun hefði nýst þeim í starfi eða við rannsóknir 

og hvort þeir hefðu reynslu af notkun hermilíkana við stjórnun og skipulag. Allir höfðu 
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reynslu af notkun hermilíkana í tengslum við verkefni í akademísku umhverfi. Viðmælendur 

höfðu ekki vitneskju um mörg fyrirtæki sem nýttu sér aðferðir hermunar við stjórnun og 

skipulag en þó voru nefnd nokkur dæmi. Einn viðmælandi sagðist aðallega nota hermun með 

bestun í sínum störfum, sá viðmælandi starfar hjá fyrirtæki sem notar umfangsmikið 

hermilíkan sem það byggir stórar ákvarðanir á. Einn viðmælandi sem starfar erlendis við 

aðgerðarrannsóknardeild í háskóla þekkti til þess að hermilíkön hefðu verið notuð í 

margvíslegum tilgangi í heilbrigðiskerfinu erlendis með góðum árangri.   

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir teldu að fyrirtæki væru að nota í stað hermunar 

við stjórnun og skipulag. Kom fram hjá þremur þeirra að eflaust notuðu stjórnendur 

tilfinninguna, reynsluna og ýmis gögn til að taka ákvarðanir e.ða draga ályktanir. Það kom 

greinilega fram að það væru tvímælalaust tækifæri í notkun aðferðarinnar sem mætti nýta 

betur. Einn viðmælandi taldi það áskorun að stuðla að auknu samstarfi milli stjórnenda og 

sérfræðinga í hermun. Oft heyrðu þeir ekki þær spurningar sem brenna á stjórnendum. 

Mikilvægt væri að sá sem hannar líkan skilji þankagang stjórnandans til að líkanið geti komið 

að sem mestu gagni.  

 

4.7 Margvísleg tækifæri til notkunar hermilíkana  

Allir viðmælendur voru sammála um að tækifæri til notkunar hermilíkana væru víða og 

notkunarmöguleikarnir margvíslegir hvort sem verið er að tala um heilbrigðiskerfið eða ekki. 

Allir nefndu að með aukinni tækni og þróun eins og rafrænni skráningu væri sífellt að verða 

til meira af gögnum sem mun leiða til ýmissa tækifæra. Flestir viðmælendur sáu tækifæri í 

notkun aðferðarinnar við að meta biðtíma á bráðamóttökum, skipuleggja skurðstofur, bæði 

með niðurröðun aðgerða og eins með tilliti til skiplags á mannafla til þess að auka nýtingu. 

Einnig nefndi einn af þeim að hermilíkön geti nýst ef loka ætti deild á spítala, sameina eða 

breyta starfsemi en þá gæti ávinningur orðið af því að beita aðferðinni þar sem mikilvægar 

upplýsingar geti fengist sem gætu reynst vel áður en hafist er handa.  

Þrír viðmælendur töldu að tækifæri lægju í að beita aðferðinni þegar verið er að greina flæði 

sjúklinga og skoða hvaða áhrif það getur haft á legutíma. Hermilíkön gætu líka komið að 

gagni að mati þeirra til að minnka biðlista og skoða starfsskipulag út frá nýtingu mannafla.  

Einn viðmælandi nefndi að hann teldi skynsamlegt að beita aðferðinni ef verið væri 

að fara í mjög dýr verkefni, þá væri mikill kostur að geta beitt aðferðinni áður en breytingin 

eða innleiðingin ætti sér stað. Hann nefndi dæmi t.d. um ef kaupa ætti lækningatæki sem 
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kostaði mikla fjármuni lægju tækifæri í að beita hermun til að skoða nýtingu tækisins og 

mannaflans.  

5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR   

Margar vísindagreinar og sumar atvinnugreinar nýta sér hermilíkön til að átta sig á flóknum 

kerfum. Hér eru til skoðunar hermilíkön í aðgerðarrannsóknum og er leitast við að svara því 

hvernig þau geta nýst við stjórnun og skipulag á íslenskum spítölum. Hermilíkön hafa víða 

verið notuð í spítalarekstri erlendis en þeim hefur lítið sem ekkert verið beitt á spítölum hér á 

landi. Höfundar skoðuðu reynslu einstaklinga sem hafa þekkingu af notkun hermilíkana til að 

dýpka þekkingu sína á aðferðinni og leitast við að spegla hana inn í íslenskt spítalaumhverfi í 

viðleitni sinni við að svara spurningunni.  

Niðurstöðurnar benda til þess að margvísleg tækifæri séu fyrir spítala hérlendis að 

nýta sér hermilíkön við rekstur. Hermilíkön eru vel til þess fallin að endurspegla flókin kerfi 

sem einkennast af keðjuverkun og breytileika, sem er einmitt eitt helsta einkenni 

spítalastarfsemi. Þá benda niðurstöðurnar til þess að hermilíkön geti komið að gagni við 

ákvarðanatöku og við mat á áhættu á spítölum, sér í lagi þegar taka þarf kostnaðarsamar og 

afdrifaríkar ákvarðanir. Mikilvægt er að stjórnendur spítala geti nýtt sér gagnreyndar aðferðir 

sem styðja við upplýsta ákvarðanatöku og leiða til ákvarðana sem eru árangursríkar og 

sjálfbærar til lengri tíma. Hermilíkön geta komið í veg fyrir að ákvarðanir séu teknar út frá 

ályktunum og tilfinningum (Holm o.fl., 2013). Benda niðurstöður til að upplýst 

ákvarðanataka sé einn helsti ávinningur af notkun hermilíkana við stjórnun og skipulag á 

íslenskum spítölum.   

Íslenskir spítalar líkt og spítalar um allan heim glíma við margvíslegar áskoranir í 

stjórnun og rekstri, ófullnægjandi sjúklingaflæði er ein af þeim. Breytileikinn í starfseminni 

er sá þáttur sem hefur mikil áhrif á flæði innan spítala. Afar mikilvægt er að lögð sé áhersla á 

að draga úr tilbúnum breytileika og átta sig á þróun (e. trends) í náttúrulegum breytileika. 

Spítalar verða að kappkosta að tafir séu lágmarkaðar, afköst hámörkuð og  dregið sé úr 

flöskuhálsum sem koma í veg fyrir skilvirkt flæði. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

hermilíkön geti komið að gagni við mat á áhrifum breytinga og endurbótum á þjónustu, við 

mat á áhrifum sjúklingaflæðis, legutíma og biðtíma svo dæmi séu tekin. Jafnframt geta 

hermilíkön verið gagnleg við skoðun á starfaskipulagi út frá nýtingu mannafla sem er einmitt 

sá þáttur sem hefur umtalsverð áhrif á tilbúinn breytileika í starfsemi spítala. Það að geta gert 

tilraunir á starfseminni í áhættulausu umhverfi hermilíkansins er einn helsti ávinningur þeirra 

fyrir spítala samkvæmt niðurstöðunum. Spítalar byggja á mörgum samofnum undireiningum 
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sem hafa keðjuverkandi áhrif hver á aðra og geta breytingar á einum stað haft umtalsverð og 

jafnvel ófyrirsjáanleg áhrif á annan.  

Þó niðurstöðurnar bendi til þess að hermilíkön geti haft margvíslegan ávinning fyrir 

íslenska spítala gefa niðurstöðurnar jafnframt til kynna að þau eru engin töfralausn. 

Viðmælendur bentu á veikleika aðferðarinnar og nefndu að hún gæti verið flókin, krefðist 

sérhæfðrar þekkingar í stærðfræði, tölfræði, forritun og verkfræði. Gæði líkansins og geta til 

að endurspegla kerfið sem verið er að vinna með endurspeglist í gæðum vinnunnar sem lögð 

er í það og þeim gögnum sem það byggir á. Sannprófun hermilíkana getur verið snúin og því 

er ákaflega mikilvægt að túlka og gagnrýna niðurstöðurnar út frá þeim gögnum sem notuð 

voru til að byggja líkanið. Þá ber að varast að treysta niðurstöðunum í blindni.    

Niðurstöðurnar benda til að það hve kostnaðarsamt og mannaflafrekt það er að byggja 

hermilíkön geti verið ein af ástæðum þess að þau hafi ekki náð meiri útbreiðslu en raun ber 

vitni. Velta höfundar fyrir sér hvort það sé mögulega ein stærsta hindrunin við notkun 

hermilíkana á íslenskum spítölum. Ásamt þeirri þekkingarlegum gjá sem virðist vera til 

staðar á Íslandi: það skortir fagfólk sem þekkir báðar hliðar, það er aðferðir hermunar og 

rekstur spítala.   

Það kom skýrt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að ein lykilforsenda réttmæts 

hermilíkans sé mikið magn áreiðanlegra gagna sem unnið er með af þekkingu.  

Í erlendum fræðigreinum er aðgengi að gögnum sá þáttur sem oftast er nefndur sem hindrun 

fyrir spítala til að geta nýtt sér hermilíkön (van Lent, VanBerkel og van Harten, 2012). Í dag 

eru þó stöðugt að verða til meiri og nákvæmari gögn í rafrænum skráningarkerfum og er það 

ein af niðurstöðum rannsóknarinnar að það opni frekari forsendur fyrir notkun hermilíkana á 

spítölum. Endurspeglar það mikilvægi þess að vel sé haldið utan um rafræna skráningu svo 

byggja megi á áreiðanlegum og réttmætum gögnum og verið sé að skrá þá þætti sem hafa 

þýðingu fyrir starfsemina.    

Brailsford og Hilton, (2001) benda á að fjölmargar rannsóknir hafi verið gerðar með 

hermilíkönum á spítölum en sjaldnar sé fjallað um hagnýta notkun þeirra og árangur 

(Brailsford og Hilton, 2001). Aðrir benda þó á að þau séu mun meira notuð á spítölum en 

ritrýndar fræðigreinar gefi til kynna (Virtue o.fl., 2013). Talið er að önnur ástæða þess að 

hermun hafi ekki náð víðtækari útbreiðslu í rekstri spítala sé sú að til staðar sé ákveðin gjá 

milli tveggja ólíkra fagheima, sérfræðinga í aðgerðarrannsóknum annars vegar og 

heilbrigðisstarfsfólks hins vegar (Gunal, 2012; van Lent o.fl., 2012; Virtue o.fl., 2013) og 

samræmist það niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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Í rannsókninni kom fram að hermilíkön geta verið flókin og erfitt getur reynst að 

útskýra virkni þeirra fyrir hagsmunaðilum. Það hefur áhrif á hvort þeir treysta niðurstöðunum 

og töldu viðmælendur að það væri einn af veikleikum aðferðarinnar. Bent hefur verið á 

mikilvægi þess að hafa hagsmunaaðila sem hafa víðtæka þekkingu á því kerfi sem á að herma 

með í líkanagerðinni, þannig verði til þekking á virkni líkansins og þar með  skapast þetta 

traust á niðurstöðunum. Jafnframt eru þeir líklegri til að skuldbinda sig við verkefnin sem 

spretta út frá niðurstöðum hermilíkansins (Virtue o.fl., 2013). Má því áætla að verkefnastjórar 

á spítölum séu í lykilhlutverki við mat á hagsmunaaðilum þar sem starfsemin er flókin og 

fjölmargir aðilar hafa snertiflöt við verkefnin.  

Það er höfundum rannsóknarinnar hugleikið hvaða aðferðir stjórnendur á íslenskum 

spítölum geti nýtt sér til að huga betur að undirbúningi og fyrirbyggingu vandamála (e. 

proactive) í stað þess að þurfa stöðugt að vera að bregðast við vandamálum og aðstæðum sem 

koma upp (e. reactive). Verkefnastjórar geta gegnt veigamiklu hlutverki í samvinnu við 

stjórnendur við mat og innleiðingu á slíkum aðferðum. Telja höfundar að hermilíkön geti 

komið að gagni. Verkefnastjórar eru í lykilstöðu til að átta sig á hvaða spurningar það eru 

sem brenna á stjórnendum og einnig við að meta hvort hermilíkön geti stutt við 

ákvarðanatöku.  

Árið 2008 hófst innleiðing á hugmyndafræði straumlínustjórnunar á Landspítala. 

Straumlínustjórnun miðar að því að gera umbætur á ferlum og þjónustu. Benedikt Olgeirsson, 

framkvæmdastjóri þróunar á Landspítala, nefnir að nú þegar straumlínustjórnun sé komin vel 

á veg geti það mögulega opnað tækifæri á notkun hermilíkana við stjórnun og skipulag í 

starfseminni (Benedikt Olgeirsson, framkvæmdastjóri þróunar á Landspítala, munnleg 

heimild, apríl 2017). 

Stakræn-atburðahermun og straumlínustjórnun eru hvoru tveggja aðferðir sem notaðar 

eru til að bæta ferla og þjónustu. Undanfarin ár hefur orðið algengara að þessum tveim 

aðferðum sé beitt samhliða innan heilbrigðiskerfa og kallast á ensku ,,SimLean“. 

Ávinningurinn sem hlýst af því að beita þessum aðferðum samhliða er talinn 

vera heildrænni skilningur heilbrigðisstarfsfólks á ferlunum og kerfinu sem það er hluti af. 

Jafnframt gefst tækifæri til þess að setja ólíkar umbótahugmyndir inn í hermilíkan og skoða 

hver þeirra gefur árangursríkustu niðurstöðuna (Robinson o.fl., 2012). Athyglisvert var að 

viðmælendur rannsóknarinnar höfðu ekki heyrt af aðferðum SimLean en töldu að aðferðirnar 

gætu átt vel saman.   
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Takmarkanir og styrkur rannsóknar  

Ekki er hægt að alhæfa neitt um niðurstöður úr svona fámennri rannsókn þrátt fyrir að mikill 

samhljómur hafi verið á milli viðmælenda. Það hversu samhljóma reynsla viðmælenda var 

gerði þemagreiningu á vissan hátt auðveldari en ella hefði verið og þemun skarast á vissan 

hátt. Að mati rannsakenda má velta fyrir sér hvort annmarkar rannsóknarinnar séu þeir að 

ekki voru tekin viðtöl eingöngu við einstaklinga sem hafa reynslu af notkun hermilíkana við 

stjórnun og skipulag á erlendum spítölum þar sem aðferðirnar eru víða mikið notaðar. Var 

það meðvituð ákvörðun rannsakenda þar sem tímaramminn fyrir rannsóknina var stuttur og 

þeir höfðu ekki tengslanet til að ná til hugsanlegra viðmælenda miðað við þau skilyrði. 

Mögulega má líta á það sem annmarka að rannsakendur höfðu litla þekkingu á hermilíkönum 

og viðmælendur litla þekkingu á heilbrigðiskerfinu, spítalaumhverfinu. Á móti  kemur að 

rannsakendur hafa góða innsýn inn í heilbrigðiskerfið og spítalaumhverfið og hafa því 

tækifæri til að spegla reynslu þátttakenda inn í það umhverfi.    

 

Tillögur að framtíðarrannsóknum  

Samkvæmt niðurstöðum er til staðar umtalsverð þekking á Íslandi  til að beita hermilíkönum.  

Telja höfundar að tækifæri séu fyrir frekari rannsóknir á notkun hermilíkanna fyrir 

spítalastarfsemi og koma þeir fram með eftirfarandi tillögur um viðfangsefni sem áhugavert 

væri að skoða með hermun:  

• Mat á áhrifum samsetningar og vinnufyrirkomulags starfsfólks á slysa- og 

bráðamóttöku Landspítala á biðtíma sjúklinga.    

• Skoða hvaða áhrif ,,fast track" hefði á að bæta flæði á bráðmóttöku fyrir 

hjartasjúklinga á Landspítala.  

• Kortlagning á flæði sjúklinga á dag- og göngudeildum Landspítalans við mat á 

nýtingu viðtalsherbergja og skoðunarstofa og áhrif á biðtíma sjúklinga eftir þjónustu. 

• Þörf fyrir gjörgæslurúm, hvað þarf mörg gjörgæslurúm á Íslandi til að mæta þörfum 

til skemmri eða lengri tíma.    

• Mat á áhrifum þess að loka einstaka leguplássum fyrir sjúklingaflæði.  

• Kortlagning á þörf fyrir þjónustu þegar álag eykst t.d. á flensutíma. 

• Þörf fyrir legurými á Landspítala til lengri tíma litið og hvernig endurspeglar 

Hringbrautarverkefnið þá þörf? Hvaða áhrif hefur aukin dag-og göngudeildarþjónusta 

á þörf fyrir legurými. 

 



22 

Er það mat höfunda að aðgerðarrannsóknir geti spilað mun stærra hlutverk við stjórnun og 

skipulag á íslenskum spítölum. Það er von höfunda að rannsóknin veki áhuga og auki 

vitneskju um mögulega notkun á aðferðum hermunar á íslenskum spítölum og að sama skapi 

veki hún áhuga innan háskólasamfélagsins á spítalarekstri. Enn fremur er það von höfunda að 

tækifæri skapist fyrir báða þessa faghópa þ.e. heilbrigðisstarfsfólk og sérfræðinga í 

aðgerðarrannsóknum að sameinast um að leysa verkefnin. Höfundar sjá fyrir sér að 

verkefnastjórar geti í samvinnu við stjórnendur spítala gegnt mikilvægu hlutverki í því 

þverfaglega samstarfi sem slík verkefni krefjast.  
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