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Ágrip 

Hópslys hafa áhrif á fjölda fólks víðsvegar um heiminn. Margar milljónir manna láta lífið eða örkumlast 

í slíkum slysum og hamförum ár hvert. Við slíkar aðstæður eykst álag á hjúkrunarfræðinga, sem skipa 

fjölmennasta hóp viðbragðsaðila heilbrigðiskerfisins.  

Markmið viðbragða við hópslysum er að bjarga sem flestum en vegna umfangs er þörf á 

sérhæfðum viðbrögðum sem krefjast öðruvísi starfshátta en tíðkast við dagleg störf 

heilbrigðisstarfsmanna. Forgangsflokkun tekur á sig nýja mynd og hjúkrunarfræðingar þurfa 

undirbúning og þjálfun til að bregðast við þeim breyttu aðstæðum og vinnubrögðum sem hópslys 

krefjast.  

Hjúkrunarfræðingar sinna ýmsum hlutverkum þegar hópslys eiga sér stað, eitt þeirra er að tilheyra 

greiningarsveit þar sem þeir forgangsflokka og meðhöndla sjúklinga á söfnunarsvæði slasaðra. 

Hjúkrunarfræðingar sjúkrahúsa þurfa einnig að aðlaga störf sín að breyttum aðstæðum þegar hópslys 

valda auknu flæði slasaðra sjúklinga.  

Samkvæmt erlendum heimildum meta hjúkrunarfræðingar sig ekki nægilega hæfa til að takast á við 

þau verkefni sem hópslysaviðbrögð krefjast. Þeir virðast ekki fá næga fræðslu, þjálfun og undirbúning 

til að bregðast við á viðunandi hátt. Heimildir um hópslys sýna einnig að þjálfun viðbragðsaðila skiptir 

sköpum varðandi lifun og afdrif fórnarlamba hópslysa. Í ýmsum viðbragðsáætlunum á Íslandi er gert 

ráð fyrir þjálfun viðbragðsaðila hópslysa og nefnd á vegum ríkisins hefur ályktað um þörfina fyrir 

þjálfun hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks í viðbrögðum við slysum, þar á meðal 

hópslysum. Ekki hefur verið kannað hvort þeim áætlunum sé framfylgt og hvort hjúkrunarfræðingar á 

Íslandi fái þjálfun fyrir slíkar aðstæður, hvernig sú þjálfun fer fram, hversu oft eða í hverju hún felst. Þá 

hafa íslenskar rannsóknir á þessu málefni ekki snúið sérstaklega að hjúkrunarfræðingum, þekkingu 

þeirra eða hæfni. Markmið þessa verkefnis er að leggja grunn að lýsandi þversniðsrannsókn á mati 

hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum, þekkingu þeirra, þjálfun og færni. Fyrirhugað 

er að bjóða öllum hjúkrunarfræðingum sem tilheyra greiningarsveitum á Íslandi þátttöku í 

rannsókninni. Áætlað er að fjöldi þeirra sé á milli 180-200. Lagður verður fyrir skriflegur 

fjölvalsspurningalisti á íslensku sem byggir á matstækinu Emergency Preparedness Information 

Questionnaire (EPIQ). Gögn verða greind með lýsandi tölfræði og rannsóknarspurningum svarað með 

tíðnidreif, meðaltölum og fylgniprófum. 
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Abstract 

Mass casualty incidents (MCI) have an impact on a great number of people around the world. Mortality 

and morbidity rates are counted in millions due to MCI and disasters each year. Such circumstances 

increase the workload of nurses, who comprise the largest group of responders in the health care 

system.  

The goal of a MCI response is to save as many people as possible, but due to the overwhelming 

nature of such events special responses are necessary, and health professionals must perform 

different procedures than normal daily functions require. The triage is different and nurses need 

preparation and training to respond to these unusual circumstances and the practices that MCI 

require.  

Nurses take on various roles during a MCI, one of them is to work as part of field response teams 

where they perform triage and provide treatment to injured patients at the treatment area. Hospital 

nurses also have to adjust their work to different circumstances when MCI cause a surge of patients. 

According to the literature nurses do not consider themselves adequately competent to take on the 

responsibility of a mass casualty response. They do not seem to get enough training, education and 

preparation to respond adequately. 

The literature on mass casualties reveals that in many incidents the training of responders has 

been imperitive. In various emergency response plans in Iceland training is presupposed and a 

government appointed committee has concluded on the need for training nurses and other health care 

workers in responding to accidents and mass casualties. It has not been explored whether those 

emergency response plans are carried out, if nurses in Iceland receive training for such 

circumstances, and what the elements of such training or frequency are. Icelandic research on these 

matters have not explored nurses specifically regarding their knowledge or competence. The goal of 

this thesis is to set the scene for a descriptive study on nurses self-assessment of their competence in 

mass casualty response, their knowledge, training and skills. The intention is to offer all nurses, who 

belong to field response teams in Iceland, to participate in the study. The estimated number of 

participants is between 180-200. They will be asked to complete an Icelandic questionnaire based on 

the Emergency Preparedness Information Questionnaire (EPIQ). Data will be analyzed with 

descriptive statistics and the research questions will be answered using frequency distribution, means 

and correlation tests. 
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1 Inngangur  
Hópslys af ýmsu tagi, þar með talin hryðjuverk og náttúruhamfarir, verða nánast daglega víðs vegar í 

heiminum og fer mikið fyrir slíkum fregnum í fjölmiðlum. Við slíka atburði eykst álag á 

heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðisstofnanir en markmið viðbragða þeirra miðast við að bjarga sem 

flestum. Ójafnvægið milli fjölda slasaðra og takmarkaðra úrræða björgunarliðs, kallar á þessi auknu 

viðbrögð (Mehta, 2006; Smith, 2012). Hópslys getur orðið til dæmis vegna samgönguslysa, svo sem 

bílslysa, flugslysa og lestarslysa; jarðskjálfta, mengunar, geislunar, sprenginga eða skotárása. 

Algengast er að slíkir atburðir verði án viðvörunar og reynir þá á almenna og sértæka 

heilbrigðisþjónustu en þar gegna hjúkrunarfræðingar veigamiklu hlutverki (Lynn, 2016). 

Mikilvægi þjálfunar hjúkrunarfræðinga verður seint ofmetið. Heimildir benda til þess að við 

hópslysaútköll eða aðrar hörmungar geti fyrri þjálfun haft áhrif á vilja heilbrigðisstarfsmanns til að 

bregðast við og hvort hann mæti í útkall (Burke o.fl., 2010). Mikilvægt er að standa vel að kennslu og 

þjálfun hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum á Íslandi, en í dag er óljóst hvort og hvernig þjálfun 

hjúkrunarfræðingar fá, sem koma við sögu í hópslysaviðbrögðum á Íslandi. Ekki eru til opinberar tölur 

eða rannsóknir á tíðni og árangri slíkrar þjálfunar. Staða þekkingar hjúkrunarfræðinga á 

hópslysaviðbrögðum er einnig ókunn enda hefur ekki verið ráðist í stórar rannsóknir á þessu málefni 

hérlendis. Nauðsynlegt er að komast að því hver hæfni hjúkrunarfræðinga í viðfangsefninu er til að 

hægt sé að setja fram gagnreyndar klínískar leiðbeiningar um fræðslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbrögðum, sem geta nýst greiningarsveitum og öðrum viðbragðsaðilum hópslysa á Íslandi. 

Þetta verkefni er rannsóknaráætlun fyrir rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga á Íslandi í 

hópslysaviðbrögðum. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hæfni hjúkrunarfræðinga í íslenska 

heilbrigðiskerfinu og kanna hvernig þjálfun þeirra er háttað. 





  

15 

1.1 Mikilvægi rannsóknar 
Tíðni hópslysa hefur aukist síðustu áratugi og helstu ástæður þessarar aukningar má meðal annars 

rekja til sviptinga í veðri og slysa af völdum veðurofsa, sem hafa fjórfaldast síðustu tvo áratugi, og 

þéttingu byggðar sem virðist stuðla að fjölgun hópslysa (Guha-Sapir, Hoyois og Below, e.d.; Smith, 

2012). Síðustu ár hafa einnig sterkir jarðskjálftar, flóð, fellibylir, flóðbylgjur, smitsjúkdómar og 

hryðjuverk valdið mannskaða og slasað fjölmarga (Guha-Sapir, Hoyois og Below, e.d.).  

Á Íslandi hafa orðið hópslys og hamfarir sem tekið hafa sinn toll. Nærtæk dæmi eru snjóflóðin á 

Flateyri og Súðavík á tíunda áratug síðustu aldar og þá hafa orðið eldgos, jarðskjálftar, eldsvoðar og 

rútuslys víðs vegar um landið síðastliðin ár (Ágúst Gunnar Gylfason, 2008).  

Þann 1. nóvember 2017 bjuggu 346.750 manns á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.) og tæplega 7 

milljónir erlendra ferðamanna fóru um Keflavíkurflugvöll árið 2016, en af þeim eru um 1,77 milljónir 

taldir hafa ferðast um Ísland. Þar að auki komu 114 skemmtiferðaskip á árinu 2016 til Reykjavíkur með 

99 þúsund farþega (Faxaflóahafnir, e.d., Ferðamálastofa, e.d., Isavia, e.d.). Samkvæmt spám var gert 

ráð fyrir 8.75 milljónum farþega um Keflavíkurflugvöll árið 2017 og 128 þúsund farþegum um hafnir í 

Reykjavík (Faxaflóahafnir, e.d., Isavia, e.d.). Þá hefur verið í umræðunni að ferðamenn sem ferðast til 

Íslands geri sér ekki grein fyrir þeim hættum sem steðjað geta að í náttúru og vegakerfi landsins og 

ýmsir atburðir því tengdu urðu til þess að í mars 2016 samþykkti ríkisstjórnin tillögur Stjórnstöðvar 

ferðamála Äaðkallandi aðgerðir á árinu 2016 til að bæta öryggi ferðamanna og um leið almennings í 

landinu³ (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Árið 2011 var gefin út skýrsla um 

áhættuskoðun almannavarna á Íslandi. Þar kemur til að mynda fram að hættan á hópslysi í umferðinni 

á vegum Íslands sé mikil og þörf sé á úrlausn strax (Guðrún Jóhannesdóttir, 2011, bls.76). Ætla má að 

með vaxandi fólksfjölda og ferðamennsku felist aukin hætta á hópslysum af völdum samgangna og 

náttúru Íslands. 

 

1.2 Gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 
Í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum þann 11. september 2001 hafa hópslysaviðbrögð 

fengið aukna athygli og viðbúnaður sjúkrahúsa telst vera eðlileg og nauðsynleg krafa (Babar og 

Rinker, 2006). Hópslysaviðbúnaður felst í alhliða hæfni þ.e. færni, þekkingu og athöfnum sem þarf til 

að bregðast við og búa sig undir væntanlegar eða mögulegar ógnir af ýmsum toga (Slepski, 2005). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að stuðla að þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og efla 

heilbrigðiskerfið í heild sinni sökum aðstöðu sinnar þar sem hjúkrunarfræðingar hafa talsverða yfirsýn 

yfir úrræði heilbrigðiskerfisins, þurfa oft í störfum sínum að samhæfa aðila heilbrigðiskerfisins og eru 

tengiliðir sjúklinga við ýmis úrræði (Allen, 2007; Sigríður Zoega, 2007). Hjúkrunarfræðingar eru 

málsvarar skjólstæðinga sinna og bera faglega og lagalega ábyrgð á að viðhalda þjálfun sinni og 

starfsgetu (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur hjúkrunarfræðinga nr. 512/2013, Siðareglur 

hjúkrunarfræðinga, e.d.; Sigríður Zoega, 2007). Á neyðartímum er mikil þörf á hjúkrunarfræðingum þar 

sem hæfni þeirra til að bera kennsl á og mæta fljótt og áreiðanlega þörfum sjúklinga hefur jákvæð áhrif 

á líkamlega, andlega og félagslega velferð sjúklinga (Fung, Lai, og Loke, 2008; WHO og ICN, 2009). 
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Hlutverk hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum eru mismunandi og byggja á bakgrunni og reynslu 

hjúkrunarfræðinganna, starfsstöð og ábyrgð innan heilbrigðiskerfisins og samfélagsins. Hlutverkin geta 

falið í sér að virkja hópslysaáætlun þegar hópslys hefur átt sér stað eða er yfirvofandi, að bregðast við 

útkalli á vettvang, að starfa á annarri starfsstöð en venjulega, að meðhöndla þolendur eða leysa af 

aðra hjúkrunarfræðinga sem upphaflega brugðust við atburðinum (INCMCE, 2003). 

Hjúkrunarfræðingar í hópslysum eru því ýmist fyrstu viðbragðsaðilar, meðferðaraðilar eða stjórnendur 

en þeir stýra gjarnan forgangsflokkun, miðla upplýsingum af ýmsu tagi og veita áfallahjálp þegar við á 

(Veenema og Toke, 2007). 

 

1.3 Viðbrögð við hópslysum 
Flestir viðbragðsaðilar víðs vegar um veröldina starfa eftir fyrirfram ákveðnu skipulagi í hópslysum. 

Venjan er að lögreglan beri ábyrgð á öryggi (e.security) og aðgangi að vettvangi, slökkvilið beri ábyrgð 

á velferð (e.safety) starfsfólks á vettvangi og sjúkralið beri ábyrgð á umönnun sjúklinga. Tryggja þarf 

vettvang áður en björgun hefst til að varna því að viðbragðsaðilar verði fyrir skaða og fjölgi því 

sjúklingum á vettvangi enn frekar (Nesbitt, 2015). Þegar vettvangur hefur verið tryggður er 

eftirlifendum hópslysa iðulega safnað saman á söfnunarsvæði slasaðra. Söfnunarsvæði slasaðra 

getur verið fyrirfram ákveðinn staður, líkt og í Flugslysaáætlun Keflavíkurflugvallar (2016) eða í skýli 

eða tjaldi í nágrenni slysavettvangs (Íris Marelsdóttir, 2017). Svæðinu er síðan skipt upp í nokkur innri 

svæði: Móttöku- eða greiningarsvæði, þar sem fram fer áverkamat; rautt, gult og grænt 

meðferðarsvæði, eftir alvarleika áverka þolenda; og brottfararsvæði. Einnig þarf þar að vera sérstakur 

staður fyrir birgðir og búnað nauðsynlegan starfsemi söfnunarsvæðis. Mannafli á söfnunarsvæðinu fer 

eftir umfangi slyss en gera þarf ráð fyrir að minnsta kosti átta manns, þar sem sjö þeirra eru 

heilbrigðisstarfsmenn (Íris Marelsdóttir, 2017).  Sjúklingar eru fluttir þaðan á sjúkrahús í grenndinni eða 

á sérhæfð sjúkrahús, en áfangastaður þeirra ræðst af ástandi þeirra og aðstöðu 

heilbrigðisstofnananna. Lík eru flutt á söfnunarsvæði látinna og bíða þar rannsakenda, sem leitast við 

að bera kennsl á látna einstaklinga (Íris Marelsdóttir, 2017; Nesbitt, 2015). 

Við hópslys, hamfarir eða önnur samfélagsleg áföll á Íslandi eru aðgerðir viðbragðsaðila 

samræmdar og unnið samkvæmt ákveðnu skipulagi á öllum stjórnstigum. Almannavarnir ríkisins 

leggja áherslu á fjóra meginþætti verkþáttaskipurits en þeir eru: Stjórnun (S), áætlun (Á), bjargir (B) og 

framkvæmd (F) eða SÁBF-kerfið. Stjórnun felur í sér stjórnun á neyðartímum, með áætlun er átt við 

áætlanagerð við neyðarstjórnun, með björgum (e. resources) er átt við til dæmis mannafla, búnað og 

tæki, og framkvæmd felur í sér framkvæmdir aðgerða og samskipti við slysstað (Íris Marelsdóttir, 

2017). Störf hjúkrunarfræðinga, sem viðbragðsaðilar hópslysa á Íslandi, heyra undir framkvæmdaþátt 

SÁBF-kerfisins. Þegar hópslys verður í ákveðnu umdæmi landsins og dagleg neyðarþjónusta 

héraðsins þarf utanaðkomandi bjargir til að ráða við aðstæður þá er lýst yfir almannavarnaástandi (Íris 

Marelsdóttir, 2017; Ríkislögreglustjóri, 2010). Viðbragðsaðilar starfa þá eftir þessu verkþáttaskipuriti og 

lögð er áhersla á að þeir tileinki sér þennan hugsunarhátt og verklag (mynd 1).  
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Mynd 1. SÁBF verkþáttaskipurit Almannavarna ríkisins. Byggt á Kennsluriti í vettvangsstjórn 
(Ríkislögreglustjóri, 2010)  

 

Þegar hjúkrunarfræðingar á Íslandi teljast með fyrstu viðbragðsaðilum er átt við meðlimi svokallaðra 

greiningarsveita eða viðbragðssveita. Verði hópslys í ákveðnu umdæmi landsins sendir 

heilbrigðisstofnunin í því umdæmi starfsfólk sitt á vettvang og nefnist slíkt teymi greiningarsveit (Íris 

Marelsdóttir, 2017). Landspítali hefur breytt heiti greiningarsveitar Landspítala og kallast hún nú 

viðbragðssveit og hefur víðtækari ábyrgð og hlutverk en almennar greiningarsveitir landsins. Hlutverk 

hennar er nú tvíþætt: Að vera meðal fyrstu viðbragðsaðila í hópslysum í umdæmi 

höfuðborgarsvæðisins en sveitin tekur einnig þátt í viðbrögðum við atburðum utan svæðisins og veitir 

þannig öðrum greiningarsveitum og viðbragðsaðilum stuðning og ráðgjöf. Síðarnefnda hlutverkið er 

einkum mikilvægt í ljósi niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu síðastliðinn áratug þar sem bjargir á 

landsbyggðinni hafa verið takmarkaðar vegna fjárskorts (Landspítali, 2017).  

Greiningarsveitir heyra undir aðhlynningarstjóra og störf þeirra felast í greiningu og 

forgangsröðun (bráðaflokkun og áverkamat), meðferð og uppsetningu á söfnunarsvæði slasaðra og 

óslasaðra. Aðhlynningarstjóri getur verið einn aðili greiningarsveitar sem er tilnefndur til stjórnunar eða 

aðili sem hefur sérþekkingu á úrræðum heilbrigðis- og sjúkraflutningakerfisins, gjarnan 
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hjúkrunarfræðingur, læknir eða annar sérþjálfaður aðili, til dæmis fulltrúi björgunarsveitar 

(Flugslysaáætlun Keflavíkurflugvallar, 2016; Íris Marelsdóttir, 2017). Aðhlynningarstjóri og 

greiningarsveitir starfa á framkvæmdastigi verkþáttaskipuritsins. Aðhlynningarstjóri er einn fjögurra 

verkþáttastjóra í SÁBF-kerfi almannavarna en hlutverk hans er að stýra og samhæfa sjúkrahjálp á 

vettvangi (Íris Marelsdóttir, 2017). Umráðasvæði aðhlynningarstjóra er söfnunarsvæði slasaðra en 

hjúkrunarfræðingar greiningarsveita og viðbragðssveitar Landspítala veita einnig þolendum meðferð á 

þeirri starfsstöð þar til hægt er að flytja þá á sjúkrastofnanir. Í greiningarsveitum eru læknar, 

hjúkrunarfræðingar og sjúkraflutningamenn (Íris Marelsdóttir, 2017). Helsta hlutverk hjúkrunarfræðinga 

greiningarsveita, auk meðhöndlunar þolenda, er að forgangsflokka þolendur til flutnings á sjúkrahús 

eftir fyrirfram ákveðnu forgangsflokkunarkerfi: Bráðaflokkun á vettvangi og áverkamati á 

söfnunarsvæði slasaðra (e. secondary triage/revised trauma score).  

 

1.3.1 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í greiningarsveitum 
Eitt helsta viðfangsefni hjúkrunarfræðinga í greiningarsveitum er forgangsflokkun og meðferð þolenda. 

Mikilvægt er að meta þarfir sjúklinga með skipulögðum hætti svo að þeir minnst slösuðu hindri ekki að 

þeir sem eru með alvarlegri áverka fái viðeigandi meðhöndlun. Huga þarf að því að tíma og auðlindum 

sé ekki sóað í þá sjúklinga sem hefðu ekki möguleika á bata þrátt fyrir ítarlega og yfirgripsmikla 

meðferð. Ferlið sem stuðlar að slíkri flokkun sjúklinga eftir forgangi kallast forgangsflokkun. Til eru 

mörg slík kerfi en þau grundvallast yfirleitt á lífeðlisfræðilegum þáttum (Nesbitt, 2015). Helsta markmið 

forgangsflokkunar í hópslysum er að komast að því hvaða úrræði, bjargir og íhlutanir þarf til að 

meðhöndla sjúklinga á árangursríkan og skilvirkan hátt þannig að líkurnar á lifun séu sem mestar. 

Framkvæma þarf forgangsflokkun þolenda á nákvæman og skilvirkan hátt til að sem flestir þolendur 

hafi gagn af með tilliti til aðstæðna (Frykberg, 2002). Ýmis forgangsflokkunarkerfi eru notuð víða um 

heim svo sem START, JUMPSTART, CareFlight og Bráðabarnastikan (Lee, 2010; Lerner o.fl., 2011). 

Frá árinu 2008 hefur flokkun sjúklinga á slysavettvangi á Íslandi verið eftir svokölluðu SMART-TAG 

kerfi (Brynjólfur Mogensen, 2008; Íris Marelsdóttir, 2017). SMART-TAG kerfið er útfærsla sem 

samræmist START forgangsflokkunarkerfinu en START er skammstöfun sem stendur fyrir ³simple 

triage and rapid treatment´ (Brownlee, 2014; Summerlin, 2011). SMART-TAG kerfið er notað í að 

minnsta kosti átta fylkjum Bandaríkjanna, víða í Bretlandi, Svíþjóð, Hollandi og af kanadíska og breska 

hernum (Brownlee, 2014). Þegar forgangsflokkunarkerfið var tekið til notkunar á Íslandi var því ætlað 

að auðvelda bráðaflokkun slasaðra og veikra sjúklinga og bæta samskipti og upplýsingamiðlun milli 

viðbragðsaðila, heilbrigðisstofanana og Samhæfingarstöðvar varðandi fjölda þolenda og þarfir þeirra. 

Áætlað var að bráðaflokkunarkerfið yrði notað í daglegum störfum viðbragðsaðilanna sem það þyrftu 

að nota svo sem lögreglu, sjúkraflutningamanna og björgunarsveita (Brynjólfur Mogensen, 2008). 

Samkvæmt skýrslu starfshóps á vegum Innanríkisráðuneytis Íslands (2003) getur þurft að 

forgangsraða sjúklingum fyrir flutning þegar þeir eru fleiri en einn. Við hópslys er sjúklingum yfirleitt 

skipt í flokka eftir ástandi og forgangsflokkunin er framkvæmd í tveimur áföngum: Bráðaflokkun og 

áverkamat. Í slíku kerfi eru sjúklingar metnir til forgangs af vettvangi eftir upplýsingum á SMART-TAG 

forgangsflokkunarspjöldum þar sem skráðar eru lágmarksupplýsingar um sjúklingana. Sjúklingarnir eru 
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þannig merktir rauðir, gulir eða grænir á spjaldinu, sem telst vera sjúkraskrá sjúklings á vettvangi og 

söfnunarsvæði slasaðra. Á spjaldinu er einnig raðnúmer sem er auðkenni sjúklingsins þar til hann er 

innritaður á sjúkrahús. Hægt er að skrá á þessi spjöld áverkamat sem tekur við af bráðaflokkun á 

vettvangi og fer fram á áðurnefndu söfnunarsvæði slasaðra (Íris Marelsdóttir, 2017). Við bráðaflokkun 

er aðeins gert ráð fyrir tveimur inngripum: Opnun öndunarvegar og stöðvun lífsógnandi blæðinga. Ef 

slasaður einstaklingur andar ekki við bráðaflokkun er öndunarvegur opnaður, en andi hann eftir þetta 

inngrip flokkast viðkomandi sem rauður. Andi hann ekki við opnun öndunarvegar þá telst hann látinn. 

Læknir þarf þó að staðfesta andlát áður en viðkomandi er fluttur á söfnunarsvæði látinna (Íris 

Marelsdóttir, 2017). Að lokinni bráðaflokkun eiga sjúklingar að vera fluttir í forgangsröð (fyrst rauðir, 

svo gulir og loks grænir) á söfnunarsvæði slasaðra og áverkamat fer fram við flutning sjúklinga, á 

söfnunarsvæði slasaðra eða við komu þeirra á sjúkrahús. Áverkamat er framkvæmt af reynslumeira 

heilbrigðisstarfsfólki þar sem skoðun sjúklinga er flóknari en við bráðaflokkun. Læknar, 

hjúkrunarfræðingar og bráðatæknar eru færir um að gera áverkamat og mælst er til þess að það sé 

framkvæmt í teymisvinnu tveggja eða fleiri aðila til að spara tíma (Innanríkisráðuneyti Íslands, 2003; 

Íris Marelsdóttir, 2017). Áfram eru notuð spjöldin sem fest voru á hvern sjúkling við bráðaflokkun. 

Áverkamat krefst þó ítarlegri skoðunar á sjúklingi en bráðaflokkun og niðurstaða áverkamatsins getur 

breytt fyrra mati á sjúklingi úr bráðaflokkun (Íris Marelsdóttir, 2017). Við áverkamat er lögð áhersla á 

mat á meðvitund með aðstoð Glasgow Coma Scale (GCS), slagbilsblóðþrýstingsmælinga og mat á 

öndunartíðni. Auk þess er gert ráð fyrir líkamsskoðun, þar sem áverkar eru staðsettir og færðir inn á 

mynd á áverkamatsspjaldinu, og hnitmiðaðri skráningu sjúkrasögu. (Íris Marelsdóttir, 2017).  

Forgangsflokkun er lifandi ferli þar sem ástand slasaðra einstaklinga getur versnað því lengur sem 

meðferð tefst (Dean og Nair, 2014; Smith, 2012). Alvarleiki einkenna sjúklinga í upphafi og tegund 

áverka hefur bein áhrif á það hversu hratt þeim versnar (Dean og Nair, 2014). Nauðsynlegt er að 

endurtaka forgangsflokkun og raða sjúklingum upp á nýtt með reglulegu millibili. Skoðunin sem 

flokkunin krefst þarf því að vera einföld, hraðvirk, áreiðanleg og auðveld í endurtekningu (Smith, 

2012). Hjúkrunarfræðingar þurfa síðan að hafa áframhaldandi eftirlit með sjúklingnum að lokinni 

forgangsflokkun og framkvæma ýmsar íhlutanir til að bæta afdrif sjúklingsins tímabundið fram að 

flutningi (Purtill o.fl., 2008). Í hópslysum er það á ábyrgð hjúkrunarfræðinga og viðbragðsaðila að 

þekkja einkenni og hafa eftirlit með sjúkingum með mögulegan heilaskaða. Hafa þarf eftirlit með og 

skrá lífsmörk þeirra, stigun á Glasgow Coma Scale og stöðu sjáaldra eins oft og mögulegt er (Mauritz 

o.fl., 2009). Hafa þarf í huga að áverkar á hrygg og mænu eru líklegir eftir háorkuslys svo sem flugslys 

en algengustu áverkarnir í Asiana flugslysinu í San Francisco, þar sem hópslysaviðbrögð og afdrif 

þolenda voru rannsökuð ítarlega, voru einmitt hryggáverkar, eða hjá 13 sjúklingum og af þeim voru 

beinbrot í brjósthrygg algengust (Champion o.fl., 2016). Hjúkrunarfræðingar geta auk þess þurft að sjá 

um ýmis önnur verkefni á vettvangi svo sem meðhöndlun ofkældra sjúklinga, sárameðferð, 

sýkingarvarnir og skráningu (Olchin og Krutz, 2012). Ofkæling er algeng hjá slösuðum sjúklingum af 

ýmsum ástæðum svo sem vegna tafa á sjúkraflutningi, umhverfisaðstæðna og blæðinga sem leiða til 

minnkaðs blóðflæðis sem breytir getu líkamans til að stjórna líkamshita (Mabry og McManus, 2008). 

Forvarnir gegn hitatapi ætti að hefja um leið og viðbragðsaðilar mæta á vettvang og viðhalda 

kjarnlíkamshita sjúklinga í að minnsta kosti 35°c eða hærri (Mabry og McManus, 2008; Wang, o.fl., 
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2005). Þá þurfa hjúkrunarfræðingar að íhuga hvernig huga skuli að skráningu en skráning er 

gríðarlega mikilvæg í hópslysum þar sem hún tryggir skilvirkni og samskipti, kemur í veg fyrir 

endurteknar íhlutanir, eykur öryggi sjúklinga og sparar tíma (Olchin og Krutz, 2012). 

 

1.3.2 Þjálfun greiningarsveita 
Tilgangur viðbragðsáætlana er að koma skipulagi á aðgerðir viðbragðsaðila, samhæfa þá og minnka 

þannig álagið. Mikilvægt er að allir þekki sitt hlutverk innan slíkrar áætlunar (Howard og Wiseman, 

2001; Mehta, 2006; Smith, 2012). Samkvæmt lögum um almannavarnir nr. 82/2008 er ríkisvaldinu 

skylt að gera viðbragðsáætlanir og skulu ráðuneyti, sveitarfélög og stofnanir á vegum þeirra, í 

samstarfi við ríkislögreglustjóra, kanna áfallaþol íslensks samfélags, skipuleggja fyrirhuguð viðbrögð 

og aðgerðir sem koma fram í viðbragðsáætlun. Á Íslandi er viðbragðsáætlunum skipt í: Landsáætlanir, 

sem fjalla um samhæfðar aðgerðir á landinu öllu; umdæmisáætlanir, sem fjalla um skilgreinda atburði í 

ákveðnu umdæmi svo sem hópslys eða óveður; og séráætlanir, sem fjalla um skilgreinda atburði á 

ákveðnum stað, svo sem flugslysaáætlun fyrir Keflavíkurflugvöll (Íris Marelsdóttir, 2017). 

Viðbragðsáætlun skal, samkvæmt 15. grein laga um almannavarnir nr.82/2008, fjalla meðal annars 

um viðbúnað viðbragðsaðila með tilliti til hverjir teljast til þeirra, þjálfun þeirra og útbúnað. Á Íslandi 

fjalla lög um almannavarnir einnig um æfingar viðbragðsaðila en samkvæmt 17. grein laga um 

almannavarnir nr. 82/2008 skulu staðfestar viðbragðsáætlanir ráðuneyta, undirstofnana þeirra og 

sveitarfélaga sendar ríkislögreglustjóra og að því loknu skal æfa þær og kveðið er á um að 

viðbragðsaðilar taki þátt í slíkum æfingum. Markmið æfinga fyrir hópslys eru að meta getu 

viðbragðsaðila til að framfylgja áætlunum, að þjálfa starfsfólk í hlutverkum sínum og ábyrgðum í 

hópslysum, að meta kunnáttu og hæfni í hópslysum og að bera kennsl á það sem betur má fara 

varðandi ofangreinda þætti. Þannig er gert ráð fyrir að úrbætur verði gerðar á því sem hnökrar eru á 

(Burke o.fl., 2010). Þá fjallar 21. grein laga um almannavarnir um þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og 

annarra aðila þar sem allir eru skyldugir til að taka þátt í námskeiðum og æfingum í þágu 

almannavarna hafi þeir verið kvaddir til slíkra starfa (Lög um almannavarnir nr.82/2008). 

Samkvæmt skýrslu starfshóps á vegum Innanríkisráðuneytis Íslands, um skipulag vegna slysa frá 

árinu 2003, er sameiginleg þjálfun viðbragðsaðila svo sem lækna, hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraflutningamanna og björgunarsveita talin fýsileg en þá þegar var komin góð reynsla af slíkri 

þjálfun í flugslysaæfingum. Sérstaklega er fjallað um greiningarsveitir og nauðsyn þess að þjálfun 

þeirra sé tryggð og ekki síst í samvinnu við aðra viðbragðsaðila. Gerð er krafa um að meðlimir 

greiningarsveita hafi að minnsta kosti hlotið Älágmarksþjálfun í meðhöndlun slasaðra³ 

(Innanríkisráðuneyti Íslands, 2003 bls.17).  

Ljóst er að íslensk lög eru í gildi um þjálfun heilbrigðisstarfsfólks, en ekki kemur skýrt fram hvers 

konar þjálfun er átt við, með hvaða hætti hún á að vera eða hversu oft hún á að fara fram. Í skýrslu 

starfshóps á vegum Innanríkisráðuneytis, frá árinu 2003 var mælt með námskeiðinu ATLS (Advanced 

Trauma Life Support) fyrir lækna og bent á að hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðadeildum þyrftu 

sambærilega þjálfun. Bent var á að þar að auki þyrftu aðilar sem fara á slysavettvang að fá þjálfun við 

hæfi og mælst til að kennsla fyrir viðbragðsaðila hópslysa væri samræmd (Innanríkisráðuneytið, 2003).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á hópslysaviðbúnaði hjúkrunarfræðinga. Fræðilegur bakgrunnur 

viðfangsefnisins samanstendur af rannsóknum sem byggja á hinum ýmsu rannsóknaraðferðum af 

eigindlegum og megindlegum toga svo sem tilraunarannsóknum (e. randomized controlled trials, 

RCT), rannsóknum með hálftilraunasniði (e. quasi-experiments), lýsandi rannsóknum (e. descriptive 

studies) og tilfellarannsóknum (e. case studies). Þá er einnig stuðst hér við leiðbeiningar og 

hæfniviðmið sem gefin hafa verið út af viðurkenndum alþjóðlegum samtökum. Erfitt er að réttlæta 

tvíblindar tilraunarannsóknir í hópslysaviðbrögðum og því liggja nánast engar slíkar rannsóknir fyrir. 

Margar rannsóknir eru gerðar með hermiþjálfun og hermuðum aðstæðum (e. simulation studies) eða í 

kjölfar hópslysa þar sem málin eru skoðuð eftir atburði og viðbrögð við þeim með svokölluðum 

tilfellarannsóknum.  

Í rannsóknaráætlun þessari var heimilda leitað í gagnasöfnunum Pubmed, Proquest, Science 

Direct og Google Scholar og í heimildalistum þeirra greina sem komu í ljós. Leitarorðin sem notuð 

voru: Mass casualty, disaster, nursing, self-assessment, competency, emergency preparedness. Við 

lesefnisleitina voru notaðar takmarkanir til að einblína á rannsóknir sem snúa að hæfni 

hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum. Takmarkanirnar voru þær að höfundur hefði aðgang að 

heimildum, efni útgefinna greina væru á ensku eða íslensku, að greinarnar hefðu birst á síðastliðnum 

15 árum, að um megindlega, eigindlega eða tilfellarannsókn væri að ræða og að megináherslan væri 

hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum. Þýði örfárra rannsókna innihéldu annað 

heilbrigðisstarfsfólk auk hjúkrunarfræðinga en voru samt sem áður hafðar með. Að auki er notast við 

niðurstöður einnar nýlegrar kerfisbundinnar fræðilegrar úttektar.  

 

2.1 Hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum 
Sífellt líklegra er talið að hjúkrunarfræðingar um heim allan þurfi að kljást við áhrif hópslysa og 

hamfara og standa frammi fyrir því að þurfa að hjúkra fórnarlömbum slíkra atburða (Arbon o.fl., 2006). 

Í ljósi þessa hafa spurningar vaknað um menntun, sérfræðiþekkingu og reynslu hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbúnaði (Chapman og Arbon, 2008). Þrátt fyrir að mikilvægi hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbrögðum sé ljóst, benda rannsóknir til þess að hjúkrunarfræðinga skorti menntun og færni 

í viðbúnaði vegna hópslysa (Baack og Alfred, 2013; Bistaraki, Waddington og Galanis, 2011; Nash, 

2017) og hafi ekki nægilegan aðgang að fræðslu til að mæta hæfnikröfum á þessu sviði (Baack og 

Alfred, 2013, Considine og Mitchell, 2009; Duong, 2009; Nash, 2017).  

Vaxandi samstaða er um mikilvægi þess að tryggja hjúkrunarfræðingum lágmarksþekkingu og 

færni til að þeir geti tekist á við þær áskoranir sem mæta þeim við hópslys (Barroso, 2016; Hsu o.fl., 

2006; Markenson, DiMaggio og Redlener, 2005). Hins vegar er ekki samstaða um hvers konar 

hæfniviðmið skal setja um efnið eða hvernig á að samræma það námsefni hjúkrunar (Barroso, 2016). 

Hjúkrunarfræðingar skipa fjölmennasta hóp fagmenntaðra heilbrigðisstarfsmanna sem bregðast við 

hópslysum. Sérfræðiþekking hjúkrunarfræðinga, sem felur meðal annars í sér skjótt mat á ástandi 
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sjúklinga og framkvæmd íhlutana, er ómetanleg á slíkum neyðartímum. Þó hefur núverandi menntun 

og verklag ekki haft það í forgangi að undirbúa hjúkrunarfræðinga nægilega vel til að bregðast við 

hópslysum (Chan o.fl., 2010). Við hópslys og ringulreiðina sem skapast við slíka atburði getur reynst 

erfitt fyrir hjúkrunarfræðinga að starfa í umhverfi þar sem ábyrgð þeirra og skyldur eru óskýrar (Whitty 

og Burnett, 2009). Því hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga 

(ICN) þróað hæfniviðmið fyrir hamfarahjúkrun (e. framework of disaster nursing competencies) í þeim 

tilgangi að draga fram hlutverk hjúkrunarfræðinga í hamförum (Olchin og Krutz, 2012). Við hamfarir og 

hópslys þurfa hjúkrunarfræðingar að vera hæfir í fjölmörgum þáttum sem falla undir fjögur svið 

viðlagahringrásarinnar (e. disaster management cycle): Forvarnir eða mótvægisaðgerðir (e. 

mitigation), viðbúnað (e. preparedness), viðbrögð (e. response) og endurreisn (e. reconstruction) 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; WHO og ICN, 2009). Innan þessara 

sviða þurfa hjúkrunarfræðingar að vera hæfir í áhættuminnkandi aðgerðum, forvörnum sjúkdóma og 

heilsueflingu, stefnumótun og skipulagningu, að þekkja siðfræðilegt og lagalegt umhverfi og þekkja 

ábyrgð sína. Viðbúnaður felur í sér undirbúning fyrir viðbrögð, til dæmis gerð viðbragðsáætlana, kaup 

á búnaði og þjálfun viðbragðsaðila (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; 

WHO og ICN, 2009). Hæfni hjúkrunarfræðinga þarf að ná yfir samskipti og upplýsingamiðlun, menntun 

og viðbúnað, umönnun samfélags, umönnun einstaklinga og fjölskyldna, sálfélagslega umönnun, 

umönnun varnarlausra skjólstæðingahópa og endurhæfingu einstaklinga, fjölskyldna og samfélaga til 

lengri tíma (WHO og ICN, 2009).  

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (ICN) hvetur til þess að hæfniviðmið fyrir hamfarahjúkrun séu sett 

fram og til umfjöllunar innan hvers lands í heiminum fyrir sig þar sem þau geta verið staðfærð og 

endurspeglað þarfir þjóðanna og þær kröfur sem gerðar eru til hjúkrunarfræðinga þeirra (WHO og ICN, 

2009). Þá hvetur ráðið einnig til þess að hæfniviðmiðin séu endurskoðuð reglulega. Við lesefnisleit fyrir 

þetta verkefni var ekki að sjá að mikið hefði farið fyrir slíkri umræðu á Íslandi á vegum 

Heilbrigðisráðuneytis, Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eða Almannavarna. Á Landspítala voru hins 

vegar sett hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga í viðbragðssveit á haustmánuðum 2017. Þau eru: Áhugi 

á stöfum sveitarinnar og þátttaka í þjálfun og fræðslu henni tengd, að hafa setið 

viðbragðssveitarnámskeið á síðastliðnum þremur árum, hæfni í forgangsröðun, að hafa sótt ILS 

(Intermediate life support) námskeið, tveggja ára starfsreynsla á slysa- og bráðamóttöku, yfir 50% starf 

og góð líkamleg og andleg heilsa (Anna Guðný Einarsdóttir, munnleg heimild, tölvupóstur 9. desember 

2017).  

Alþjóðleg samtök hjúkrunarfræðinga sem standa fyrir menntun í hópslysaviðbrögðum (e. The 

International Nursing Coalition for Mass Casualty Education, INCMCE) voru stofnuð til að tryggja 

hæfni hjúkrunarfræðinga til að bregðast við hópslysum. Samtökin leitast við að aðstoða við þróun 

stefnumála sem tengjast hópslysaviðbrögðum og reyna að hafa áhrif á þau í gegnum hjúkrun, 

menntun, rannsóknir og lög og reglugerðir. Samkvæmt samtökunum ættu allir hjúkrunarfræðingar að 

hafa lágmarksþekkingu og færni í hópslysaviðbrögðum; svo sem að gera sér grein fyrir hættu á 

hópslysum, koma auga á þegar slíkar aðstæður myndast, kunna að nota búnað og tryggja eigið 

öryggi, hafa færni í að veita þolendum umönnun, þekkja eigin takmarkanir og hlutverk sitt í 

viðbragðsáætlunum og vita hvar eigi að leita upplýsinga og bjarga. Samkvæmt INCMCE ættu allir 
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hjúkrunarfræðingar hvort sem þeir eru nýliðar eða sérfræðingar, samkvæmt skilgreiningu Benner 

(2001), að búa yfir grunnþekkingu og færni til að bregðast á viðeigandi hátt við hópslysum. 

Hjúkrunarfræðingar ættu við útskrift úr háskólanámi að búa yfir nægri þekkingu og færni til að sýna 

fram á hæfni í slíkum viðbrögðum og INCMCE leggja til að slík færni ætti að fá aukið vægi í 

hjúkrunarnáminu. Þá ættu hjúkrunarfræðingar að fá aukna og sérhæfðari þekkingu og færni í 

hópslysaviðbrögðum á sínum starfsstöðvum að loknu námi þar sem lögð er áhersla á þeirra hlutverk 

samkvæmt þeirri starfsstöð. Samtökin hafa gefið út hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbrögðum. Viðmiðunum er skipt í nokkur svið, fyrst það sem ætti að leggja áherslu á í 

hjúkrunarnámi, sem eru þættir eins og gagnrýnin hugsun (e. critical thinking), mat (e. assessment), 

tæknileg færni (e. technical skills) og samskipti (e. communication). Næst eru það viðmið fyrir 

grunnþekkingu hjúkrunarfræðinga varðandi hópslysafræði en samkvæmt samtökunum ættu allir 

hjúkrunarfræðingar að hafa grunnþekkingu á: Heilsueflingu (e. health promotion), áhættuminnkandi 

aðgerðum (e. risk reduction), forvörnum sjúkdóma (e. disease prevention), heilbrigðiskerfum og 

stefnum (e. health care systems and policy), meðhöndlun veikinda og sjúkdóma (e. illness and 

disease management), upplýsingatækni í heilbrigðiskerfum (e. information and health care 

technologies), siðfræði (e. ethics) og mannlegum fjölbreytileika (e. human diversity).  Þessir þættir eru 

síðan ítarlega útskýrðir í hæfniviðmiðunum og væri því mögulega hægt að nota sem mælanleg 

markmið menntunar og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum.  

Samkvæmt félagi bandarískra hjúkrunarfræðinga (the American Nurses Association (ANA)) eiga 

hjúkrunarfræðingar að nota faglega hæfni sína til leiðbeiningar í umönnun sjúklinga í samræmi við 

takmörkuð úrræði og erfiðar aðstæður (ANA, 2008). Þrátt fyrir að heimildir séu til um forvarnir og 

viðbúnað frá hjúkrunarfræðilegu sjónarmiði veita hæfniviðmið WHO og ICN (2009) og ANA (2008) ekki 

raunverulegar leiðbeiningar um íhlutanir sem hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér sem fyrstu 

viðbragðsaðilar á vettvangi hópslysa (Olchin og Krutz, 2012). Óskýrar kröfur og væntingar samfara 

lítilli eða engri þjálfun standa í vegi fyrir að hjúkrunarfræðingar séu hæfir til að sinna hlutverki sínu í 

hópslysaviðbrögðum á áhrifaríkan hátt (Olchin og Krutz, 2012). Samkvæmt rannsóknum á þessu sviði 

hafa hjúkrunarfræðingar lítið sjálfstraust í hópslysaviðbrögðum og meta gjarnan hæfni sína 

takmarkaða (Baack og Alfred, 2013; Corrigan og Samrasinghe, 2012; Duong, 2009; Fung, Loke og 

Lai, 2008; Hodge, Miller og Skaggs, 2017; Ibrahim, 2014; Khalaileh, Bond og Alasad, 2011; Nilson 

o.fl., 2016; Thobaity o.fl., 2015; Tzeng o.fl., 2016). 
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2.1.1 Mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum 
Vísbendingar eru um að auka þurfi hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum. Labrague o.fl. 

(2017) gerðu kerfisbundna fræðilega samantekt sem hafði þann tilgang að kanna gagnreyndar 

heimildir sem mæla hópslysaviðbúnað hjúkrunarfræðinga. Meirihluti rannsóknanna voru frá  

Bandaríkjunum en aðrar voru frá Ástralíu, Asíu og Evrópu. Fjöldi þátttakenda í rannsóknunum voru á 

bilinu 164 til 2627. Í flestum rannsóknunum notuðu rannsakendur spurningalista sem þeir sniðu sjálfir 

en í öðrum voru notuð ýmis mælitæki svo sem Disaster Preparedness Evaluation Tool (DPET), 

Emergency Preparedness Information Questionnaire (EPIQ), Disaster Preparedness Questionnaire, 

Personal Preparation Survey og Nurse Professional Competence scale. Allar 17 rannsóknirnar í 

samantektinni benda til þess að hjúkrunarfræðingar eru ekki nægilega vel undirbúnir fyrir hópslys. 

Niðurstöður samantektarinnar leiddu einnig í ljós að ýmsir þættir auka hópslysaviðbúnað 

hjúkrunarfræðinga, svo sem: Aldur, menntun, hópslysaþjálfun, fyrri reynsla af hópslysaviðbrögðum, 

reynsla af störfum á bráðamóttöku og þekking á hópslysaáætlun vinnustaðar. Sambærilegar 

niðurstöður er að finna í öðrum rannsóknum sem fundust við lesefnisleit þessa verkefnis. Tafla 1 sýnir 

yfirlit yfir rannsóknir á hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum. 

Rannsóknir sýna að hjúkrunarfræðingar telja sig ekki nægilega hæfa eða finna ekki til sjálfstrausts 

varðandi hæfni sína til að bregðast við hópslysum (Baack og Alfred, 2013; Corrigan og Samrasinghe, 

2012; Duong, 2009; Fung, o.fl., 2008; Ibrahim, 2014; Jacobson o.fl., 2010; Khalaileh o.fl., 2011; Tzeng 

o.fl., 2016). Taflla 2 sýnir bakgrunnsþætti sem tengjast hæfni hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbrögðum. Þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa trú á eigin getu og telja sig hæfa til að takast á 

við hópslysaviðbrögð eru líklegri til að hafa reynslu af hópslysum (Baack og Alfred, 2013). 

Reynslumeiri hjúkrunarfræðingar eru líklegri til að meta sig hæfa til að takast á við hópslysaviðbrögð 

(Hodge o.fl., 2017; Íris Kristjánsdóttir, 2016; Khalaileh o.fl., 2011; Nilson o.fl., 2016; Park og Kim, 

2017; Thobaity o.fl., 2015; Tzeng o.fl., 2016). Aðrir þættir sem tengjast hærra sjálfsmati 

hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum eru að hafa tekið þátt í þjálfun og námskeiðum á borð við 

hópslysaæfingar, Basic Trauma Life Support og/eða European Paediatric Life Support (Íris 

Kristjánsdóttir, 2016; Thobaity o.fl., 2015; Tzeng og fl., 2016), að hafa reynslu af störfum eða að starfa 

á bráðamóttöku (Hodge o.fl., 2017; Park og Kim, 2017; Nilson o.fl., 2016), reynsla af næturvaktastarfi 

(Nilson o.fl., 2016), hærri lífaldur (Hodge o.fl., 2017; Park og Kim, 2017; Nilson o.fl., 2016), aukin 

menntun eða viðbótarnám (Íris Kristjánsdóttir, 2016; Nilson o.fl., 2016; Thobaity o.fl., 2015), hvatning, 

áhugi og sjálfsstjórn (Baack og Alfred; 2013; Nilson o.fl., 2016), hærri laun (Park og Kim, 2017) og 

karlkyn (Nilson o.fl., 2016).  

Nokkrir rannsakendur hafa að auki kannað þekkingu hjúkrunarfræðinga á hópslysaáætlun (Duong, 

2009; Fung, o.fl., 2008; Khalaileh o.fl., 2011) þar sem fram hefur komið að þrátt fyrir að margir 

hjúkrunarfræðinganna viti af hópslysaáætlun vinnustaðar síns (Duong, 2009; Fung, o.fl., 2008) hafa 

fáir lesið eða skilið hvernig hún yrði útfærð á starfsstöð þeirra (Duong, 2009; Khalaileh o.fl., 2011) Í 

rannsókn Duong (2009) í Ástralíu vissu 87% þátttakenda hvar hópslysaáætlun var staðsett en 42% 

þátttakenda höfðu ekki lesið hana. Í rannsókn Khalaileh (2011 í Jórdaníu vissu hins vegar minna en  
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Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknir á hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum 

Heimild - Land Tilgangur Aðferð Þátttakendur Niðurstöður 

Baack og Alfred, 
2013. 
Bandaríkin 

Að meta viðbúnað 
hjúkrunarfræðinga fyrir 
hópslysaviðbrögð 

Lýsandi fylgni- 
rannsókn (e. 
descriptive, 
correlational 
design) 
 

620 
hjúkrunarfræðingar í 
dreifbýli (e.rural) 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að flestir hjúkrunar-
fræðinganna fundu ekki til sjálfsöryggis varðandi 
hæfni til að bregðast við hópslysum. Þeir hjúkrun-
arfræðingar sem höfðu trú á eigin getu voru lík-
legri til að hafa reynslu af hópslysum.  
Hvatning og sjálfsstjórn höfðu spágildi um 
upplifaða hæfni til að takast á við hópslys og vilja 
til að takast á við áhættuna sem því fylgir. 

Considine og 
Mitchell, 2009. 
Ástralía 

Að kanna skilning bráða-
hjúkrunarfræðinga á efna-, 
geisla-, og mengunar-
slysum, viðbúnað þeim 
tengdum og þætti sem hafa 
áhrif á getu þeirra til að 
bregðast við þeim. 

Lýsandi 
rannsóknarsnið 
(e. exploratory 
descriptive 
design) 

64 
hjúkrunarfræðingar af 
bráðamóttöku í 
þéttbýli 

Meirihluti þátttakenda voru tilbúnir til að bregðast 
við efna-, geisla- og mengunarslysum. 
Jákvætt samband var milli vilja til að taka þátt og 
framhaldsnáms í bráðahjúkrun. Viljinn minnkaði ef 
um var að ræða slys með óþekktum efnum. 
Einn þriðji þátttakenda lýsti takmörkunum á því að 
nota verndandi búnað (e. personal protection 
equipment). Fáir þátttakendur höfðu reynslu af 
efna-, geisla- eða mengunarslysum en 70,3% 
þátttakenda höfðu fengið þjálfun á þessu sviði. 
Marktækur munur var á vilja til að taka þátt og 
magns þjálfunar 

Corrigan og 
Samrasinghe, 
2012. 
Ástralía 

Að komast að því hver 
grunnþekking, viðbúnaður 
og vilji til að bregðast við 
hópslysum væri meðal 
starfsfólks sjúkrahúss til 
að grundvalla innleiðingu 
leiðbeininga á landsvísu. 

Lýsandi rannsókn 140 
heilbrigðisstarfsmenn 
 

Tæp 60% þátttakenda höfðu hlotið fræðslu í hóp-
slysaviðbrögðum, tæp 40% höfðu tekið þátt í hóp-
slysaæfingu og tæp 13% höfðu tekið þátt í raun-
verulegu hópslysaviðbragði. Meðalskor þekkingar 
á hópslysaviðbúnaði var lágt (3,57 af 10 möguleg-
um). Meirihluti þátttakenda mat sig ekki nógu 
undirbúna fyrir hópslys en lýstu þó yfir vilja til að 
taka þátt í viðbrögðum. Rannsakendur ályktuðu að 
hjúkrunarfræðingar væru ekki nægilega undirbúnir 
fyrir hópslysaviðbrögð vegna skorts á menntun, 
æfingum og reynslu af hópslysum. 
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Tafla 1. Frh. 

Heimild - Land Tilgangur Aðferð Þátttakendur Niðurstöður 

Dóra Björnsdóttir, 
2015. 
Ísland 

Að kanna og lýsa hvernig 
íslenskir 
hjúkrunarfræðingar meta 
hæfni sína 

Lýsandi 
þversniðsathugun 

76 hjúkrunar-
fræðingar á bráða-
móttöku Landspítala 

Munur var á því hvernig hjúkrunarfræðingarnir 
mátu hæfni sína og var hann marktækur á milli 
starfsaldurshópa. 
Hæfni hjúkrunarfræðinga óx mest á milli 5-10 ára 
starfsaldurs en náði eftir það jafnvægi og fór í 
sumum tilfellum dalandi. 

Duong, 2009. 
Ástralía 

Að kanna þekkingu og 
skilning á 
hópslysaviðbrögðum 
meðal hjúkrunarfræðinga í 
Suður-Ástralíu. 

Blönduð aðferð, 
lýsandi og 
exploratory 
research. 
 

152 
hjúkrunarfræðingar 

Bráðahjúkrunarfræðingar í Suður-Ástralíu upplifa 
sig með ónæga hæfni til hópslysaviðbragða. 
87% þátttakenda vissu hvar hópslysaáætlun var 
staðsett en 42% þátttakenda höfðu ekki lesið hana. 
37% þátttakenda lýstu því að hafa tekið þátt í 
hópslysaviðbrögðum eða höfðu lent í hópslysi. 
Nærri helmingur þátttakenda (45%) sögðust hafa 
lítið sjálfstraust varðandi eigin hæfni í árvekni (e. 
awareness).  
32% töldu bráðamóttöku sína vera tilbúna til að 
takast á við hópslys en 10% höfðu ekki trú á að 
bráðamóttakan væri í stakk búin til að taka á móti 
og meðhöndla þolendur hópslysa.  
95% þátttakenda töldu hópslysafræðslu mikilvæga 
eða mjög mikilvæga. 39% þátttakenda höfðu aldrei 
hlotið þjálfun í hópslysaviðbrögðum. 

Fung, o.fl., 2008. 
Hong Kong 

Að kanna þekkingu og 
hópslysaviðbúnað 
hjúkrunarfræðinga 

Lýsandi rannsókn 164 
hjúkrunarfræðingar 

Svarhlutfallið var 94% og helstu niðurstöður voru 
þær að meirihluti hjúkrunarfræðinganna, eða 
tæplega 85% vissu af hópslysaáætlun vinnustaðar 
síns.  
Flestir hjúkrunarfræðinganna (97%) töldu sig ekki 
nægilega undirbúna fyrir hópslysaviðbrögð.  
Rannsakendur drógu þær ályktanir að þörf væri 
fyrir hópslysaþjálfun í grunnnámi hjúkrunar-
fræðinga. 
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Heimild - Land Tilgangur Aðferð Þátttakendur Niðurstöður 

Hodge o.fl., 2017. 
Bandaríkin 

Að kanna sjálfsmat 
hjúkrunarfræðinga á 
hópslysaviðbúnaði 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn sem 
hluti af þarfa-
greiningu í 
íhlutunarrann-
sókn 

307 
hjúkrunarfræðingar 

Tæplega 32% svarenda höfðu minna en 5 ára starfsaldur. 
Stór hluti hjúkrunarfræðinga þekkti ekki helstu þætti 
hópslysaviðbúnaðar sem spurt var um.  
Aldur og reynsla höfðu áhrif á mat þeirra.  
Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku voru líklegri til að 
þekkja til hópslysaviðbragða en aðrir hjúkrunarfræðingar 
á stofnuninni. 
Meirihluti þátttakenda hafði aldrei tekið þátt í hópslysa-
viðbrögðum. 

Hulda Ringsted, 
2012. 
Ísland 

Að kanna viðhorf 
hjúkrunarfræðinga og 
lækna á Sjúkrahúsinu á 
Akureyri til viðbragðs-
getu stofnunarinnar í 
hópslysum og sjálfsmat 
þeirra á starfshlutverki 
sínu og viðhorfum til 
teymisvinnu, þjálfunar 
og hæfni fyrir hópslysa-
viðbrögð. 

Lýsandi 
blönduð 
rannsóknar-
aðferð. 
Spurningalisti 
sem hannaður 
var af rann-
sakanda og 
rýnihópaviðtöl. 

235 læknar og 
hjúkrunarfræðingar 

Hjúkrunarfræðingar og læknar Sjúkrahússins á Akureyri 
hafa litla reynslu af störfum í hópslysum og æfingar eru 
fátíðar.  
Að mati starfsfólks eru starfshlutverk óskýr, þjálfa þarf 
betur hlutverk stjórnenda en hæfni í daglegum störfum 
nýtist í hópslysum.  
Þátttakendur töldu þörf á reglulegum æfingum í 
hópslysaviðbrögðum. 

Ibrahim, 2014. 
Sádí-Arabía 

Að kanna viðhorf, 
verklag og þekkingu 
hjúkrunarfræðinga í 
Sádí-Arabíu á 
hópslysaviðbúnaði. 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

252 
hjúkrunarfræðingar 

Þátttakendur mátu þekkingu sína á hópslysaviðbrögðum 
lágt eða 21,2 stig af 47 þar sem staðalfrávik var ± 6,0. Þeir 
mátu þekkingu sína á verklagi í hópslysaviðbrögðum undir 
meðallagi að meðaltali. Rannsóknin leiddi í ljós skort á 
þekkingu hjúkrunarfræðinga á hópslysaviðbrögðum. 
Hjúkrunarfræðingarnir sýndu helst fram á þekkingu á 
skyndihjálp og forgangsflokkun. Færri þátttakendur sýndu 
hnitmiðaðri og sérhæfðari þekkingu líkt og á tilteknum 
mótefnum og þess háttar.  
Rannsóknin leiddi í ljós þörf á frekari fræðslu og þjálfun í 
hópslysaviðbrögðum.  
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Íris 
Kristjánsdóttir, 
2016. 
Ísland 

Að skoða hvernig 
hjúkrunarfræðingar 
á landsbyggðinni, 
sem sinna 
bráðveikum 
sjúklingum, meta 
eigin hæfni. 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

54 
hjúkrunarfræðingar á 
bráðamóttökum á 
landsbyggðinni 

Hjúkrunarfræðingar með minni en 5 ára starfsaldur mátu hæfni 
sína lægsta í öllum flokkunum.  
Hjúkrunarfræðingar með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu 
hæfni sína hæsta í flestum flokkum.  
Hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun 
mátu sig marktækt hærra í heildarhæfni en hjúkrunarfræðingar 
með B.Sc. próf. Einnig mátu hjúkrunarfræðingar sem höfðu 
lokið Basic Trauma Life Support og/eða European Paediatric 
Life Support námskeiðum, sig marktækt hærra í heildarhæfni 
miðað við þá sem ekki höfðu lokið þeim námskeiðum.  
Ekki var marktækur munur á heildarhæfni hjúkrunarfræðinga 
sem höfðu lokið Immediate Life Support og Advanced Life 
Support námskeiðum miðað við þá sem ekki höfðu farið á þau 
námskeið. 

Jacobson o.fl., 
2010. 
Bandaríkin 

Að kanna sjálfsmat 
hjúkrunarfræðinga 
á viðbúnaði fyrir 
hryðjuverk. 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

941 
hjúkrunarfræðingur 
 

Meirihluti þátttakenda skýrði frá takmarkaðri þjálfun í viðbrögð-
um við lífefnavopnaárásum (e. bioterrorism). Minna en 10% 
svarenda treystu á eigin hæfni til að greina og meðhöndla kvilla 
af völdum slíkra árása og tæplega 70% höfðu áhuga á frekari 
þjálfun á þessu sviði. 

Khalaileh o.fl., 
2011. 
Jórdanía 

Að meta upplifun 
hjúkrunarfræðinga í 
Jórdaníu á 
þekkingu þeirra, 
færni og viðbúnaði 
fyrir hópslys. 

Lýsandi 
þversniðs-
athugun 

474 hjúkrunar-
fræðingar 

Tveir þriðju (65%) þátttakenda lýstu hópslysaviðbúnaði sínum 
sem lélegum, 18% sögðu hann í meðallagi, 12% töldu hann 
góðan og 5% mjög góðan.  
31% þátttakenda hafði hlotið kennslu í hópslysafræðum í grunn-
námi, 8% hjúkrunarfræðinga hafði hlotið slíka kennslu í fram-
haldsnámi, 31% í hópslysaæfingum og 22% á námskeiðum.  
11% þátttakenda höfðu tekið þátt í raunverulegum hópslysa-
viðbrögðum.  
Meirihluti þátttakenda vildu læra meira um hlutverk sitt í hóp-
slysum. Reynslumeiri hjúkrunarfræðingar töldu sig hafa meiri 
þekkingu og færni í hópslysaviðbúnaði samanborið við reynslu-
minni hjúkrunarfræðinga. Minna en helmingur þátttakenda, 42%, 
vissu af hópslysaáætlun vinnustaðar síns en 58% þátttakenda 
þekktu ekki hópslysaáætlunina. Af þeim sem þekktu áætlunina 
voru 80% þeirra óvissir um hvernig hún yrði útfærð á vinnustað. 
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Heimild - Land Tilgangur Aðferð Þátttakendur Niðurstöður 

Nilson o.fl., 2016. 
Svíþjóð 

Að lýsa og bera 
saman sjálfsmat 
hjúkrunarnema og 
hjúkrunarfræðinga 
með reynslu á 
hæfni í hópslysa-
viðbrögðum og að 
kanna möguleg 
sambönd milli 
sjálfsmats og 
bakgrunns 
þátttakenda. 

Lýsandi 
rannsókn 

569 hjúkrunar-
nemar og 227 
hjúkrunarfræðingar 

Marktækur munur var á hjúkrunarnemum eftir því hvar þeir voru í 
námi. Hjúkrunarfræðingar með reynslu lýstu meiri hæfni í hópslysa-
viðbrögðum. Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á bráðamóttökum 
lýstu marktækt meiri hæfni í hópslysaviðbrögðum en hjúkrunar-
fræðingar í öðrum geirum heilbrigðiskerfisins.  
Jákvætt samband var á milli næturvaktavinnu og að starfa við 
bráðahjúkrun og hærra sjálfsmati í hópslysaviðbrögðum. Lengd 
starfsreynslu hafði ekki marktæk áhrif á sjálfsmat hjúkrunar-
fræðinganna með reynslu.  
Bakgrunnsþættir hjúkrunarnema sem sýndu fylgni við sjálfsmat 
þeirra voru karlkyn, að búa einn, hjúkrunarmiðað nám á fyrri skóla-
stigum, fyrri reynsla af störfum í heilbrigðiskerfinu með námi og 
áhugi á störfum við bráðaheilbrigðisþjónustu.  
Bakgrunnsþættir hjúkrunarfræðinga með reynslu sem sýndu fylgni 
við sjálfsmat voru: Hærri aldur, að vera í sambandi, framhaldsnám, 
næturvaktavinna, starf á bráðamóttöku og notkun hugmyndafræði 
hópslysa. 

Park og Kim, 
2017.  
Kórea 

Að bera kennsl á 
þætti sem hafa áhrif 
á grunnhæfni 
bráðahjúkrunar-
fræðinga í 
hópslysa-
viðbrögðum. 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

231 
hjúkrunarfræðingur 

Reynsla af hópslysaviðbrögðum og þekking á þeim höfðu mest 
marktæk áhrif á grunnhæfni í hópslysaviðbrögðum. Marktækur 
munur var á hæfni hjúkrunarfræðinga eftir stöðu, þar sem hærra 
settir hjúkrunarfræðingar sýndu fram á meiri hæfni en lægra settir 
og milli launaflokka þar sem hjúkrunarfræðingar í hærri launaflokki 
sýndu meiri hæfni (p = 0.002). Breyturnar sem helst höfðu jákvæða 
fylgni við grunnhæfni í hópslysaviðbrögðum voru aldur, starfs-
reynsla og reynsla af störfum á bráðamóttöku (p < 0.001). 

Thobaity o.fl., 
2015. 
Sádí- Arabía 

Að kanna þekkingu 
og færni 
hjúkrunarfræðinga í 
Sádí-Arabíu 

Lýsandi 
rannsókn 

396 
hjúkrunarfræðingar 

Hjúkrunarfræðingarnir höfðu miðlungs þekkingu á hópslysa-
viðbúnaði. Hjúkrunarfræðingar á hersjúkrahúsum hafa búa yfir 
meiri þekkingu en þeir sem starfa á ríkisspítölum. Meirihlutinn, 
rúmlega 70%, öðlaðist hæfni með þátttöku í hópslysaæfingum en 
rúmlega 37% hjúkrunarfræðinganna höfðu sótt kúrsa um efnið í 
framhaldsnámi. Þátttakendur mátu þekkingu sína fremur komna úr 
framhaldsnámi en úr grunnnámi hjúkrunar. 26% þátttakenda höfðu 
reynslu af hópslysum og tengdu þekkingu sína reynslu. 
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Heimild - Land Tilgangur Aðferð Þátttakendur Niðurstöður 

Tzeng o.fl., 2016. 
Taiwan 

Að greina mat 
hjúkrunarfræðinga 
á sjúkrahúsum á 
viðbúnaði fyrir 
hópslysaviðbrögð 
og þá þætti sem 
höfðu áhrif á að 
þeir mættu til starfa 
utan sjúkrahúss-
umhverfis. 
 

Þversniðs-
rannsókn 
(e.cross-
sectional 
research 
design) 

311 hjúkrunar-
fræðingar 

Meirihluti þátttakenda sýndi fram á slakan viðbúnað fyrir 
hópslysaviðbrögð.  
Helstu áhrifaþættir þessa voru þjálfun í hópslysaviðbrögðum, 
reynsla af hópslysaviðbrögðum og reynsla af bráðahjúkrun eða 
gjörgæsluhjúkrun.  
Hjúkrunarfræðingarnir voru tilbúnastir til að bregðast við 
hópslysum utan sjúkrahússins að því er kom að klínískri 
meðhöndlun en minnst færir í smitvörnum (e. self proctection) 
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Tafla 2. Bakgrunnsþættir sem tengjast hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum 

Þáttur Tengsl Heimildir 

Reynsla Hodge o.fl. (2017): Aldur og reynsla höfðu áhrif á á sjálfsmat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni í hóp-
slysaviðbrögðum. 
Íris Kristjánsdóttir (2016): Hjúkrunarfræðingar með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu hæfni sína 
hæsta í flestum flokkum. Hjúkrunarfræðingar með minni en 5 ára starfsaldur mátu hæfni sína lægsta í 
öllum flokkunum. 
Khalaileh o.fl. (2011): Reynslumeiri hjúkrunarfræðingar töldu sig hafa meiri þekkingu og færni í hóp-
slysaviðbúnaði samanborið við reynsluminni hjúkrunarfræðinga. 
Nilson o.fl. (2016): Hjúkrunarfræðingar með reynslu lýstu meiri hæfni í hópslysaviðbrögðum. Lengd 
starfsreynslu hafði ekki marktæk áhrif á sjálfsmat hjúkrunarfræðinganna með reynslu. Reynsla af 
störfum í heilbrigðiskerfinu með námi var einn bakgrunnsþátta hjúkrunarnema sem sýndu fylgni við 
sjálfsmat þeirra í hópslysaviðbrögðum. 
Park og Kim (2017): Reynsla af hópslysaviðbrögðum og þekking á hópslysaviðbrögðum höfðu mest 
marktæk áhrif á grunnhæfni í hópslysaviðbrögðum.  
Thobaity o.fl. (2015): 26% þátttakenda höfðu reynslu af hópslysum og tengdu þekkingu sína reynslu. 
Tzeng o.fl (2016): Helstu áhrifaþættir betri viðbúnaðar í hópslysaviðbrögðum voru þjálfun í hópslysa-
viðbrögðum, reynsla af hópslysaviðbrögðum og reynsla af bráðahjúkrun eða gjörgæsluhjúkrun. 

Hodge o.fl. (2017) 
 
Íris Kristjánsdóttir (2016) 
 
Khalaileh o.fl. (2011) 
 
Nilson o.fl. (2016) 
 
Park og Kim (2017) 
 
Thobaity o.fl. (2015) 
 
Tzeng o.fl. (2016) 

Þjálfun Íris Kristjánsdóttir (2016): Hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun mátu sig mark-
tækt með hærri heildarhæfni en hjúkrunarfræðingar með B.Sc. próf. Hjúkrunarfræðingar sem höfðu 
lokið Basic Trauma Life Support og/eða European Paediatric Life Support námskeiðum, sig marktækt 
hærra í heildarhæfni miðað við hjúkrunarfræðinga sem ekki höfðu lokið þeim námskeiðum. 
Thobaity o.fl. (2015): Meirihlutinn, rúmlega 70%, taldi sig hafa öðlast hæfni með þátttöku í hópslysa-
æfingum 
Tzeng o.fl (2016): Einn helsti áhrifaþáttur betri hópslysaviðbúnaðar var þjálfun í hópslysaviðbrögðum. 

Íris Kristjánsdóttir (2016) 
 
Thobaity o.fl. (2015) 
 
Tzeng og fl. (2016) 

Starfsstöð Hodge o.fl. (2017): Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku voru líklegri til að þekkja til hópslysaviðbragða 
en aðrir hjúkrunarfræðingar á stofnuninni. 
Nilson o.fl. (2016): Jákvætt samband var á milli næturvaktavinnu og starfi á bráðamóttöku við bráða-
hjúkrun og hærra sjálfsmati í hópslysaviðbúnaði. 
Park og Kim (2017): Reynsla af störfum á bráðamóttöku hafði jákvæða fylgni við grunnhæfni í hóp-
slysaviðbrögðum (p < 0.001). 

Hodge o.fl. (2017) 
 
Park og Kim (2017) 
 
Nilson o.fl. (2016) 
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Tafla 2. Frh. 

Þáttur Tengsl Heimildir 

Aldur Hodge o.fl. (2017): Aldur hafði áhrif á mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum. 
Nilson o.fl. (2016): Hærri aldur hjúkrunarfræðinga með reynslu sýndi fylgni við betra sjálfsmat þeirra á 
eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum.  
Park og Kim (2017): Hærri aldur hafði jákvæða fylgni við grunnhæfni í hópslysaviðbrögðum 

Hodge o.fl. (2017). 
 
Nilson o.fl. (2016) 
 
Park og Kim (2017) 

Menntun Íris Kristjánsdóttir (2016): Hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun mátu sig 
marktækt með hærri heildarhæfni en hjúkrunarfræðingar með B.Sc. próf.  
Nilson o.fl. (2016): Bakgrunnsþættir hjúkrunarnema sem sýndu fylgni við betra sjálfsmat þeirra í 
hópslysaviðbrögðum voru meðal annarra hjúkrunarmiðað nám á fyrri skólastigum. 
Thobaity o.fl. (2015): Rúmlega 37% hjúkrunarfræðinganna höfðu sótt kúrsa um efnið í framhaldsnámi 
og þátttakendur mátu þekkingu sína fremur komna úr framhaldsnámi en úr grunnnámi hjúkrunar. 
 

Íris Kristjánsdóttir (2016) 
 
Nilson o.fl. (2016) 
 
Thobaity o.fl. (2015) 

Hvatning og 
áhugi 

Baack og Alfred (2013): Hvatning hafði spágildi um upplifaða hæfni til að takast á við hópslys og vilja til 
að takast á við áhættuna sem því fylgir. 
Nilson o.fl. (2016): Áhugi á störfum við bráðaheilbrigðisþjónustu var einn bakgrunnsþátta 
hjúkrunarnema sem sýndu fylgni við sjálfsmat þeirra í hópslysaviðbrögðum.  

Baack og Alfred (2013) 
 
Nilson o.fl. (2016) 

Sjálfsstjórn Baack og Alfred (2013): Sjálfsstjórn hafði spágildi um upplifaða hæfni til að takast á við hópslys og vilja 
til að takast á við áhættuna sem því fylgir. 
 

Baack og Alfred, 2013 

Laun Park og Kim (2017): Marktækur munur var á hæfni hjúkrunarfræðinga eftir launaflokki, þar sem 
hjúkrunarfræðingar í hærri launaflokki sýndu meiri hæfni (p = 0.002) 
 

Park og Kim (2017) 

Kyn Nilson o.fl. (2016): Bakgrunnsþættir hjúkrunarnema sem sýndu fylgni við sjálfsmat þeirra á eigin hæfni 
í hópslysaviðbrögðum voru meðal annarra karlkyn. 
 

Nilson o.fl. (2016) 

Hjúskapar-
staða 
 

Nilson o.fl. (2016): Bakgrunnsþættir hjúkrunarfræðinga með reynslu sem sýndu fylgni við sjálfsmat 
þeirra voru meðal annarra að vera í sambandi. Þessu var hins vegar öfugt farið meðal hjúkrunarnema 
þar sem það að búa einn sýndi fylgni við aukið sjálfsmat í hópslysaviðbrögðum. 

Nilson o.fl. (2016) 
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helmingur þátttakenda, af hópslysaáætlun vinnustaðar síns og 58% þátttakenda þekktu ekki 

hópslysaáætlunina. Af þeim sem þekktu áætlunina voru 80% þeirra óvissir um hvernig hún yrði útfærð 

á vinnustaðnum. Þetta er áhugavert þar sem slíkar viðbragðsáætlanir koma skipulagi á starfsemi 

viðbragðsaðila, samhæfa aðgerðir þeirra og til þess að viðbragð gangi vel fyrir sig er nauðsynlegt að 

allir þekki hlutverk sitt innan slíkrar áætlunar (Howard og Wiseman, 2001; Mehta, 2006; Smith, 2012). 

Mikilvægt er að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í hópslysaviðbrögðum til að auka hópslysaviðbúnað 

(Barroso, 2016; Burke o.fl., 2010; Hsu o.fl., 2006; Innanríkisráðuneytið, 2003; Markenson, o.fl., 2005; 

WHO og ICN, 2009). Rannsóknir sýna að hjúkrunarfræðingar telja þjálfun og fræðslu í 

hópslysaviðbrögðum mikilvæga (Duong, 2009; Fung o.fl., 2008), hafa áhuga á að öðlast aukna hæfni 

og óska eftir aukinni þjálfun (Fung o.fl., 2009; Hulda Ringsted, 2012; Jacobson o.fl., 2010; Khalaileh 

o.fl., 2011; Thobaity o.fl., 2015). Þá hefur þjálfun og fræðsla áhrif á vilja hjúkrunarfræðinga til að taka 

þátt í hópslysaviðbrögðum. Rannsókn Considine og Mitchell (2009) leiddi í ljós að meirihluti þátt- 

takenda voru tilbúnir til að bregðast við efna-, geisla- og mengunarslysum. Marktækur munur var á 

vilja til að taka þátt eftir því hversu mikla þjálfun þátttakendur höfðu hlotið í slíkum viðbrögðum. 

Jákvætt samband var milli vilja til að taka þátt og framhaldsnáms í bráðahjúkrun. Viljinn minnkaði þó ef 

um var að ræða slys með óþekktum efnum. Einn þriðji þátttakenda lýsti takmörkunum á því að nota 

verndandi búnað (e. personal protection equipment) og fáir þátttakendur höfðu reynslu af efna-, geisla- 

eða mengunarslysum en rúmlega 70% þátttakenda höfðu fengið þjálfun á þessu sviði. Rannsókn 

Corrigan og Samrasinghe (2012) leiddi einnig í ljós að meirihluti þátttakenda eða tæp 60% höfðu hlotið 

fræðslu í hópslysaviðbrögðum, tæp 40% höfðu tekið þátt í hópslysaæfingu og tæp 13% höfðu tekið 

þátt í raunverulegu hópslysaviðbragði. Meirihluti þátttakenda mat sig þó ekki nógu vel undirbúna fyrir 

hópslys og meðalskor þekkingar á hópslysaviðbúnaði var lágt (3,57 stig af 10 mögulegum). 

Dóra Björnsdóttir (2015) og Íris Kristjánsdóttir (2016) rannsökuðu hvernig hjúkrunarfræðingar sem 

sinna bráðatilvikum mátu hæfni sína og í ljós kom að starfsaldur hafði marktæk áhrif á mat 

hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni. Rannsókn Dóru leiddi í ljós að hæfni hjúkrunarfræðinga óx mest á 

milli 5-10 ára starfsaldurs en náði eftir það jafnvægi og fór í sumum tilfellum dalandi. Í rannsókn Írisar 

mátu hjúkrunarfræðingar með minni en 5 ára starfsaldur hæfni sína lægsta í öllum flokkunum en 

hjúkrunarfræðingar með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu hæfni sína hæsta í flestum flokkum. 

Rannsókn Írisar benti einnig til þess að hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið viðbótarnámi í hjúkrun 

mátu sig marktækt hærra í heildarhæfni en hjúkrunarfræðingar með B.Sc. próf. Einnig mátu 

hjúkrunarfræðingar sem höfðu lokið Basic Trauma Life Support og/eða European Paediatric Life 

Support námskeiðum, sig marktækt hærra í heildarhæfni miðað við þá sem ekki höfðu lokið þeim nám-

skeiðum. Þá hefur Hulda Ringsted (2012) sérstaklega kannað viðhorf hjúkrunarfræðinga og lækna á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri til viðbragðsgetu stofnunarinnar í hópslysum og sjálfsmat þeirra á 

starfshlutverki sínu og viðhorfum til teymisvinnu, þjálfunar og hæfni fyrir hópslysaviðbrögð. Rannsókn 

hennar leiddi í ljós að þátttakendurnir höfðu litla reynslu af störfum í hópslysum og æfingar voru 

fátíðar. Þátttakendum fannst starfshlutverk óskýr, óskuðu eftir aukinni þjálfun í hlutverkum stjórnenda 

en töldu hæfni í daglegum störfum nýtast í hópslysum. Þá töldu þeir þörf á reglulegum æfingum í 

hópslysaviðbrögðum. 
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Erlendir rannsakendur hafa meðal annars kannað reynslu af raunverulegum atburðum og þjálfun 

hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum og hvort þeir þættir tengist hæfni hjúkrunarfræðinga í 

hópslysaviðbrögðum. Í rannsóknum sem kannaðar voru fyrir þetta verkefni kom í ljós að minnihluti 

hjúkrunarfræðinga hefur tekið þátt í raunverulegum hópslysaviðbrögðum eða um 10-37% (Duong, 

2009; Hodge o.fl., 2017; Khalaileh o.fl., 2011; Park og Kim, 2017; Thobaity o.fl., 2015; Tzeng o.fl., 

2016). Þá er áhyggjuefni hversu margir hjúkrunarfræðingar hafa aldrei hlotið þjálfun í 

hópslysaviðbrögðum eða um 39-69% (Duong, 2009; Khalaileh o.fl., 2011; Tzeng o.fl.; 2016). 

Rannsókn Park og Kim (2017) sýndi að reynsla af hópslysaviðbrögðum og þekking á hópslysa-

viðbrögðum höfðu mest marktæk áhrif á grunnhæfni í hópslysaviðbrögðum. Rannsókn Tzeng o.fl. 

(2016) sýndi sömu niðurstöður en hún leiddi í ljós að helstu áhrifaþættir betri viðbúnaðar í 

hópslysaviðbrögðum voru þjálfun í hópslysaviðbrögðum, reynsla af hópslysaviðbrögðum og reynsla af 

bráðahjúkrun eða gjörgæsluhjúkrun.  

Fræðsla og þjálfun hjúkrunarfræðinga er ýmist á vegum menntastofnanna eða sjúkrastofnana. Í 

rannsókn Khalaileh o.fl. (2011) höfðu þátttakendur hlotið kennslu í hópslysaviðbrögðum í grunnnámi, 

8% hjúkrunarfræðinga hafði hlotið slíka kennslu í framhaldsnámi, 31% á hópslysaæfingum og 22% á 

öðrum námskeiðum. Rannsókn Thobaity o.fl. (2015) sýndi að meirihluti þátttakenda, rúmlega 70%, 

öðlaðist hæfni með þátttöku í hópslysaæfingum en rúmlega 37% hjúkrunarfræðinganna höfðu sótt 

kúrsa um efnið í framhaldsnámi. Þátttakendur mátu þekkingu sína fremur komna úr framhaldsnámi en 

úr grunnnámi hjúkrunar. Ennfremur kom fram í rannsókn Nilson o.fl. (2016) að marktækur munur var á 

hæfni hjúkrunarnema í hópslysaviðbrögðum eftir því hvar þeir voru í námi. Niðurstöðurnar benda til 

þess að gæði námsefnis og áherslur menntastofnana séu misjafnar og þörf sé á að samræma kennslu 

í hópslysaviðbrögðum. 

 

2.1.2 Árangur fræðslu og þjálfunar 
Nokkrir rannsóknir hafa verið gerðar á þekkingu og hæfni hjúkrunarfræðinga fyrir og eftir 

fræðsluíhlutanir á sviði hópslysaviðbúnaðar. Tafla 3 sýnir yfirlit yfir íhlutanir til að auka hæfni 

hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum. Chan o.fl. (2010) gerðu rannsókn á 150 

hjúkrunarfræðinemum í Hong Kong sem hafði þann tilgang að kanna árangur námskeiðs sem var 

þróað með því að staðfæra þekkingu til að hvetja nemendur til að afla sér lykilhæfni í 

hópslysaviðbrögðum samkvæmt Alþjóðlegum samtökum hjúkrunarfræðinga (ICN). Námskeiðið stóð 

yfir í 2 vikur og nemum á lokaári grunnnáms hjúkrunar og framhaldsnemum í hjúkrun var boðin 

þátttaka. Námskeiðið byggði á viðmiðum ICN og WHO. Um var að ræða fyrir- og eftirprófun og notast 

var við tvö matstæki: ICN Disaster Nursing Competencies Questionnaire, þar sem hæfniviðmið ICN 

voru sett fram sem fullyrðingar og þátttakendur svöruðu á Likert skala (1-5) hversu sammála þeir væru 

hverri fullyrðingu, og Disaster Nursing Course Evaluation Questionnaire, þar sem þátttakendur lögðu 

mat á námskeiðið. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að sjálfsmat þátttakenda jókst milli fyrri prófunar og 

seinni í hæfni í hópslysaviðbrögðum úr 2.09 í 3.71 (p < 0,001) á Likert skala frá 1 ± 5. Þátttakendur 

bættu árangur sinn í heild miðað við árangur fyrir námskeiðið. Mat þátttakenda á eigin hæfni jókst 

mest á sviðum stefnuþróunar, skipulagningar, menntunar og viðbúnaðar og sálgæslu. Minni mun var 
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að finna á sviðum siðfræðilegra vinnubragða, lagalegra þátta, ábyrgðar og umönnunar varnarlausra 

sjúklingahópa. Að loknu námskeiðinu lýsti meirihluti þátttakenda yfir vilja til að aðstoða í 

hópslysaviðbrögðum og taldi sig hæfan til starfa undir leiðsögn í slíkum aðstæðum. Flestir þátttakenda 

lýstu einnig yfir auknum áhuga á sviði hópslysaviðbragða og á að bæta við sig þekkingu á efninu. 

Jafnvel stuttar íhlutunanir virðist vekja athygli hjúkrunarfræðinga á hópslysaviðbrögðum og að 

minnsta kosti tvær rannsóknir á slíkum íhlutunum í viðbót komu í ljós í lesefnisleit þessa verkefnis. 

Pesiridis o.fl. (2015) þróuðu, innleiddu og mátu námskeið um heilbrigðisþjónustu í hópslysum fyrir 

hjúkrunarfræðinga í Grikklandi. Markmið rannsóknarinnar voru að meta þekkingu og varpa ljósi á 

skoðanir hjúkrunarfræðinga varðandi þátttöku í hópslysaviðbrögðum, þróa og innleiða námskeið í 

hópslysaviðbrögðum fyrir hjúkrunarfræðinga starfandi á sjúkrahúsum, bæta þekkingu, færni og vilja 

hjúkrunarfræðinga til að bregðast við hópslysum og meta árangur námskeiðsins. Þátttakendunum, 207 

hjúkrunarfræðingum, var raðað tilviljanakennt í íhlutunarhóp (N=112) og viðmiðunarhóp (N=95). 

Íhlutunarhópur sat námskeið í einn dag, 8 klukkustundir. Námskeiðið snerist um helstu viðfangsefni 

hjúkrunarfræðinga í hópslysum og ýmsar kennsluaðferðir voru notaðar svo sem dæmisögur (e. case 

studies), vinnustofur (e. workshop), umræður, hlutverkaleikir, sýnikennsla og fyrirlestrar (sem minnst 

fór fyrir). Þekking og vilji hjúkrunarfræðinga til hópslysaviðbragða og áhrif þjálfunarinnar var metin með 

þremur mælingum: Fyrir íhlutun, á meðan á íhlutun stóð, strax eftir þjálfun og 5-6 mánuðum eftir að 

íhlutun lauk. Þátttakendur svöruðu spurningalistum sem innihéldu þætti er vörðuðu bakgrunn 

þátttakenda, rétt eða rangt fullyrðingar varðandi kunnáttu og svarmöguleika á Likert skala 1-7 um 

hversu sammála eða ósammála viðkomandi var fullyrðingum er vörðuðu skoðanir þátttakenda. Sá 

þáttur sem varðaði kunnáttu þátttakenda og var svarað með rétt eða rangt svarmöguleikum var 

notaður til að meta þekkingarstig þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þekkingarstig 

hjúkrunarfræðinganna fyrir námskeiðið var lágt, meðalstigið var 6,43 af 19 mögulegum á forprófinu. 

Þótti sú niðurstaða benda til þess að þjálfun væri ábótavant á þessu sviði. Algengast var að 

hjúkrunarfræðingarnir kynnu ekki skil á varnarbúnaði (e. personal protection equipment), smitvörnum 

(e. decontamination) og skipuritum (e. chain of command). Þátttakendur sem höfðu tekið þátt í 

námskeiðum um hópslysaviðbrögð síðastliðin fimm ár komu marktækt betur út en þeir sem ekki höfðu 

tekið þátt í slíkum námskeiðum (p < 0.001). Íhlutunin bætti þekkingu og sjálfstraust 

hjúkrunarfræðinganna en hafði ekki marktæk áhrif á hegðun það er að segja vilja til að bregðast við 

hópslysi. Marktæk aukning varð á meðalþekkingu bæði í íhlutunar- og viðmiðunarhópi báðum hópum í 

annarri og þriðju mælingu miðað við grunnmælinguna. Breytingar á þekkingu milli íhlutunarhóps og 

samanburðarhóps sem voru tölfræðilega marktækar var viðhaldið þar sem þekking var áfram hærri 

fimm mánuðum eftir íhlutun. Rannsakendur ályktuðu því að íhlutunin hefði borið árangur og þjálfun 

væri æskileg og áhrifarík til að bæta þekkingu hjúkrunarfræðinga á hópslysaviðbrögðum.  

Í Grikklandi komust Bistaraki, Waddington og Galanis (2011) að því að jafnvel enn styttri 

fræðsluíhlutun um hópslysaviðbrögð bæri árangur en þeir gerðu rannsókn á því hvort slík íhlutun 

myndi bæta þekkingu starfsfólks sjúkrahúss á viðbragðsáætlun þess og verkferlum. 
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Tafla 3. Yfirlit yfir íhlutanir til að auka hæfni hjúkrunarfræðinga í hópslysaviðbrögðum 

Heimild - Land Tilgangur Aðferð Íhlutun Niðurstöður 

Bistaraki o.fl., 2011. 
Grikkland 

Að prófa þá tilgátu 
að stutt 
fræðsluíhlutun myndi 
bæta þekkingu 
starfsfólks 
sjúkrahúss á 
viðbragðsáætlun 
þess og verkferlum. 

Hálftilraunasnið 
(e. quasi-
experimental 
design) 
 
N= 91 heilbrigðis-
starfsmaður 

Tilraunahópurinn sótti 5 
klukkustunda námskeið 
um grundvallaratriði 
hópslysaáætlunar og 
stjórnunar. 
 

Íhlutunin leiddi til marktækrar aukningar á þekkingu. 
Strax á eftir íhlutuninni var meðaltalsþekking markækt 
hærri (86, SE 2) en áður (44,5, SE 1,2). Mánuði síðar var 
meðaltalið enn marktækt lægra (77,2, SE 2,3) en þó enn 
hærra en fyrir hana (p 
samanburðarhópi voru með meðaltalið 40 stig 
(staðalfrávik (SE) 2,4) sem var marktækt lægra en hjá 
íhlutunarhópnum eftir íhlutunina (p  
Stutt fræðsluíhlutun gagnast til þess að bæta þekkingu 
starfsfólks á viðbragðsáætlun og verkferlum. 

Chan o.fl., 2010. 
Hong Kong 

Að sýna þróun 
námskeiðs sem 
hvatti nema til að afla 
sér lykilhæfni í 
hópslysaviðbrögðum 

Fyrir og eftir 
prófun (e. A pre- 
post survey 
design) 
 
N= 150 
hjúkrunarnemar 

2 vikna námskeið, sem 
byggði á viðmiðum ICN 
og WHO.  

Allir þátttakendur stóðust matið og prófin með 
meðalskorið 70%. Sjálfsmat jókst milli fyrri prófunar og 
seinni í hæfni í hópslysaviðbrögðum úr 2.09 í 3.71 (p < 
0,001) á Likert skala frá 1 - 5, og með mikilli áhrifastærð 
þar sem Cohen¶s d var hærra en 0.8.  
Meirihluti þátttakenda lýsti yfir vilja til að aðstoða í 
hópslysaviðbrögðum og taldi sig hæfan til starfa undir 
leiðsögn í slíkum aðstæðum. 

Pesiridis o.fl., 2015. 
Grikkland 

Að þróa og meta 
fræðsluefni um 
hjúkrun í hópslysum. 
Þekking og vilji 
hjúkrunarfræðinga til 
hópslysaviðbragða 
og áhrif þjálfunar var 
metin með 
mælingum fyrir, á 
meðan á þjálfun 
stóð, strax eftir 
þjálfun og 5-6 
mánuðum eftir að 
þjálfun lauk 

Tilraunasnið (e. 
randomized 
controlled trial) 
með víxluðum 
endurtekningum 
(e.switching 
Replications 
design) 
 
N = 207 hjúkrunar-
fræðingar 

Fræðsluefni (e. 
educational programme) 
um heilbrigðisþjónustu í 
hópslysum fyrir 
hjúkrunarfræðinga. 
 

Staða þekkingar hjúkrunarfræðinga á hópslysavið-
brögðum mældist lítil fyrir þjálfun. Þótti sú niðurstaða 
benda til þess að þjálfun væri ábótavant á þessu sviði. 
Íhlutunin bætti þekkingu og sjálfstraust hjúkrunar-
fræðinganna en hafði ekki marktæk áhrif á hegðun, það 
er að segja vilja til að bregðast við hópslysi.  
Marktæk aukning varð á meðalþekkingu í báðum 
hópum í 2. og 3. mælingu miðað við fyrstu mælingu. 
Breytingar á þekkingu milli tilraunahóps og 
samanburðarhóps voru marktækar (p < 0,001). 
Breytingunni var viðhaldið þar sem þekking var áfram 
hærri 5 mánuðum eftir íhlutun.  
Rannsakendur ályktuðu því að þjálfun væri æskileg og 
áhrifarík til að bæta þekkingu hjúkrunarfræðinga á 
hópslysaviðbrögðum. 
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Úrtakið samanstóð af 91 heilbrigðisstarfsmanni (hjúkrunarfræðingum, læknum, stjórnendum og 

bráðatæknum, þar af voru 56 í íhlutunarhópi og 35 í samanburðarhópi en um var að ræða 

hálftilraunasnið (e. quasi-experimental design). Íhlutunarhópurinn sat fimm klukkustunda námskeið um 

grundvallaratriði hópslysaáætlunar og stjórnunar. Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur. Íhlutunin 

leiddi til marktækrar aukningar á þekkingu þar sem strax í kjölfar íhlutunarinnar sýndi 

íhlutunarhópurinn marktækt hærri þekkingu að meðaltali en áður. Mánuði síðar var meðaltalið hjá 

tilraunahópnum marktækt lægra en strax eftir íhlutun en þó enn hærra en fyrir hana. Þátttakendur í 

samanburðarhópi voru með marktækt lægra skor að meðaltali en íhlutunarhópurinn eftir íhlutunina 

(p il þess að 

bæta þekkingu starfsfólks á viðbragðsáætlun og verkferlum.  

 

2.2 Íslenskar rannsóknir 
Hérlendis hafa rannsóknir á hópslysum mestmegnis snúið að áfallahjálp (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Lina Svedin, 2004; Fjóla Þórdís Jónsdóttir, 2011) og verið um að ræða eigindlegar 

rannsóknir eða kannanir á upplifun og skoðunum þolenda og viðbragðsaðila (Ásdís Eir Símonardóttir, 

2009; Edda Björk Þórðardóttir, 2016; Íris Böðvarsdóttir og Ask Elklit, 2003). Lítið virðist hafa verið 

rannsakað hvernig staðið er að þjálfun viðbragðsaðila í hópslysum og hamförum á Íslandi eða hver 

árangur slíkrar þjálfunar hefur verið hérlendis. Við leit að slíkri rannsókn fannst aðeins ein slík þar sem 

hjúkrunarfræðingar voru í þýði en það var rannsókn Huldu Ringsted (2012). Hún gerði rannsókn á 

viðhorfum hjúkrunarfræðinga og lækna á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) til viðbragðsgetu 

stofnunarinnar í hópslysum, sjálfsmati þeirra á starfshlutverki sínu og viðhorfum til teymisvinnu, 

þjálfunar og hæfni fyrir hópslysaviðbrögð. Rannsóknarsniðið var lýsandi blönduð aðferð (e. descriptive 

mixed method) með meðalstóru úrtaki hjúkrunarfræðinga og lækna (N=235) sem fékk spurningalista 

en einnig voru tekin viðtöl við rýnihópa. Rannsóknin veitti innsýn í reynslu og viðhorf lækna og 

hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu til hlutverka sinna, hæfni og þjálfunar til að starfa í stórslysum og 

hamförum. Niðurstöður hennar voru þær að hjúkrunarfræðingar og læknar SAk hefðu litla reynslu af 

slíkum störfum, æfingar væru sjaldan og hlutverk þeirra væru ekki skýr við slíkar aðstæður. Hulda 

samdi sjálf spurningalistann sem notaður var og forprófaði hann á Sjúkrahúsinu á Akureyri.  

Tvær rannsóknir voru gerðar á síðastliðnum árum á Íslandi á mati hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum á eigin hæfni. Rannsóknirnar sneru ekki sérstaklega að hópslysaviðbrögðum en hluti 

sjálfsmatsins snýr að greiningarhlutverki, sem er eitt þeirra verkefna sem hjúkrunarfræðingar 

greiningarsveita sinna. Rannsóknirnar eru annars vegar rannsókn Dóru Björnsdóttur (2015) á 76 

hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku Landspítala og hins vegar rannsókn Írisar Kristjánsdóttur á 54 

(N=87) hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum á landsbyggðinni. Tilgangur rannsóknar Dóru var að 

kanna og lýsa hvernig íslenskir hjúkrunarfræðingar meta hæfni sína. Notað var matstækið Nurse 

Competence Scale (NCS) í rannsókninni. Munur var á því hvernig hjúkrunarfræðingarnir mátu hæfni 

sína og var hann marktækur eftir starfsaldri. Hæfni hjúkrunarfræðinga óx mest á milli 5-10 ára 

starfsaldurs en náði eftir það ákveðnu jafnvægi og fór í sumum tilfellum dalandi. Markmið rannsóknar 

Írisar var að skoða hvernig hjúkrunarfræðingar á landsbyggðinni sem vinna með bráðveika sjúklinga 
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meta eigin hæfni. Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og notað var matstækið Nurse 

Competence Scale (NCS) líkt og í rannsókn Dóru. Íris komst að þeirri niðurstöðu að 

hjúkrunarfræðingar sem voru með minni en 5 ára starfsaldur mátu hæfni sína lægsta í öllum 

hæfniflokkunum sem metnir voru en hjúkrunarfræðingar með yfir 20 ára starfsaldur í hjúkrun mátu 

hæfni sína hæsta í flestum flokkum. Í rannsókn Írisar kom í ljós að þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu 

lokið viðbótarnámi í hjúkrun eða sérhæfðum námskeiðum í bráðahjúkrun (Basic Trauma Life Support 

og/eða European Paediatric Life Support) mátu sig marktækt með hærri heildarhæfni miðað við þá 

sem ekki höfðu lokið slíku námi eða námskeiðum. Tæp 41% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu lokið 

viðbótarnámi, tæp 22% höfðu lokið BTLS námskeiði (Basic Trauma Life Support) og tæp 14% höfðu 

lokið EPLS námskeiði (European Paediatric Life Support). Af þessu má draga þá ályktun að slík 

námskeið efli sjálfstraust og mat hjúkrunarfræðinga á eigin hæfni. 

Rannsóknir benda til þess að hjúkrunarfræðingar meti sig ekki nógu hæfa til að takast á við 

hópslys. Rannsakendur á Íslandi hafa ekki sérstaklega skoðað hæfni, þjálfun og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga á hópslysaviðbrögðum. Staða þekkingar er því takmörkuð. Þörf er á að framkvæma 

slíka rannsókn og komast að því hvort þörf sé á úrbótum á kennslu, fræðslu og þjálfun í 

hópslysaviðbrögðum hér á landi. 
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3 Rannsóknarspurningar 
Hópslys og hæfni hjúkrunarfræðinga til að bregðast við hópslysum hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi 

en erlendar rannsóknir benda til þess að hjúkrunarfræðingar meti sig ekki nógu hæfa til þess að takast 

á við slík verkefni. Þjálfun og fræðsla er ekki samræmd og mismunandi virðist vera eftir staðsetningu 

hvort og þá hvernig hún fer fram. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hæfni 

hjúkrunarfræðinga í íslenska heilbrigðiskerfinu og kanna hvernig þjálfun þeirra er háttað. 

. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1. Hvernig meta hjúkrunarfræðingar greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi hæfni sína í 
hópslysaviðbrögðum? 

2. Hver er fylgni einstakra hæfniþátta og heildarhæfni samkvæmt EPIQ spurningalistanum? 

3. Hver er fylgni bakgrunnsbreyta hjúkrunarfræðinga í greiningar- og viðbragðssveitum á 
Íslandi og heildarhæfni samkvæmt EPIQ spurningalistanum? 

4. Hver er tíðni kennslu og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá hjúkrunarfræðingum 
greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi?  

5. Hver er fylgni tíðni kennslu og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá hjúkrunarfræðingum 
greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi og bakgrunnsbreyta? 

6. Hver er fylgni tíðni kennslu og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá hjúkrunarfræðingum 
greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi og heildarhæfni samkvæmt EPIQ 
spurningalistanum?  

7. Hvernig kennslu og þjálfunarform í hópslysaviðbrögðum vilja hjúkrunarfræðingar 
greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi? 

8. Hver er fylgni þess hvernig kennslu og þjálfunarform í hópslysaviðbrögðum þátttakendur 
kjósa helst og bakgrunnsbreyta? 

9. Hver er fylgni þess hvernig kennslu og þjálfunarform í hópslysaviðbrögðum þátttakendur 
kjósa helst og heildarhæfni samkvæmt EPIQ spurningalistanum? 

10. Hver er fylgni þess hvernig kennslu og þjálfunarform í hópslysaviðbrögðum þátttakendur 
kjósa helst og einstakra hæfniþátta samkvæmt EPIQ spurningalistanum? 

11. Hvaða tíðni kennslu og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum vilja hjúkrunarfræðingar greiningar- 
og viðbragðssveita á Íslandi? 

12. Hver er munurinn á tíðni kennslu og þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá 
hjúkrunarfræðingum greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi og þeirrar tíðni sem þeir kjósa 
helst? 
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4 Aðferð 
Rannsóknarsniðið sem notað verður er lýsandi þversniðsrannsókn og notast verður við megindlega 

aðferðafræði við framkvæmd hennar þar sem spurningalisti verður lagður fyrir þátttakendur einu sinni. 

Slíkt rannsóknarsnið hentar tilgangi rannsóknarinnar til að svara rannsóknarspurningunum. Lýsandi 

rannsóknir leitast við að lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum í raunverulegum aðstæðum þeirra 

án þess að hafa áhrif á það sem mælt er og eru því ekki tilraunir. Tilgangur lýsandi rannsókna er að 

fylgjast með, lýsa og skrá sjónarhorn aðstæðna og geta þær verið til grundvallar tilgátu, þróun 

kenninga eða frekari rannsókna. Þær veita mikilvægar upplýsingar um ástand mála í raunverulegum 

aðstæðum en skýra það ekki. Til þess að lýsa viðfangsefninu eru notaðar staðlaðar athuganir eða 

spurningalistar. Þversniðsrannsóknir henta vel til að sýna fram á afstöðu og tengsl fyrirbæra á 

ákveðnum tíma, það er að segja þegar gagnasöfnunin fer fram (Polit og Beck, 2012; Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013).  

Með því að nota lýsandi rannsóknarsnið í þessari rannsókn er hægt að varpa ljósi á hæfni 

hjúkrunarfræðinga í íslenska heilbrigðiskerfinu og kanna hvernig þjálfun þeirra í hópslysaviðbrögðum 

er háttað. Sú vitneskja getur átt þátt í að greina þarfir hjúkrunarfræðinga fyrir kennslu og þjálfun. Í 

kjölfarið er mögulegt að rannsaka með hvaða hætti hægt er að hafa áhrif á þá stöðu og hvers konar 

íhlutun hentar best.  

 

4.1 Þýði og úrtak  
Þýði rannsóknarinnar eru hjúkrunarfræðingar sem sinna bráðatilvikum og slysum í störfum sínum og 

geta þurft að taka þátt í hópslysaviðbrögðum á vettvangi. Slíkir hjúkrunarfræðingar teljast hér á landi til 

viðbragðssveitar Landspítala og greiningarsveita á landsbyggðinni. Árið 2016 voru starfandi 

hjúkrunarfræðingar á Íslandi 3115 talsins, þar af 74% þeirra hjá íslenska ríkinu (Guðbjörg Pálsdóttir, 

Gunnar Helgason og Helga Ólafs, 2017). Samkvæmt Írisi Kristjánsdóttur (2016) voru 

hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á bráðamóttökum utan höfuðborgarsvæðisins 87 talsins árið 2016 og 

samkvæmt Dóru Björnsdóttur (2015) voru 90 starfandi hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku Landspítala 

árið 2015. Gera má ráð fyrir að þessir tæplega 180 hjúkrunarfræðingar, og sennilega fleiri, geti starfa 

sinna vegna þurft að bregðast við hópslysi á starfsferlinum. Ekki er endilega þörf á að undirbúa alla 

starfandi hjúkrunarfræðinga landsins fyrir hópslys en þjálfa þarf þá hjúkrunarfræðinga sem koma að 

hópslysaviðbrögðum starfa sinna vegna. Úrtak rannsóknarinnar eru hjúkrunarfræðingar sem tilheyra 

greiningar- og viðbragðssveitum á Íslandi.  

Íslandi er skipt í sjö heilbrigðisumdæmi: Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Suðurland, Austurland, 

Norðurland, Vestfirði og Vesturland (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr.1084/2014). Á 

höfuðborgarsvæðinu er starfrækt viðbragðssveit frá Landspítala, en sveitin hefur ýmsum hlutverkum 

að gegna og meðlimir hennar geta verið kallaðir til starfa við krefjandi atburði út um allt land 

(Landspítali, 2017). Á Suðurnesjum er greiningarsveit Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja fyrsti 

viðbragðsaðili í flugslysaáætlun Keflavíkurflugvallar og er einnig kölluð til við hópslys í 

heilbrigðisumdæminu (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 2012). Í hinum fimm heilbrigðisumdæmunum 
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eru starfræktar greiningarsveitir sem flestar stofnanir innan hvers umdæmis fyrir sig leggja mannskap 

til.  

Við gerð þessarar áætlunar var haft samband í gegnum tölvupóst við forstjóra heilbrigðisstofnanna 

í öllum heilbrigðisumdæmum landsins til þess að fá upplýsingar um hvort þeir hefðu greiningar- eða 

viðbragðssveit á sínum snærum og hver áætlaður fjöldi mögulegra meðlima greiningarsveita væri á 

hverjum stað fyrir sig. Í ljósi þeirra upplýsinga er áætlaður heildarfjöldi hjúkrunarfræðinga greiningar- 

og viðbragðssveita á landsvísu um 180-200. 

 

4.2 Gagnasöfnun  
Áætlað er að hafa samband við forstjóra stofnana í öllum heilbrigðisumdæmum á Íslandi og fá leyfi 

þeirra til að senda meðlimum greiningar- og viðbragðssveita spurningalista. Spurningalistarnir, ásamt 

kynningu á rannsókninni, verða sendir í bréfpósti á viðkomandi stofnanir og deildarstjórar beðnir um 

að koma þeim áleiðis til sinna undirmanna sem tilheyra greiningarsveitum. Frímerkt umslög merkt með 

heimilisfangi rannsakanda munu fylgja. Litið verður á skil á spurningalistum sem upplýst samþykki um 

þátttöku. Ítrekun varðandi þáttöku verður send að minnsta kosti einu sinni á forsvarsmenn allra 

heilbrigðisstofnanna sem hafa yfir að ráða greiningar- eða viðbragðssveit til að auka heimtur. 

 

4.3 Matstæki rannsóknar: Emergency Preparedness Information 
Questionnaire (EPIQ) 

Fyrirhugað er að nota aðlagaða og staðfærða útgáfu af matstækinu Emergency Preparedness 

Information Questionnaire (EPIQ) í rannsókninni. EPIQ matstækið (viðhengi 1) var þróað af félagi 

hjúkrunarfræðinga í Wisconsin í Bandaríkjunum (e. Wisconsin Nurses Association) árið 2002 í þeim 

tilgangi að komast að því hvers konar hæfni hjúkrunarfræðingar þyrftu að búa yfir til að sinna 

hópslysaviðbrögðum á fullnægjandi hátt og finna út hverjar fræðslu- og þjálfunarþarfir 

hjúkrunarfræðinganna væru (Wisniewski o.fl., 2004). Þróun spurningalistans var margþætt og byggir á 

ýmsum rannsóknum. EPIQ spurningalistinn skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn inniheldur 44 

staðhæfingar innan átta hæfniþátta sem viðkoma hópslysaviðbrögðum:  

 

1. Forgangsflokkun og skyndihjálp (e. triage and basic first aid), 4 staðhæfingar 

2. Greining (e. detection) 7 staðhæfingar  

3. Aðgangur að nauðsynlegum björgum og tilkynningar (e. accessing critical resources and 
reporting), 3 staðhæfingar 

4. Almannavarnakerfið (e. the incident command system), 8 staðhæfingar 

5. Einangrun, sóttkví og afmengun (e. isolation, quarantine and decontamination), 5 
staðhæfingar 

6. Sálfræðileg málefni og sérstakir hópar (e. psychological issues and special populations), 6 
staðhæfingar 
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7. Faraldsfræði og klínísk ákvarðanataka (e. epidemiology and clinical decision-making), 4 
staðhæfingar 

8. Samskipti og tengsl (e. communication and connectivity), 7 staðhæfingar 

 

Spurning númer 45 er heildarmat þátttakanda á hæfni sinni á hópslysaviðbúnaði og viðbrögðum. 

Þátttakendur meta hversu vel þeir þekkja til hverrar staðhæfingar fyrir sig. Meiri þekking bendir til meiri 

hæfni. Allar spurningarnar í fyrsta hluta notast við fimm punkta Likert kvarða sem felst í því að 

svarandi metur hvert málefni út frá þekkingu sinni á því á kvarðanum frá 1 til 5, þar sem 5 merkir að 

þekkja málefnið mjög vel (e. very familiar) en 1 merkir að þekkja málefnið ekki (e. not familiar) 

(Wisniewski o.fl., 2004). Annar hluti spurningalistans tekur til hvers konar forms fræðslu og þjálfunar 

þátttakendur kjósa sér helst, svo sem augliti til auglitis með leiðbeinanda, fjarnám eða sjálfsnám og 

hversu miklum tíma þeir vilja verja í að fá fræðslu í hópslysaviðbrögðum, svo sem einni kvöldstund, 

nokkrum dögum á ráðstefnu eða vinnustofu helguðu þessu efni eða einni önn í skóla. Spurningarnar 

eru 17 talsins og svarmöguleikarnir í þessum hluta eru Äjá³, Änei³ og Äóviss³ (e. yes, no, uncertain) 

nema í fyrstu spurningunni þar sem þátttakendur eru beðnir um að velja þrjú fræðsluform af níu eftir 

því hvað þeir kjósa helst.  

Þriðji hluti spyr um lýðfræðilegar og faglegar bakgrunnsupplýsingar og inniheldur tíu spurningar 

sem ýmist eru fjölvalsspurningar eða tvíkosta spurningar sem gefa kost á svörunum Äjá³ og Änei³ 

(McKibbin, o.fl., 2011; Wisniewski o.fl., 2004).  

EPIQ spurningalistinn var settur á veraldarvefinn árið 2003 og er enn aðgengilegur þar (Garbutt 

o.fl., 2008). Hann er eitt helsta mælitækið sem metur skilmerkilega sjálfsmat hjúkrunarfræðinga á eigin 

þekkingu á hópslysaviðbúnaði (e. emergency preparedness) (Garbutt o.fl., 2008; Worall, 2012). Hægt 

er að nota EPIQ mælitækið til að komast að því í hvaða viðfangsefnum hópslysaviðbragða 

hjúkrunarfræðingar þurfa þjálfun og með hvaða hætti þeir kjósa helst að sækja sér þekkingu á 

viðfangsefninu (Garbutt o.fl., 2008). EPIQ spurningalistinn hefur verið notaður í ýmsum rannsóknum 

og sýnir tafla 4 yfirlit yfir þær rannsóknir sem komu í ljós við lesefnisleit fyrir þetta verkefni (Baack og 

Alfred, 2013; Garbutt o.fl., 2008; Georgino o.fl., 2015; Ibrahim, 2014; McKibbin, 2011; Park og Kim, 

2017; Wisniewski o.fl., 2004; Worall, 2012). 

Spurningalistinn var fyrst notaður í rannsókn Wisniewski o.fl. (2004) sem lögðu spurningalistann 

fyrir 877 hjúkrunarfræðinga í Wisconsin, til þess að meta þekkingu þeirra á hópslysaviðbúnaði og 

hvers konar fræðsluaðferðir þeir kysu helst. Þeir mátu einnig réttmæti og áreiðanleika mælitækisins. 

Þáttagreining á fyrsta hluta spurningalistans, sem inniheldur 44 spurningar, var gerð til að ákvarða 

hversu margir hæfniþættir væru í hópslysaviðbúnaði. Fyrst innihélt listinn tíu hæfniþætti en í kjölfar 

þáttagreiningar var þeim fækkað í átta og reyndust spurningarnar innan þáttanna átta hafa hátt innra 

réttmæti. Fjölbreytufrávik (e. cumulative variance) var skýrt með Equamax þáttagreiningu og var 

73,5%. Alphastuðlarnir (e. coefficient alphas) voru frá 0,827 til 0,94, sem gefur til kynna hátt innra 

réttmæti. Í kjölfar niðurstaðna rannsóknarinnar voru gerðar viðeigandi breytingar á fræðsluframboði í 

fylkinu í þeirri von að mæta betur þörfum hjúkrunarfræðinganna (Wisniewski o.fl., 2004).  
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Tafla 4. Rannsóknir þar sem EPIQ var notað í gagnaöflun 

Heimild og 
land 

Tilgangur Aðferð EPIQ: afbrigði/útgáfa Próffræðilegar niðurstöður, áreiðanleiki og réttmæti 

Baack og 
Alfred, 2013. 
Bandaríkin 

Að meta viðbúnað 
hjúkrunarfræðinga fyrir 
hópslysaviðbrögð. 
 

Lýsandi 
fylgni-
rannsókn 

Upprunalega útgáfa 
EPIQ (Wisniewski o.fl., 
2004) 

Cronbach¶V�Į�I\ULU�VSXUQLQJDUQDU�VHP�IDOOD�XQGLU�VYLèLQ�iWWD�t�
rannsókninni voru frá 0,84 til 0,95 og 0,98 í heild fyrir EPIQ skorið. 

Garbutt o.fl., 
2008. 
Bandaríkin 

Að hefja þróun rannsókna 
á hópslysaviðbúnaði, skilja 
betur þarfir hjúkrunar-
fræðinga og hvaða leiðir 
henta best til að miðla 
færni í hópslysa-
viðbrögðum og verkferlum. 

Þróun 
kvarða og 
athugun á 
áreiðan-
leika, 
réttmæti 
og forspár-
gildi. 

Upprunalega útgáfa 
EPIQ (Wisniewski o.fl., 
2004) notuð en breytt í 
kjölfar niðurstaðna 
þáttagreiningar og 
upprunalega mælitæk-
inu breytt. Breytingin 
fólst í því að færa stað-
hæfingar frá uppruna-
legu hæfniþáttunum 
yfir á þætti sem 
passaði þeim betur 
miðað við niðurstöður 
þáttagreiningarinnar. 

Til að meta breidd mælitækisins voru gögnin greind með 
meginþáttagreiningu með hornréttum snúningi (e. varimax 
rotation). Áreiðanleiki sviðanna var síðan metinn með Cronbach¶V�Į�
gildum. Þáttagreiningin var sterk og skýrði hátt hlutfall (73,5%) 
breytileika á öllum 8 sviðunum. Áreiðanleiki hvers sviðs var hátt, 
PHè�Į�JLOGL����� WLO������RJ�Į�JLOGL�P OLW NLVLQV�t�KHLOG�YDU�KiWW��������
Hvert og eitt átta sviðanna hafði sterk marktæk áhrif í að skýra 
þekkingu í heild (p< 0,001). Með þáttagreiningu, áreiðanleika-
mælingum og aðhvarfsgreiningu (e. regression) náðu 
rannsakendur að meta áreiðanleika og réttmæti hins breytta 
mælitækis. Rannsóknin staðfesti að hið breytta EPIQ er öflugt 
matstæki til að útskýra mat svarenda á eigin hópslysaviðbúnaði (R2  
= 0,734, F = 264, p< 0,001). 

Georgino, 
o.fl., 2015. 
Bandaríkin 

Að meta árangur 
námskeiðs um 
grunnhugtök og verklag 
við hópslysaviðbrögð 
samkvæmt EPIQ. 

Fyrir ±
eftirpróf 
Lýsandi 
rannsókn 

Aðlöguð útgáfa 
höfunda.  
Fyrri listi innihélt 18 
spurningar en sá 
síðari 20 spurningar. 

Ekki kannað. 

Ibrahim, 
2014. 
Sádí-Arabía 

Að kanna viðhorf, verklag 
og þekkingu hjúkrunar-
fræðinga á hópslysa-
viðbúnaði. 

Lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

Upprunalega útgáfa 
EPIQ (Wisniewski o.fl., 
2004) 

Ekki kannað. 
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Tafla 4. Frh.  

McKibbin, 
o.fl., 2011. 
Bandaríkin 

Að meta fræðsluþarfir 207 
hjúkrunarfræðinga. 

Lýsandi 
fylgni-
rannsókn 

Breytt EPIQ, útgáfa 
eftir breytingar Garbutt 
o.fl. (2008).  
Fjöldi spurninga í 
fyrsta hluta (sem snýr 
að 8 sviðum hópslysa-
viðbragða) er 44. 

Áreiðanleiki og innra réttmæti var metin til að styðja við próf-
fræðileg gæði hins nýja mælitækis. Cronbach¶s alpha fyrir hvern 
og einn undirþátt mælitækisins var mjög hátt eða frá 0,92 til 0,96 
þar sem alpha gildi EPIQ í heild var 0,98 sem gefur til kynna ein-
staklega háan áreiðanleika. Greining á breytileika studdi við töl-
fræðilega marktækan mun á milli þekkingar á hópslysaviðbúnaði 
og undirþáttanna F (7,199) = 104,81, p < 0,01, og fjölbreytu línu-
leg aðhvarfsgreining staðfesti að undirþættirnir skýrðu þekkingu 
þátttakenda á hópslysaviðbúnaði (R2 = 0,787). Beta aðhvarfs-
stuðull sýndi sú að hver og einn undirþáttanna hafði marktæk 
áhrif á að skýra þekkingu á hópslysaviðbúnaði í heild (p<0,01). 
Þáttagreining, áreiðanleikagreining og aðhvarfsgreiningar 
studdu þá tilgátu að hið aðlagaða EPIQ er áreiðanlegt og rétt-
mætt mælitæki til að meta þekkingu á hópslysaviðbúnaði  

Wisniewski 
o.fl., 2004. 
Bandaríkin 

Að þróa áreiðanlegt og 
réttmætt matstæki á hóp-
slysaviðbúnaði hjúkrunar-
fræðinga og að meta þekk-
ingu 877 hjúkrunarfræð-
inga á hópslysaviðbúnaði 
og hvernig fræðsluaðferðir 
þeir kjósa. 

Eigindleg 
könnun og 
lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

EPIQ, upprunaleg 
útgáfa. 

Þáttagreining á fyrsta hluta spurningalistans, sem inniheldur 44 
spurningar, var gerð til að ákvarða hversu mörg svið væru í 
hópslysaviðbúnaði. Fyrst innihélt listinn 10 svið en í kjölfar 
þáttagreiningar var þeim fækkað í 8 og reyndust spurningarnar á 
sviðunum 8 hafa hátt innra réttmæti. Fjölbreytufrávik (e. 
cumulative variance) var skýrt með Equamax þáttagreiningu og 
var 73,5%. Alphastuðlarnir (e. co-efficient alphas) voru frá 0,827 
til 0,94, sem gefur til kynna hátt innra réttmæti. 

Worall 2012. 
Bretland 

Forprófun (e. pilot study) á 
EPIQ mælitækinu í 
Bretlandi til þess að 
komast að því hvort 
mælitæki byggt á EPIQ 
spurningalistanum gæti 
verið aðlagað til að styðja 
við hópslysaviðbúnað 
heilbrigðisstarfsfólks í 
Bretlandi. 

Forprófun 
mælitækis 

Aðlagað mælitæki 
byggt á EPIQ og 
staðfært fyrir breskar 
aðstæður. Ýmsum 
þáttum var breytt, svo 
sem sérstöku orðalagi 
sem talið var að væri 
breskum 
hjúkrunarfræðingum 
framandi. 
Þar að auki var stað-
hæfingunum fækkað í 
41. 

Gildin úr fyrsta hluta spurningalistans sem snýr að þekkingu 
þátttakenda á hugtökum og verklagi í hópslysaviðbrögðum voru 
borin saman fyrir og eftir íhlutun með pöruðum t-prófum til að 
komast að því hvort munurinn á þeim væri marktækur. 
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að pöruðu t-prófin voru marktæk 
sem benti til þess að aðlagaða mælitækið hefði styrk til að mæla 
sjálfsmat þátttakenda á eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum. 
Niðurstöður aðlagaða mælitækisins og samanburður þess við 
hið upprunalega ber að taka með fyrirvara vegna nokkurra þátta: 
Aðlagaða mælitækið var lagt beint fyrir þátttakendur en ekki 
útfyllt á netinu líkt og hið upprunalega. Þá voru þátttakendurnir, 
auk hjúkrunarfræðinga, annað starfsfólk og fylltu spurningalist-
ann út fyrir og eftir fræðsluíhlutun. EPIQ er gagnlegt samfara 
fræðsluíhlutun.  
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Garbutt, Peltier og Fitzpatrick (2008) bættu við verk Wisniewski o.fl. (2004) með því að þróa EPIQ 

enn frekar og meta áreiðanleika mælitækisins, réttmæti þess og forspárgildi. Til að meta breidd 

mælitækisins voru gögnin greind með meginþáttagreiningu með því að nota hornréttan snúning (e. 

varimax rotation). Áreiðanleiki þáttanna var síðan metinn með Cronbach¶V�Į�JLOGXP��ëiWWDJUHLQLQJLQ�

var sterk og skýrði hátt hlutfall (73,5%) breytileika á öllum 8 sviðunum. Áreiðanleiki hvers þáttar var 

KiWW��PHè�Į�JLOGL�i�ELOLQX������WLO������RJ�Į�JLOGL�P OLW NLVLns í heild var hátt, 0,97. Hver og einn átta 

þáttanna hafði sterk marktæk áhrif í að skýra heildarhæfni (p< 0,001). Með þáttagreiningu, 

áreiðanleikamælingum og aðhvarfsgreiningu (e. regression) náðu rannsakendur að meta áreiðanleika 

og réttmæti hins breytta mælitækis. Rannsóknin staðfesti að hið breytta EPIQ er öflugt matstæki til að 

útskýra mat svarenda á eigin hópslysaviðbúnaði (R2 = 0,734, F = 264, p< 0,001). Í rannsókninni 

svöruðu 776 hjúkrunarfræðingar spurningalistanum. Markmið rannsóknarinnar var að byrja þróun 

rannsókna á hópslysaviðbúnaði, skilja betur þarfir hjúkrunarfræðinga og hvaða leiðir henta best til að 

miðla færni í hópslysaviðbrögðum og verkferlum. Samkvæmt Garbutt o.fl. (2008) má nota EPIQ 

matstækið til að kanna skoðanir hjúkrunarfræðinga óháð starfsstöð. Gallar matstækisins eru þó að 

megináhersla er á atvik sem tengjast lífefnafræðilegum slysum eða hryðjuverkum eða efnaslysum (e. 

biological and chemical events) en mögulegt er að aðlaga það að algengum hópslysum. Þá er hægt er 

að nota átta hæfniþætti hópslysaviðbragða sem ramma fyrir þjálfun eða námskeið (Garbutt o.fl., 

2008).  

McKibbin o.fl. (2011) aðlöguðu fyrsta hluta EPIQ spurningalistans í rannsókn þeirra á þekkingu 

hjúkrunarfræðinga í Suður-Karólínu í Bandaríkjunum á hópslysaviðbúnaði. Um tilviljanakennt úrtak var 

að ræða og voru 207 svarendur. Ein rannsóknarspurningin þeirra snerist um áreiðanleika og réttmæti 

EPIQ mælitækisins. Niðurstöðurnar sýndu að gögnin dreifðust á eðlilegan hátt og tilgáturnar stóðust. 

Áreiðanleiki og innra réttmæti var metin til að styðja við próffræðileg gæði hins nýja mælitækis. 

Cronbach¶s alpha fyrir hvern og einn undirþátt EPIQ mælitækisins var mjög hátt eða frá 0,92 til 0,96 

þar sem alpha gildi mælitækisins í heild var 0,98 sem gefur til kynna einstaklega háan áreiðanleika. 

Greining á breytileika studdi við tölfræðilega marktækan mun á milli þekkingar á hópslysaviðbúnaði og 

undirþáttanna F(7,199)=104, 81, p<0,01, og fjölbreytu línuleg aðhvarfsgreining (e. multiple linear 

regression) staðfesti að undirþættirnir skýrðu þekkingu þátttakenda á hópslysaviðbúnaði (R2 = 0,787). 

Beta aðhvarfsstuðull er mæling á því hversu sterkt hver óháð eða forspár breyta hefur áhrif á háðu 

breytuna og í þessu tilviki sýndi sú mæling að hver og einn þessara undirþátta hafði marktæk áhrif á 

að skýra þekkingu á hópslysaviðbúnaði í heild (p<0,01). Þáttagreining, áreiðanleikagreining og 

aðhvarfsgreiningar studdu þá tilgátu að hinn aðlagaði EPIQ spurningalisti er áreiðanlegt og réttmætt 

mælitæki til að meta þekkingu (e. familiarity) á hópslysaviðbúnaði og nýtist sem þarfagreining (e.needs 

assessment tool) á fræðsluþörfum hjúkrunarfræðinga (McKibbin o.fl., 2011). McKibbin o.fl. (2011) 

komust að þeirri niðurstöðu að EPIQ sé áreiðanlegt og réttmætt mælitæki fyrir sjálfsmat 

hjúkrunarfræðinga á eigin hópslysaviðbúnaði. Niðurstöðurnar benda til þess að EPIQ sé gagnlegt tæki 

til að meta fræðsluþarfir og þörf hjúkrunarfræðinga fyrir þjálfun sem fyrsta skref í þróun símenntunar 

eða námskeiða í hópslysaviðbúnaði til að styrkja hæfni hjúkrunarfræðinga til að bregðast við 

hópslysum. 
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Worall (2012) gerði forprófun (e. pilot study) á EPIQ mælitækinu í Bretlandi til þess að komast að 

því hvort mælitæki byggt á EPIQ spurningalistanum gæti verið aðlagað til að styðja við 

hópslysaviðbúnað heilbrigðisstarfsfólks í Bretlandi. Hjúkrunarfræðingar og aðstoðarfólk á tveimur 

smærri slysamóttökum (e. minor injury unit) í Wiltshire í Bretlandi var því beðið um að svara aðlagaðri 

útgáfu EPIQ spurningalistans. Ýmsum þáttum var breytt, svo sem sérstöku orðalagi (e. terminology) 

sem talið var að væri breskum hjúkrunarfræðingum framandi. Þar að auki var staðhæfingunum fækkað 

í 41. Niðurstöðurnar benda til þess að aðlaga þurfi mælitækið fyrir mismunandi hópslys og þarfir 

einstakra hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður aðlagaða mælitækisins og samanburður þess við 

upprunalega mælitækið ber að taka með fyrirvara vegna nokkurra þátta: Aðlagaða mælitækið var lagt 

beint fyrir þátttakendur en ekki útfyllt á netinu líkt og upprunalega útgáfan. Þá voru þátttakendurnir ekki 

einskorðaðir við hjúkrunarfræðinga heldur einnig annað starfsfólk og fylltu spurningalistann út fyrir og 

eftir fræðsluíhlutun. Þrátt fyrir þessi atriði voru niðurstöður rannsóknarinnar svipaðar og niðurstöður 

Wisniewski o.fl. (2004) og Garbutt o.fl. (2008). Samkvæmt Worall (2012) er EPIQ gagnlegt samfara 

fræðsluíhlutun en án íhlutunar er óvíst að mælitækið vekji þátttakendur til umhugsunar um 

hópslysaviðbúnað eða örvi faglega ígrundun þeirra.  

Georgino, Kress, Alexander og Beach (2015) aðlöguðu EPIQ spurningalistann fyrir í lýsandi 

rannsókn á 63 hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsi í Pennsylvaniufylki í Bandaríkjunum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að meta árangur námskeiðs um grunnhugtök og verklag við hópslysaviðbrögð 

samkvæmt hæfnisviðunum átta sem koma fram í EPIQ. Aðlagaði spurningalistinn er mun hnitmiðaðri 

og styttri en upprunalega útgáfa matstækisins. Spurningum EPIQ var fækkað niður í 18 á fyrri 

spurningalistanum en 20 á þeim síðari en um íhlutunarrannsókn var að ræða þar sem þátttakendur 

fylltu út fyrri spurningalistann fyrir stutt dagsnámskeið og þann síðari í lok námskeiðsins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að flestir þátttakendur (85,5%) töldu sig að loknu námskeiðinu hafa aukna 

þekkingu á grunnhugtökum og verklagi við hópslysaviðbrögð.  

Til þess að nýta aðlagaða EPIQ mælitækið í fyrirhugaðri rannsókn hér á Íslandi þarf að þýða það 

yfir á íslensku og laga það að íslenskum veruleika. Þá þarf að forprófa það og ákvarða réttmæti og 

áreiðanleika hins aðlagaða mælitækis. Nú þegar hefur verið óskað eftir leyfi til þess og hefur höfundur 

veitt góðfúslegt leyfi til þess (James W. Peltier, munnleg heimild, tölvupóstur 22. júlí 2017). 

 

4.4 Þýðing og staðfæring EPIQ spurningalistans 
Að þýða og staðfæra spurningalista krefst nærgætni þar sem tungumál, menning og bakgrunnur þeirra 

sem sömdu listann hefur áhrif á efnistök hans og merkingu (Polit og Beck, 2012). Hægt er að þýða 

spurningalista beint (e. centered translation) og er það oft gert eftir að sýnt hefur verið fram á réttmæti 

og áreiðanleika hans. Hins vegar er hægt að þýða inntak spurningalistans (e. decentered translation) 

þar sem mögulegt er að aðlaga ýmsa þætti hans að þeirri menningu og tungumáli sem hann er þýddur 

yfir á. Slíkt er oft gert ef fyrirhugað er að leggja spurningalistann fyrir á fleira en einu tungumáli (Polit 

og Beck, 2012). Markmið þýðinga spurningalista er að þýðingin jafngildi merkingu upprunalega 

spurningalistans og gæta þarf að samræmi í merkingu spurninga (e. semantic equivilance) það er að 

segja hversu mikið merkingin er sú sama í menningu upprunalega spurningalistans og í menningu 
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þýdda spurningalistans (Polit og Beck, 2012). Beinar þýðingar eiga sjaldnast við enda þarf þýðingin að 

endurspegla merkinguna fremur en orðin sjálf. Fyrirhugað er að þýða EPIQ spurningalistann þannig 

að merkingin nái í gegnum þýðinguna en þegar hefur verið sýnt fram á réttmæti og áreiðanleika hans 

(Garbutt o.fl., 2008). Staðfæra þarf ýmsar staðhæfingar í EPIQ mælitækinu, til að mynda þær sem 

koma að almannavarnakerfinu, sérhæfðum starfsháttum líkt og í staðhæfingu númer 21 þar sem vísað 

er á faraldsfræðing, sem alla jafna er ekki starfsmaður sem hjúkrunarfræðingar hafa greiðan aðgang 

að, og í spurningu 44 þar sem vísað er í ákveðið bandarískt kerfi (viðhengi 1). Þá er fyrirhugað að 

bæta við bakgrunnsspurningum um kyn, aldur, reynslu og menntun. 

Virtasta þýðingarferli spurningalista sem sýnir fram á samræmi í merkingu spurninga er bakþýðing 

(e. back-translation). Slíkt felur í sér að spurningalistinn er þýddur úr einu tungumáli í annað og svo frá 

þýdda tungumálinu og yfir í hið upprunalega aftur af óháðum aðilum (Polit og Beck, 2012). Ferlið krefst 

þess að valdir séu ákveðnir þýðendur sem þurfa að mæta ýmsum kröfum svo sem að þeirra tungumál 

sé það sem upprunalegi spurningalistinn er þýddur yfir í. Helst þurfa þýðendur að hafa þekkingu á 

menningunni að baki báðum tungumálunum (Polit og Beck, 2012). Rannsakandinn þarf að útskýra 

hvern þátt spurningalistans fyrir þýðendunum og hvers konar aðilar munu koma til með að svara 

honum. Ferlið getur tekið tíma og þýðingar fram og tilbaka þar til samhljómur verður um að þýðingin 

og merkingin sé eins á hvoru tungumálinu sem er. Þegar að upprunalegi spurningalistinn og bakþýddi 

eru eins þá telst markmiðinu náð, að jafngildi hafi verið náð í merkingu (Polit og Beck, 2012). Stundum 

er bakþýddi spurningalistinn jafnvel betri en sá upprunalegi og þá er hægt að breyta upprunalega 

orðalaginu til að mæta betur alþjóðlegri merkingu (Polit og Beck, 2012). Stefnt er að því að beita 

bakþýðingaraðferðinni við þýðingu EPIQ spurningalistans áður en hann er lagður fyrir 

hjúkrunarfræðinga greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi. 

Mikilvægt er að gera forprófun á þýddu mælitæki með litlu úrtaki þýðisins og nota ígrundaðar 

spurningar (e. cognitive questioning) (Polit og Beck, 2012). Fyrirhugað er að forprófa EPIQ 

spurningalistann á íslensku á litlu úrtaki aðila sem þekkja til hópslysaviðbragða á Íslandi. Góð leið til 

að meta samræmi í merkingu spurninganna er að prófa báðar útgáfur spurningalistans á tvítyngdu 

fólki þar sem þeim báðum er svarað en í tilviljanakenndri röð, ýmist sá þýddi fyrir framan eða sá 

upprunalegi fyrst. Þýddi spurningalistinn ætti síðan að gangast undir próffræðilegt mat með stóru 

úrtaki margra þátttakenda (Polit og Beck, 2012). Til að þýða matstækið EPIQ úr ensku yfir í íslensku 

þarf viðkomandi þýðandi að hafa þekkingu á efninu sem um ræðir og hafa gott vald á báðum 

tungumálunum. Gott er ef tveir slíkir einstaklingar þýða ensku útgáfuna yfir á íslensku á sama tíma. 

Þegar búið er að fá þær tvær útgáfur þarf síðan að sammælast um betri útgáfuna og bakþýða hana 

svo aftur yfir á ensku. Að því loknu er upprunalegi listinn borinn saman við bakþýddu útgáfuna af 

listanum. Þannig fæst innihaldsréttmæti. Innri áreiðanleika íslensku útgáfunnar þarf svo að mæla með 

því að meta innbyrðis fylgni milli spurninga matstæksisins. Að þýðingu lokinni þarf að forprófa íslenska 

spurningalistann. Fyrirhugað er að prófa hann á meðlimum björgunarsveitar á Íslandi og síðan á litlu 

úrtaki hjúkrunarfræðinga eða hjúkrunarnema. Tekið verður tillit til athugasemda, hversu langur tími fer 

í að svara listanum og hann verður aðlagaður í kjölfarið. 
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4.5 Íslenskur spurningalisti um hæfni í hópslysaviðbrögðum 
Þar sem svör við EPIQ nægja ekki til að svara rannsóknarspurningunum í rannsókninni er fyrirhugað 

að nota einnig nokkrar spurningar úr spurningalista Huldu Ringsted (2012) þar sem spurt er um tíðni 

og eðli þjálfunar og fræðslu. 

Hulda Ringsted (2012) hefur nú þegar forprófað spurningalista sem hún notaði í rannsókn sinni á 

hlutverkum, hæfni og þjálfun til starfa í stórslysum og hamförum hérlendis á úrtaki heilbrigðisstarfsfólks 

(N= 235). Spurningalistinn samanstóð af spurningum um bakgrunn þátttakenda, þekkingu þeirra á 

viðbragðsáætlun og viðbragðsgetu vinnustaðar, á starfshlutverki þeirra, um þekkingu þeirra og þjálfun 

í hópslysaviðbrögðum og teymisvinnu. Áætlað er að nota ákveðnar spurningar frá Huldu Ringsted og 

hefur hún veitt höfundi leyfi til þess (Hulda Ringsted, munnleg heimild, tölvupóstur 14. desember 

2017). Spurningarnar sem um ræðir þyrfti að umorða þannig að þær ættu við um aðrar starfsstöðvar 

og snúa spurningarnar að tíðni og eðli þjálfunar (sjá töflu 5). Breyta þyrfti lítillega orðalagi 

spurninganna þar sem taka þarf út orð sem eiga sértaklega við um úrtak Huldu það er að segja 

tilvísanir í starfsstöð svo sem ÄFSA³. Þá er einnig mögulegt að hafa sumar spurningarnar opnar eða 

bæta fleiri svarmöguleikum við. 
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Tafla 5. Spurningar úr spurningalista Huldu Ringsted (2012)  

Spurning Svarmöguleikar Fyrirhuguð breyting 
Hversu langt er síðan þú hefur tekið 
þátt í stórslysa-æfingu á FSA þar 
sem viðbragðsáætlun er virkjuð? 

Aldrei 
Meira en 5 ár 
Meira en 2 ár 
Meira en 1 ár 
Á síðustu 12 mánuðum 

Breyting á spurningu: 
Hversu langt er síðan þú hefur tekið þátt í 
hópslysaæfingu á vegum stofnunar þinnar? 

Hversu langt er síðan þú hefur fengið 
einhverja kennslu eða þjálfun í 
stórslysa eða hamfaraviðbúnaði? 

Aldrei 
Meira en 5 ár 
Meira en 2 ár 
Meira en 1 ár 
Á síðustu 12 mánuðum 

Breyting á spurningu: 
Hversu langt er síðan þú hefur fengið einhverja 
kennslu eða þjálfun í hópslysaviðbrögðum? 

Hversu oft vilt þú fá kennslu eða 
þjálfun í stórslysa og 
hamfaraviðbúnaði? 

Aldrei 
5 ára fresti 
2 ára fresti 
Árlega 
6 mánaða fresti 

Breyting á spurningu: 
Hversu oft vilt þú fá kennslu eða þjálfun í 
hópslysaviðbrögðum? 

Hversu sammála ert þú því að þú fáir 
næg tækifæri til þjálfunar í stórslysa 
og hamfaraviðbrögðum á þínum 
vinnustað þ.e. FSA? 

Mjög ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki sammála né ósammála 
Frekar sammála 
Mjög sammála 

Breyting á spurningu: 
Hversu sammála ert þú því að þú fáir næg tækifæri 
til þjálfunar í hópslysaviðbrögðum á þínum 
vinnustað? 

Hvað finnst þér mikilvægast að 
kenna og þjálfa til að undirbúa 
starfsmenn fyrir starf í stórslysum og 
hamförum? Merktu við 3 atriði sem 
eru mikilvægust að þínu mati. 

Hæfni í samvinnu͒  
Hæfni í stjórnun͒  
Verkleg hæfni (t.d uppsetning nála eða sáraumbúnaður) 
Forgangsflokkun og áverkamat͒  
Almannavarnarkerfið͒  
Skipulag og hlutverk samkvæmt Viðbragðsáætlun 
Hæfni í samskiptaleiðum og búnaði͒  
Annað /hvað 

Breyting á svarmöguleikum: 
Hæfni í samvinnu 
Verkleg hæfni í hjúkrun 
Forgangsflokkun og áverkamat 
Meðhöndlun fjöláverkasjúklinga 
Almannavarnakerfið 
Hlutverk samkvæmt viðbragðsáætlun stofnunar 
Hæfni í samskiptaleiðum og samskiptabúnaði 
Annað, hvað? 
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4.6 Greining gagna 
Gögn rannsóknarinnar verða greind með lýsandi og greinandi tölfræði með fylgniprófum og verður 

forritið SPSS notað til þess (tafla 6). Öryggismörk marktektarprófa verða sett við 95%. Stuðst verður 

við lýsandi tölfræði til að taka saman bakgrunnsupplýsingar með tíðnidreifingu, meðaltali og 

hlutfallsreikningum. Yfirlit yfir rannsóknarspurningarnar og tölfræðilega útreikninga er að finna í töflu 6.  

Fyrstu rannsóknarspurningunni, sem snýr að því hvernig hjúkrunarfræðingar greiningar- og 

viðbragðssveita á Íslandi meta hæfni sína í hópslysaviðbrögðum, verður svarað með því að finna 

tíðnidreifingu, meðaltal og hlutföll. Þannig fæst mynd af því hvernig þátttakendur meta hæfni sína í 

hópslysaviðbrögðum.  

Rannsóknarspurning númer tvö snýst um samband milli hæfniþátta mælitækisins og heildarmats 

þátttakenda á eigin hæfni í hópslysaviðbrögðum. Til þess að kanna hvort tölfræðilega marktækur 

munur sé á hlutföllum milli mats á einstaka hæfniþáttum og heildarmats þátttakenda á eigin hæfni 

verður notað kí-kvaðrat próf en kí-kvaðrat á við þegar skoðað er samband milli tveggja nafnbreyta, 

nafnbreytu og raðbreytu eða tveggja raðbreyta.  

Þriðja rannsóknarspurningin fjallar um hvort samband sé á milli mats hjúkrunarfræðinga á eigin 

hæfni samkvæmt EPIQ spurningalistanum, eftir bakgrunnsbreytum. Þá verða metin tengsl á milli 

þáttanna: Menntun, reynsla, kyn, aldur, starfsstöð og hæfnimats. Þeirri spurningu verður svarað með 

kí-kvaðrat prófi.  

Í fjórðu rannsóknarspurningunni er spurt um tíðni þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá þátttakendum. 

Spurningunni verður svarað með tíðnidreifingu, hlutfallsreikningum og meðaltali.  

Fimmta rannsóknarspurningin spyr um mun á tíðni þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá 

þátttakendum eftir bakgrunnsbreytum. Þá verður kannaður munur á tíðni kennslu og þjálfunar eftir 

tegund stofnunar og staðsetningar. Settar verða upp krosstöflur og gerð kí-kvaðrat próf á milli tíðni 

kennslu og þjálfunar og starfsstöðvar, menntunar, kyns, aldurs og reynslu.  

Sjötta rannsóknarspurningin snýr að því hver fylgnin er á milli tíðni kennslu og þjálfunar í 

hópslysaviðbrögðum hjá hjúkrunarfræðingum greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi og heildarhæfni 

samkvæmt EPIQ spurningalistanum. Henni verður svarað með kí-kvaðrat prófum milli tíðni kennslu og 

þjálfunar og heildarhæfni.  

Svörum við sjöundu rannsóknarspurningunni, um hvernig kennslu og þjálfunarform í 

hópslysaviðbrögðum hjúkrunarfræðingar greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi vilja, mun varpa ljósi 

á álit þátttakenda á kennsluháttum og þjálfun í hópslysaviðbrögðum. Niðurstöður verða dregnar fram 

með tíðnidreifni og hlutfallsreikningum.  

Áttundu rannsóknarspurningunni, um fylgni kennslu og þjálfunarform í hópslysaviðbrögðum 

þátttakendur kjósa helst og bakgrunnsbreyta, verður svarað með kí-kvaðrat prófum milli kennslu og 

þjálfunarforma og starfsstöðvar, menntunar, kyns, aldurs og reynslu. 

Níunda rannsóknarspurningin spyr um fylgni þess hvernig kennslu og þjálfunarform í 

hópslysaviðbrögðum þátttakendur kjósa helst og heildarhæfni samkvæmt EPIQ spurningalistanum. Kí-

kvaðrat próf verða gerð til að leiða í ljós svör við spurningunni. 
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Tafla 6. Rannsóknarspurningar og tölfræðiútreikningar 

Rannsóknarspurning Mælitæki Spurningar Breytur Tölfræðipróf 

1: Hvernig meta hjúkrunarfræðingar 
greiningar- og viðbragðssveita á 
Íslandi hæfni sína í 
hópslysaviðbrögðum? 

EPIQ Spurning 45 í fyrsta hluta EPIQ Hæfni 
Tíðnidreifing 
Meðaltal 
Hlutfall 

2: Hver er fylgni einstakra hæfniþátta 
og heildarhæfni samkvæmt EPIQ 
spurningalistanum? 

EPIQ 
Spurningar í fyrsta hluta EPIQ 
Spurning 45 í fyrsta hluta EPIQ 

Hæfni  
Hæfniþættirnir 8 skv. EPIQ 

Kí-kvaðrat 
 

3: Hver er fylgni bakgrunnsbreyta 
hjúkrunarfræðinga í greiningar- og 
viðbragðssveitum á Íslandi og 
heildarhæfni samkvæmt EPIQ 
spurningalistanum? 

Bakgrunns-
spurningar 
EPIQ 

Bakgrunnsspurningar 
Þriðji hluti EPIQ 
Spurning 45 í fyrsta hluta EPIQ 

Bakgrunnsbreytur: kyn, aldur, 
menntun, reynsla og 
starfsstöð. 
Hæfni 

Kí-kvaðrat 
 

4: Hver er tíðni kennslu og þjálfunar í 
hópslysaviðbrögðum hjá 
hjúkrunarfræðingum greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 3 í hluta 4 
Spurning 4 í hluta 4 
 

Kennsla 
Þjálfun 

Tíðnidreifing 
Meðaltal 
Hlutfall 

5: Hver er fylgni tíðni kennslu og 
þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá 
hjúkrunarfræðingum greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi og 
bakgrunnsbreyta? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 
Bakgrunns-
spurningar 
EPIQ 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 3 í hluta 4 
Spurning 4 í hluta 4 
Bakgrunnsspurningar 
Þriðji hluti EPIQ 

Kennsla 
Þjálfun Bakgrunnsbreytur: 
kyn, aldur, menntun, reynsla 
og starfsstöð 

Kí-kvaðrat 
 

6: Hver er fylgni tíðni kennslu og 
þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá 
hjúkrunarfræðingum greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi og 
heildarhæfni samkvæmt EPIQ 
spurningalistanum? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 
EPIQ 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 3 í hluta 4 
Spurning 4 í hluta 4 
Spurning 45 í fyrsta hluta EPIQ 

Kennsla 
Þjálfun 
Hæfni 

Kí-kvaðrat 
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Tafla 6. Frh.  

Rannsóknarspurning Mælitæki Spurningar Breytur Tölfræðipróf 

7: Hvernig kennslu og þjálfunarform 
í hópslysaviðbrögðum vilja 
hjúkrunarfræðingar greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 
EPIQ 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 17 í hluta 4 
 

Kennsluform 
Þjálfunarform 

Tíðnidreifing 
Meðaltal 
Hlutfall 

8: Hver er fylgni þess hvernig 
kennslu og þjálfunarform í 
hópslysaviðbrögðum þátttakendur 
kjósa helst og bakgrunnsbreyta? 

Bakgrunns-
spurningar 
EPIQ 

Bakgrunnsspurningar 
Þriðji hluti EPIQ 

Kennsluform 
Þjálfunarform 
Bakgrunnsbreytur: kyn, aldur, 
menntun, reynsla og 
starfsstöð 

Kí-kvaðrat 
 

9: Hver er fylgni þess hvernig 
kennslu og þjálfunarform í 
hópslysaviðbrögðum þátttakendur 
kjósa helst og heildarhæfni 
samkvæmt EPIQ 
spurningalistanum? 

EPIQ 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 17 í hluta 4 
Annar hluti EPIQ 
Spurning 45 í fyrsta hluta EPIQ 

Kennsluform 
Þjálfunarform 
Hæfni 

Kí-kvaðrat 
 

10: Hver er fylgni þess hvernig 
kennslu og þjálfunarform í hópslysa-
viðbrögðum þátttakendur kjósa helst 
og einstakra hæfniþátta samkvæmt 
EPIQ spurninga-listanum? 

EPIQ Spurningar í fyrsta hluta EPIQ 
Spurningar í öðrum hluta EPIQ 

Kennsluform 
Þjálfunarform 
Hæfniþættirnir 8 skv. EPIQ 

Kí-kvaðrat 
 

11. Hvaða tíðni kennslu og þjálfunar í 
hópslysaviðbrögðum vilja 
hjúkrunarfræðingar greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 
EPIQ 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 6 í hluta 4 
Spurning 7 í hluta 4 

Kennsla 
Þjálfun 

Tíðnidreifing 
Meðaltal 
Hlutfall 

12. Hver er fylgni tíðni kennslu og 
þjálfunar í hópslysaviðbrögðum hjá 
hjúkrunarfræðingum greiningar- og 
viðbragðssveita á Íslandi og þeirrar 
tíðni sem þeir kjósa helst? 

Spurningalisti 
Huldu 
Ringsted 

Spurningalisti Huldu:  
Spurning 3 í hluta 4 
Spurning 4 í hluta 4 
Spurning 6 í hluta 4 
Spurning 7 í hluta 4 

Kennsla 
Þjálfun 

Kí-kvaðrat 
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Tíunda rannsóknarspurningin spyr um fylgni þess hvernig kennslu og þjálfunarform í 

hópslysaviðbrögðum þátttakendur kjósa helst og einstakra hæfniþátta samkvæmt EPIQ 

spurningalistanum. Settar verða upp krosstöflur og gerð kí-kvaðrat próf til að svara spurningunni.  

Ellefta rannsóknarspurningin snýr að ákjósanlegri tíðni kennslu og þjálfunar að mati þátttakenda og 

verður svarað með tíðnidreifingu, hlutfallsreikningum og meðaltali.  

Tólfta og síðasta rannsóknarspurningin spyr um fylgni tíðni kennslu og þjálfunar í 

hópslysaviðbrögðum hjá hjúkrunarfræðingum greiningar- og viðbragðssveita á Íslandi og þeirrar tíðni 

sem þeir kjósa helst. Fylgnin verður reiknuð út frá kí-kvaðrat prófi. 

 

4.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Allar rannsóknir hafa styrkleika og veikleika. Þættir sem auka styrkleika er til að mynda hátt svarhlutfall 

sem gæti komið til vegna þess að fáar rannsóknir eru gerðar á hluta úrtaksins þ.e. 

hjúkrunarfræðingum á landsbyggðinni. Einnig er vonast til þess að áhugi á efninu, sem er lítt 

rannsakað hér á landi, verði til þess að þátttakendur sjái hag í að svara. Þegar svarhlutfall er hærra en 

65% er minni hætta á skekkju (e. bias) en einn helsti veikleiki spurningalista er sá að svarhlutfall er 

yfirleitt í lægri kantinum og ekki síst hjá hjúkrunarfræðingum (Polit og Beck, 2012; VanGeest og 

Johnson, 2011). Þá er einnig hætta á valskekkju þar sem þátttaka er valfrjáls (Polit og Beck, 2012). 

Einn helsti styrkleiki spurningalista er að þeir bjóða upp á algera nafnleynd (Polit og Beck, 2012; 

Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Í spurningalistum er þó treyst á að 

þátttakendur svari eftir minni og séu sannsöglir en bæði atriðin geta reynst brigðul, sem getur talist 

veikleiki (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Aðrir mögulegir veikleikar 

spurningalista eru að allir þátttakendur þurfa að vera læsir (Polit og Beck, 2012), sem er þó líklegt í 

þessu úrtaki háskólamenntaðs fólks en þó er hætta á að fyrsta tungumál einstakra þátttakanda sé 

annað en íslenska. Þá geta veikleikar falist í þýðingarvillum í þýddum spurningalista þar sem 

skilningur þátttakenda á efnistökum og hugtökum getur verið mismunandi en þetta verður í fyrsta sinn 

sem EPIQ spurningalistinn verður lagður fyrir á Íslandi. Hann hefur þó verið notaður í öðrum 

rannsóknum erlendis og reynst réttmætur og áreiðanlegur þar. 

Úrtaksaðferðin sjálf getur valdið veikleika í rannsókninni þar sem ekki er um slembiúrtak að ræða 

heldur hentugleikaúrtak. Slembiúrtak hjúkrunarfræðinga myndi ekki henta rannsókninni þar sem 

efnistök eiga ekki við hjúkrunarfræðinga í öllum kimum heilbrigðiskerfisins. Íslendingar eru fámenn 

þjóð sem veldur því að úrtakið er lítið og getur verið veikleiki rannsóknar en hins vegar er 

aðferðafræðilegur styrkleiki að öllu þýðinu verður boðin þátttaka í rannsókninni.  

 

4.8 Siðferði rannsóknar og leyfi 
Fyrirhugað er að sækja um leyfi fyrir rannsókninni hjá viðeigandi stofnunum sem hjúkrunarfræðingarnir 

starfa á. Þátttakendur munu fá kynningarbréf þar sem tekið verður fram að þátttakan sé nafnlaus og 

ekki verði unnt að rekja svörin til þeirra. Þá er þátttaka valfrjáls og laus við áhættu. Farið verður með 
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öll gögn sem trúnaðarmál og verða þau geymd í læstri hirslu á meðan á vinnsluferli stendur og síðan 

eytt að rannsókn lokinni.  

Þar sem ekki er spurt um sjúklinga er ekki þörf á leyfi frá Vísindasiðanefnd en rannsóknin verður 

tilkynnt til Persónuverndar. 

 

5 Lokaorð 
Þjálfun, fræðsla og endurmenntun starfsfólks endar oftar en ekki neðarlega á forgangslista þegar 

takmörkuðum fjármunum er úthlutað innan heilbrigðiskerfisins. Án þjálfunar, símenntunar og nýrrar 

þekkingar er klínísku starfi heilbrigðisstétta stefnt í hættu og þar með öryggi þeirra skjólstæðinga sem 

þurfa að nýta sér heilbrigðisþjónustu. Grundvöllur þess að stunda gagnreynda starfshætti innan 

heilbrigðiskerfisins er að miðla þeim til þeirra sem sinna sjúklingum, með menntun og þjálfun til að efla 

bæði huga og hönd. Með rannsókn sem þessari færumst við skrefi nær því að vita hver hæfni 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi er í hópslysaviðbrögðum og hvar við þurfum að bæta um betur. 
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Fylgiskjöl 

Viðhengi 1. EPIQ matstækið (Wisniewski o.fl., 2004). 
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