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Útdráttur 

Bakgrunnur. Hjartarafsjá er notuð í vaxandi mæli við eftirlit og greiningu á 

ástandi sjúklinga og gegna hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki í að túlka og nýta 

upplýsingar frá henni. Notkun hjartarafsjáa er víða í heilbrigðiskerfinu orðinn 

mikilvægur þáttur í góðri afkomu sjúklinga en ómarkviss notkun hennar og 

mikill fjöldi óþarfa viðvörunarbjallna getur ógnað öryggi sjúklinga. 

Tilgangur og markmið. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig 

hjúkrunarfræðingar vinna með hjartarafsjá við vöktun sjúklinga og þau áhrif 

sem hjartarafsjá hefur á störf hjúkrunarfræðinga með það að markmiði að 

stuðla að markvissri notkun hennar og efla öryggi sjúklinga. 

Aðferð. Eigindleg vettvangsrannsókn þar sem tekin voru hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl og gerð vettvangsathugun á 35 rúma hjartadeild. 

Gagnasöfnun fór fram frá nóvember 2016 fram í maí 2017. Notast var við 

tilgangsúrtak og voru gögnin greind með kerfisbundinni þéttingu texta (e. 

systematic text condensation) samkvæmt aðferð Malterud. 

Niðurstöður. Alls tóku átta hjúkrunarfræðingar þátt í rannsókninni, allt konur 

á aldrinum 27 til 49 ára. Fram komu fimm þemu. Sérhæfð færni lýsir þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og faglegri færni í vinnu með hjartarafsjá. Þemað 

Hjálpartæki fjallar um hvernig hjúkrunarfræðingarnir nýttu hjartarafsjá, 

viðhorfi þeirra til hjartarafsjárnotkunar og mikilvægis hennar við eftirlit 

sjúklinga. Í Samvinnuverkefni er því lýst hvernig hjúkrunarfræðingar unnu 

saman og treystu hver á annan við eftirlit með gögnum frá hjartarafsjám. Falskt 

öryggi fjallar um ófullnægjandi hjartarafsjáreftirlit vegna starfsaðstæðna, 

vinnutilhögunar og dreifðar ábyrgðar hjúkrunarfræðinga deildarinnar. Að 

lokum lýsir Streituvaldandi álagi vegna óþarfa truflana og áreitis tengdu 

hjartarafsjárnotkun, bæði fyrir sjúklinga og hjúkrunarfræðinga. 

Umræða og ályktanir. Hjúkrunarfræðingarnir töldu hjartarafsjáreftirlit 

mikilvægt til að geta fylgst með ástandi bráðveikra hjartasjúklinga og brugðist 

við lífsógnandi breytingum. Þeir notuðu hjartarafsjá á fjölbreyttan hátt og 

treystu hver á annan við það eftirlit. Þó var hjartarafsjáreftirlitið að hluta til 

ófullnægjandi og núverandi skipulag og starfsaðstæður drógu úr áreiðanleika 

þess. Eftirlitið var tímafrekt og krafðist mikillar einbeitingar 
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hjúkrunarfræðinga og urðu óþarfa truflanir til þess að athyglinni var beint frá 

öðrum mikilvægum þáttum eins og beinni umönnun sjúklinga, lyfjatiltekt og 

skráningu hjúkrunarupplýsinga. Því er brýnt að endurskoða skipulag 

hjartarafsjáreftirlits til að tryggja öryggi sjúklinga. 

Lykilorð. Vettvangsrannsókn, hjartarafsjá, eftirlit, viðvörunarbjöllur og 

hjúkrun hjartasjúklinga.
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Abstract 

Background. Physiological monitors are increasingly used for patients’ 

surveillance and diagnosis, as well as for assessment and treatment purposes. 

Nurses have a vital role in the analysis and use of information obtained from 

such devices. Monitors are widely used in the healthcare system and are 

extremely important in maintaining patient‘s well-being, but their ineffective 

use coupled with the large frequency of unnecessary warning bells can be a 

threat to patient safety. 

Aim. The aim of this study was to explore how nurses use monitors in 

surveilling patients and the effect monitors have on their work with the purpose 

of promoting more effective monitor use and ensuring patient safety and 

security. 

Methodology. This is a qualitative study, using a ethnographic design with 

semi-structured interviews and a field observation at a 35 bed coronary care 

unit. Purposive sample was used and data was gathered from November 2016 

to May 2017. Data was analysed using systematic text condensation according 

to Malterud. 

Findings. Participants were eight registered nurses, all women, aged 27 to 49. 

Five themes emerged. Specialised skill described professional knowlede in 

using monitors. The theme Aiding device discussed how nurses utilise 

monitors, their attitude towards their use and how important they are when 

surveilling patients. Collaboration described how nurses trust and depend on 

each other during monitor surveillance. False security discussed how monitor 

surveillance is insufficient due to work conditions, work arrangements and 

scattered responsibility. Finally the theme Stressfullness discussed the strain 

monitors cause both patients and nurses. 

Discussion and Conclusions. Monitors helped nurses when surveilling 

critically ill coronary patients and allowed them to respond to life-threatening 

changes. Monitors were used in a diverse manner and nurses relied on each 

other with their supervison. But current work arrangements diminish the 

reliability of monitor surveillance, causing it to be in some respects inadequate. 

The monitor surveillance made high demands on nurses’ time and 
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concentration and their focus was directed from other important 

responsibilities such as direct patient care, drug preparation and nursing 

documentation. Therefore it is urgent to revise its structure in order to enhance 

patients’ safety. 

Keywords: Qualitative Research, Monitoring, Physiologic, Arrhythmias, 

Cardiac, Cardiovascular Nursing. 
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„Physiologic monitors are only as reliable as the clinicians who use them“ 

     - Graham and Cvach 
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Þakkir 

Fyrst langar mig til að þakka öllum átta hjúkrunarfræðingunum sem tóku þátt 

í þessari rannsókn fyrir liðlegheit og að vera tilbúnar að deila með mér reynslu 

sinni og gera þessa rannsókn mögulega. Leiðbeinendur mínir Dr. Kristín 

Björnsdóttir og Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir fá bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og þolinmæði í gegnum allt ferlið. Mig langar líka til að þakka 

deildarstjóra mínum Bylgju Kærnested fyrir sýndan áhuga á verkefninu og 

hvatningu ásamt aðstoð við val á þátttakendum. Auði Ketilsdóttur þakka ég 

fyrir aðstoð og hjálp við undirbúning umsóknar til siðanefndar og Fríðu Björk 

Skúladóttur þakka ég bæði fyrir yfirlestur og að benda mér í upphafi á þetta 

viðfangsefni. Vísindasjóði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga vil ég þakka 

kærlega fyrir veittan styrk til verkefnisins. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, sérstaklega eiginmanni mínum 

Jóni Inga og syni okkar Nirði Frey fyrir þolinmæði, aðstoð og skilning 

undanfarin ár. Foreldrum mínum og systur minni Freydísi Eir þakka ég fyrir 

ómetanlegan stuðning og hvatningu meðan á meistaranámi mínu stóð. Einnig 

þakka ég systur minni Auði Hörn, tengdamóður Ásu og Bjarti frænda mínum 

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar og Heimi bróður mínum fyrir tæknilega 

aðstoð.
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Inngangur og fræðilegur bakgrunnur 

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga hefur breyst mikið á undanförnum árum og 

áratugum. Á mörgum sviðum hjúkrunar er notkun tækja orðinn stór þáttur í 

hjúkrunarstarfinu (Gazarian, Henneman og Chandler, 2010; Watkins, 

Whisman og Booker, 2016). Eitt þessara tækja er hjartarafsjá (e. monitor) sem 

byrjað var að nota skipulega við vöktun hjartasjúklinga upp úr 1960 (Julian, 

1987) og var orðin sjálfsögð við eftirlit bráðveikra sjúklinga á áttunda áratug 

síðustu aldar (Tweddell, Ghanayem og Hoffman, 2014). Hjartarafsjá er tæki 

sem tengt er við sjúkling til að fylgjast með lífsmörkum hans svo sem 

hjartsláttarhraða og takti, blóðþrýstingi, öndunartíðni og súrefnismettun. 

Einnig er hægt að fylgjast með slagæðablóðþrýstingi, koldíoxíð (CO2) gildi í 

blóði, mæla ST breytingar, QT bil og fleira (Chen og Hollander, 2007; Drew 

o.fl., 2014; Hannibal, 2011). Sjúklingar eru tengdir við hjartarafsjá hver við 

sitt rúm og birtast upplýsingarnar á ská bæði við rúm sjúklings en einnig á 

hjartarafsjárstöð þar sem hjúkrunarfræðingar hafa sína vinnuaðstöðu. Til þess 

að hægt sé að fylgjast með hjartslætti sjúklinga þegar þeir hreyfa sig frá rúmi, 

er hægt að tengja þá við þráðlausa hjartarafsjá, svokallaða telemetriu, sem 

sendir upplýsingar í móðurstöð á sama hátt og hinar. 

Hjartarafsjár eru notaðar í vaxandi mæli á sjúkrahúsum og eru orðnar 

stöðluð og viðurkennd tæki á bráðamóttökum, hjartadeildum og 

gjörgæsludeildum. Ekki liggja fyrir áreiðanlegar upplýsingar um ávinning af 

notkun hjartarafsjáa fyrir gæði hjúkrunar þar sem skortur er á rannsóknum og 

leiðbeiningum um notkun þeirra (Gazarian, 2014). Þrátt fyrir það eru þær sífellt 

meira notaðar við eftirlit (Henriques-Forsythe o.fl., 2009), meðferð og 

greiningu á ástandi sjúklinga (Chen og Hollander, 2007). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvernig hjúkrunarfræðingar 

vinna með hjartarafsjá við vöktun sjúklinga og þau áhrif sem hjartarafsjá hefur 

á störf þeirra með það að markmiði að stuðla að markvissri notkun hennar og 

efla öryggi sjúklinga. Notast var við vettvangsrannsókn (e. ethnographic 

research design) en með þeirri rannsóknaraðferð er gagna aflað bæði með því 

að fylgjast með störfum hjúkrunarfræðinga ásamt því að taka viðtöl við þá. 
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Þannig er hægt að öðlast þekkingu á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sem 

nýtist til að bæta þjónustu og auka lífsgæði sjúklinga (Robinson, 2013). 

Hér á eftir verður fjallað um notkun hjartarafsjáa við eftirlit með sjúklingum 

og hlutverk hjúkrunarfræðinga í því samhengi. Gerð verður grein fyrir 

tegundum og fjölda viðvörunarbjallna. Farið verður yfir hvernig reynt hefur 

verið að bæta hjartarafsjárstjórnun og minnka óþarfa áreiti frá hjartarafsjám 

meðal annars með því að breyta viðmiðunarmörkum og stillingum tækjanna 

og stuðla þannig að markvissari notkun þeirra. 

Með þessari rannsókn verður reynt að svara spurningunum: Hvernig nota 

hjúkrunarfræðingar hjartarafsjá í starfi sínu við vöktun sjúklinga og hver eru 

áhrif hjartarafsjáa á störf þeirra? 

Hjartarafsjáreftirlit 

Eftirlit sem hjúkrunarmeðferð er markviss öflun, greining og túlkun 

upplýsinga um sjúklinga sem notuð er til að taka klíníska ákvörðun um 

meðferð þeirra (Kelly og Vincent, 2011; Schoneman, 2002). Eftirlit 

hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sínum er mikilvægt til að greina og koma 

í veg fyrir að ástand þeirra versni, tryggja öryggi og heilsu þeirra og fyrirbyggja 

skaðleg atvik (Henneman, Gawlinski og Giuliano, 2012; Kutney-Lee, Lake og 

Aiken, 2009). Gott eftirlit með sjúklingum er undirstaða góðrar meðferðar og 

hjúkrunarfræðingar gegna þar lykilhlutverki inn á sjúkrahúsum (Considine, 

Trotter og Currey, 2016). Þeir fylgjast með einkennum og lífsmörkum 

sjúklinga meðal annars með það fyrir augum að koma í veg fyrir að meðferð 

og greining dragist með alvarlegum afleiðingum (Taenzer, Pyke og McGrath, 

2011). Þekking og fagmennska hjúkrunarfræðinga einskorðast þó ekki við 

tæknilega kunnáttu við að mæla lífsmörk eða getu til að fylgja 

vinnuleiðbeiningum (Christensen og Hewitt-Taylor, 2006). Eitt mikilvægasta 

hlutverk hjúkrunarfræðinga er að átta sig á fyrstu vísbendingum um að ástand 

sjúklings fari versnandi (Kutney-Lee o.fl., 2009). Þetta eftirlit byggir á því að 

greina ástand sjúklinga og meðhöndla þá á viðeigandi hátt, bregðast við 

breytingum á lífsmörkum og stuðla þannig að öryggi sjúklinga og bættri líðan 

þeirra (Considine o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sýnt að oft verða sýnilegar 

breytingar á lífsmörkum sjúklinga áður en skaðleg atvik verða. Goldhill og 

McNarry (2004) skoðuðu lífsmörk 433 fullorðinna sjúklinga í einn dag. Þeir 

könnuðu svo afdrif þeirra og komust að því að líkur á andláti jukust eftir því 
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sem fleiri lífsmörk höfðu fallið utan eðlilegra gilda. Alls voru 26 sjúklingar eða 

sex prósent þeirra látnir 30 dögum síðar og hafði öndunartíðni og 

hjartasláttartíðni þá oftast mælst utan eðlilegra marka. Hillman o.fl. (2001) 

skoðuðu öll dauðsföll á þremur sjúkrahúsum yfir sex mánaða tímabil eða alls 

549 dauðsföll sjúklinga eldri en 14 ára sem voru á fullri meðferð. Skoðuð voru 

meðal annars lífsmörk 8 til 48 klukkustundum fyrir andlát. Þessir sjúklingar 

voru oftast með óeðlilega lágan blóðþrýsting og hraða öndun. Einnig kom í 

ljós að í einum þriðja tilfella höfðu hjúkrunarfræðingar tjáð áhyggjur af ástandi 

sjúklinga áður en því hrakaði til muna. 

Til að greina vísbendingar um versnandi ástand er eftirlit með hjartarafsjá 

mikilvægur þáttur og hefur notkun á hjartarafsjám á sjúkrahúsum þróast mikið 

á undanförnum áratugum (Gazarian o.fl., 2010; Watkins o.fl., 2016). Watkins 

o.fl. (2016) gerðu lýsandi rannsókn á tveimur blönduðum lyflæknis- og 

skurðdeildum á sitt hvoru sjúkrahúsinu í Bandaríkjunum, önnur með 16 rúm 

en hin 24 rúm, með alls 236 sjúklinga. Þar svöruðu 24 hjúkrunarfræðingar 

spurningalistum varðandi reynslu sína af því að nota hjartarafsjá við eftirlit. 

Niðurstaðan var sú að allir þátttakendur töldu hjartarafsjá gefa dýrmætar 

upplýsingar um ástand sjúklinga sem yki öryggi þeirra til muna. Þegar breyting 

verður á lífsmörkum sem falla utan fyrirfram stilltra viðmiðunarmarka hringja 

viðvörunarbjöllur (Drew o.fl., 2005). Tilgangur þessara bjallna er að vekja 

athygli á breytingum hjá sjúklingnum svo veita megi viðeigandi meðferð 

(Hannibal, 2011). Í fullkomnu hjartarafsjáreftirliti fara breytingar á ástandi 

sjúklings aldrei framhjá hjúkrunarfræðingum (100% næmni (e. sensitivity)) og 

engar óþarfa viðvörunarbjöllur hringja (100% sérhæfni (e. specificity)). Þegar 

viðmiðunargildi eru stillt þröngt og með mikla næmni, eykst tíðni óþarfa 

bjallna en um leið og þau eru rýmri eykst hættan á að vísbendingar um 

breytingar á ástandi sjúklinga misfarist (Block Jr, Nuutinen og Ballast, 1999). 

Með auknum kröfum um nákvæmara eftirlit er sérhæfninni fórnað fyrir aukna 

næmni (Purbaugh, 2014) og þar með fjölgar óþarfa viðvörunarbjöllum.  

Með notkun hjartarafsjáa við eftirlit og greiningu sjúklinga gefst 

hjúkrunarfræðingum tækifæri til að afla lífeðlisfræðilegra upplýsinga um 

sjúklinga (Watkins o.fl., 2016). Til að geta túlkað og nýtt sér þær upplýsingar 

þarf faglega færni og þekkingu á hjartarafsjám ásamt reynslu í að meta ástand 

sjúklinga (Hart o.fl., 2014) og innsæi en samkvæmt Buckingham og Adams 

(2000) er innsæi byggt á reynslu hvers hjúkrunarfræðings fyrir sig. Þetta 

skoðuðu Bonafide o.fl. (2017) í sinni rannsókn þar sem þau notuðu 
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kvikmyndaupptökur til að greina viðbrögð 38 hjúkrunarfræðinga, sem 

önnuðust alls 100 börn á barnasjúkrahúsi, við viðvörunarbjöllum frá 

hjartarafsjám á 17 mánaða tímabili í alls 551 klukkutíma. Niðurstöður þeirra 

voru að hjúkrunarfræðingar notuðu bæði reynslu sína og innsæi til að 

forgangsraða vinnu sinni í tengslum við notkun hjartarafsjáa. 

Bandarísku hjartasamtökin (American Heart Association, AHA) hafa gefið 

út leiðbeiningar um hvaða sjúklingahópar hafa gagn af eftirliti í hjartarafsjá 

(Drew o.fl., 2005). Þar er sjúklingum skipt niður í þrjá flokka eftir 

sjúkdómsástandi. Í fyrsta lagi þeir sem ættu undantekningalaust að vera tengdir 

í hjartarafsjá og eru í verulegri hættu á að fá fyrirvaralaust lífshættulegar 

hjartsláttartruflanir. Þar má nefna sjúklinga sem hafa nýlega farið í opna 

hjartaaðgerð, þeir sem eru með annarar eða þriðju gráðu AV blokk eða 

sjúklingar með nýja kransæðastíflu með ST hækkunum. Í öðrum flokki eru 

sjúklingar sem gætu haft gagn af hjartarafsjáreftirliti sem eru til dæmis með 

brjóstverki eða þeir sem eru í eftirliti vegna yfirliðs og sjúklingar sem hafa 

farið í kransæðavíkkun. Loks eru sjúklingar sem ættu ekki að vera tengdir í 

hjartarafsjá og eru í lítilli hættu á að fá hjartsláttartruflanir. Í þeim flokki eru til 

dæmis ungir sjúklingar sem eru að fara í minniháttar aðgerðir og hafa enga 

fyrri sögu um hjartsláttartruflanir, sjúklingar í blóðskilun eða þeir sem eru með 

langvinnt gáttaflökkt án annarra vandamála. Þrátt fyrir þessar leiðbeiningar eru 

hjartarafsjár notaðar óþarflega oft við eftirlit sjúklinga. Funk o.fl. (2010) 

rannsökuðu ábendingar fyrir eftirliti með hjartarafsjá hjá 1816 sjúklingum á 17 

sjúkrahúsum og skoðuðu hvort þeir væru tengdir við hjartarafsjá. Í ljós kom að 

næstum allir sem höfðu ábendingu fyrir notkun hennar voru tengdir eða 99%. 

Hins vegar voru 85% þeirra sem höfðu ekki slíkar ábendingar einnig í slíku 

eftirliti. Í dag er það almenn vinnuregla víða að tengja sjúklinga við hjartarafsjá 

án þess að fyrir því séu klínískar ábendingar (Gazarian, 2014). Aðrar 

rannsóknir hafa einnig sýnt að hjartarafsjár eru ofnotaðar. Ástæðan gæti verið 

sú  að notkun þeirra krefst ekki mikils inngrips og virðist því meinlaus 

(Dressler o.fl., 2014; Funk o.fl., 2010). Grossman, Shapiro, Ullman og Wolfe 

(2011) skoðuðu hjartarafsjáreftirlit 249 sjúklinga sem leituðu á bráðamóttöku 

vegna brjóstverkja en höfðu engar eða ómarktækar breytingar á riti. Þeir 

komust að því að hjartarafsjáreftirlit var óþarft fyrir þennan hóp þar sem þar 

komu hvorki fram nauðsynlegar upplýsingar né höfðu þær áhrif á meðferð. 

Perkins o.fl. (2017) gerðu svipaða rannsókn og fóru yfir læknaskýrslur 814 

sjúklinga sem lögðust inn til eftirlits vegna brjóstverkja án merkja um 
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kransæðastíflu. Niðurstöður þeirra voru að hjartarafsjáreftirlit hafði enga 

klíníska þýðingu og hjálpaði ekki við greiningu sjúklinga eða hafði áhrif á 

meðferð þeirra. 

Á þeim deildum þar sem hjartarafsjáreftirlit er til staðar eru gjarnan fleiri 

hjúkrunarfræðingar á hvern sjúkling en á öðrum deildum og því hægt að álykta 

að sjúklingar, sem eru tengdir í hjartarafsjá, séu undir nákvæmara eftirliti 

hjúkrunarfræðinga en annars staðar. Með notkun hjartarafsjáa séu horfur 

sjúklinga og öryggi betur tryggt og jafnvel möguleiki að greina ástand hjá 

einstaklingum sem annars hefðu ef til vill aldrei greinst. Slík myndi þó hafa í 

för með sér þörf á fleiri hjúkrunarfræðingum. Einnig krefst flóknara eftirlit 

meiri athygli hjúkrunarfræðinga, er tímafrekara og krefst meiri þekkingar og 

reynslu (Funk o.fl., 2010). Þó svo hjartarafsjá sé mikilvægt tæki til að hjálpa 

til við eftirlit sjúklinga skilar það sér ekki endilega í betri niðurstöðu fyrir vissa 

sjúklingahópa, hraðari greiningu, breytingu á meðferð eða lægri dánartíðni. 

Mikilvægast er því að átta sig á hverjir það eru sem njóta góðs af því að vera í 

eftirliti í hjartarafsjá, nota þær markvisst og vera gagnrýnin á hvenær ætti að 

hætta notkun þeirra (Feder og Funk, 2013). 

Við heimildaleit fundust engar rannsóknir sem fjölluðu beint um hvernig 

hjúkrunarfræðingar nota hjartarafsjá við störf sín. Hins vegar hafa verið gerðar 

rannsóknir til að skoða viðhorf hjúkrunarfræðinga til hjartarafsjárbjallna. 

Sowan, Gomez, Tarriela, Reed og Paper (2016) lögðu spurningalista fyrir 24 

hjúkrunarfræðinga á hjartagjörgæsludeild þar sem voru 20 rúm, til að kanna 

viðhorf þeirra. Þar kom fram að hjúkrunarfræðingum fannst vera mikið um 

óþarfa bjöllur sem trufli þá við umönnun sjúklinga sinna og minnki traust 

þeirra á tækjunum. Í lýsandi rannsókn Gazarian, Carrier, Cohen, Schram og 

Shiromani (2015) var fylgst með níu hjúkrunarfræðingum sinna 

hjartarafsjáreftirliti í tveimur 3ja klukkustunda lotum og þær viðvörunarbjöllur 

sem hringdu skrásettar. Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur brugðust við 

46,8% allra viðvörunarbjallna. Mikill fjöldi óþarfa bjallna minnkar líkur á að 

brugðist sé við á viðeigandi hátt þegar þær gefa til kynna breytingu á ástandi 

sjúklinga (Sendelbach, Wahl, Anthony og Shotts, 2015). Bonafide o.fl. (2017) 

könnuðu viðbragðstíma hjúkrunarfræðinga við viðvörunarbjöllum og kom í 

ljós að meðalviðbragðstími var sjö mínútur og eftir því sem leið á vaktirnar 

lengdist viðbragðstíminn. Þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu innan við eins 

árs starfsreynslu og umsjón með færri sjúklingum brugðust hraðar við bjöllum 

en reyndari hjúkrunarfræðingar sem önnuðust fleiri sjúklinga. Einnig tók lengri 
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tíma að bregðst við bjöllum hjá sjúklingum sem höfðu aðstandendur hjá sér. 

Rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða hve mikill tími hjúkrunarfræðinga 

fer í viðfangsefni tengd hjartarafsjám. Dandoy o.fl. (2014) komust að í 

rannsókn sinni á 24 rúma beinmergsskiptadeild að hjúkrunarfræðingar eyddu 

20-25 mínútum á hverri vakt í að sinna viðvörunarbjöllum áður en þau 

innleiddu breytingar á hjartarafsjárstjórnun. Eftir breytingar á grunnstillingum 

hjartarafsjáa, sem gerð var til að fækka óþarfa bjöllum, fækkaði mínútunum 

niður í 10 á hverri vakt. Dressler o.fl. (2014) gerðu rannsókn þar sem þau 

skoðuðu meðal annars fyrirmæli lækna á almennri deild um hjartarafsjá og 

notkun hennar í alls 33 vikur. Þar kom í ljós að hjúkrunarfræðingar eyddu að 

meðaltali 20 mínútum á hvern sjúkling daglega í verkefni tengd hjartarafsjám. 

Viðvörunarbjöllur 

Aukin notkun ýmissa tækja inni á sjúkrahúsum hefur haft í för með sér 

gríðarlega fjölgun á viðvörunarbjöllum sem skapa hávaða og áreiti. Of mikill 

hávaði inni á sjúkrahúsum getur haft skaðleg áhrif á bata og líðan sjúklinga og 

þá umönnun og þjónustu sem þeim er veitt. Miðað er við að hávaði megi ekki 

fara yfir 40 desíbel (dB) til að hægt sé að læra og einbeita sér. Strax við 45 til 

50 dB þarf að fara að hækka róminn til að geta átt skýr samskipti. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin hefur gefið út að hávaði á daginn á sjúkrahúsum ætti 

ekki að fara yfir 40 dB (Berglund, Lindvall og Schwela, 1999). Pope (2010) 

gerði lýsandi rannsókn þar sem hún mældi hávaða á fjórum lyflæknis- og 

skurðdeildum að degi til í tólf klukkustundir. Hávaðinn mældist allt að 63 dB 

sem líkja má við mjög erilsamar skrifstofur. Christensen (2007) gerði einnig 

lýsandi rannsókn, þar sem hann mældi hávaða frá tækjum á níu rúma 

gjörgæsludeild í þrjá sólarhringa samfleytt. Meðalhávaði þar reyndist vera 42 

til 56 dB og fór allt upp í 85 dB. Þar voru hjartarafsjár ásamt sjónvörpum þau 

tæki sem framkölluðu mesta hávaðann. 

Viðvörunarbjöllur frá hjartarafsjá eru tvenns konar. Annars vegar eru 

rauðar viðvörunarbjöllur sem gefa frá sér hávært hljóð og hringja ef hjartarafsjá 

túlkar gögn frá sjúklingi þannig að um sé að ræða alvarlega breytingu á 

lífsmörkum eins og púlsleysi (e. asystola), sleglahraðtakt eða sleglatif (e. 

ventricular tachycardia/fibrillation), langa runu af aukaslögum frá slegli (e. 

ventricular extrasystole) eða mjög hægan eða hraðan hjartslátt (e. extreem 

bradycardia/tachycardia). Hins vegar eru gular bjöllur sem hafa dempaðri 
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hljóm og gefa til dæmis til kynna að leiðslur hafi dottið af sjúklingi, 

blóðþrýstingsmæling mistekist eða súrefnismettun, púls eða hjartsláttarhraði 

og taktur sé kominn út fyrir ákveðin viðmiðunarmörk. Öllum 

viðvörunarbjöllum er svo skipt í þrjá flokka. Óþarfa bjöllur sem eru af 

tæknilegum ástæðum eða vegna breytinga á ástandi sjúklings sem lagast af 

sjálfu sér án inngrips. Þær eru líka kallaðar ósannar jákvæðar bjöllur (e. false 

positive alarm) og eru truflandi bjöllur sem sýna ekki breytingar á ástandi 

sjúklings og hafa því enga klíníska þýðingu (Chambrin, 2001). Þetta getur 

verið  tímabundin lækkun á súrefnismettun eða aukin hjartsláttartíðni sem 

leiðréttist fljótt og áður en grípa þarf til aðgerða. Einnig getur verið að 

hjartarafsjá rangtúlki gögn frá sjúklingi. Þessi tegund viðvörunarbjallna eru til 

þess eins að draga að sér athygli hjúkrunarfræðinga að óþörfu og auka á áreiti 

á vinnustaðnum (Purbaugh, 2014). Í öðru lagi eru framkallaðar bjöllur (e. 

induced) sem verða vegna þess að starfsfólk er að sinna sjúklingi eins og að 

taka blóðprufu eða aftengja sjúkling til að fara á snyrtinguna. Þetta eru líka 

óþarfar bjöllur og hafa enga klíníska þýðingu. Slíkar bjöllur eru algengastar á 

daginn þegar mest hreyfing er á sjúklingum, þá er aðhlynning í gangi, verið er 

að taka blóðprufur, sjúklingar fara í sjúkraþjálfun og fleira þess háttar 

(Lawless, 1994). Að lokum eru marktækar bjöllur (e. significant) en við þeim 

þarf að bregðast með því að breyta meðferð (Lawless, 1994). Þessar marktæku 

bjöllur eru sannar jákvæðar bjöllur (e. true positive alarm) eða 

viðvörunarbjöllur sem skipta öllu máli og sýna breytingu á ástandi sjúklings 

sem þarfnast viðbragða (Burgess, Herdman, Berg, Feaster og Hebsur 2009). 

Þau gætu verið allt frá því að biðja sjúkling að taka því rólega til að hægja á 

hjartsláttarhraða eða gera breytingar á lyfjagjöf upp í endurlífgun ef sjúklingur 

er í hjartastoppi. 

Á undanförnum áratugum hefur viðvörunarbjöllum á sjúkrahúsum fjölgað 

mikið og er nú svo komið að viðvörunarbjöllur vegna eins sjúklings á degi 

hverjum geta skipt hundruðum, mismargar eftir hversu mörg tæki eru notuð til 

eftirlits. Drew o.fl. (2014) skoðuðu viðvörunarbjöllur á fimm 

gjörgæsludeildum með alls 77 sjúkrarúmum. Fylgst var með bjöllum hjá 461 

sjúklingi á eins mánaðar tímabili en alls hringdu 2.588.760 bjöllur eða 187 

bjöllur vegna hvers sjúklings á dag. Graham og Cvack (2010) gerðu lýsandi 

rannsókn á 15 rúma lyfjadeild þar sem þær skoðuðu fjölda bjallna bæði fyrir 

og eftir að gerðar voru breytingar á grunnstillingum hjartarafsjáa. Meðal annars 

voru viðmiðunarmörk útvíkkuð á hjartsláttarhraða og súrefnismettun. Sú 
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rannsókn sýndi að á þeim 18 dögum sem gagnasöfnun stóð yfir hringdu að 

meðaltali 942 bjöllur á dag sem svo fækkaði niður í 536 eftir að breytingarnar 

voru gerðar. Einnig gerðu Dandoy o.fl. (2014) rannsókn þar sem svipaðar 

breytingar voru gerðar á hjartarafsjárstillingum. Niðurstöður hennar voru að 

fjöldi bjallna á hvern sjúkling fór úr 250 á dag og niður í 50-70 bjöllur. 

Komið hefur í ljós við rannsóknir að flestar viðvörunarbjöllur sem hringja 

inni á sjúkrahúsum eru óþarfar. Atzema o.fl. (2006) gerðu lýsandi rannsókn á 

bráðamóttöku þar sem fylgst var með 72 sjúklingum í hjartarafsjá og tíðni og 

tegundir viðvörunarbjallna voru skráðar. Í þær 371 klukkustund sem 

gagnasöfnun fór fram hringdu 1762 bjöllur en einungis 11 þeirra voru sannar 

bjöllur og þrjár urðu til þess að meðferð væri breytt sem þýddi að 99,4% þeirra 

voru óþarfar. Schmid o.fl. (2011) gerðu athugun á 25 sjúklingum sem voru að 

undirgangast hjartaskurðaðgerð. Aðgerðin var kvikmynduð og niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að um 80% allra bjallna sem hringdu meðan á henni 

stóð höfðu enga klíníska þýðingu. Svipaða rannsókn gerðu Siebig o.fl. (2010) 

á 12 rúma lyfjagjörgæsludeild þar sem 68 sjúklingar voru myndaðir og allar 

bjöllur sem hringdu greindar. Þar höfðu 85% þeirra enga klíníska þýðingu. 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á fjölda viðvörunarbjallna þar sem skoðað 

var hversu margar væru óþarfar. Í rannsókn Drew o.fl. (2014) voru 88,8% 

viðvörunarbjallna sem hringdu óþarfar. Í lýsandi rannsókn Cho, Kim, Lee og 

Cho (2016) var fylgst með viðvörunarbjöllum hjá 48 sjúklingum, í eina 

klukkustund hverjum fyrir sig, á 56 rúma deild. Þar kom í ljós að á einum 

klukkutíma hringdu um það bil 45 bjöllur hjá hverjum þeirra sem myndi gera 

1875 bjöllur á sólarhring. Flestar þeirra eða 68,8% reyndust óþarfar og þar af 

voru rúm 72% sem hringdu af tæknilegum ástæðum. Það er því ljóst að fjöldinn 

er slíkur að ómögulegt er fyrir hvern og einn hjúkrunarfræðing að bregðast við 

hverri einustu bjöllu sem hringir. Með þessum aukna fjölda viðvörunarbjallna 

reyndist einnig erfiðara fyrir hjúkrunarfræðinga að forgangsraða vinnu sinni 

og ákveða við hverju var brugðist (Purbaugh, 2014). Þar sem flestar 

viðvörunarbjöllur eru óþarfar gera þeir jafnvel ekki ráð fyrir að bjöllurnar séu 

mikilvægar og skipuleggja þar af leiðandi vinnu sína í samræmi við það 

(Bonafide o.fl., 2017). Einnig skapast hætta á bjölluþreytu (e. alarm fatique) 

sem verður þegar áreiti frá viðvörunarbjöllum er svo yfirþyrmandi að 

hjúkrunarfræðingar verða samdauna því og hætta að heyra bjölluhljóminn 

þannig að viðvaranir fara fram hjá þeim (Graham og Cvach, 2010; Harris, 

Manavizadeh, McPherson og Smith 2011). Í Bandaríkjunum eru skráð um 80 
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dauðsföll frá árinu 2009 til 2012 sem tengjast bjölluþreytu og notkun á 

hjartarafsjám (Joint Commission, 2013) en heimildum ber saman um að atvik 

tengd hjartarafsjám séu vanáætluð (Cvach, Frank, Doyle og Stevens, 2014; 

Pelletier, 2013). Þegar dauðsföll, sem tengjast eftirliti með hjartarafsjá, verða 

á sjúkrahúsum er mannlegum mistökum oftast kennt um og þá er átt við að 

hjartarafsjáin virkaði eins og hún átti að gera en starfsfólkið stillti hana 

ranglega eða brást ekki rétt við breytingum hjá sjúklingi (Solet og Barach, 

2012). Samkvæmt Reason (2000) eru mistök flokkuð í tvo flokka. Annars 

vegar mistök sem einstaklingar gera og svo mistök sem verða vegna 

utanaðkomandi áhrifaþátta. Þess vegna má ekki einblína á einstaklinginn og 

gleyma að skoða til dæmis tækin sjálf og hvort þau virki eins og þau eigi að 

gera eða starfsumhverfið í heild sinni. Þannig er mikilvægt að reyna að átta sig 

á orsökum atvika tengdum hjartarafsjám og sporna við neikvæðum 

afleiðingum aukinnar hjartarafsjárnotkunar við eftirlit sjúklinga. 

Með því að aðlaga hjartarafsjárstillingar að hverjum og einum sjúklingi 

með einstaklingsmiðuðum stillingum er hægt að fækka óþarfa bjöllum. Mestu 

máli skiptir að allar stillingar og breytingar taki mið af þörfum hvers og eins 

(Harris o.fl., 2011; Purbaugh, 2014) og með aðgerðum til að fækka 

viðvörunarbjöllum frá hjartarafsjám sé öryggi sjúklinga sem best tryggt 

(Siebig o.fl., 2010). Þetta hefur til dæmis verið reynt að gera með með 

svokölluðu „smart alarms“ (Cvach o.fl., 2014). Þá er óþarfa bjöllum fækkað 

með því að upplýsingar frá sjúklingi fara í gegnum síu, sem felur í sér seinkun 

á viðbrögðum (e. technical validation) áður en viðvörunarbjöllur hringja 

(Cvach o.fl., 2014). Þannig er til dæmis hægt að nota fimm til tíu sekúnda 

seinkun á að bjöllur fari í gang og koma í veg fyrir óþarfa bjöllur ef vandamálið 

lagast innan þess tíma. Þó svo hjartsláttur sjúklings fari yfir eða undir 

viðmiðunarmörk í einhvern tíma hefur það oftast enga klíníska þýðingu 

(Chambrin, 2001) og breyting á viðmiðunarmörkun ógnar í flestum tilvikum 

ekki öryggi sjúklinganna. Görges, Markewithz og Westenkow (2009) gerðu 

rannsókn á 12 rúma gjörgæsludeild í alls 200 klukkustundir í 24 daga þar sem 

þeir flokkuðu allar bjöllur sem hringdu niður í sannar bjöllur sem brugðist var 

við að einhverju leyti, sannar en óþarfar bjöllur og svo falskar bjöllur. Í ljós 

koma að 23% allra bjallna voru sannar bjöllur. Hver bjalla hringdi að meðaltali 

í 17 sekúndur og langflestar eða 89,4% hringdu í minna en 60 sekúndur og 

hljóðnuðu þegar ástand sjúklings leiðréttist og án þess að slökkt væri 

sérstaklega á þeim. Þeir sýndu fram á að ef komið væri á 19 sekúnda seinkun 
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væri hægt að fækka fölskum og óþörfum bjöllum um tvo þriðju og öllum 

bjöllum myndi fækka um rúmlega helming. 

Mjög algengt er að viðvörunarbjöllur hringi þegar breytingar verða á 

hjartsláttarhraða og vegna breytinga í súrefnismettun. Þegar skoðuð voru gögn 

um viðvörunarbjöllur í alls 780 daga vegna hjartsláttar- og öndunartíðni hjá 

317 sjúklingum á blandaðri skurð- og lyfjadeild, kom í ljós að hægt var að ná 

86% fækkun viðvörunarbjallna með því einu að breyta viðmiðunarmörkum 

hjartsláttar úr 130/45 í 135/40 og öndunartíðni úr 30/8 í 35/7 (Burgess o.fl., 

2009). Lýsandi rannsókn Graham og Cvach (2010) á 15 rúma lyfjadeild benti 

til að með einföldum stillingaratriðum eins og að færa viðmiðunarmörk 

súrefnismettunar úr 90% í 88% og breyta neðri mörkum hjartsláttar úr 60 

slögum á mínútu í 50 slög á mínútu og efri mörkum úr 120 slögum á mínútu í 

150 slög á mínútu væri hægt að fækka viðvörunarbjöllum um 43%. Gross, 

Dahl og Nielsen (2011) gerðu einnig rannsókn þar sem þau fóru yfir 

hjartarafsjárbjöllur frá  4.104 sjúklingum á lyflæknis- og skurðdeild. 

Niðurstöður þeirra voru að hægt væri að fækka viðvörunarbjöllum vegna 

hjartsláttarhraða um 52% með því að færa viðmiðunarmörk úr 120 í 130 slög 

á mínútu og eins væri hægt að fækka bjöllum um 35% með því að breyta úr 

120 í 125 slög á mínútu. Svipað var hægt að segja um viðvörunarbjöllur vegna 

súrefnismettunar. Ef neðri viðmiðunargildum var breytt úr 90% í 88% þá var 

hægt að ná 36% fækkun og ef farið var enn lægra með viðmiðunargildin eða 

niður í 85% þá náðist 65% fækkun viðvörunarbjallna. Sowan o.fl. (2016) 

innleiddu breytingar á grunnstillingum hjartarafsjáa á 20 rúma gjörgæsludeild 

og skoðuðu viðvörunarbjöllur í tíu vikur fyrir breytingar og í tíu vikur eftir 

innleiðingu. Fjöldi viðvörunarbjallna sem hringdu fóru úr tæplega 88 bjöllur á 

hvern sjúkling á dag í rúmlega 59 bjöllur. Til að fækka enn frekar óþarfa 

viðvörunarbjöllum er hægt með einfaldri forstillingu að koma í veg fyrir að 

tvær viðvörunarbjöllur hringi vegna ástands sem hægt er að flokka saman eins 

og „hraðtaktur“  (e. tachycardia) og „hraður púls“ (e. high heart rate) eða 

„hægtaktur“ (e. bradycardia) og „hægur púls“ (e. low heart rate) (Sendelbach 

o.fl., 2015). 

Komið hefur í ljós að þrátt fyrir tæknilega þróun hjartarafsjáa skipta þættir 

eins og staðsetning elektróða, hreinlæti og réttar tengingar við sjúklinginn 

áfram miklu máli til að minnka truflanir og rangar greiningar tækjanna og þar 

með óþarfa viðvörunarbjöllur (Pettersen, Falun og Norekval, 2014). Þess 

vegna skiptir fræðsla miklu máli og ekki síst til sjúkraliða þar sem þeir eru í 
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miklu návígi við sjúklinga (Purbaugh, 2014; Siebig o.fl., 2010). Cvach, Biggs, 

Rothwell og Charles-Hudson (2013) gerðu rannsókn á tveimur deildum, annars 

vegar 15 rúma lyfjadeild og hins vegar 25 rúma hjartadeild og skoðuðu hvort 

hægt væri að fækka bjöllum með því að skipta daglega um elektróður. 

Niðurstöðurnar voru að þá fækkaði bjöllum um allt að 46% þar sem nokkuð 

algengt er að viðvörunarbjöllur hringdu vegna þess að leiðslur voru hálflausar 

á sjúklingum eða vegna hreyfitruflana þar sem hjartarafsjáin nam ekki útslög 

sjúklinga rétt (Graham og Cvach, 2010). Sendelbach o.fl. (2015) innleiddu 

breytingar á 16 rúma hjartadeild þar sem hjartarafsjár voru endurstilltar og 

notaðar voru einstaklingsmiðaðar stillingar. Einnig var skipt daglega um 

elektróður og húð undirbúin á viðeigandi hátt. Með þessu tókst að fækka óþarfa 

viðvörunarbjöllum um 80% til 90%. Svipaðar niðurstöður fengu Dandoy o.fl. 

(2014) eða 80% fækkun bjallna þar sem hægt var að fækka óþarfa bjöllum um 

25% með því að breyta stillingum en 55% fækkun náðist með breyttum 

starfsháttum á deildinni eins og að skipta reglulega um elektróður. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að ná töluverðum árangri í fækkun 

óþarfa viðvörunarbjallna með breytingum á forstillingum hjartarafsjáa ásamt 

einstaklingsmiðuðum viðmiðunarmörkum. Þessar niðurstöður sýna einnig að 

breyttir starfshættir í tengslum við hjartarafsjár geta haft mikil áhrif og fækkað 

óþarfa viðvörunarbjöllum umtalsvert. Þrátt fyrir að flestir séu sammála um að 

þörf sé á aðgerðum til að fækka óþarfa bjöllum hefur ástandið lítið lagast 

síðastliðin fimmtán til tuttugu ár (Imhoff og Fried, 2009). 

Fagleg færni hjúkrunarfræðinga 

Þekking hjúkrunarfræðinga, ásamt ábyrgð þeirra við eftirlit sjúklinga, hefur 

fengið vaxandi athygli síðan farið var að rekja dauðsföll sjúklinga til þess að 

slökkt hafi verið á eftirlitsbjöllum hjartarafsjáa án þess sjúklingurinn fengi 

viðeigandi meðferð í kjölfarið (Gazarian o.fl., 2015). Á Íslandi hefur nýlega 

verið til umfjöllunar dauðsfall á sjúkrahúsi þar sem fram kom að slökkt hafi 

verið á viðvörunarbjöllum sem áttu að gefa til kynna fall í súrefnismettun og 

þess vegna var ekki brugðist við breytingu á ástandi sjúklings á viðeigandi hátt 

(Dómstólar, e.d.). Ábyrgð hjúkrunarfræðinga er því mikil og nauðsynlegt að 

þeir kunni að greina upplýsingar frá hjartarafsjám, kunni vel á tækin og 

stillingar þeirra og fái sífellda fræðslu og endurmenntun í notkun hjartarafsjáa 

(Pelletier, 2013). Hjúkrunarfræðingar verða að geta breytt viðmiðunarmörkum 
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eftir ástandi sjúklinga með það að markmiði að fyrirbyggja sem mest óþarfa 

bjöllur til þess að þær sem skipta máli nái athygli. 

Þó svo hjartarafsjár séu mikilvæg tæki til að hafa eftirlit með sjúklingum 

reiða hjúkrunarfræðingar sig ekki einvörðungu á hana til að meta 

sjúkdómseinkenni þeirra (Gazarian o.fl., 2015). Aðrir þættir eins og verkir, 

óróleiki og almenn líðan sjúklinga skiptir líka máli (Bitan, Meyer, Shinar og 

Zmora, 2004). Einnig skiptir þekking hjúkrunarfræðinga miklu máli þar sem 

þeir reiða sig á fyrri reynslu af svipuðum aðstæðum og sjúklingahópum við 

hjúkrun sjúklinga sinna (Gazarian o.fl., 2010). Hjúkrunarfræðingar skynja 

þannig versnandi ástand sjúklinga með innsæi sínu og þekkingu á ákveðnu 

mynstri hjá skjólstæðingum sínum. Fram kom í rannsókn Cioffi (2000) að 

hjúkrunarfræðingar sjá oft ótvíræðar vísbendingar um versnandi ástand 

sjúklinga áður en skaðleg atvik verða. Hún tók óstöðluð viðtöl við 32 

hjúkrunarfræðinga á almennum lyfjadeildum til að kanna reynslu þeirra af því 

að meta ástand sjúklinga sinna. Niðurstöður hennar voru að 

hjúkrunarfræðingarnir byggðu mat sitt á þeirri tilfinningu sinni að eitthvað 

væri að en gátu oft ekki skýrt það nánar. Reynslumikill hjúkrunarfræðingur er 

því ómetanlegur þegar kemur að þjónustu og umönnun sjúklinga (Christensen 

og Hewitt-Taylor, 2006). 

Við heimildaleit hefur ekki fundist rannsókn þar sem viðtöl og 

vettvangsathugun er gerð á hjartadeild til að skoða notkun hjartarafsjáa. Hins 

vegar gerði Price (2013) vettvangsrannsókn þar sem hún skoðaði hvað hefur 

áhrif á getu hjúkrunarfræðinga til að sinna sjúklingum sínum (e. caring) í 

tæknivæddu gjörgæsluumhverfi. Hún komst að því að árvekni 

hjúkrunarfræðinga og að vera til staðar fyrir þá skipti mestu máli þegar kom 

að því að sinna hverjum og einum sjúklingi sem best. Einnig höfðu væntingar 

og kröfur í starfsumhverfinu og frá samstarfsfólki mikil áhrif á hvernig 

hjúkrunarfræðingar sinntu starfi sínu. Hér áður hefur verið fjallað um 

rannsóknir í tengslum við notkun hjartarafsjáa og voru þar nefndar til dæmis 

rannsókn Gazarian (2014) þar sem níu hjúkrunarfræðingum var fylgt eftir við 

störf sín og viðbrögð þeirra við viðvörunarbjöllum frá hjartarafsjám könnuð. 

Einnig má nefna sem dæmi rannsóknir Sendelbach o.fl. (2015) og Sowan, 

Tariela, Gomez, Reed og Rapp (2015) sem notuðu spurningalista til að kanna 

viðhorf hjúkrunarfræðinga til viðvörunarbjallna frá hjartarafsjám. Þrátt fyrir 

þetta er þörf á frekari rannsóknum en með því að skoða starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga fæst betri þekking á þeim þáttum sem skipta máli við 
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umönnun og þjónustu við sjúklinga. Gagnlegt er því að skoða hvernig 

hjúkrunarfræðingar nota hjartarafsjá á Landspítala og áhrif hjartarafsjáa á störf 

þeirra og öðlast þannig þekkingu sem hægt er að nota til að stuðla að því að 

notkun hjartarafsjáa verði markvissari og öryggi sjúklinga betur tryggt 
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Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notuð eigindlega rannsóknaraðferð, gerð 

vettvangsrannsókn og hálfstöðluð einstaklingsviðtöl tekin við átta 

hjúkrunarfræðinga á hjartadeild Landspítala. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa verið notaðar til dæmis til að skoða 

margbreytileika og innbyrðis tengsl tilfinninga, reynslu, hvata og viðhorfa 

einstaklinga (Malterud, 1993). Þessar rannsóknaraðferðir njóta sífellt meiri 

viðurkenningar innan heilbrigðisvísinda (Malterud, 2001a; Malterud, 2012). Í 

eigindlegum rannsóknum þurfa þátttakendur að hafa reynslu af 

rannsóknarefninu og vilja og áhuga á að lýsa reynslu sinni. Í þeim er leitast við  

að öðlast skilning á viðfangsefninu (Thomas og Magilvy, 2011). Markmiðið 

er að afla nýrrar þekkingar eða  auka við þann þekkingargrunn sem fyrir er en 

eigindlegar aðferðir eru sérstaklega heppilegar þegar viðfangsefnið hefur lítið 

verið rannsakað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessu tilfelli hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar  um notkun hjúkrunarfræðinga á hjartarafsjám við störf 

sín eða viðhorf og reynslu þeirra á þessu sviði og því heppilegt að nota 

eigindlega rannsóknaraðferð. 

Vettvangsrannsókn 

Vettvangsrannsóknaraðferð gengur út á að rannsaka fólk og atburði í sínu 

eðlilega umhverfi og fá þannig skýra og sanna mynd af viðfangsefninu. Með 

þessari aðferð er hægt að horfa heildrænt á viðfangsefni í víðu samhengi þrátt 

fyrir að rannsóknarefnið sé í raun mjög afmarkað og miðist við 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á einni sjúkradeild. Þannig gefst tækifæri til að 

fá betri sýn á störf og líðan hjúkrunarfræðinga í starfsumhverfi sínu (Kristín 

Loftsdóttir, 2013). 

Rætur þessarar aðferðar liggja í mannfræðinni og jafnvel hafa fundist merki 

um vettvangsrannsóknir allt frá árinu 1835 (Morse, 2016) en talið er að 

Malinowski, breskur mannfræðingur, hafi fyrstur komið fram með hugtakið 

etnógrafía árið 1922. Hún hefur síðan verið notuð til að skoða ýmis félagsleg 
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fyrirbæri innan ólíkra menningarheima (Dharamsi og Charles, 2011). Upp úr 

1960 fór athygli rannsakenda að beinast að sjúkrahúsumhverfinu sem 

rannsóknarviðfangsefni (Long, Hunter og van der Geest, 2008). Með þessari 

rannsóknaraðferð er hægt að skoða starfshætti inn á sjúkrahúsum, átta sig á 

tengslum milli atburða og meta árangur ýmissa inngripa (Williamson, 

Twelvetree, Thompson og Beaver, 2012). Hjúkrunarfræðingar geta þannig 

öðlast meiri þekkingu og skilning á því hvaða áhrif störf þeirra hafa þannig að 

hægt sé að bæta þjónustu og auka lífsgæði sjúklinga (Robinson, 2013). Af 

þessari ástæðu hafa vettvangsrannsóknir skipað ákveðinn sess sem 

rannsóknaraðferð innan hjúkrunarfræðinnar (Cruz og Higginbottom, 2013). 

Vettvangsrannsóknir geta verið tvenns konar. Annars vegar víðtæk 

vettvangskönnun (e. macroethnography) þar sem áhersla er lögð á að skýra 

viðfangsefni í stóru samhengi og svo hins vegar afmörkuð (e. focused) 

vettvangskönnun (e. microethnography). Í síðari tegund vettvangsrannsókna 

er áherslan lögð á að skoða mjög skýr og afmörkuð viðfangsefni og er tilgangur 

hennar innan hjúkrunarfræðinnar þríþættur. Í fyrsta lagi að skilja hugmyndir 

fólks af ólíkum menningaruppruna um heilbrigði og heilbrigt líferni. Í öðru 

lagi að skilja reynsluheim einstakra hópa og einstaklinga og í þriðja lagi að 

rannsaka hjúkrunarstarfið sem menningarlegt fyrirbæri (Cruz og 

Higginbottom, 2013). Í þessari rannsókn var reynt að skilja reynsluheim 

hjúkrunarfræðinga og að einhverju leyti að skoða þá menningu sem ríkir meðal 

þeirra. Þessi rannsóknaraðferð er oft notuð til  að skoða sameiginlega upplifun 

innan ákveðins menningarhóps frekar en innan heils samfélags (Hales, de 

Vries og Coombs, 2016) og einblína þannig á hið sértæka frekar en hið 

almenna (Taylor, Rush og Robinson, 2015). Reynsluheimur 

hjúkrunarfræðinga með tilliti til notkunar á hjartarafsjám við eftirlit sjúklinga 

sinna er mjög afmarkaður og nýtist þessi rannsóknaraðferð því vel í þetta 

verkefni. 

Vettvangsrannsóknaraðferð er bæði lýsandi og rannsakandi þar sem 

rannsóknargögn geta verið ýmist viðtöl, athuganir og skrifaður texti af ýmsu 

tagi. Í þessari rannsókn voru notuð viðtöl og vettvangsathugarnir við 

gagnasöfnun. 

Viðtöl eru ein mikilvægasta leiðin til gagnasöfnunar í eigindlegum 

rannsóknum (Brinkmann, 2014) til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu 

sem næst ekki með athugun einni saman (Kristín Loftsdóttir, 2013). Þau geta 

verið ýmist óformleg eða formleg og stundum bæði. Í þessari rannsókn voru 
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notuð hálfstöðluð einstaklingsviðtöl til gagnasöfnunar. Hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl, sem er algengasta viðtalsformið (Brinkmann, 2014), gefa 

þátttakendum tækifæri til að koma með sína túlkun á aðstæðum og 

viðfangsefninu ásamt því að lýsa eigin skoðun, reynslu og tilfinningum í 

ákveðnum aðstæðum (Williamson o.fl., 2012). Slík viðtöl eru þess vegna 

gjarnan notuð í vettvangsrannsóknum til að skilja enn frekar hegðun 

þátttakenda (Robinson, 2013) sem er forsenda þess að geta túlkað og greint 

gögnin (Cruz og Higginbottom, 2013). Þau eru þannig nauðsynleg til að hægt 

sé að setja rannsóknargögn í stærra samhengi (Wilson o.fl., 2015). Í 

hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum eru notaðar opnar spurningar sem 

afmarkast af viðfangsefninu. Allir þátttakendur eru spurðir sambærilegra 

spurninga sem gefur þeim færi á að tjá óheft reynslu sína og skoðanir (Morse, 

2015a) Þetta viðtalsform gefur rannsakanda einnig tækifæri á að spyrja frekari 

spurninga eftir þörfum og fá þannig meiri og nákvæmari upplýsingar. 

Hálfstöðluð rannsóknarviðtöl eru ekki almennar samræður heldur skipulögð 

gagnasöfnun sem krefst mikils undirbúnings og víðtækrar þekkingar af hálfu 

rannsakanda á viðfangsefninu. Þar er skráning afar mikilvæg og þarf 

rannsakandi að nota virka hlustun og geta meðtekið upplýsingar til að hafa 

stjórn á viðtalinu. Þessi tegund viðtals gefur rannsakanda ákveðinn 

sveigjanleika og er mjög aðgengileg aðferð til að skoða ýmsa kima mannlegrar 

hegðunar. Hálfstöðluð einstaklingsviðtöl njóta þess vegna mikilla vinsælda 

þegar gera á eigindlegar rannsóknir (Brinkmann, 2014). Af þessum ástæðum 

voruð tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl í þessari rannsókn og voru þau öll 

tekin upp og rituð frá orði til orðs. 

Í vettvangsathugunum verður rannsakandi að verða hluti af umhverfinu og 

getað fylgst með án þess að hafa áhrif á aðstæður. Það er alltaf álitamál að hve 

miklu leyti það er hægt. Sú nálægð sem skapast við vettvangsrannsóknir getur 

bæði verið styrkur og veikleiki rannsóknarinnar. Bæði getur hún veitt einstaka 

innsýn í viðfangsefnið en að sama skapi verða niðurstöðurnar að einhverju leyti 

túlkun þess sem rannsakar. Góð samskipti milli rannsakanda og viðfangsefna 

hans eru því þýðingarmikil og undirstaða þess að vel takist til með 

gagnasöfnun og rannsóknin fari sem best fram (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Vettvangsrannsókn, líkt og aðrar eigindlegar rannsóknaraðferðir, krefst þess 

einnig af rannsakanda að hann ígrundi sífellt niðurstöður sínar (Cruz og 

Higginbottom, 2013) þar sem hugmyndir rannsakanda, gildismat og skoðanir 

verða óhjákvæmilega fyrir áhrifum meðan á rannsókn stendur. Ef svo væri ekki 
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gæti það þýtt skort á skilningi á þeim aðstæðum sem verið er að skoða 

(Seneviratne, Mather og Then, 2009). Með því að hugleiða (e. reflexivity) 

orsök og afleiðingu og með vel afmörkuðu viðfangsefni eykst gagnsæi 

rannsóknarferlisins og niðurstöður verða marktækari (Cruz og Higginbottom, 

2013). 

Reynsluheimur rannsakanda hvetur oft til eigindlegra rannsókna líkt og er 

í þessu tilviki þar sem rannsakandi og meistaranemi hefur sjálfur reynslu af 

starfi með hjartarafsjá. Notast við svokallað innherjasjónarhorn (e. insider 

perspective) þar sem rannsakandi var starfandi hjúkrunarfræðingur á deildinni 

þar sem rannsóknin var gerð og þekkir vel til starfshátta. Slíkt sjónarhorn er 

notað í rannsóknum þegar hjúkrunarfræðingur gerir ekki einungis rannsókn á 

sínu sérsviði heldur einnig á vinnustað sínum og meðal samstarfsfélaga sinna. 

Rannsakandinn er þar með kunnugur umhverfinu og hefur ákveðna þekkingu 

á viðfangsefninu (Hales o.fl., 2016). Þannig er hann að skoða kunnuglegt 

umhverfi frá nýju sjónarhorni, sjónarhorni rannsakanda en ekki starfsmanns 

(Cudmore og Sondermeyer, 2007). Þessi aðferð hjálpar rannsakandanum að 

skilja betur reynslu hjúkrunarfræðinga í daglegu starfi sínu og setja það í 

samhengi við starfsumhverfið og þær starfsaðferðir sem þeir beita (Heydari, 

Vafaee-Najar og Bakhshi, 2016). Þó svo verið sé að kanna eigin vinnustað og 

rannsakandi hafi fyrirfram mótaðar hugmyndir um viðfangsefnið þýðir það 

ekki að niðurstaðan verði sjálfkrafa hlutdræg sé þess gætt að upplýsa lesendur 

um þær (Malterud, 1993; Malterud, 2001b). Í þessu tilfelli hafði rannsakandi 

rúmlega sautján ára starfsreynslu af því að nota hjartarafsjá við eftirlit og 

greiningu sjúklinga, lengst af á hjartadeild. Á þeim tíma hafa orðið töluverðar 

breytingar og hjartarafsjám fjölgað mjög á deildinni. Samfara því hefur notkun 

þeirra farið vaxandi og sífellt fleiri sjúklingar tengdir við hjartarafsjá. Að mati 

rannsakanda er hjartarafsjá gott og nauðsynlegt hjálpartæki fyrir 

hjúkrunarfræðinga til að fylgjast með lífeðlisfræðilegu ástandi hjartasjúklinga. 

Þó telur hann að markmið með notkun hennar séu gjarnan óljós og stundum 

hefur skort skýrar ábendingar fyrir notkun hennar. Þrátt fyrir aðgerðir eins og 

að laga grunnsstillingar hjartarafsjáa hjartadeildarinnar hefur þessi aukna 

notkun einnig aukið óþarfa áreiti í starfi hjúkrunarfræðinga að mati 

rannsakanda. Ráðist var í gerð þessarar rannsóknar til að auka þekkingu á 

starfsaðstæðum og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga með tilliti til notkunar 

hjartarasjáa sem liður í að leita leiða til að gera notkun hennar markvissari og 

um leið efla öryggi sjúklinga. 
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Úrtak 

Þegar til stóð að gera rannsókn á legudeild með almenna notkun hjartarafsjáa 

við vöktun sjúklinga varð hjartadeild 14EG Landspítala fyrir valinu en hún er 

sú eina á landinu. Þar gafst tækifæri á að skoða notkun hjartarafsjáa við 

aðstæður þar sem margir sjúklingar voru tengdir við hjartarafsjá og 

hjúkrunarfræðingar höfðu fjölbreyttum verkefnum að sinna á stórri legudeild. 

Aðrar deildir, líkt og hjartaskurðdeild, notuðu einnig hjartarafsjá en í minna 

mæli og á gjörgæsludeildum voru einnig notuð fjölmörg önnur tæki við 

meðferð og eftirlit sjúklinga. Þar sem ætlunin var að einblína á notkun 

hjartarafsjáa þótti hjartadeild 14EG heppilegasti vettvangur rannsóknarinnar. 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) og þannig var tryggt að 

einstaklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni hefðu persónulega reynslu af 

viðfangsefninu sem var til rannsóknar (Starks og Trinidad, 2007). Til að 

fullnægja skilyrðum fyrir þátttöku í rannsókninni þurftu hjúkrunarfræðingarnir 

að starfa á deildinni á þeim tíma sem gagnasöfnun fór fram. Þeir þurftu að taka 

morgunvaktir einhvern tímann á tímabilinu og vera hópstjórar yfir 

hjúkrunarteymi með sjúklinga sem voru tengdir við hjartarafsjá. Undanskildir 

voru því vaktstjórar, klínískir sérfræðingar á deildinni í sérverkefnum og 

hjúkrunarfræðingar sem tóku einungis næturvaktir eða kvöldvaktir. 

Í þessari rannsókn voru þátttakendur átta hjúkrunarfræðingar sem störfuðu 

á hjartadeild. Samkvæmt Malterud, Siersma og Guassora (2016) skipta gæði 

og fjölbreytni rannsóknargagna mestu máli þegar fjöldi þátttakenda er valinn. 

Eftir því sem gögnin gefa betri upplýsingar sem tengjast viðkomandi rannsókn 

er þörf á færri þátttakendum það er fleiri þátttakendur þurfa ekki endilega að 

þýða ríkari gögn (Starks og Trinidad, 2007). Fjöldi þátttakanda ræðst því fyrst 

og fremst af gæðum rannsóknargagnanna þó svo aðferðafræðin og 

viðfangsefni rannsóknarinnar skipti einnig máli (Morse, 2015c). 

Deildarstjóri hjartadeildar aðstoðaði við val á þátttakendum, nálgaðist 

hjúkrunarfræðingana og óskaði eftir þátttöku þeirra en samkvæmt Sargeant 

(2012) verða þeir að geta upplýst rannsakanda um viðkomandi rannsóknarefni. 

Þess var gætt að bæði hjúkrunarfræðingar með mikla reynslu af starfi með 

hjartarafsjár og hjúkrunarfræðingar sem hafa takmarkaða reynslu tækju þátt í 

rannsókninni. Slíkt fyrirkomulag er mikilvægt til að tryggja fjölbreytta reynslu 

þátttakenda og gefur tækifæri á að fá fleiri sjónarhorn og ríkari gögn (Ritchie, 

Lewis, Elam, Tennant og Rahim, 2013). Þannig er til dæmis mögulegt að meta 
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áhrif starfsreynslu á vinnu með hjartarafsjá sem gæti nýst við skipulagningu 

starfsþjálfunar og við gerð verklagsleiðbeininga. 

Lýsing á deild 

Hjartadeild 14EG Landspítala er 34 rúma sjúkradeild auk eins 

bráðamóttökuherbergis og eru hjartarafsjár við hvert rúm. Einnig hafa 

sjúklingar legið á gangi í þráðlausum hjartarafsjám. Á hjartadeildinni liggja 

nær eingöngu sjúklingar með hjartatengd vandamál og notaðar eru hjartarafsjár 

við vöktun flestra þeirra. Deildinni er skipt upp í tvo ganga. E-gangur er með 

22 sjúkrarúm, vaktherbergi og hjartarafsjárstöð fyrir báða ganga og G-gangur 

er með rúm fyrir 13 sjúklinga. Vaktin á G-gangi er einnig með hjartarafsjárstöð 

fyrir báða ganga. Þar er líka lyfjaherbergi, kaffistofa starfsfólks og skrifstofa 

deildarstjóra. Á kaffistofu starfsmanna eru staðsettir skjáir svo 

hjúkrunarfræðingar geti fylgst með sjúklingum en þar er ekki hægt að slökkva 

á bjöllum. Lyfjaherbergi, við hlið G-vaktarinnar, er með litlum glugga með 

útsýni yfir á vaktina til þess að hjúkrunarfræðingar geti fylgst með 

hjartarafsjám. Skjáum er einungis hægt að stjórna inn á hjúkrunarvöktum og 

viðvörunarbjöllur heyrast inn á vöktunum tveimur, sjá nánar mynd 1. 

 

 
Mynd 1 – Hjartadeild 

Hjúkrunarfræðingum á Landspítala er skipt niður eftir starfslýsingum. 

Hjúkrunarfræðingur í starfslýsingu A er byrjandi í starfi og er að jafnaði í þeirri 

starfslýsingu í 12 mánuði í a.m.k. 80% starfshlutfalli. Hjúkrunarfræðingur í 

starfslýsingu B er einnig byrjandi en er vel á veg kominn í starfi og hefur öðlast 

meira sjálfstæði og yfirsýn í starfi sínu. Hjúkrunarfræðingur í starfslýsingu C 

er vel fær í starfi og hefur góða yfirsýn yfir ástand sjúklinga og getur treyst á 

eigin þekkingu og innsæi við krefjandi aðstæður. Hjúkrunarfræðingur í 

starfslýsingu D er fær um að takast á við flókin sértæk viðfangsefni og er 



 
 

21 
 

leiðandi í faglegri þróun ásamt því að vera fyrirmynd samstarfsfólks og nema 

(Landspítali, 2013). Alls starfa 56 hjúkrunarfræðingar og þriðja og fjórða árs 

hjúkrunarnemar á deildinni í 28,1 stöðugildum. Hver hjúkrunarfræðingur hefur 

umsjá með fimm til sex sjúklingum að meðaltali á morgun- og kvöldvakt. Á 

næturnar hefur hver hjúkrunarfræðingur hins vegar umsjá með 11 til 12 

sjúklingum að meðaltali (Bylgja Kærnested, munnleg heimild, 26. ágúst 2017). 

Gagnaöflun 

Gagnasöfnun fór fram á hjartadeild Landspítala frá nóvember 2016 fram í maí 

2017 og sá rannsakandi og meistaranemi um að afla allra gagna. Það var gert 

með vettvangsathugun, þar sem hverjum þátttakanda var fylgt eftir í starfi sínu 

í þrjár til fjórar klukkustundir að morgni á virkum degi. Þessi tímasetning var 

valin vegna þess að þá er yfirleitt mestur erill á deildinni, mikið að gera, margt 

starfsfólk og flestar bjöllur. Einnig voru farnar tvær heimsóknir á kvöldvakt á 

virkum degi, frá klukkan 20 til 21 til að skoða ástandið á deildinni þegar minna 

var um að vera. Athuganir beindust einungis að þeim hjúkrunarfræðingi sem 

fylgt var eftir og viðbrögðum hans við starfsumhverfi sínu. Meðan á 

gagnasöfnun stóð voru aðrir starfsmenn, sjúklingar og aðstandendur á deildinni 

hluti af starfsumhverfi hjúkrunarfræðinganna en athugunin miðaði ekki að því 

að afla neinna rannsóknargagna sem snéru að þeim. Við vettvangsathugunina 

var notaður vettvangsrammi (fylgiskjal IV) þar sem áherslan var á að fylgjast 

með hvernig hjúkrunarfræðingar umgangast og nota hjartarafsjá sem hluta af 

vinnu sinni en einnig skoða áhrif hjartarafsjáa á starfsumhverfi þeirra. Til að 

valda sem minnstri truflun voru einungis skrifaðir niður punktar meðan á 

athugun stóð. Eftir hverja athugun voru skráðar hugleiðingar rannsakanda um 

viðfangsefnið þar á meðal upplýsingar um hegðun og tjáningu 

hjúkrunarfræðinganna, skynjun rannsakanda á umhverfinu líkt og hávaða og 

lýsingu ásamt þeim spurningar sem vöknuðu meðan á athugun stóð. Þessi 

rannsóknargögn gáfu upplýsingar um samskipti, tjáðar hugsanir og líðan 

þessara hjúkrunarfræðinga. Eftir hverja vettvangsathugun voru tekin 

hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við þátttakendur. Viðtalsramminn samanstóð af 

10 spurningum (fylgiskjal III). Þar voru hjúkrunarfræðingarnir meðal annars 

beðnir um að lýsa vinnu sinni með hjartarafsjá ásamt líðan og þeim áhrifum 

sem þeir töldu hjartarafsjá hafa á störf sín. Viðtölin tóku 20 til 40 mínútur hvert 

og voru þau öll hljóðrituð og rituð upp frá orði til orðs. Í upphafi hvers viðtals 
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fór fram stutt kynning á rannsókninni. Þá voru skráðar niður upplýsingar um 

þátttakendur líkt og kyn, aldur, starfsaldur og starfsreynsla og hvaða 

starfslýsingu þeir tilheyrðu. 

Gagnagreining 

Í þessari rannsókn voru rannsóknargögnin unnin upp úr vettvangsathugunum 

ásamt uppskrifuðum viðtölum við þátttakendur. Mikilvægt var að greining 

gagna færi fram á kerfisbundinn og skipulagðan hátt til að auka áreiðanleika 

niðurstaðna. Notuð var kerfisbundin þétting texta (e. systematic text 

condensation) aðferð Malterud (2012), sjá töflu 1. Aðferðin er byggð á 

sálfræðilegri fyrirbærafræðigreiningu Giorgi‘s og lögð er áhersla á að lýsa 

reynslu út frá sjónarhorni einstaklingsins sjálfs. Áhersla er lögð á að greina 

aðalatriði gagnanna, lýsa upplifun þátttakenda og finna þannig þema og 

mynstur út frá rannsóknartextanum. Þessi aðferð var talin heppileg til að ná 

utan um rannsóknargögn bæði úr vettvangsathugunum og viðtölum og komast 

skipulega að niðurstöðu. Greining gagna fór fram í fjórum stigum og því lýst 

skref fyrir skref hvernig texti var greindur og komist að niðurstöðu. 

1. Fyrst var leitast við að fá heildarmynd yfir rannsóknartextann og 

mynda sér gróflega fyrstu hugmyndir af þemum. Lögð var áhersla á 

að lesa textann yfir í heild sinni áður en farið var að skrá niður fyrstu 

hugmyndir af þemum. 

2. Því næst var rannsóknartextinn lesinn aftur yfir og leitað eftir 

textabrotum eða merkingarbærum einingum sem innihéldu 

upplýsingar sem tengdust rannsóknarspurningunni. Að því loknu 

voru þær merkingarbæru einingar, sem mögulega gætu tilheyrt þema 

frá fyrsta stigi greiningarinnar, skilgreindar og flokkaðar. Hver 

merkingarbær eining innihélt upplýsingar úr rannsóknartextanum 

sem var lýsandi fyrir ákveðið þema. Einn kóði gat tilheyrt fleiri en 

einu þema en í greiningarferlinu stóð kóðinn fyrir hugmynd sem var 

sífellt afmarkaðri og skýrari. Nöfn og einkenni hvers flokks og kóða 

voru þróuð og útfærð út frá fyrstu þemum. Þetta ferli krafðist 

sveigjanleika og sífelldrar endurskoðunar og á þessu stigi var 

mikilvægt að missa ekki sjónar á heildarmyndinni þar sem túlkanir á 

gögnunum voru í stöðugri endurskoðun. 
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3. Þegar búið var að skilgreina þessar einingar, fór fram þétting textans 

með því að fara í gegnum allan textann undir hverju þema og skýra 

þá nánar út frá innsæi rannsakanda. Kóðum var þannig kerfisbundið 

fækkað innan hverra merkingabærra eininga án þess þó að merkingin 

glataðist. 

4. Á þessu stigi var innihaldi kóðanna raðað saman aftur en innan þeirra 

voru undirflokkar með viðeigandi tilvitnunum í rannsóknartextann. 

Að því loknu var heildarmyndinni lýst. Að lokum var frumtextinn 

lesinn aftur yfir og leitað að gögnum sem gætu verið í andstöðu við 

niðurstöðurnar ásamt því að bera þær saman við aðrar fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstöður og kenningar (Malterud, 2012). 

Tafla 1 – dæmi um greiningu gagna 

1.Fyrstu 

þema 

2.Merkingabærar 

einingar 

3.Þjöppun 

texta 

4.Heildar-

mynd lýst 

5.Loka-

þema 

Fagleg 

færni 

Þróun í 

starfi 

 

 

 

 

Eftirlit 

Notkun 

hjarta-

rafsjáa 

 

 

 

Sam-

vinnu- 

verkefni 

„ég er alltaf að læra 

eitthvað nýtt og þú 

veist ég ligg svolítið 

yfir þessu heima“ 

(Hjfr. 1) 

 

 

 

„maður svona er 

afslappaðri með hann 

... þú getur fylgst 

eiginlega með fleirum 

og meiru hjá þeim 

öllum“ (Hjfr. 2). 

 

„það eru fleiri að 

fylgjast með þínum 

sjúklingi ef hann er í 

mónitor ... en ef 

þetta væri bara minn 

sjúklingur og ekki í 

mónitor þá væri 

kannski ekki neinn 

annar að fara inn á 

stofuna hans og tékka 

á honum“ (Hjfr. 8). 

Ég ligg yfir 

þessu og er 

alltaf að 

læra 

eitthvað nýtt 

 

 

 

Er 

afslappaðri 

og get fylgst 

með fleiru 

og meiru hjá 

öllum  

 

Fleiri 

fylgjast með 

sjúklingi ef 

hann er í 

mónitor 

 

Notkun 

hjartarafsjáa 

krefst 

þekkingar. 

Þarf stöðugt 

að bæta við 

sig þekkingu. 

 

Hjartarafsjá 

hjálpar til við 

eftirlit 

sjúklinga 

 

 

 

Hjartarafsjár

eftirlit er 

sameiginlegt 

verkefni 

margra 

 

 

Sérhæfð 

færni 

 

 

 

 

 

 

Hjálpar-

tæki 
 

 

 

 

 

Sam-

vinnu-

verkefni 
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Tafla 1 – dæmi um greiningu gagna 

1.Fyrstu 

þema 

2.Merkingabærar 

einingar 

3.Þjöppun 

texta 

4.Heildar-

mynd lýst 

5.Loka-

þema 

Dreifð 

ábyrgð 

Óljós 

ábyrgð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krefjandi 

Flókið  

Streitu-

valdandi 

 

 

„fólk er að slökkva 

á einhverju og ekki 

láta vita ... 

yfirleitt er það 

kannski eitthvað 

sem er ekki mjög 

alvarlegt ... maður 

fær náttúrulega að 

vita af öllu mjög 

alvarlegu en það er 

svona ýmislegt sem 

fer framhjá manni“ 

(Hjfr. 3). 

 

„þetta stressar 

mann upp að vissu 

leyti, miklar 

truflanir í vinnu og 

alltaf eitthvað að 

pípa, þarf alltaf að 

kíkja á eitthvað“ 

(Hjfr. 6) 

Það er 

ýmislegt 

sem fer 

framhjá 

manni, fólk 

er að 

slökkva og 

ekki láta 

vita 

 

 

 

 

 

Miklar 

truflanir og 

alltaf að 

pípa sem 

stressar 

mann upp 

Upplýsingar 

frá 

hjartarafsján

um fara 

framhjá 

hjúkrunar-

fræðingum 

 

 

 

 

 

 

 

Vinna með 

hjartarafsjá 

veldur 

auknu álagi 

og streitu 

 

Falskt 

öryggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streitu-

valdandi 

 

(Framhald) 

Í þessari rannsókn fór greining og úrvinnsla gagna fram jafnóðum og þeirra 

var aflað og voru niðurstöðurnar sífellt bornar saman við fyrri gögn til að 

viðhalda samræmi í túlkun þeirra. Á þennan hátt voru rannsóknargögnin úr 

vettvangskönnuninni og viðtölunum brotin niður og greind á gagnsæjan hátt. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru sá mælikvarði sem notaður er til að meta gæði 

rannsóknargagna og eru góð rannsóknargöng forsenda fyrir góðri rannsókn 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í megindlegum 

rannsóknum eru gæði rannsókna oft metin eftir hversu áreiðanlegar 

niðurstöðurnar eru en áreiðanleiki er þá miðaður við hversu laus við hlutdrægni 

(e. bias) rannsóknin er. Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna miðast á hinn 
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bóginn við að velja hentuga rannsóknaraðferð sem getur gefið sem besta 

innsýn í viðfangsefni rannsakanda. Markmiðið er ekki að fá endurtekið sömu 

niðurstöður, þó það teljist mikilvægt líka, heldur það að gæði 

rannsóknarniðurstaðna haldist óbreytt (Collingridge og Gantt, 2008). 

Trúverðuleiki þeirra miðast þá við að fólk sem hefur þekkingu eða reynslu af 

viðfangsefni rannsókna geti speglað sig í niðurstöðum þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika þessarar rannsóknar var í gegnum 

allt rannsóknarferlið stuðst kerfisbundið við rannsóknaraðferð í öflun gagna og 

við greiningu þeirra (Malterud, 2001b). Til að styrkja enn frekar 

niðurstöðurnar var leitast við að tryggja nægjanlegan fjölda þátttakenda og var 

nýjum þátttakendum bætt við gagnaöflunina þangað til engin ný þemu birtust 

og talið var að nægjanlegar upplýsingar hefðu komið fram (Malterud o.fl., 

2016). Samkvæmt Morse (2015b) eru rannsóknargögnin fullnægjandi þegar 

þátttakendur eru það margir að hægt er að merkja endurtekningu. Einnig þurfa 

þátttakendur að vera sérfræðingar í viðfangsefninu til að gögnin eigi við og séu 

fullnægjandi. Þessi rannsókn var með skýrt markmið og afmarkaðist af 

rannsóknarspurningu. Þátttakendur voru valdir með aðstoð deildarstjóra 

deildarinnar og haft var í huga að þeir hefðu fjölbreytta reynslu að baki og gætu 

gefið ólíka sýn á viðfangsefnið. Þátttakendur höfðu mikla reynslu og þekkingu 

á rannsóknarefninu og sýndu rannsóknargögnin sameiginlega reynslu þeirra og 

voru þar af leiðandi rík af upplýsingum. Í samræmi við ábendingar Thomas og 

Magilvy (2011) var vitnað beint í orð þátttakenda sjálfra til að auka 

áreiðanleika niðurstaðna. Einnig aflaði sami rannsakandi allra gagna sem 

minnkaði líkur á ósamræmi við gagnasöfnun. Bæði viðtalsrammi og 

vettvangsrammi voru sífellt endurskoðaðir í því ferli til að fá sem bestar 

upplýsingar til að svara rannsóknarspurningunni. Greining gagna fór fram 

samfara öflun þeirra og voru niðurstöður þeirra sífellt bornar saman við önnur 

rannsóknargögn sem er mikilvægt til að geta komist að marktækum 

niðurstöðum (Williamson o.fl., 2012). 

Þær gagnýnisraddir sem beinast að vettvangsrannsóknum sem 

rannsóknaraðferð eiga við um allar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Erfitt getur 

verið að bera saman rannsóknaraðferðir, hver aðferð hefur sína kosti og galla 

og ómögulegt að nota viðmiðanir einnar aðferðar til að dæma aðra. 

Vettvangsrannsóknir hafa, eins og aðrar eigindlegra aðferðir, verið gagnrýndar 

fyrir hvað túlkun gagna er stór þáttur í aðferðafræðinni og niðurstöður því 
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matskenndar. Þá hefur verið gagnrýnt að hugsanlega breytist hegðun 

þátttakenda á einhvern hátt þegar fylgst er með þeim með vettvangsathugun og 

því sé niðurstaðan ekki marktæk. Talið er þó ómögulegt að þátttakendur í 

rannsóknum geti breytt hegðun sinni í lengri tíma á þann hátt að það hefði 

marktæk áhrif á niðurstöður þeirra (Atkinson og Pugsley, 2005). Með gagnsæi 

í greiningu gagna er reynt að koma til móts við þessa gagnrýni á 

rannsóknaraðferðina. En líkt og aðrar eiginlegar rannsóknaraðferðir hafa 

niðurstöður vettvangsrannsókna ekki alhæfingargildi og tilgangur þeirra er 

ekki slíkur (Cruz og Higginbottom, 2013). 

Líkt og Malterud (2001b) bendir á hefur rannsakandi áhrif í öllu 

rannsóknarferlinu og í þessu tilfelli var rannsakandi, meistaranemi og 

hjúkrunarfræðingur með reynslu af vinnu með hjartarafsjá og einnig 

samstarfsmaður þátttakenda í rannsókninni. Í þessu verkefni hjálpaði það 

rannsakanda í undirbúningi rannsóknar, við gerð rannsóknarramma og 

afmörkun rannsóknarefnis. Einnig gaf það rannsakanda innsæi og ríkari 

skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar. Í þessu samhengi var einnig 

mikilvægt að rannsakandi viðurkenndi og setti til hliðar eigin þekkingu og 

fyrirfram mótaðar hugmyndir með það að markmiði að nálgast viðfangsefnið 

með opnum hug (Starks og Trinidad, 2007). 

Leiðbeinendur og meðrannsakendur rannsóknarinnar voru tveir og voru 

þeir virkir í öllu greiningarferlinu en samkvæmt Malterud (2001b) eykur það 

áreiðanleika og styrkir niðurstöður rannsókna ef fleiri eru í rannsóknarhópnum. 

Í eigindlegum rannsóknum er túlkun á gögnum hluti af ferlinu og eru þau oft 

mjög fjölbreytt og lýsa ólíkum skoðunum og mati á aðstæðum (Malterud, 

2001b). Þess vegna getur reynst erfitt að finna sameiginleg þemu eða kóða upp 

úr textanum (Turner, 2010). Báðir leiðbeinendur rannsóknarinnar höfðu mikla 

reynslu af framkvæmd rannsókna en höfðu ólíkan fræðilega bakgrunn sem 

styrkti allt rannsóknarferlið. Þeir lásu yfir rannsóknartextann, sitt í hvoru lagi 

og voru niðurstöður gagnagreiningar allra þriggja rannsakenda bornar saman á 

öllum stigum greiningarferlis til að tryggja samræmi í túlkun niðurstaðna. 

Til að treysta enn frekar niðurstöður rannsóknarinnar var allt ferlið skráð 

nákvæmlega sem er forsenda þess að tryggt sé að annar rannsakandi gæti farið 

yfir rannsóknarferlið og komist að sambærilegum niðurstöðum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Siðfræði rannsóknarinnar 

Eigindlegar rannsóknir ganga út á skoða reynsluheim og viðhorf einstaklinga 

og fylgja þeim oft ýmsar siðferðislegar áskoranir sem rannsakandi þarf að 

takast á við (Aluwihare-Samaranayake, 2012). Í þessari rannsókn var þess gætt 

að fá öll tilskilin leyfi áður en gangasöfnun hófst. Deildastjóri hjartadeildar, 

yfirlæknir deildarinnar og framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala, veittu 

leyfi fyrir þessari rannsókn (fylgiskjöl V, VI og VII). Einnig fékkst leyfi frá 

siðanefnd stjórnsýslurannsókna LSH (fylgiskjal VIII) en hennar hlutverk er að 

gæta hagsmuna þátttakenda í vísindarannsóknum (Sigurður Kristinsson, 

2013). Framkvæmd rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar skv. 

lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Tilkynning nr. S8005/2016 (fylgiskjal IX). Engar persónugreinanlegar 

upplýsingar um þátttakendur voru skráðar í rannsóknargögnin og nafnleynd og 

fyllsta trúnaðar var gætt þannig að hvorki nafn né önnur persónuauðkenni 

koma fram í niðurstöðum eða umfjöllun um þær. Slíkt er mikilvægt til að 

fullnægja siðferðislegum kröfum við gerð rannsókna (Vanclay, Baines og 

Taylor, 2013). Allir sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar og læknar deildarinnar 

fengu kynningarbréf um rannsóknina (fylgiskjal I) og boðið upp á að 

gagnasöfnun færi ekki fram þegar þeir væru á vakt en engar slíkar óskir komu 

fram. Þeir hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í rannsókninni skrifuðu undir 

sérstakt upplýst samþykki um þátttöku (fylgiskjal II) sem felur í sér að 

rannsakandi hafi upplýst þátttakendur um helstu þætti rannsóknarinnar ásamt 

því að gera þeim grein fyrir mögulegum ávinningi eða skaða af þátttöku. 

Samkvæmt Aluwihare-Samaranayake (2012) er mikilvægt að þátttakendum 

finnist þeir á engan hátt þurfa að taka þátt í rannsóknum og í þessari rannsókn 

hlutu þátttakendur á engan hátt ávinning eða skaða af þátttöku og eins var þeim 

gert ljóst að þeir gætu hætt þátttöku á öllum stigum rannsóknarinnar án þess að 

þurfa að gefa upp ástæður þess (Brinkmann og Kvale, 2008). 

Við söfnun gagna voru þátttakendur upplýstir um hvernig rannsóknagögnin 

verða birt (Sigurður Kristinsson, 2013) og hvernig geymslu og eyðingu þeirra 

verði háttað en samkvæmt Brinkmann og Kvale (2008) er það skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókn sem þessari. Í þessu tilfelli hafa einungis rannsakendur 

aðgang að rannsóknargögnum og verða þau eingöngu notuð í þetta 

rannsóknarverkefni ásamt því sem skrifaðar verða fræðigreinar og niðurstöður 
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kynntar á ráðstefnum. Öllum rannsóknargögnum verður eytt eigi síðar en 5 

árum eftir að lokaúrvinnslu lýkur.
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Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var leitast við að lýsa því hvernig hjúkrunarfræðingar nota 

hjartarafsjá við eftirlit sjúklinga og hvaða áhrif hjartarafsjár hafa á störf þeirra. 

Rannsóknin fór fram á hjartadeild Landspítala. Þátttakendur voru átta 

hjúkrunarfræðingar, allt konur á aldrinum 27 til 49 ára. Þær voru í 50 til 100% 

vinnu og með 2ja til 20 ára starfsreynslu á deildinni, sjá töflu 2. 

Tafla 2 – upplýsingar um þátttakendur 

   N 
Starfsflokkar  

Byrjandi (Starfslýsing A) 2 

Kominn vel á veg (Starfslýsing B) 3 

Vel fær (Starfslýsing C) 1 

Mikil reynsla (Starfslýsing D) 2 

Meðalaldur  34,6 ár 

Ár frá útskrift  

1-5 ár 

6-10 ár 

>10 ár 

4 

2 

2 

Meðalfjöldi starfsára á deild 5,8 ár 

Starfshlutfall að meðaltali 77,5% 

 

Alls komu fram fimm þemu sem lýstu starfi hjúkrunarfræðinga með 

hjartarafsjár og þeim áhrifum sem hjartarafsjár hafa á störf þeirra, sjá mynd 2. 

 

 
Mynd 2 – niðurstaða gagnagreiningar 
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Sérhæfð færni lýsir hvernig hjúkrunarfræðinga notuðu faglega þekkingu í 

vinnu sinni með hjartarafsjá ásamt þróun klínískrar færni þeirra við vöktun 

sjúklinga. Þemað Hjálpartæki fjallar um hvernig hjúkrunarfræðingar notuðu 

hjartarafsjá, viðhorfi þeirra til hjartarafsjárnotkunar og mikilvægi hennar við 

eftirlit sjúklinga. Í Samvinnuverkefni er því lýst hvernig hjúkrunarfræðingar 

treystu hver á annan við eftirlit með hjartarafsjám og mikilvægi samvinnu 

þeirra. Undir Falskt öryggi fellur ófullnægjandi hjartarafsjáreftirlit vegna 

starfsaðstæðna, vinnutilhögunar og dreifðar ábyrgðar hjúkrunarfræðinga 

deildarinnar og að lokum lýsir Streituvaldandi álagi vegna óþarfa truflana og 

áreitis tengdu hjartarafsjárnotkun bæði fyrir sjúklinga og hjúkrunarfræðinga. 

Sérhæfð færni 

Vettvangsathugun leiddi í ljós mikla kunnáttu og öryggi þátttakenda við 

notkun hjartarafsjáa og nýttu þeir sér hana á fjölbreyttan hátt við eftirlit með 

sjúklingum sínum. Í viðtölum lýstu þátttakendur eigin þekkingu og í ljós kom 

frumkvæði þeirra og metnaður í að læra vel á tækin og greiningu gagna frá 

hjartarafsjá til að geta sinnt þessu eftirliti sem best „ég er alltaf að læra eitthvað 

nýtt og þú veist ég ligg svolítið yfir þessu heima“ (Hjfr. 1). Önnur sagði „ég 

stúderaði alla taktana“ (Hjfr. 6). Þeir þátttakendur sem höfðu styttri 

starfsreynslu á deildinni og tilheyrðu starfslýsingu A og B fengu kennslu á 

hjartarfsjá sem hluta af aðlögun þegar þeir hófu störf á deildinni. Hluti 

þátttakenda hafði reglulega fengið upprifjun í notkun hjartarfsjáa og einnig 

bætt við þekkingu sína meðal annars þegar kerfið var endurnýjað. Flestir lærðu 

þeir þó af samstarfsfólki „maður lærir bara af hinum“ (Hjfr. 3) og eins og einn 

sagði „með því að prófa sig áfram“ (Hjfr. 1). 

Þátttakendur lýstu því að hjartarafsjáreftirlit væri flókið og krefjandi „mér 

finnst þetta vera ... rosalega flókið“ (Hjfr. 1). Úrlestur á ritum gæti því verið 

mjög erfiður „stundum er maður með sjúkling sem er bara í nýjum takti aðra 

hverja sekúndu liggur við … sumt er rosalega flókið“ (Hjfr. 7) og það krefðist 

mikillar sérhæfðrar þekkingar „ég verð að vera eins góð í taktgreiningu og 

mögulegt er“ (Hjfr.6). Með aukinni reynslu jókst færni þátttakenda til að nýta 

sér þessa tækni á markvissari hátt „færni mín er alltaf að verða betri en mér 

finnst ég samt ekki alveg ennþá vera komin með þetta ... mér finnst ég ennþá 

vera að læra“ (Hjfr. 5). Annar þátttakandi sagði „þegar ég var að byrja, þá var 

maður upptekinn af öllu sem heitir tölur og hvernig sjúklingurinn er í mónitor 
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og svona svo lærir maður hitt svolítið seinna ... að meta önnur einkenni og 

þess háttar, ekki bara horfa á mónitorana, því maður gerir það svolítið fyrst, 

maður horfir bara á mónitorinn“ (Hjfr. 6). Þátttakendur kölluðu eftir meiri 

kennslu til að læra betur á hjartarafsjána til að geta notað hana á fjölbreyttari 

hátt „það á að vera hægt að taka 12 leiðslu rit og allskonar svona fítusar sem 

mónitorar bjóða upp á sem við erum ekkert að nota“ (Hjfr. 6). Einnig kom 

fram að þátttakendur vildu gjarnan meiri kennslu í að greina ritin „maður hefði 

gott af því að fá meiri kennslu ... þetta er flókið“ (Hjfr. 7-B) og hann bætti 

við „ég væri alveg til í meiri EKG kennslu … númer eitt, tvö og þrjú að fá 

meiri kennslu í að lesa úr, lesa erfiða takta og greinrof“ (Hjfr. 7). Þeir 

viðurkenndu að vera ekki alltaf vissir þegar þeir voru að greina rit og takta og 

þess vegna væri mikilvægt „að vera ... duglegur að segja, ok ég get ekki vitað 

allt út af því að stundum eru jafnvel hjartasérfræðingarnir ekki alltaf 

sammála hvað ritin þýða“ (Hjfr. 8). Þátttakendur sögðust leita sér aðstoðar ef 

þeir voru í vafa og óöruggir að lesa úr ritum „þá spyr maður lækni eða aðra 

hjúkku“ (Hjfr. 2). 

Hjálpartæki. 

Í viðtölum kom fram að notkun hjartarafsjáa væri mikilvægur og stór hluti af 

starfsemi deildarinnar og fannst þátttakendum hún nauðsynleg við mat á 

ástandi sjúklinga sína „þegar ég er inni hjá sjúklingum þá lít ég einmitt alltaf 

á mónitorinn“ (Hjfr. 6). Þá er mismunandi hvernig þátttakendur mátu ástand 

hvers og eins sjúklings sem tengdur var hjartarafsjá. „ég er mjög meðvituð um 

ef fólkið mitt er í mónitor sem þarf að vera í mónitor. En svo er maður stundum 

á vakt með fólk sem er stabilt og þarf varla að vera í mónitor og þá svona er 

maður minna að fylgjast með þeim“ (Hjfr. 7) og hann bætti við „þá met ég 

hvaða sjúklingum ég þarf að fylgjast með ... ég sé tvo sem ég þarf að fylgjast 

með og tvo sem ... ég þarf ekki alveg að spá jafnmikið í“ (Hjfr. 7). Annar 

sagði „það fer eftir sjúklingum hversu oft ég skoða ritin, með suma kíkir 

maður kannski oftar, býst við að gæti verið að gerast eitthvað alvarlegt (Hjfr. 

2). Í slíkum tilfellum virtist innsæi þátttakenda ekki skipta síður máli við túlkun 

á við vörunarbjöllum „það eru ekki endilega alltaf veikustu sjúklingarnir 

sem eru í mestu hættunni ... það getur einhver sem er tiltölulega hress en er 

... að fara í lífshættulegan takt inn á milli“ (Hjfr. 2). Hjartarafsjáin var þannig 

notuð sem mælikvarði á hversu alvarlega veikir sjúklinga voru og hversu vel 
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þyrfti að fylgjast með þeim „ef þeir eru í mónitor þá fylgist maður betur með 

þeim“ (Hjfr. 4). Einnig væri hún mælikvarði á með hverju þyrfti að fylgjast hjá 

sjúklingum „maður þarf greinilega að ... fylgjast með fleiri þáttum ef hann 

er í mónitor“ (Hjfr. 5). Annar viðmælandi nefndi þetta einnig „ef fólk er í 

mónitor þá er það automatískt meira veikt og þá þarf maður að passa það 

betur“ (Hjfr. 8). Þátttakendum fannst hjartarafsjá vera nauðsynlegt hjálpartæki 

sem gefur mikilvægar upplýsingar um ástand sjúklinga „gott að hafa mónitora 

og geta fylgst með hjartslætti og aukaslögum“ (Hjfr. 5). Annar sagði „bara gott 

að geta fylgst með öllu ... gott að hafa mónitorana ég myndi annars missa 

af svo miklu sem gerist“ (Hjfr. 3). Einnig töldu þeir hjartarafsjáreftirlitið hafa 

ákveðið forvarnargildi „það getur verið ... viðvörun þessar bjöllur“ (Hjfr. 1) 

og mikilvægt væri að geta brugðist við breytingum á ástandi sjúklinga og nota 

hjartarafsjána til að geta fylgst betur með til dæmis „hvort sjúklingurinn væri 

að breyta um takt, taka vesur ... vesurunur“ (Hjfr. 1). Annar nefndi 

„mettunin eða öndunartíðnin eða þrýstingurinn það sem fylgst er með fer 

... eftir vandamáli sjúklingsins“ (Hjfr. 3). 

Við vettvangsathuganir nýttu þátttakendur sér hjartarafsjá við eftirlit með 

hjartslætti, blóðþrýstingi, öndunartíðni og súrefnismettun sjúklinga sinna. 

Hjartarafsjáin var oftast notuð til að mæla blóðþrýsting og súrefnismettun en 

sjaldan öndunartíðni (Vettvangsathuganir 1-8). Þátttakendur notuðu 

hjartarafsjána til að fá ítarlegri upplýsingar um ástand sjúklinga sinna til dæmis 

með því að nota reglulegar blóðþrýstingsmælingar (Vettvangsathugun 1 og 5), 

með blóðþrýstingsmælingum hjá sjúklingum sem sýndu aðrar breytingar á 

lífsmörkum líkt og lækkun í súrefnismettun (Vettvangsathugun 5) eða 

mælingum á súrefnismettun hjá sjúklingum sem þurftu á súrefni að halda 

(Vettvangsathugun 3 og 6). Fram kom að þátttakendur notuðu hjartarafsjá til 

dæmis til að „fylgjast með hvort það eru einhverjar breytingar og hvort 

sjúklingar eru að svara lyfjagjöfum“ (Hjfr. 2). Meðferð í kjölfarið var byggð 

á niðurstöðum þessa eftirlits til dæmis með því að breyta súrefnisgjöf 

(Vettvangsathuganir 3, 5, 6 og 7), bíða með að gefa lyf sem hægir á hjartslætti 

(Vettvangsathugun 1) eða mælingu blóðþrýstings áður en blóðþrýstingslyf var 

gefið í æð (Vettvangsathugun 6). Einnig skoðuðu þátttakendur 

hjartasláttarhraða og takt á hjartarafsjá inni hjá sjúklingum áður en lyf voru 

gefin bæði í æð og um munn (Vettvangsathugun 4, 5 og 6). Þátttakendur spurðu 

sjúklinga sína út í líðan í tengslum við hjartarafsjármælingar til dæmis ef 

breyting varð á hjartsláttarhraða eða súrefnismettun (Vettvangsathugun 3 og 
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8) eða fóru sérstaklega inn til sjúklinga til að meta þá ef hjartarafsjáin sýndi 

fall í súrefnismettun (Vettvangsathugun 5) eða breytingu á hjartsláttartakti 

(Vettvangsathugun 2). Dæmi var um að þátttakendur breyttu stillingum á 

hjartarafsjá til að fækka bjöllum til dæmis með því að lækka viðmiðunarmörk 

fyrir súrefnismettun (Vettvangsathugun 5) eða breyta hámarksviðmiðum fyrir 

hjartsláttarhraða (Vettvangsathugun 7). Þegar þátttakendur urðu þess varir að 

sjálfvirk mæling á hjartarafsjá var í gangi en ótengd við sjúkling þá slökktu 

þeir til að koma í veg fyrir óþarfa bjöllur eða settu hjartarafsjána á „standby“ 

ef sjúklingur var aftengdur tímabundið (Vettvangsathugun 6, 7 og 8). 

Þó svo hjartarafsjáin geti haft neikvæð áhrif á samskipti við sjúklinga eins 

og truflun á næturnar til að laga leiðslur, leiddi hún einnig til aukinna samskipta 

þar sem þátttakendum fannst þeir oftar hafa tilefni til að fara inn til sjúklinga 

“ég sé að batteríið er búið eða það vantar leiðslu, þá er svona aukið tækifæri 

til að fara til hans og þá spyr maður oft um eitthvað, þetta er svona aukaferð 

sem maður myndi ekki gera sér annars“ (Hjfr. 8). Þátttakendur voru því allir 

sammála um að notagildi hjartarafsjár væri mjög fjölbreytt „við notum þá 

stundum til að fylgjast með sjúklingum, til dæmis. fólki sem er ... að aftengja 

sig, er ruglað eða fer framúr“(Hjfr. 6) og annar sagði „ef ... óáttað fólk þá 

sér maður þegar það ... vaknar á nóttunni og byrjar að tína af sér 

leiðslurnar“ (Hjfr. 3). 

Berlega kom í ljós að þátttakendur höfðu að mestu leyti jákvæð viðhorf til 

hjartarafsjáa „ég gæti ekki hugsað mér að vera án þeirra ... mig langar ekki 

að vera á deild sem er ekki með mónitora þó það séu svona mikil læti“ (Hjfr. 

6). Þátttakendur lýstu í viðtölum að þeir fyndu mikið öryggi í því að hafa 

sjúklinga tengda í hjartarafsjá „maður svona er afslappaðri með hann ... þú 

getur fylgst eiginlega með fleirum og meiru hjá þeim öllum“ (Hjfr. 2). Annar 

þátttakandi sagði „ef ... maður hefur áhyggjur af því að sjúklingurinn sé að 

taka aukaslög eða ventricular fibrillation eða eitthvað svoleiðis, þá er mjög 

mikið öryggi að vita að mónitorinn lætur mig vita ef eitthvað kemur fyrir“ 

(Hjfr. 5). Fleiri nefndu þetta „við erum langt frá sjúklingunum og það gefur 

mér ákveðna öryggistilfinningu að ég muni þá kannski sjá það ef eitthvað 

kemur upp á“ (Hjfr. 6). Öllum þátttakendum bar saman um að eftirlitið væri á 

þeirra ábyrgð „við hjúkrunarfræðingarnir berum ábyrgð á því“ (Hjfr, 6) og 

þeir töldu hjartarafsjá vera eðlilega og nauðsynlegan hluta af starfinu „já 

tilheyrir bara mínu að vera með sjúklinga í hjartarafsjá og já þessari deild 

náttúrulega“ (Hjfr. 3). Einnig kom í ljós að þátttakendur voru ekki alltaf 
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sammála læknum hvort sjúklingar ættu að vera tengdir í hjartarafsjá „það er 

ákveðið svona friction á milli stétta þarna, því hjúkrunarfræðingar, eða margir 

allavega, eru mjög gjarnir á að við viljum taka fólk úr mónitor miklu fyrr en 

læknarnir“ (Hjfr. 6). Þeim fannst iðulega sjúklingar vera of lengi tengdir í 

hjartarafsjá „þú veist það eru ofsalega margir í mónitor hjá okkur sem eru bara 

alltaf í sínum sinus og gerist ekki neitt“ (Hjfr. 8). Í viðtölum kom ítrekuð fram 

sú skoðun að sjúklingar væru oft tengdir í hjartarafsjá að óþörfu „það er 

álitamál stundum hvort fólk þurfi að vera í mónitorum eða ekki“ (Hjfr. 6). 

Annar sagði „að sjúklingurinn hefði kannski mátt fara heim en er ennþá í 

mónitor“ (Hjfr. 5). Þátttakendum fannst vera skortur á skipulagi við 

hjartarafsjáreftirlitið og einnig væru fyrirmæli lækna losaraleg „til dæmis vera 

ordinerað í og ordinerað úr eins og var einu sinni, læknar eru alveg hættir að 

gera það“ (Hjfr. 2). Vettvangsathuganir sýndu að það eru hjartasérfræðingarnir 

sem hafa frumkvæði að því að taka sjúklinga úr hjartarafsjá (vettvangsathugun 

5 og 8). Ekki var farið kerfisbundið yfir það á fundum með læknum hvort 

sjúklingur ætti að vera áfram í hjartarafsjáreftirliti (Vettvangsathugun 1-8) en 

þátttakendur í starfslýsingu B og C ræddu við lækna hvort mætti taka sjúkling 

úr hjartarafsjá (Vettvangsathugun 3 og 7). Oftast var þó verið að aftengja 

sjúklinga á útskriftardegi eða líkt og einn þátttakandi sagði „læknarnir eru 

mjög gjarnir á að vilja hafa fólk tengt fram að klukkutímanum sem þeir 

útskrifast“ (Hjfr. 6). Annar þátttakandi sagði „við hjúkrunarfræðingar leyfum 

okkur ekki að spyrja hvort það megi taka þá úr eða læknarnir hugsa ekki út í 

það, fólk festist bara svolítið í þessu“ (Hjfr. 8). Svo virtist sem auðveldara væri 

að hafa sjúkling tengdan frekar en að standa í því að fá að taka hann úr tækinu 

„stundum, sérstaklega í lok vaktar, þá vil ég svolítið flýta mér að klára vaktina 

og skrifa þetta inn og eftirláta þetta næstu vakt“ (Hjfr. 5) og hann bætti við 

„kannski er of mikið að gera til að við pælum í því hvort viðkomandi þurfi að 

vera í mónitor“ (Hjfr. 5). Fram kom að þátttakendum fannst að þessi áhersla á 

hjartarafsjáreftirlit gæti haft þær afleiðingar að annað eftirlit félli í skuggann 

og „gleymist kannski hvað þú ert raunverulega að fylgjast með ... er hann að 

þyngjast ... er hann með bjúg og allt þetta en hann er bara þarna í 

mónitornum“ (Hjfr. 2). Þátttakendur voru mjög meðvitaðir um hættuna við 

horfa eingöngu á hjartarafsjána en ekki sjúklinginn sjálfan „það þarf að kíkja 

á fólkið ... ekki nóg að horfa á mónitorinn“ (Hjfr. 3). Annar sagði „ég ... 

passa mig fyrst að kíkja á sjúklinginn því ég vil ekki vera að hjúkra 

mónitornum“ (Hjfr. 7). Ljóst var að hjartarafsjáreftirlitið væri aðeins ein leið 
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til að fylgjast með sjúklingum eins og einn sagði „mónitoraeftirlit sem slíkt er 

ekki gullið tæki sem tryggir að sjúklingarnir okkar séu öruggir“ (Hjfr. 6). 

Samvinnuverkefni 

Bæði viðtöl og vettvangsathugun leiddu í ljós að þátttakendur reiddu sig mikið 

hver á annan við hjartarafsjáreftirlit og deildu með sér ábyrgð á því. Þetta efldi 

öryggistilfinningu þeirra við eftirlit sjúklinga sinna. Þátttakendur treystu á 

hvorn annan og fannst mikilvægt að geta deilt ábyrgðinni með öðru starfsfólki 

„á daginn er maður svo mikið að hlaupa fram og tilbaka að þá dreifist kannski 

álagið á fleiri“ (Hjfr. 5). Annar þátttakandi tók í sama streng „jú svo 

náttúrulega kíkir maður á fólk og sér að það er kannski bara allt í lagi eða 

setur ábyrgðina yfir á þann hjúkrunarfræðing sem er með sjúklinginn, þá er 

ég svona orðin laus frá þessari ábyrgð í bili“ (Hjfr. 5). Þátttakendur deildu 

með sér ábyrgð á eftirlit með sjúklingunum og kom fram í verkefnalýsingu 

vaktstjóra að hann skuli líta yfir hjartarafsjárskjáinn á klukkustunda fresti. Það 

skapaði ákveðið öryggi og létti að aðrir væru líka að fylgjast með „mér finnst 

rosalega gott að vaktstjórinn ... sé líka að fylgjast með“ (Hjfr. 4). Aðrir 

þátttakendur nefndu þetta líka „það eru fleiri að fylgjast með þínum sjúklingi 

ef hann er í mónitor ... en ef þetta væri bara minn sjúklingur og ekki í mónitor 

þá væri kannski ekki neinn annar að fara inn á stofuna hans og tékka á honum“ 

(Hjfr. 8). Einnig fannst þeim mikilvægt að geta leitað til annarra 

hjúkrunarfræðinga eftir aðstoð við eftirlit eða „vera svolítið saman í þessu af 

því að betur sjá augu en auga“ (Hjfr 1). Þannig væru allir að hjálpast að við 

eftirlitið og „allir tilbúnir að hjálpa“ (Hjfr. 1). Þátttakendur töldu sig bera 

sameiginlega ábyrgð á að skoða hjartarafsjárskjáinn þegar þeir heyrðu í 

bjöllum „ef maður er fram á gangi og heyrir rautt alarm þá fer ég inn og kíki“ 

(Hjfr. 3). Viðmælendur í starfslýsingu C og D töldu sig hafa meiri yfirsýn yfir 

sjúklinga deildarinnar eða eins og einn sagði „ég er alltaf að kíkja á allt á 

skjánum“ (Hjfr. 3) Þátttakendur í starfslýsingu A einbeittu sér frekar að sínum 

sjúklingum „ef heyrist píp þá ... fer ég frekar fram ef þetta er frá mér ... þar 

er kannski einhver annar sem gæti frekar verið að sjá um sinn sjúkling sem er 

óstabíll“ (Hjfr. 4). Sjúkraliðar og ritarar deildarinnar höfðu einnig hlutverk í 

hjartarafsjáreftirliti deildarinnar og töluðu þátttakendur um mikilvægi þess að 

virkja alla á deildinni „mér finnst sjúkraliðarnir í flestum tilfellum vera mjög 

duglegir ... þeir sjá einhvern ótengdan, að tengja“ (Hjfr. 6). Annar nefndi að 
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„ritarar setja stundum á mónitor standby“ (hjfr. 1) þegar sjúklingar þurfa að 

fara út af deildinni. Þetta staðfesti vettvangsathugun (Vettvangsathugun 7). 

Þátttakendur ræddu mikilvægi þess að láta hjúkrunarfræðinga vita ef 

eitthvað birtist á hjartarafsjánum hjá þeirra sjúklingum „ég finn 

hjúkrunarfræðinginn og læt hann vita eða hringi í hann“ (Hjfr. 3) og flestir 

reyndu að koma upplýsingum frá hjartarafsjá til þeirra „ef ... mónitorinn segir 

að einhver sé tachycard eða eitthvað álíka, þá stundum kannski hringi ég yfir 

í þann hjúkrunarfræðing sem er með sjúklinginn“ (Hjfr. 5). Þeim fannst 

alvarleiki atviksins skipta máli þegar metið var hvort viðkomandi 

hjúkrunarfræðingur væri látinn vita „ef þetta er eitthvað mjög alvarlegt þá 

finnst mér alltaf brugðist við ... en ef þetta er ekki alveg eins alvarlegt þá 

finnst mér ekki alltaf brugðist við því“ (Hjfr. 5). Annar sagði „þeir sjúklingar 

sem eru mögulega óstabilir, fólk er mjög meðvitað um að þeir eigi að vera í 

mónitor, það er strax hnippt í mann“ (Hjfr. 7). Greinilega kom fram að það var 

tekið mjög alvarlega þegar sjúklingar áttu að vera tengdir í hjartarafsjá „ ef 

eru fyrirmæli um að hann eigi að vera í mónitor þá á hann að vera í mónitor 

... og meðan hann er í mónitor þá á hann bara að virka 100%“ (Hjfr. 1). 

Annar sagði„allir sem þurfa að vera tengdir tengir maður strax ... það er 

mikilvægt“ (Hjfr. 3). 

Falskt öryggi 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir treystu ekki á að fá upplýsingar 

um atvik eða breytingar á ástandi sjúklinga sinna. Allir voru sammála um að 

þó þeir væru yfirleitt látnir vita ef sjúklingur í þeirra umsjá sýndi breytingu á 

ástandi og hjartarafsjáin hringdi viðvörunarbjöllum, væri ekki hægt að treysta 

því „fólk er að slökkva á einhverju og ekki láta vita ... yfirleitt er það kannski 

eitthvað sem er ekki mjög alvarlegt ... maður fær náttúrulega að vita af öllu 

mjög alvarlegu en það er svona ýmislegt sem fer framhjá manni“ (Hjfr. 3). 

Annar sagði „það hefur komið fyrir að vera ekki látinn vita þó flestir séu 

vakandi og láti vita en maður veit aldrei“ (Hjfr. 6). Allir lýstu þeir því að hafa 

fyrst séð mikilvægar upplýsingar í lok vaktar þegar ritin voru gerð upp 

„stundum kem ég í lok dags, kíki á mónitora og les ritin og þá fatta ég bara 

úbbs er hann búinn að konvertera yfir í sinus eða eitthvað“ (Hjfr. 5) og hann 

bætti við „stundum er ég bara, já ég er með fimm sjúklinga í mónitor og ég er 

varla búin að kíkja á mónitorana“ (Hjfr. 5). Í óformlegum samræðum á 
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vettvangi nefndi þátttakandi dæmi um að hafa skoðað rit í lok vaktar og sá þá 

að sjúklingur tók 28 aukaslög frá slegli og hann hafði ekki verið látinn vita af 

því (Vettvangsathugun 7). Annar sagði frá atviki sem hann varð vitni að í lok 

vaktar „svo kom maður og fór yfir ritin og bara ha, tók þessi sex sekúnda 

pásu?“(Hjfr. 3). Þeir lýstu áhyggjum af þessu „sjúklingurinn er kannski búinn 

að taka svaka runu og enginn lætur mig vita ... mér finnst það mjög 

óþægilegt“ (Hjfr. 4). Annar orðaði það svo „bíddu ... ég hefði viljað vita af 

þessu, þetta er kannski löng VT runa eða hann fór allt í einu í a.fib. og maður 

sér það kannski nokkrum klukkutímum seinna“ (Hjfr. 8). Einn þátttakandi taldi 

þetta gerast frekar á daginn þegar enginn ákveðinn hjúkrunarfræðingur ber 

ábyrgð á að fylgjast með skjánum inni á vaktinni. Á nóttunni er ávallt að 

minnsta kosti einn hjúkrunarfræðingur inni á vaktinni að fylgast með 

hjartarafsjárskjánum „mér finnst ég missa meira af svoleiðist á 

morgunvöktunum af því þá er ekki endilega alltaf einhver inni og svo kemur 

einmitt einhver og slekkur á einhverju og lætur mann ekki vita hvað þetta 

varðar og þá missir maður af“ (Hjfr. 3). Á dagvöktum voru þátttakendur mjög 

hreyfanlegir inn og út af vaktinni og sinntu sjúklingum sínum víða um deildina. 

Í vettvangsathugunum á kvöldvakt var alltaf einhver hjúkrunarfræðingur 

staðsettur í og við annað hvort hjúkrunarvaktherbergið og heyrði í bjöllum þrátt 

fyrir að það væri ekki með skipulögðum hætti. 

Vettvangsathuganir sýndu að þegar verið var að vinna inn á lyfjaherbergi 

þurfti oft að leggja vel við hlustir til að heyra í bjöllum gegnum annan hávaða 

og klið á vaktinni svo sem tal annarra starfsmanna, símhringingar og 

hurðaskelli „það væri náttúrulega rosa gott ... að sjá betur inn úr 

lyfjaherberginu á skjáinn, við sjáum varla og ef plastglugginn er lokaður ... 

heyri ég ekki neitt“ (Hjfr. 1). Einnig heyrðist oft illa í bjöllunum gegnum 

hálflokaðar dyr á vinnuherbergi inni af G-vakt þar sem hjúkrunarfræðingar 

höfðu vinnuaðstöðu. Gulu bjöllurnar drukknuðu stundum í öðrum hávaða og 

ekki þurfti að fara langt frá vaktinni til að heyra ekki í þeim 

(Vettvangsathuganir 1-8). Þátttakendurnir voru iðulega að vinna langt frá 

hjúkrunarvöktunum við að sinna sjúklingum inni á stofum (Vettvangsathugun 

1-8). Í viðtölum lýstu þeir áhyggjum af því að geta lítið verið inn á vöktunum 

að fylgjast með skjánum. „það skiptir miklu máli að það sé alltaf einhver 

inni sem heyrir í bjöllunum“ (Hjfr. 1) og annar sagði það er einhvern veginn 

enginn sem er endilega að horfa á þetta“ (Hjfr. 4). Ekki gafst mikill tími til að 

fylgjast með skjánum inni á vöktunum og þátttakendur vildu geta eytt meiri 
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tíma í að fylgjast með og fara yfir rit „auðvitað getur maður ekkert legið yfir 

þessu, hef ekkert tíma í það“ (Hjfr. 4). Einnig kom í ljós að oft var mikil 

tímapressa „maður er að flýta sér ... það eru mikil læti, það er biðröð eftir 

mónitorunum að komast í að lesa af í lok vaktar“ (Hjfr. 1). Þátttakendum 

fannst því bæði skorta næði og tíma til að sinna hjartarafsjáreftirliti betur eða 

eins og ein orðaði það „ég hangi ekki yfir mónitorunum allan daginn“ (Hjfr. 

6). 

Vettvangsathuganir sýndu að mikið var um óþarfa bjöllur og virtust 

þátttakendur jafnvel vera hættir að taka eftir þeim (vettvangsathugun 1-8). 

Þetta staðfestu þeir í viðtölum „stundum verður maður svo samdauna þessu“ 

(Hjfr. 1) og það skapast „úlfur úlfur ástand“ (Hjfr. 2) „þetta er svolítið 

hættulegt ef það er einhver að pípa alltaf af óþörfu ... svo kannski gerist 

eitthvað hjá einhverjum öðrum og fólk er hætt að reagera á af því það er alltaf 

einhver að dingla“ (Hjfr. 3). Annar þátttakandi sagði „stundum er ég hætt að 

heyra, æ það pípti rautt en ég tók ekki einu sinni eftir því“ (Hjfr. 6). Í 

vettvangsathugun sást að þegar mikið var um óþarfa rauðar bjöllur þá hægðist 

á viðbrögðum þátttakenda. Yfirleitt var slökkt á rauðri bjöllu á innan við 

tveimur til fimm sekúndum (vettvangsathugun 1, 2, 3, 4, 5) en þegar rauð bjalla 

hringdi í sífellu lengdist viðbragðstími allt upp í tíu sekúndur og jafnvel lengur 

(vettvangsathugun 4, 5, 6). Í vettvangsathugun 5 taldi rannsakandi í tveimur 

tilfellum um 20 sekúndur áður en slökkt var á rauðri bjöllu sem hringdi ítrekað 

vegna lágrar mettunar hjá einum og sama sjúklingnum. Þetta staðfesti einn 

þátttakandi „mér finnst stundum það er alltaf að pípa á einhvern, jafnvel rautt 

alarm [...] það er bara alltaf og þá er svolítið svona orðið hægari viðbrögðin. 

Æji nennir einhver að slökkva á þessu skilurðu“ (Hjfr. 2) og bætti við „maður 

fer svona að verða hægari ef það er á einni vakt bara búið að pípa stöðugt“ 

(Hjfr. 2). Við vettvangsathuganir hringdu gular bjöllur í sífellu og skjáir 

blikkuðu eða líkt og þátttakandi orðaði það „þetta er oft eins og blikkandi 

jólatré“ (Hjfr. 1). Segja má að bjöllurnar væru orðnar hluti af umhverfishljóði 

deildarinnar, sjaldan var slökkt á þeim öllum (Vettvangsathugun 1-8) en að 

mati þátttakenda fylgdi því ákveðin ábyrgð að slökkva á bjöllum „ef þetta er 

eitthvað sem ég veit ekki hvort sé nýtt þá slekk ég náttúrulega ekki“ (Hjfr. 3). 

Ef brugðist var við bjöllum þurfti líka að fylgja því eftir „ef þetta er eitthvað 

alvarlegt þá fer ég náttúrlega og kíki á sjúklinginn“ (Hjfr. 3). Fyrir kom að 

ákveðið var að slökkva ekki alveg strax á bjöllum heldur sjá til hvort ástandið 

lagaðist ekki. „bjallan var að hringja vegna truflana sem mónitorinn 
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rangtúlkaði en svo löguðust útslögin og þá slökkti hjfr.6 en leið um 8 sekúndur 

frá því byrjaði að pípa“ (Vettvangsathugun 6). Vettvangsathugun leiddi einnig 

í ljós að þátttakendur forðuðust frekar að bregðast við bjöllum hjá sjúklingum 

sem voru ekki á þeirra gangi (Vettvangsathugun 2, 4, 5, 7 og 8). Þátttakendum 

fannst mikil ábyrgð fylgja hjartarafsjáreftirliti en rannsakandi skynjaði 

ákveðna uppgjöf þar sem bjöllum var leyft að hringja og þetta staðfesti einn 

þátttakandinn „mér finnst þetta frekar óyfirstíganlegt að fara yfir allar bjöllur 

og laga og stundum er maður bara búinn að gefast upp“ (Hjfr. 5). Þrátt fyrir 

þetta kom líka í ljós að viðmælendur voru sammála um að gulu bjöllurnar gætu 

verið mjög mikilvægar og gefið vísbendingar um versnandi ástand sjúklinga 

„þær eru nefnilega oft mjög mikilvægar, ... fólk ... spáir kannski ekki 

endilega í því af því þetta er bara gult“ (Hjfr. 3). 

Streituvaldandi 

Þrátt fyrir að þátttakendum fyndist hjartarafsjáreftirlit mikilvægt „mónitorar 

... eru mikilvægir í okkar vinnu og ... gefa okkur rosalega góðar upplýsingar 

... um sjúklinginn“ (Hjfr. 8) fannst þeim það einnig valda miklum óþarfa 

truflunum og um leið auknu álagi og streitu í starfi sínu. Þeim þótti bæði 

krefjandi og streituvaldandi að vera með sjúklinga í hjartarafsjá og lýstu 

viðmælendur létti ef ekki voru margir sjúklingar þeirra tengdir í tækin 

„stundum þegar maður er þreyttur verður maður pínu glaður að það séu ekki 

allir í mónitor“ (Hjfr. 3). Annar nefndi að álagið væri mun minna ef sjúklingur 

væri ekki í hjartarafsjá „það er ... minna áreiti að hafa hann ekki í mónitor“ 

(Hjfr. 4). Flestir þátttakendur voru sammála þessu eða eins og ein orðaði það 

„þetta stressar mann upp að vissu leyti, miklar truflanir í vinnu og alltaf 

eitthvað að pípa, þarf alltaf að kíkja á eitthvað“ (Hjfr. 6). Þátttakendur sögðu 

það ólíkt að hjúkra sjúklingum sem væru tengdir í hjartarafsjá miðað við hina 

„það er aðeins öðruvísi þegar sjúklingar eru ekki tengdir í hjartarafsjá maður 

er ekki alltaf að líta á skjáinn ... getur einbeitt sér ... að einstaklingnum 

þegar ... er ekki endilega að fylgjast með skjánum alltaf“ (Hjfr. 3). Meðan á 

vettvangsathugunum stóð hringdu ítrekað rauðar bjöllur sem sýndu ástand 

sjúklinga sem annað hvort var verið að meðhöndla eða átti ekki að meðhöndla. 

Stundum fundust ekki leiðir til að koma í veg fyrir að fölsk rauð bjalla hringdi 

í sífellu. Þetta var ástand sem þátttakendur virtust kannast við og eins og einn 

þeirra sagði „bara eitt að gera í svoleiðis aðstæðum hjúkrunarfræðingurinn 
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varð bara að vera á músinni og slökkva sífellt á bjöllum“ (Hjfr. 1). Þeir töldu 

þennan stöðuga bjölluhljóm valda þreytu „þó að fólk einhvern veginn haldi að 

það sé ekki ... þá finnur maður alveg mun, ég er rosa þreytt eftir 

morgunvaktirnar ... það er síminn og fólkið og mónitorarnir alveg endalaust“ 

(Hjfr. 3). Annar viðurkenndi að „það væri náttúrulega streita að vera með 

með fólk í mónitor“ (Hjfr. 4). Þátttakendur í starfslýsingu A lýstu óöryggi við 

eftirlitið og ótta við að missa af upplýsingum og jafnvel að finnast þetta 

stundum svolítið yfirþyrmandi „ég er bara svona stressuð að ég taki ekki eftir 

einhverju og ég geri mistök og ... kannski ... eru ... viðvörunarbjöllur að 

hringja og ég tek ekki eftir þeim“ (Hjfr. 1). Þátttakendur í starfslýsingu C og D 

sögðust með meiri reynslu vera öruggari og rafsjáreftirlitið ylli þeim minni 

streitu og kvíða „maður einhvern veginn slakar á ... veit bara hvað skiptir 

máli og verður ekki stressaður af nýjum aðstæðum“ (Hjfr. 2). 

Þátttakendum fannst gott og hjálplegt að nota hjartarafsjá en töluðu um að 

það yki álag mikið í vinnunni þegar tækin störfuðu ekki eins og þau ættu að 

gera. „samband við mónitorana er alveg gott nema náttúrulega þegar það er 

svona eitthvað vesen á tækjunum ... leiðinlegt þagar það eru truflanir ... 

eða það er sambandsleysi það er náttúrulega pirrandi því þá var tæknin 

eitthvað að stríða mér“ (Hjfr. 3). Aðrir nefndu að óþarfa áreiti frá hjartarafsjám 

truflaði vinnu þeirra „mér finnst það skipta máli að fækka bjöllum til þess að 

hafa bara vinnufrið og til þess að missa ekki af neinu“ (Hjfr. 4). Einnig töluðu 

þeir um að það væri truflandi að þurfa að standa ítrekað upp frá vinnu sinni og 

missa einbeitingu til að slökkva á óþarfa bjöllum „ég er með ákveðna hugsun, 

sest niður og byrja að gera eitthvað og þá pípir mónitor, ég svara því og kíki 

á það og þá er ég búin að gleyma þeim stað sem ég var á“ (Hjfr. 5) og hann 

bætti við að það vantaði frið til að ná „samfellu í hugsun“ (Hjfr. 5). 

Þátttakendum þótti þetta óþarfa áreiti tengt hjartarafsjám einnig oft mjög 

truflandi og óþægilegt fyrir sjúklingana sjálfa. Einn orðaði það svo „fyrst vildi 

ég bara hafa alla tengda ... en núna finnst mér ágætt að losna við 

mónitorana, því þeir eru óþægilegir fyrir sjúklinginn ... fólki líður illa, það 

er með þessa telemetrium hangandi um hálsinn ... sumir fá hreinlega ekki 

svefnfrið fyrir okkur út af mónitorunum“ (Hjfr. 6). Annar sagði „þetta er þungt 

og heldur þeim svolítið föstum í rúminu ... eins ef fólk er ruglað, þá eykur 

þetta á ruglið“ (Hjfr. 8). Einnig kom í ljós að aðstandendur voru oft mjög 

uppteknir af hjartarafsjánum „stundum spyrja ættingjar líka mikið út í þetta, 

hafa miklar áhyggjur af því þegar það kemur eitthvað gult á skjáinn“ (Hjfr. 5). 
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Þátttakendum fannst vinna tengd eftirliti með hjartarafsjá mjög tímafrek þar 

sem hjartarafsjár þörfnuðust sífelldra lagfæringa og stillinga „það er ... vinna 

í kringum þetta, fylgjast með, fara og laga leiðslur sem detta af ... og skipta 

um batterí“ (Hjfr. 1) og „maður er alltaf að laga leiðslurnar“ (Hjfr. 5). Mikill 

tími fór í að ganga fram og til baka vegna óþarfa verkefna sem tengdust 

hjartarafsjám „þú veist það losnar leiðsla og þá þarf maður að fara inn og 

vekja fólk eða tengja aftur ... og skipta um batteríin“ (Hjfr. 3). 

Þátttakendurnir voru sammála um að það myndi hjálpa þeim mikið við 

rafsjáreftirlitið að fá betri tæki. Það myndi létta þeim vinnuna og gera þeim 

auðveldara að bregðast við bjöllum „þetta eru ekki nógu góð batterí eða tæki 

sem við erum að kaupa inn“ (Hjfr. 6). Einnig óskuðu þeir eftir betri tækni „ég 

væri til í að fá mónitora á símana, ef þú veist ef það kæmi rautt hjá mínum 

sjúkling þá fengi ég sms ... þá færi ekkert rautt alarm framhjá mér“ (Hjfr. 7). 

Annar sagði „ef maður er einhversstaðar ... og það er eitthvað að gerast 

annars staðar á deildinni þá getur maður bara kíkt á það í símanum í staðinn 

fyrir alltaf að hætta því sem maður er að gera og hlaupa í burtu“ (Hjfr. 1) 
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Umfjöllun um niðurstöður 

Rannsóknin leiddi í ljós mikla og fjölbreytta notkun hjartarafsjáa og hefur 

tilkoma þeirra haft margbreytileg áhrif á störf hjúkrunarfræðinga. 

Niðurstöðurnar sýndu að mikið var um truflanir og áreiti frá hjartarafsjám. 

Einnig að skipulag skorti við hjartarafsjáreftirlit deildarinnar sem olli því að 

eftirlitið var að hluta til ófullnægjandi. Þrátt fyrir það töldu 

hjúkrunarfræðingarnir hjartarafsjáreftirlit mikilvægt og nauðsynlegt við 

vöktun sjúklinga sinna og var hjartarafsjáin orðin sjálfsagður hluti af 

starfsumhverfi þeirra. 

Notkun á hjartarafsjám 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjúkrunarfræðingarnir nýttu sér 

hjartarafsjá á margvíslegan hátt við eftirlit með sjúklingum sínum. Þeir notuðu 

hjartarafsjá til að fylgast með lífsmörkum sjúklinga og einnig hegðun þeirra og 

hreyfingu til dæmis hvort óáttaðir sjúklingar væru að tína af sér leiðslur og fara 

úr rúmi sínu. Þeir höfðu frumkvæði að því að auka við þekkingu sína og óskuðu 

eftir meiri kennslu. Fram kom að reynsla hjúkrunarfræðinganna skipti máli 

þegar kom að notkun hjartarafsjáa. Með aukinni reynslu fóru 

hjúkrunarfræðingar að nýta sér hjartarafsjá meira sem hjálpartæki á markvissan 

hátt frekar en treysta einungis á tölur og um leið jókst sjálfstraust þeirra og trú 

á eigin getu og þekkingu. Sowan o.fl. (2015) skoðuðu meðal annars þetta í 

sinni rannsókn á viðhorfi hjúkrunarfræðinga til viðvörunabjallna en hún sýnir 

að meira en helmingur þátttakenda efast um eigin getu til að lesa úr ritum og 

telja 60% þátttakenda að þá skorti nægjanleg kennslu og þjálfun á tækin til að 

geta nýtt sér þau til fullnustu. 

Hjúkrunarfræðingunum í rannsókninni fannst eftirlit með hjartarafsjá veita 

þeim öryggiskennd og efla öryggi sjúklinga. Tunlind, Granström og Engström 

(2015) komust að sambærilegri niðurstöðu í sinni rannsókn, sem byggir á 

viðtölum við átta gjörgæsluhjúkrunarfræðinga. Þar kemur fram að 

hjúkrunarfræðingar eru öruggari og óhræddari við að framkvæma ýmis inngrip 
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hjá sjúklingum ef þeir eru tengdir við eftirlitstæki líkt og hjartarafsjá. 

Hjúkrunarfræðingunum fannst hjartarafsjá vera nauðsynlegt vinnutæki sem 

minnkaði vinnuálag og þeir höfðu mikla trú á að hjartarafsjár hjálpuðu til við 

að gera eftirlit sjúklinga nákvæmara og betra. Þetta er einnig sambærilegt við 

niðurstöður Tunlind o.fl. (2015) en þátttakendur þar lögðu áherslu á að nota öll 

tæki í vinnu sinni sem hjálpartæki og viðbót í starfi sínu við umönnun 

sjúklinga. Niðurstöðurnar sýndu einnig að hjúkrunarfræðingarnir sáu 

vísbendingar við hjartarafsjáreftirlit um breytingar á ástandi sjúklinga og 

brugðust við þegar til dæmis varð fall í súrefnismettun eða breyting á 

hjartsláttartakti. Í rannsókn Mok o.fl. (2015) sem notuðu spurningalista og 

sálfræðipróf til að skoða viðhorf 614 deildarhjúkrunarfræðinga til lífsmarka og 

versnandi ástands sjúklinga, kemur fram að flestir hjúkrunarfræðingarnir, eða 

56% þeirra, telja lækkun á blóðþrýstingi vera fyrstu vísbendinguna um að 

ástand sjúklinga fari versnandi og 60% þeirra reiða sig mest á 

súrefnismettunarmælingar til að meta ástand öndunarfæra. Líkt og í rannsókn 

Mok o.fl. (2015) fylgdust hjúkrunarfræðingarnir helst með súrefnismettun hjá 

sjúklingum sínum og breyttu súrefnisgjöf í samræmi við þær mælingar en 

mældu sjaldnast öndunartíðni. Rannsókn Considine o.fl. (2016) sem skoðuðu 

skráningu lífsmarka á einni bráðamóttöku, tveimur 30 rúma lyflæknisdeildum 

og einni 30 rúma skurðdeild með alls 178 sjúklinga sýndi hins vegar að 

líkamshiti eru þau lífsmörk sem sjaldnast eru mæld. 

Fram kom að hjúkrunarfræðingunum fannst áreiti frá hjartarafsjám mjög 

truflandi líkt og kemur fram í rannsókn Sowan o.fl. (2015) þar sem næstum 

allir hjúkrunarfræðingarnir, eða 95-98% þeirra, telja mikið vera um óþarfar og 

truflandi bjöllur. Niðurstöðurnar sýndu einnig að hjúkrunarfræðingarnir 

kvörtuðu undan lélegum tækjum við eftirlit sjúklinga. Stundum var ekki hægt 

að breyta stillingum til að fækka bjöllum, rafhlöður tæmdust hratt og 

hjartarafsjáin nam ekki útslög sjúklinga á réttan hátt. Þeim fannst þeir einnig 

ekki alltaf geta treyst á hjartarafsjána þar sem hún virkaði ekki eins og hún átti 

að gera. Þetta fannst hjúkrunarfræðingunum vera mjög óþægilegt og olli 

pirringi hjá þeim líkt og kemur fram í rannsókn Sowan o.fl. (2015) þar sem 23 

af 24 þátttakendum þykir mikið óþarfa áreiti rýra traust sitt á tækjum sem notuð 

eru við eftirlit. Ýmsar tæknilegar umbætur, líkt og ef hver hjúkrunarfræðingur 

fengi upplýsingar um sjúklinga sína í símann sinn, myndu sennilega fækka 

óþarfa truflunum og tryggja betur að upplýsingar skili sér til 

hjúkrunarfræðinga. Einnig myndu betri tæki sem nema gögn frá sjúklingum 
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með færri leiðslum og endingarbetri rafhlöðum eflaust skila sér í fækkun 

óþarfa bjallna og minnka þar með truflanir fyrir hjúkrunarfræðinga og efla 

traust þeirra á tækjunum. Ekki hafa þó fundist rannsóknir við heimildaleit sem 

styðja þetta. Þrátt fyrir truflanir og áreiti er hjartarafsjáreftirlit afar mikilvægt 

víða innan heilbrigðisþjónustunnar og ætti því að vera forgangsmál að stuðla 

að því að hægt sé að sinna því með fullnægjandi hætti (Mok o.fl., 2015). 

Skipulag og framkvæmd hjartarafsjáreftirlits 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsumhverfi og skipulagi 

starfseminnar við hjartarafsjáreftirlit var að mörgu leyti ábótavant sem rekja 

má bæði til menningar deildarinnar og því að ábyrgð á eftirlitinu var óljós. 

Hjartadeildin er stór deild og þar var oft mikill erill sem er í samræmi við 

rannsókn Pope (2010) á sjúkrahúsumhverfinu. Mikið var um að 

viðvörunarbjöllur hringdu líkt og kemur fram í rannsóknum Cvach (2012) og 

Dandoy o.fl. (2014) sem gerðar voru á tegund og tíðni viðvörunarbjallna. 

Hjúkrunarfræðingarnir áttu oft erfitt með að heyra í bjöllum þrátt fyrir að vera 

nálægt hjúkrunarvaktinni þar sem bjöllurnar hringdu. Þeir sinntu sjúklingum 

víða á deildinni og eyddu miklum tíma utan vaktarinnar þar sem 

hjartarafsjárstöðin var staðsett. Oft og iðulega voru hjúkrunarfræðingarnir 

staðsettir inn á sjúkrastofum þar sem ómögulegt var að heyra í 

viðvörunarbjöllum frá hjartarafsjám. Þegar hjúkrunarfræðingar yfirgáfu 

vaktherbergið vörpuðu þeir ábyrgðinni á hjartarafsjáreftirliti yfir á 

samstarfsfólk sitt. Þrátt fyrir það töldu þeir sig ekki geta treyst því að fylgst 

væri með þeirra sjúklingum á fullnægjandi hátt. Skipulagi var þannig ábótavant 

og tilviljun hvort og þá hver heyrði í viðvörunarbjöllum og brást við þeim. 

Þessi dreifða ábyrgð hjúkrunarfræðinganna við hjartarafsjáreftirlit olli því að 

sjúklingar gátu verið eftirlitslausir ef enginn var inni á vaktinni að fylgjast með. 

Rannsókn Sowan o.fl. (2015) sýnir að skipulag deilda skiptir miklu máli þegar 

kemur að viðbrögðum hjúkrunarfræðinga við bjöllum frá hjartarafsjám. Í 

þeirra rannsókn reynist sumstaðar ómögulegt fyrir hjúkrunarfræðinga að sjá á 

hjartarafsjárstöð til að geta fylgst með sjúklingum sínum. Þetta hefur áhrif á 

hvort hjúkrunarfræðingar geti brugðist við og metið viðvörunarbjöllur. 

Höfundar benda því á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar komi í framtíðinni 

að hönnun deilda sem nota hjartarafsjár við eftirlit til að tryggja betur að þessi 

þættir séu í lagi. 
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Ekki hafa fundist leiðbeiningar hérlendis eða við erlenda heimildaleit 

varðandi hvað hægt er að gera kröfu um að hver og einn hjúkrunarfræðingur á 

hjartadeild annist marga sjúklinga tengda í hjartarafsjá í einu. Þó hefur nýlega 

komið fram hjá National Nursed United í Bandaríkjunum sem eru stærstu 

samtök hjúkrunarfræðinga þar í landi, að á hjartadeild eigi einn 

hjúkrunarfræðingur einungis að bera ábyrgð á tveimur sjúklingum í einu. Þar 

kemur líka fram að hjúkrunarfræðingar séu í auknum mæli settir í þær aðstæður 

að þurfa að sinna sífellt fleiri sjúklingum í einu en slíkt getur stefnt öryggi 

sjúkling í hættu (National Nurses United, e.d.). Driscoll o.fl. (2017) skoðuðu 

alls 35 rannsóknir gerðar frá 2006 til 2017 á bráðadeildum. Þær sýna að eftir 

því sem fleiri hjúkunarfræðingar eru á vakt eru batahorfur sjúklinga betri. 

Niðurstöður þeirra eru að líkur á ótímabærum dauða sjúklinga á sjúkrahúsum 

minnar um 14% fyrir hvern auka hjúkrunarfræðing á vakt. Þó þannig að út frá 

rannsóknunum geta þeir ekki metið hvenær fjöldi hjúkrunafræðinga á vakt 

hættir að skipta máli fyrir horfur sjúklinga. Á hjartadeild Landspítala höfðu 

hjúkrunarfræðingar yfirleitt umsjón með fimm til sex sjúklingum en fannst þeir 

engu að síður þurfa að bregðast við bjöllum allra hinna sjúklinganna á deildinni 

ef þær hringdu. Átti þetta sérstaklega við um hjúkrunarfræðinga í starfslýsingu 

C og D. Þar sem hjartarafsjáreftirlit snýst um mat og greiningu á 

upplýsingunum (Kelly og Vincent, 2011; Kutney-Lee o.fl., 2009; Taenzer o.fl., 

2016) er ekki hægt að ætlast til að hjúkrunarfræðingar geti haft yfirsýn og þekkt 

alla sjúklinga deildarinnar nægjanlega vel til að meta slíkar upplýsingar á 

fullnægjandi hátt og geti brugðist við öllum viðvörunarbjöllum sem hringja á 

deildinni. Enda sýna niðurstöður rannsóknarinnar að hjúkrunarfræðingarnir 

forðuðust að bregðast við bjöllum hjá sjúklingum sem voru ekki á þeirra gangi 

og játuðu að það væri í raun óyfirstíganlegt verkefni að laga stöðugt leiðslur 

og stillingar og var þeim sjaldan breytt til að hæfa betur sjúklingum. Þessu ber 

saman við rannsókn Cho o.fl. (2016) sem lögðu spurningalista fyrir 77 

hjúkrunarfræðinga sem hluta af sinni rannsókn. Þar kemur fram að einungis 23 

þeirra nota einstaklingshæfðar stillingar. Rannsókn Sowan o.fl. (2015) sýnir að 

einungis fimm prósent þátttakenda breyta stillingum hjá sínum sjúklingum. 

Þau telja niðurstöður sínar benda til að hjúkrunarfræðingar leiði ekki hugann 

að því að það þurfi að endurstilla hjartarafsjá í hvert sinn sem sjúklingur er 

tengdur í hana. Drew o.fl. (2014) benda á að betri tækni mundi hjálpa til við 

að bregðast við þessu. Þau benda til dæmis á að til bóta væri ef hjartarafsjáin 

spyrði hjúkrunarfræðinginn hvort hann vilji breyta viðmiðunargildum með 
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tilliti til hvernig sjúklingur hefði verið í lífsmörkum í ákveðinn tíma á undan 

sem svo yrði endurskoðað sjálfkrafa ef ástand sjúklings breyttist. Þannig þyrfti 

hjúkrunarfræðingurinn ekki að hafa frumkvæði að breytingum á 

viðmiðunargildum og þyrfti ekki að óttast að stilla þau of lágt eða of hátt og að 

þau yrðu ekki endurskoðuð síðar. Eins gæti hjartarafsjáin vakið athygli 

hjúkrunarfræðings með tilkynningu á skjánum, til dæmis ef sjúklingur skiptir 

um takt, sem hann yrði að staðfesta að hafa meðtekið. Slíkar breytingar myndu 

hjálpa til við að aðlaga stillingar að hverjum og einum sjúklingi. Ekki er þó 

vitað til þess að framleiðendur bjóði upp á þennan möguleika. 

Niðurstöðurnar hér sýndu að hjartarafsjáreftirlit var sameiginlegt verkefni 

allra hjúkrunarfræðinga deildarinnar. Þeir sinntu eftirlitinu einnig í samvinnu 

við sjúkraliða og hjúkrunarritara deildarinnar. Þessi samvinna var óformleg en 

enga síður mikilvæg enda eru góð samskipti og teymisvinna ekki síður 

mikilvægir þættir í vinnu með hjartarafsjá en að kunna vel á tækin (O'Leary 

o.fl., 2015; Weaver, Callaghan, Cooper, Brandman og O'Leary, 2015). Kirwan, 

Matthews og Scott (2013) gerðu rannsókn á 108 almennum lyfjadeildum á 30 

sjúkrahúsum þar sem notaðir voru spurningarlistar sem 1397 

hjúkrunarfræðingar svöruðu. Hún sýnir að rík tengsl eru á milli starfsumhverfis 

hjúkrunarfræðinga og öryggis sjúklinga. Eftir því sem samskiptin og 

starfsumhverfið er jákvæðara þeim mun öruggari telja hjúkrunarfræðingarnir 

sjúklinga sína vera. Ljóst er því að starfsumhverfi með tilliti til samskipta og 

samvinnu skiptir miklu máli þegar kemur að hjartarafsjárstjórnun og ekki síst 

samvinna milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Læknar ákváðu hvort sjúklingar 

ættu að vera tengdir við hjartarafsjá en sjálft eftirlitið var nær eingöngu í 

höndum hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

upplýsingar sem hjúkrunarfræðingarnir fengu frá læknum um hvort þeirra 

sjúklingar ættu að vera í rafsjáreftirliti voru misvísandi. Fram kom að rafrænt 

skráningakerfi á deildinni hafði einnig valdið því að fyrirmæli um notkun 

hjartarafsjár voru síður skrifleg og skipulag varðandi notkun hennar var 

losaralegt sem jók á óvissuna um hver ætti að vera tengdur í hjartarafsjá og 

hversu lengi. Að mati hjúkrunarfræðinga deildarinnar voru sjúklingar 

óþarflega lengi tengdir við hjartarafsjá og jafnvel án þess að ábendingar væru 

fyrir því. Þessu ber saman við niðurstöður rannsókna Dressler o.fl. (2014), 

Funk o.fl. (2010) og Grossman o.fl. (2011) en samkvæmt þeim eru hjartarafsjár 

gjarnan notaðar þrátt fyrir að gagnast ekki við greiningu eða meðferð 

ákveðinna sjúklingahópa. Einnig gerðu Chen o.fl. (2017) afturvirka rannsókn 
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þar sem þau skoðuðu fyrirmæli um hjartarafsjár á lyfjadeildum í eitt ár frá 2014 

til 2015, alls 4122 fyrirmæli. Niðurstöður þeirra eru að algengast er að 

fyrirmæli séu um hjartarafsjáreftirlit hjá sjúklingum með hjartatengd vandamál 

eins og brjóstverki, hjartsláttartruflanir, hjartabilun og yfirlið eða 79,8% 

fyrirmælanna. Hins vegar eru hjartarafsjár notaðar fyrir 20,2% sjúklinga sem 

hafa ekki ábendingar fyrir henni samkvæmt leiðbeiningum AHA. Eru það helst 

sjúklingar með öndunarfæravandamál, sýkingar, blæðingar og áfengis- og 

vímuefnamisnotkun en einnig með meltingar- og nýrnasjúkdóma eða 

almennan slappleika. Svipaðar niðurstöður komu fram hjá Fålun o.fl. (2013) 

sem gerðu framsæja áhorfsrannsókn til að skoða meðal annars hvort farið væri 

eftir leiðbeiningum AHA um notkun hjartarafsjáa. Gögnum var safnað á 

þriggja mánaða tímabili frá 1194 sjúklingum á almennum deildum. Þar kemur 

fram að 89% allra sjúklinga í hjartarafsjáreftirliti hafa ábendingar fyrir henni 

en 11% þeirra ekki. Engu að síður kom í ljós að af þessum 11% höfðu 30% 

þeirra sögu um hjartsláttartruflanir og mun fleiri eða 47% sýndu einhverjar 

hjartasláttartruflanir og var meðferð breytt í 29% tilvika. Niðurstöður þeirra 

sýna einnig að sjúklingar eru gjarnan í hjartarafsjáreftirliti í of stuttan tíma 

miðað við ráðleggingar AHA. Þetta sýnir að þörf er á að endurskoða 

leiðbeiningar AHA varðandi notkun hjartarafsjár við eftirlit með tilliti til nýrra 

rannsóknarniðurstaðna. Leiðbeiningar þurfa að vera skýrari og markvissari 

bæði fyrir notkun hjartarafsjáa á almennum deildum jafnt sem 

gjörgæsludeildum. 

Ljóst er að nauðsynlegt er að breyta skipulagi deildarinnar með tilliti til 

hverjir eru tengdir í hjartarafsjá og hve lengi. Daglega þarf að fara fram 

umræða milli hjúkrunarfræðinga og lækna um hvort sjúklingur eigi að vera 

áfram tengdur í hjartarafsjá. Rizvi o.fl. (2017) gerðu rannsókn á þremur 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum um áhrif þess að sjálfvirk áminning með þeim 

valmöguleika að hætta eftirliti kæmi upp á hjartarafsjárskjá hjá sjúklingum 

þegar 24 klukkustundir eru liðnar frá því að sjúklingur var tengdur í 

hjartarafsjá. Skoðað var hve lengi sjúklingar væru tengdir við hjartarafsjá í sjö 

mánuði á undan og svo í sjö mánuði eftir að valmöguleikinn var settur inn eða 

hjá 35.742 sjúklingum. Meðallengd hjartarafsjáreftirlits fækkaði úr 4,26 

dögum í 2,68 daga eða rétt um 37%. 
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Áhrif hjartarafsjárnotkunar 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um bjölluþreytu meðal 

hjúkrunarfræðinga líkt og seinkun á viðbrögðum við viðvörunarbjöllum og að 

þeir heyrðu hreinlega ekki í bjöllum þrátt fyrir að vera nálægt 

hjúkrunarvöktunum þar sem þær hringdu. Á undanförnum árum hafa verið 

gerðar breytingar á grunnstillingum hjartarafsjáa deildarinnar með það fyrir 

augum að fækka bjöllum (Bylgja Kærnested, munnleg heimild, 26. ágúst 

2017). Þrátt fyrir það sýndu vettvangsathuganir að viðvörunarbjöllur voru 

orðnar nánast eins og venjulegt umhverfishljóð deildarinnar þar sem bjöllur 

hringdu nær stöðugt en í slíku starfsumhverfi er hætta á bjölluþreytu meðal 

hjúkrunarfræðinga (Graham og Cvach, 2010; Harris o.fl., 2011). Sífellt áreiti 

og truflanir vegna óþarfa viðvörunarbjallna getur valdið seinkun á viðeigandi 

meðferð. Það getur valdið aukinni þörf fyrir inngrip eins og öndunaraðstoð og 

jafnvel valdið dauðsföllum þar sem hægt hefði verið að grípa fyrr inn í með 

viðeigandi meðferð ef upplýsingar um versnandi ástand sjúklingsins hefðu 

legið fyrir (Pelletier, 2013). Yfirþyrmandi áreiti þar sem flestar 

viðvörunarbjöllur eru óþarfar eykur líkur á slíkum atvikum tengdum 

hjartarafsjám. Með því að fækka óþarfa viðvörunarbjöllum fá 

sjúkdómseinkenni sem skipta máli meiri athygli og öryggi sjúklinga eykst 

(Wallis, 2010). Áreiti frá viðvörunarbjöllum og truflanir þeim tengdum virtust 

einskorðast að mestu við hjúkrunarvaktherbergin. Um leið og 

hjúkrunarfræðingur var kominn inn á stofu til sjúklings þá skapaðist meira 

næði og hann var síður var við áreiti frá hjartarafsjám. Lítill munur reyndist 

vera á morgunvöktun og kvöldvöktum hvað verðar bjölluáreiti. Á kvöldin var 

ástandið svipað og ekki síður hætta á bjölluþreytu meðal hjúkrunarfræðinga, 

þar sem bjöllur hringdu nær stöðugt. Eini munurinn var færra starfsfólk eða 

einungis lágmarksmönnun hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og deildarlækna. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á leiðum til að fækka óþarfa 

viðvörunarbjöllum frá hjartarafsjám með því að breyta viðmiðunarmörkum líkt 

og rannsóknir Burgess o.fl. (2009), Graham og Cvack (2010), Gross o.fl. 

(2011) og Sowan o.fl. (2016). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á breyttri 

umgengni við notkun hjartarafsjáa eins og að skipta daglega um elektróður 

(Cvach o.fl., 2013; Dandoy, 2014 og Sandelbeck, 2015). Srinivasa, Mankoo 

og Kerr (2017) notuðu hugbúnað til að skoða allar bjöllur frá hjartarafsjám í 

43 daga á bráðaskurðdeild. Þeir staðsettu líka mæli um einum metra frá 
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hjartarafsjárstöð og mældu hávaðann frá viðvörunarbjöllum í 21 dag. 

Algengustu bjöllurnar hringja þegar sjúklingur er með aukaslög frá sleglum 

eða 40% allra bjallna. Með því að forstilla hjartarafsjárnar og taka út bjöllur 

vegna þessa er hægt að fækka bjöllum um 54% eða fækka úr rúmlega 53 

bjöllum á dag á hvern sjúkling og niður í rúmlega 24 bjöllur. Um leið minnkar 

meðal hávaði á deildinni og fór úr rúmum 58 dB í rúmlega 56 dB sem er þrátt 

fyrir lækkun enn yfir markmiðum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar um 

40 dB hávaðamörk á sjúkrahúsum (Berglund, Lindvall og Schwela, 1999). 

Niðurstöður rannsóknarinna sýndu að þrátt fyrir allar tilraunir til að fækka 

óþarfa bjöllum þarf að breyta starfsháttum deildarinnar með tilliti til notkunar 

hjartarafsjáa til að tryggja öryggi sjúklinga sem eru í hjartarafsjáreftirliti. 

Meðan tækjabúnaður deildarinnar er eins og hann er í dag er nauðsynlegt að 

einn hjúkrunarfræðingur á hverri vakt beri ábyrgð og hafi umsjón með 

hjartarafsjáreftirliti og sé alltaf inni á vaktinni til að fylgjast með skjánum og 

bregðast við viðvörunarbjöllum. Að öðrum kosti er ekki hægt að tryggja 

fullnægjandi hjartarafsjáreftirlit. 

Notagildi rannsóknarinnar 

Með því að skoða starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga öðlumst við betri 

þekkingu á þeim þáttum sem skipta máli við umönnun og þjónustu við 

sjúklinga. Fjöldi erlendra rannsókna fjalla um tíðni og tegund 

viðvörunarbjallna þar sem flestar tengjast hjartarafsjám. Rannsókn á notkun 

hjartarafsjáa við eftirlit sjúklinga hefur ekki verið gerð á Íslandi svo vitað sé 

og við erlenda heimildaleit hafa fáar rannsóknir fundist sem skoða störf 

hjúkrunarfræðinga með tilliti til áhrifa hjartarafsjáa og engar rannsóknir þar 

sem notuð eru viðtöl og vettvangsathugun saman. Með því að skoða hvernig 

hjúkrunarfræðingar nota hjartarafsjá við eftirlit sjúklinga sinna gefast 

mikilvægar upplýsingar sem mætti nota til að bæta hjartarafsjárstjórnun á 

deildinni ásamt því að vera hvati til að efla fræðslu til hjúkrunarfræðinga um 

notkun hjartarafsjáa. Mikilvægt er að endurskoða vinnureglur um notkun 

hjartarafsjáa og efla teymisvinnu milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Koma þarf 

á verklagsreglum varðandi hjartarafsjárnotkun með það fyrir augum að draga 

úr ofnotkun hennar og stuðla að öruggri og markvissri notkun og bæta þannig 

þjónustu við sjúklinga. Einnig er von um að niðurstöður rannsóknarinnar verði 
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innlegg í umræðu um skipulagningu og hönnun deilda sem nota hjartarafsjá 

við vöktun sjúklinga við hönnun nýrra sjúkrahúsa. 

Umgjörð rannsóknarinnar 

Ýmsir þættir gætu haft takmarkandi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsókn þessi var gerð á hjartadeild Landspítala og ekki hægt að alhæfa út 

frá henni eða yfirfæra niðurstöður hennar á aðrar deildir eða sjúkrahús enda 

ekki tilgangur hennar, heldur einungis að afla þekkingar og auka skilning á 

viðfangsefninu. Úrtak rannsóknarinnar var lítið eða átta þátttakendur sem voru 

fulltrúar fjölbreytts hóps hjúkrunarfræðinga deildarinnar og ber að lesa 

niðurstöður hennar með það í huga. Einnig var takmarkandi þáttur reynsluleysi 

rannsakanda í eigindlegum rannsóknum og sú nálægð sem hann hafði við 

rannsóknarefnið. Til að bregðast við því var stuðst í einu og öllu við 

vísindalegar aðferðir og naut rannsakandi leiðsagnar frá leiðbeinendum sínum 

við hvert þrep rannsóknarinnar. Ekki hefur áður verið gerð sambærileg 

rannsókn á notkun hjartarafsjáa á Íslandi sem hægt væri að bera niðurstöður 

hennar saman við en mun hún og fleiri slíkar vera góð viðbót við þá þekkingu 

á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sem þegar er til staðar hér á landi. 

Tillögur að frekari rannsóknum 

Komið hefur fram að hjartarafsjár eru ofnotaðar við eftirlit sjúklinga og til 

mikils að vinna að gera notkun þeirra markvissari. Þar sem samskipti og 

samvinna eru undirstaða góðrar hjartarafsjárstjórnunar er mikilvægt að skoða 

samskipti milli hjúkrunarfræðinga og lækna deildarinnar þegar kemur að 

hjartarafsjáreftirliti með það fyrir augum að finna leiðir til að bæta þau. 

Skortur er á viðeigandi tækjum til að meta bjölluþreytu og því er erfitt að 

meta hvort hjúkrunarfræðingur sé haldinn bjölluþreytu eða hætta sé á 

bjölluþreytu meðal hjúkrunarfræðinga á deildinni. Torabizadeh, Yousefinya, 

Zand, Rakhshan og Fararooeio (2017) þróuðu spurningalista með það fyrir 

augun að meta þetta hjá hjúkrunarfræðingum. Viðtöl voru tekin við tíu 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum sem miðaðist við að meta bjölluþreytu 

hjá þeim. Turmell, Coke, Catinella, Hosford og Majeski, (2017) notuðu HTF 

CAS spurningalista sem samanstendur af 21 spurningum í sinni rannsókn til 



52 
 

að meta bjölluþreytu hjá hjúkrunarfræðingum. Með honum gátu þau fengið 

innsýn í hvernig hjúkrunarfræðingarnir meta áhrif viðvörunarbjallna á 

umönnun sjúklinga. Slíka spurningalista þarf að leggja fyrir hjúkrunarfræðinga 

deildarinnar þar sem mikilvægt er að kanna betur þær vísbendingar sem komu 

fram í þessari rannsókn um bjölluþreytu meðal þeirra. 

Þessi vettvangsrannsókn var gerð á hjartadeild landspítala sem er sú eina á 

landinu. Til að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar á öðrum deildum hér á landi 

nota hjartarafsjá og áhrif þeirra á störf hjúkrunarfræðinga þyrfti að gera 

sambærilega rannsókn á hjartaskurðdeild, bráðamóttökum og 

gjörgæsludeildum. 

Rannsóknir á hávaða innan sjúkrahúsa hafa sýnt að hann er yfir 

viðmiðunarmörkum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (Christensen, 

2007; Pope, 2010; Srinivasa, Mankoo og Kerr, 2017). Mikilvægt er að skoða 

hvort ástandið hér á landi samrýmist niðurstöðum þessara rannsókna og kanna 

hávaða á hjartadeild LSH og öðrum deildum sem nota hjartarafsjá til að skoða 

hvort ástæða sé til aðgerða til að bæta starfsumhverfið með tilliti til hávaða.
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Ályktanir og lokaorð 

Þessi rannsókn á notkun og áhrifum hjartararafsjár á störf og líðan 

hjúkrunarfræðinga er fyrsta sinnar tegundar hér á landi svo vitað sé. 

Sambærileg erlend rannsókn þar sem skoðuð er starfsemi og starfsumhverfi 

deilda með tilliti til notkunar hjartarafsjáa hefur ekki fundist en niðurstöður 

rannsóknarinnar eru sambærilegar við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

tengslum við tækjanotkun almennt í hjúkrun. Niðurstöðurnar sýna að 

hjúkrunarfræðingar hjartadeildarinnar nota faglega færni sína og þekkingu á 

hjartarafsjám á fjölbreyttan og markvissan hátt til að fylgjast með ástandi 

bráðveikra hjartasjúklinga. Hjartarafsjáin hjálpar þeim að bregðast við 

lífsógnandi breytingum hjá sjúklingum og stuðla þannig að bata þeirra. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að núverandi skipulag hjartarafsjáreftirlits dregur 

úr áreiðanleika þess og stuðlar að fölsku öryggi sjúklinga. Oft reynist erfitt að 

heyra í viðvörunarbjöllum frá hjartarafsjám og þegar hjúkrunarfræðingar 

yfirgefa hjúkrunarvaktirnar og sjá ekki á hjartarafsjárskjáinn, geta þeir ekki 

treyst því að aðrir hjúkrunarfræðingar hafi eftirlit með sjúklingum þeirra. 

Þannig eru hjúkrunarfræðingarnir settir í þá stöðu að bera ábyrgð á 

hjartarafsjáreftirliti sjúklinga sinna án þess að þeim sé gert kleift að sinna því 

á fullnægjandi hátt. Eftirlitið er tímafrekt og krefst miklar einbeitingar 

hjúkrunarfræðingana en sífelldar truflanir og óþarfa bjöllur beina athygli þeirra 

frá öðrum mikilvægum þáttum í hjúkrunarstarfinu eins og beinni umönnun 

sjúklinga, lyfjatiltekt og skráningu hjúkrunarupplýsinga. Því er brýnt að skoða 

hvernig ákvörðun um hjartarafsjáreftirlit er tekin, endurskoða skipulag þess og 

annarra starfshátta tengt notkun hjartarafsjáa í heild sinni til að öryggi sjúkling 

sé að fullu tryggt. 

Mikilvægt er að hjartarafsjá sé auðveld og þægileg í notkun og hjálpi 

hjúkrunarfræðingum í starfi sínu. Notkun hjartarafsjáa er til þess fallin að auka 

gæði eftirlits og þeirrar umönnunar sem sjúklingar njóta en aukin notkun 

hennar veldur um leið sífellt meiri hávaða, áreiti og fölsku öryggi. Með 

breyttum starfsháttum og betri tækjum ætti þó að vera hægt að sporna við þeirri 

þróun og stuðla að því að tækin séu notuð á þann hátt sem þeim er ætlað 
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