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Útdráttur 

Umfang sjúkraflutninga með þyrlum á Íslandi hefur farið stigvaxandi á síðustu árum 

og benda spár til áframhaldandi fjölgunar. Í dag er sjúkraflutningum sinnt með stórum 

björgunarþyrlum Landhelgisgæslunnar en lagt hefur verið til að hefja rekstur á 

sérstökum sjúkraþyrlum með sjúkraflutninga í huga. Til að mæta þörfum bráðveikra 

og alvarlegra slasaðra sjúklinga þarf sérhæfða áhöfn heilbrigðisstarfsmanna og eru 

til staðar tillögur um þátttöku hjúkrunarfræðinga. Markmið þessarar 

heimildarsamantektar var að kanna hlutverk hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

sjúkraþyrlum með áherslu á kröfur um menntun, reynslu og þjálfun þeirra. Heimildir 

voru fengnar úr fræðitímaritum, bókum, skýrslum og vefsíðum. Jafnframt var staða 

sjúkraflutninga með þyrlum á Íslandi skoðuð með hliðsjón af erlendri starfsemi, 

sérstaklega m.t.t. mismunandi samsetningu áhafnarmeðlima. Einnig var fjallað um 

almenn gildi og störf hjúkrunarfræðinga ásamt lögum og siðareglum sem ná til 

fagstéttarinnar. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar starfa á sjúkraþyrlum víða 

erlendis og hafi oftast reynslu af bráða-, gjörgæslu- og svæfingahjúkrun. Ekki hefur 

tekist að sýna fram á hagkvæmustu samsetningu áhafnarmeðlima en helstu 

samanburðarlönd styðjast við teymi læknis og hjúkrunarfræðings eða bráðatæknis. 

Starfsumhverfi flughjúkrunarfræðinga er krefjandi og eru miklar kröfur gerðar til þeirra 

á sviði þekkingar, færni og hæfni. Þurfa þeir almennt að ljúka ströngu aðlögunar- og 

þjálfunarferli. Sýnt hefur verið fram á gagnsemi hermikennslu við þjálfun. Höfundur 

ályktar að hjúkrunarfræðingar gætu orðið mikilvægur þáttur í starfsemi sjúkraþyrla á 

Íslandi. Nauðsynlegt er að skilgreina kröfur til hjúkrunarfræðinga sem veita 

utanspítalaþjónustu á Íslandi ásamt því að tryggja framboð viðeigandi menntunar og 

þjálfunar svo að fullnægja megi þeim kröfum sem lagðar yrðu fram. 

Lykilhugtök: Hjúkrunarfræðingar, flughjúkrun, sjúkraflutningar, sjúkraþyrla. 
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Abstract 

The extent of helicopter transport for patients in Iceland has steadily risen in later 

years with predictions of further increase. Today, air ambulance helicopter services 

utilize large rescue helicopters of the Icelandic Coast Guard but it has been 

suggested to implement customized ambulance helicopters with a focus on patient 

transport. To meet the needs of critically ill and injured patients a specialized crew of 

healthcare workers is needed and nurses have been proven a valuable member of 

that team. The goal of this review was to analyse the role of nurses working on 

ambulance helicopters with an emphasis on the demands for their education, 

experience and training. Data were collected from scientific papers, books, reports 

and websites. The current status of helicopter transport was reviewed in comparison 

to foreign operations with an emphasis on crew composition. The values and 

practice of nurses were also reviewed including laws and ethical guidelines. Results 

showed that nurses commonly staff air ambulance helicopters around the world and 

are most often experienced in the field of emergency, intensive care and 

anaesthesia. The optimal crew configuration remains unconfirmed where 

comparable countries utilize a team of doctor and nurse or paramedic. The operating 

environment of flight nurses is demanding and they have to demonstrate high levels 

of knowledge, skill and competence. They generally have to go through an intensive 

training period. Simulation training has been shown to be beneficial. The author 

concludes that nurses may be an excellent supplement to ambulance helicopter 

operations in Iceland. It is necessary to define requirements for nurses providing pre-

hospital care in Iceland along with guaranteeing adequate education and training so 

those requirements may be met.  

Keywords:  Nurses, fight nursing, ambulance, air ambulance helicopter.
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Inngangur 

Þessi fræðilega samantekt er unnin sem lokaverkefni til B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (HA). Höfundur 

verkefnisins er hjúkrunarnemi, Fannar Þór Benediktsson, en leiðbeinandi 

verkefnisins er dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent við HA.  

Í þessum kafla fer fram kynning á bakgrunni heimildarsamantektarinnar ásamt 

skilgreiningu á ýmsum hugtökum. Gerð er grein fyrir gagnasöfnun og takmörkun 

verkefnisins og að lokum fer fram samantekt á helsta efni þessa kafla.  

  

1.1. Bakgrunnur 

Nýlega hefur skapast umræða í íslensku þjóðfélagi varðandi aukið umfang 

sjúkraflutninga með þyrlum. Umræðan varð sérstaklega hávær í kjölfar útgáfu 

skýrslu fagráðs sjúkraflutninga sem lagði til að sérstök sjúkraþyrla, mönnuð lækni 

ásamt bráðatækni eða hjúkrunarfræðingi, yrði tekin í notkun hérlendis (Viðar 

Magnússon, 2017). Hingað til hefur þyrla Landhelgisgæslu Íslands sinnt aðkallandi 

sjúkraflutningum en í dag rekur hún þrjár stórar björgunarþyrlur 

(Innanríkisráðuneytið, 2016). Víðsvegar í heiminum fer fram rekstur á sérhæfðum 

sjúkraþyrlum og sýnt hefur verið fram á gagnsemi þeirra sem viðbragð við 

alvarlegum slysum eða bráðum veikindum. Töluverður fjölbreytileiki er til staðar hvað 

varðar hverskonar þjónusta er rekin í hverju landi (Viðar Magnússon, 2017). Í Evrópu 

er áberandi er að sjúkraþyrlur séu mannaðar sérhæfðri áhöfn sem samanstendur af 

lækni og bráðatækni eða hjúkrunarfræðingi en aftur á móti eru læknar sjaldan hluti 

áhafnar um borð í sjúkraþyrlum í Bandaríkjunum (Rasmussen og Sollid, 2015b). 

Þess í stað eru sjúkraþyrlurnar oftast mannaðar sérþjálfuðum hjúkrunarfræðingum 

og bráðatæknum með sérhæfða þekkingu í greiningu og meðferð bráðveikra og hafa 
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færni til að beita ýmsum inngripum sem eru alla jafnan einungis á færi lækna að 

beita (Bader, Terhorst, Heilman og DePalma, 1995).  

Mikil framþróun hefur orðið á menntun hjúkrunarfræðinga á síðustu áratugum á 

Íslandi. Í dag tekur grunnnám í hjúkrunarfræði fjögur ár og fer fram á háskólastigi 

(Ríkisendurskoðun, 2017). Því má rökstyðja að íslenskir hjúkrunarfræðingar hafi 

menntun á háu stigi miðað við víðsvegar annarstaðar í heiminum, en víða er hægt 

að fá starfsréttindi sem hjúkrunarfræðingur með menntun á menntaskólastigi eða 

sem diplómanám á háskólastigi (Lahtinen, Leino-Kilpi og Salminen, 2014).  

Hjúkrunarfræðingar starfa eftir siðareglum sem stuðla að fagmennsku í starfi og 

með reglunum er reynt að tryggja að skjólstæðingurinn fái bestu meðferð sem völ er 

að veita, sem samræmast lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997), og stuðlar að 

virðingu mannhelgi skjólstæðingsins. Kjarni hjúkrunar, samkvæmt siðareglum 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, er umhyggja fyrir skjólstæðingnum, virðing fyrir lífi, 

velferð og mannhelgi hans. Starfandi hjúkrunarfræðingar hafa allir það sameiginlega 

markmið að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. Starfsvettvangur 

hjúkrunarfræðinga er gífurlega fjölbreyttur og eru miklir möguleikar til sérhæfingar í 

boði (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Menntun, störf og hlutverk 

hjúkrunarfræðinga eru skoðuð nánar í meginkafla þessa verkefnis og er staða 

íslenskra hjúkrunarfræðinga borin saman við það sem gengur og gerist erlendis.  

Í Svíþjóð starfa hjúkrunarfræðingar á öllum sjúkrabílum og sjúkraþyrlum þar í 

landi eftir að lög tóku gildi sem höfðu það markmið að stuðla að aukinni menntun og 

færni þeirra sem sinna sjúkraflutningum. Í dag hafa hjúkrunarfræðingar sem sinna 

sjúkraflutningum í Svíþjóð lokið námi á meistarastigi sem sérstaklega er sniðið að 

hlutverki hjúkrunarfræðinga í sjúkraflutningum (Suserud, 2005). 

Svæfingahjúkrunarfræðingar eru eftirsóttir í störf á sjúkraþyrlum í Noregi, en þar í 
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landi eru allar sjúkraþyrlur einnig mannaðar svæfingalækni (Wisborg og Bjerkan, 

2014). Í Bandaríkjunum hafa hjúkrunarfræðingar sem starfa við flutning bráðveikra 

sjúklinga með þyrlum mikla reynslu á sviði gjörgæslu- og bráðahjúkrunar og er 

algengt að þeir hafi sérstaka vottun sem flughjúkrunarfræðingar (The Air & Surface 

Transport Nurses Association, 2012). Í þessu verkefni er flughjúkrunarfræðingur 

skilgreindur sem hjúkrunarfræðingar með aukna menntun og þjálfun fyrir störf við 

sjúkraflutninga um borð í þyrlu.  

Krefjandi umhverfisaðstæður, hraði og bráðleiki verkefna gera störf 

flughjúkrunarfræðinga erfið. Miklar kröfur því eru gerðar til þeirra hjúkrunarfræðinga 

sem snúa að líkamlegu hreysti, klínískri þekkingu og reynslu ásamt sértækri 

þekkingu á flugi og áhrif þess á sjúklinginn. Þjálfun er einnig gríðarlega mikilvægur 

þáttur í störfum nýrra, jafnt sem reyndra, hjúkrunarfræðinga sem starfa við 

sjúkraflutninga með þyrlum (Reimer, Clochesy og Moore, 2013). 

Í þessu verkefni er nánar fjallað um stöðu sjúkraflutninga með þyrlum á Íslandi 

ásamt umfjöllun um stöðu sjúkraflugs með þyrlum erlendis. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á sjúkraþyrlum er skoðað nánar með tilliti til þeirrar 

reynslu, þekkingar, þjálfunar og færni sem æskilegt er að hjúkrunarfræðingurinn búi 

yfir.  

 

1.1.1. Gagnasöfnun og takmörkun. Við gagnaúrvinnslu er stuðst við greinar 

sem fengnar eru í gegn um gagnasöfnin EbscoHost, ScienceDirect, ProQuest og 

Google Scholar. Meðal leitarorða eru: helicopter emergency medical services, 

HEMS, air ambulance, air medical services, aeromedical transport, pre-hospital 

nursing, flight nurse, nurse education og afleiður þeirra. Íslenskar greinar og 

rannsóknir eru flestar fengnar á Skemmunni; rafrænu gagnasafni íslenskra háskóla, 
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og á Hirslu, skjalasafni Landspítalans. Helstu leitarorð eru sjúkraflug, 

sjúkraflutningar, þyrla, landhelgisgæsla og hjúkrunarfræðingar. Einnig eru heimildir 

sóttar á heimasíðu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og í Tímariti 

Hjúkrunarfræðinga. Eftir öflun helstu heimilda fer fram rýni á heimildaskrá þeirra 

greina sem hafa verið fundnar og leitað er handvirkt eftir titli annarra fýsilegra greina 

með leitarvéinni Google Scholar.  

Helstu takmarkanir þessa verkefnis felast í skorti á rannsóknum gerðum á 

hlutverki hjúkrunarfræðinga á sjúkraþyrlum. Lengd ritgerðarinnar er að vissu leiti 

takmarkandi því að efnið er yfirgripsmikið og því eru ekki allir þættir sem tengjast 

efninu kannaðir ítarlega. Við gagnavinnslu er einungis stuðst við efni á ensku og 

íslensku. Verkefnið takmarkast því að efni frá Norðurlöndunum ásamt öðrum löndum 

í Evrópu og Asíu er ekki nýtt án þess að það hafi verið þýtt og birt á ensku.  

 

1.1.2. Samantekt. Í upphafi þessa kafla er kynnt staða á sjúkraflutningum 

með þyrlum á Íslandi. Bent er á að í dag eru stórar björgunarþyrlur nýttar til 

aðkallandi sjúkraflutninga á Íslandi, ólíkt því sem tíðkast víðsvegar í heiminum þar 

sem nýttar eru sérstakar sjúkraþyrlur með sérhæfðri áhöfn til sjúkraflutninga 

bráðveikra og mikið slasaðra. Hefð hefur skapast fyrir störfum hjúkrunarfræðinga á 

sjúkraþyrlum víðsvegar um heiminn. Kjarni hjúkrunar, siðareglur og lög 

hjúkrunarfræðinga, störf þeirra og menntun er til umfjöllunar. Sérstök umfjöllun um 

hlutverk, menntun og þjálfun hjúkrunarfræðinga sem starfa við sjúkraflutninga með 

sjúkraþyrlum fer einnig fram.  

 Stuðst er við fræðilegar heimildir og niðurstöður rannsókna til að varpa ljósi á 

þá fjölmörgu þætti sem ná til sjúkraflutninga með þyrlum. Skoðaðar eru rannsóknir á 

sviði þyrlusjúkraflutninga með sérstaka áherslu á Ísland. Einnig er hlutverk 
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hjúkrunarfræðinga sem starfa á sjúkraþyrlu skoðað sérstaklega, þar með talið hvaða 

þætti hjúkrunarfræðingar þurfa að leggja áherslu á í þjálfun og menntun. 
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Kafli 2. Sjúkraflutningar með þyrlum og störf hjúkrunarfræðinga 

 Umfjöllunarefni þessa kafla eru sjúkraflutningar með þyrlum og þeir þættir 

sem ná til hjúkrunarfræðinga sem starfa á sjúkraþyrlum. Í þessum kafla fer fram 

almenn umfjöllun um störf, menntun og siðareglur hjúkrunarfræðinga ásamt því að 

lög sem ná til íslenskra hjúkrunarfræðinga verða skilgreind. Fjallað verður um 

hvernig staðið er af sjúkraflutningum með þyrlum á Íslandi í dag og ávinning þess að 

taka upp sérstakar sjúkraþyrlur mannaðar af sérhæfðri áhöfn. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga um borð í sjúkraþyrlum verður skilgreint. Ásamt því fer fram 

umfjöllun um þær kröfur sem gerðar eru til hjúkrunarfræðinga á sjúkraþyrlum hvað 

varðar reynslu, menntun og þjálfun. Kostir hermikennslu við þjálfun 

þyrluhjúkrunarfræðinga verður einnig til umfjöllunar hér.  

 

2.1. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi og erlendis 

Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í heilbrigðiskerfinu. Kjarni 

hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum, virðing fyrir lífi, velferð og mannhelgi 

hans. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er, meðal fjölda verkefna, að efla heilbrigði, bæta 

líðan og að lina þjáningar. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi standa framarlega í 

heiminum hvað varðar menntun. Íslensk lög miða að tryggja gæði þeirrar þjónustu 

sem hjúkrunarfræðingar veita og siðareglur leiðbeina þeim hvað varðar æskilega 

háttsemi í lífi og starfi. Í þessum undirkafla verður fjallað nánar um menntun, lög og 

siðareglur hjúkrunarfræðinga á Íslandi, sem og erlendis, ásamt því fer fram umfjöllun 

um hin ýmsu störf, einkum á þeim fagsviðum sem gagnast hjúkrunarfræðingum við 

störf á sjúkraþyrlum.     
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 2.1.1. Menntun hjúkrunarfræðinga. Nám í hjúkrunarfræði á Íslandi fer fram 

á háskólastigi og tekur fjögur ár að jafnaði. Hægt er að ljúka námi frá tveimur 

háskólum hérlendis, annarsvegar við Háskólann á Akureyri og hinsvegar við Háskóla 

Íslands. Skólarnir bjóða einnig upp á framhaldsnám á ýmsum sérsviðum hjúkrunar 

sem er ýmist diplómanám eða á meistara-, eða doktorsstigi (Ríkisendurskoðun, 

2017). Kröfur til hjúkrunarfræðinga eru þó mjög mismunandi víðsvegar um heiminn 

og er það ekki algilt að nám í hjúkrunarfræði taki fjögur ár og fari fram á háskólastigi.  

Miklar breytingar hafa orðið í Evrópu á síðustu tveimur áratugum sem hafa 

aukið á kröfur sem lagðar eru til menntunar hjúkrunarfræðinga. Þetta breytingarferli 

hófst formlega þegar Bologna yfirlýsingin var samþykkt þar sem fulltrúar frá 29 

löndum innan Evrópu, að Íslandi meðtöldu, komu saman. Yfirlýsingin var ákall til að 

samræma menntun, stuðla að auknum gæðum og auðvelda yfirfæranleika starfsfólks 

með háskólamenntun á milli landa innan Evrópu. Með yfirlýsingunni var m.a. komið á 

fót einingakerfinu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 

ásamt því voru hugtökin grunnnám og framhaldsnám samræmd (Davies, 2008). 

Innan Evrópu bjóða flest lönd upp á B.S. gráðu í hjúkrunarfræði eða nám á 

sambærilegu stigi. Þrátt fyrir það fer um 32% af öllu hjúkrunarnámi fram á 

menntaskólastigi. Hjúkrunarnám tekur almennt tvö til fjögur ár innan Evrópu og er 

algengasta lengd náms þrjú ár (58% tilvika). Nám sem boðið er upp á háskólastigi 

skal fara fram á a.m.k. þremur árum samkvæmt Evrópureglugerð 2005/36/EC. Um 

31% alls náms í hjúkrunarfræði tekur fjögur ár, líkt og tíðkast hér á Íslandi (Lahtinen 

o.fl., 2014).  

Í Bandaríkjunum eru þrjár mismunandi námsleiðir í boði fyrir 

hjúkrunarfræðinga en þær eru B.S. gráða, A.D. gráða (associate degree) og 

diplómanám. B.S. nám í hjúkrunarfræði tekur almennt fjögur ár á meðan A.D. gráðu 
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er hægt að ljúka á tveimur til þremur árum. Sum sjúkrahús og aðrar stofnanir bjóða 

upp á sérstakt diplómanám og tekur það þrjú ár. Einnig geta nemendur, sem hafa 

lokið B.S. gráðu af öðru sviði, stundað nám í hjúkrunarfræði og fengið B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði á tveimur árum. Árið 2004 höfðu um 30% af nýútskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum lokið B.S. gráðu. Við lok námsins taka nemendur samræmt 

hjúkrunarpróf (NCLEX) og hljóta að lokum hjúkrunarleyfi. Til þess að stunda 

framhaldsnám eða starfa við kennslu er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingurinn hafi 

B.S. gráðu (LaRocco, 2010).  

 

2.1.2. Lög og reglugerðir um hjúkrunarfræðinga og heilbrigðisþjónustu. 

Lög um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) skilgreinir sjúkling sem notanda 

heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmann einstakling sem starfar við 

heilbrigðisþjónustu ásamt því að hafa hlotið starfsleyfi löggiltrar starfstéttar sem veitt 

er af Landlækni. Tilgangur laganna er að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu með því að 

skilgreina lagalegan ramma sem nær til meðferð upplýsinga og sjúkraskráa, 

trúnaðar- og þagnaskyldu, og meðferðar sjúklinga. Í 3. grein laga um réttindi 

sjúklinga segir: „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum 

tíma er völ á að veita“. Jafnframt skal sjúklingi tryggð þjónusta sem miðast við ástand 

hans og horfur á hverjum tíma. Heilbrigðisstarfsmenn og stofnanir skulu vinna í 

samstarfi og á sjúklingurinn rétt á samfelldri þjónustu. Sjúklingur hefur rétt til að 

hafna meðferð svo lengi sem að sá heilbrigðisstarfsmaður sem stjórnar meðferð 

hans upplýsi hann um hugsanlegar afleiðingar þeirrar ákvörðunar. Hinsvegar ef að 

sjúklingur er meðvitundarlaus eða ástand hans gerir það að verkum að hann sé ófær 

um að tjá vilja sinn varðandi meðferð sem telst bráðnauðsynleg skal taka samþykki 

hans sem gefið, nema að sé talið öruggt að hann hefði hafnað meðferðinni. 
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Samkvæmt 19. grein laganna skal forgangsröðun sjúklinga og meðferðar þeirra fyrst 

og fremst byggja á læknisfræðilegum sjónarmiðum og öðrum faglegum forsendum. 

Markmið þessara laga samkvæmt 1. grein er að tryggja almenn mannréttindi 

sjúklinga og styrkja réttarstöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni. Einnig er tekið 

fram að óheimilt er að mismuna sjúklingum eftir uppruna, kyn- og litarháttar, 

kynferðis og trúarbragða, stöðu og að öðru leiti (Lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997).  

Lög um heilbrigðisstarfsmenn hafa það markmið að tryggja gæði 

heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga. Lögin ná til allra löggiltra heilbrigðisstétta, þar 

á meðal hjúkrunarfræðinga, og leggja þau fram ákveðnar kröfur til 

heilbrigðisstarfsmanna. Kröfurnar ná til menntunar, kunnáttu og færni ásamt öðrum 

skilyrðum. Samkvæmt 13. grein laganna ber heilbrigðisstarfsmanni m.a. að sýna 

sjúklingi ávallt virðingu og þekkja siðarreglur sínar. Heilbrigðisstarfsmaðurinn ber 

einnig ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og faglegri færni í starfi ásamt því að 

tileinka sér nýjungar á sínu sviði (Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012).   

Samkvæmt reglugerð má aðeins sá sem hefur hlotið leyfi landlæknis rétt til að 

kalla sig hjúkrunarfræðing. Skilyrði fyrir úthlutun starfsleyfis er að hjúkrunarfræðingur 

hafi lokið B.S. prófi frá Háskóla Íslands eða frá Háskólanum á Akureyri, en einnig er 

hægt að meta sambærileika náms úr erlendum háskólum (Reglugerð um menntun, 

réttindi og skyldur hjúkrunarfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og 

sérfræðileyfi nr. 512/2013). 

 

2.1.3. Siðareglur hjúkrunarfræðinga. Siðfræði er mikilvægur þáttur í 

heilbrigðisþjónustu. Fræðigreinin, í samhengi heilbrigðiskerfisins, miðast við að 

greina störf, hugmyndir og tilgang heilbrigðisstétta. Helstu viðfangsefni siðfræði í 
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heilbrigðisþjónustu eru samskipti einstaklinga, skyldur og réttindi veitanda og 

notenda heilbrigðisþjónustu. Siðfræðin auðveldar úrlausn á málum sem kunna að 

koma upp og stuðlar að farsælum málalokum. Sérstakar siðareglur hafa verið teknar 

upp og þróaðar af ýmsum heilbrigðisstéttum. Líta má á siðareglur sem einskonar 

verkfæri sem leggur fram skýran ramma um æskilega hegðun einstaklinga sem 

stuðlar að velferð sjálfs og annarra (Vilhjálmur Árnason, 2003). Fyrstu alþjóðlegu 

siðareglur hjúkrunarfræðinga voru samþykktar árið 1953 af fulltrúaþingi 

Alþjóðasambands hjúkrunarkvenna og studdust íslenskir hjúkrunarfræðingar við þær 

reglur þar til að íslenskar reglur voru mótaðar af félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga á 

tíunda áratug síðustu aldar. Á fulltrúaþingi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, sem 

haldið var í maí 1995, var stofnaður vinnuhópur með það hlutverk að vinna að mótun 

siðareglna fyrir félagið. Áhersla var lögð á að siðareglurnar hentuðu aðstæðum 

hjúkrunarstarfsins á þeim tíma og væru í takti við tíðaranda íslensks samfélags. Við 

mótun siðareglna skapaðist tækifæri til að kanna, m.a. siðferðilegan grunn starfsins 

með áherslu á faglega ímynd og siðferðislega ábyrgð ásamt því að auka 

stéttarvitund hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður vinnuhópsins voru kynntar og 

samþykktar á fulltrúaþingi í maí 1997 og stóð til að þær yrðu markvisst 

endurskoðaðar og formlega teknar í gildi þegar endanlegri útgáfu væri lokið (Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 1998). Svo virðist sem ekki hafi frekari vinna verið lögð í að 

endurskoða siðareglurnar þar til árið 2013 þegar siðaráð Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga var stofnað. Eitt af markmiðum þess var að endurskoða 

siðareglurnar sem áður höfðu verið samþykktar árið 1997. Við endurskoðun 

siðareglanna var horft til nýlegra siðareglna Alþjóðaráðs hjúkrunarfræðinga (ICN) 

sem höfðu verið gefnar út ári áður ásamt því að hafa siðareglur frá öðrum löndum, á 

borð við Noreg, Kanada og Ástralíu, til hliðsjónar. Fyrst og fremst voru þó íslensku 
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siðareglurnar frá 1997 hafðar til hliðsjónar. Ástæða endurskoðunarinnar var einna 

helst að færa þær nær nútímanum þá sérstaklega vegna tilkomu vef- og 

samfélagsmiðla. Markmið endurskoðunarinnar var ekki að umbylta þágildandi 

siðareglum heldur aðeins að aðlaga og nútímavæða þær. Vinnu við endurskoðun 

siðareglanna lauk árið 2015 og voru nýjar reglur samþykktar einróma á aðalfundi 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga sama ár (Aðalheiður D. Matthíasdóttir, 2016).  

 Í núgildandi siðareglum félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er dregin fram 

kjarni hjúkrunar sem er umhyggja fyrir skjólstæðingnum, virðing fyrir lífi, velferð og 

mannhelgi hans. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er skilgreint samkvæmt siðareglunum 

„að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar“. Siðareglunum er skipt í fjóra 

meginflokka: (1) Hjúkrunarfræðingur og fagleg ábyrgð, (2) Hjúkrunarfræðingur og 

skjólstæðingur, (3) Hjúkrunarfræðingur, vinnustaðurinn og samstarfsfólk og (4) 

Hjúkrun og samfélag. Hver flokkur inniheldur svo þrjár til þrettán reglur sem samtals 

gera 28 reglur í heildina og ber öllum íslenskum hjúkrunarfræðingum að tileinka sér 

þær í sínu starfi (Siðaráð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). 

 

2.1.4. Störf og hlutverk hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar gegna 

mikilvægu hlutverki víðsvegar í heilbrigðisþjónustunni. Starfsumhverfi þeirra er 

fjölbreytt en meðal helstu hlutverka þeirra er markviss skipulagning og framkvæmd 

hjúkrunarmeðferðar, fræðsla og ráðgjöf, heilsuvernd, heilsuefling og forvarnir, 

hjúkrun sjúkra, endurhæfing, hjúkrun við lífslok, kennsla og stjórnun (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). Samkvæmt Alþjóðaráði Hjúkrunarfræðinga (ICN) felst 

hjúkrun í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt teymisvinnu sem stuðlar að umhyggju 

allra aldurshópa, fjölskyldna, samfélagshópa, sjúkra og heilbrigðra í öllum 

aðstæðum. Jafnframt skilgreinir ICN hjúkrunarfræðing sem einstakling sem lokið 
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hefur viðurkenndu námi í hjúkrunarfræði og hefur hlotið leyfi til að starfa sem slíkur. 

Hjúkrunarfræðingurinn er undirbúinn til að veita almenna hjúkrun, sem felur í sér 

heilsueflingu, forvarnir, umönnun þeirra sem eru líkamlega- og andlega veikir ásamt 

þeim sem eru fatlaðir í allri heilbrigðisþjónustu. Hjúkrunarfræðingurinn stuðlar að 

kennslu og tekur fullan þátt í teymisvinnu nútíma heilbrigðisþjónustu. Hann hefur 

umsjón yfir undirgreinum hjúkrunar, tekur þátt í þjálfun og rannsóknum á sviði 

hjúkrunar (International Council of Nurses, 2018). 

Fagsvið hjúkrunar eru fjölmörg. Innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eru 

starfandi í dag 24 fagdeildir sem hafa það markmið að efla fag- og félagsheild ásamt 

því að stuðla að fræðslu og framgangi hjúkrunar innan fagsviðs (Nýjar fagdeildir 

innan félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017). Reynsla hjúkrunarfræðinga á 

ákveðnum fagsviðum er talin vera gagnleg störfum hjúkrunarfræðinga sem starfa við 

sjúkraflutninga um borð í þyrlum. Þau svið eru bráða-, gjörgæslu- og 

svæfingahjúkrun (Suserud, 2005). Hraði, fjölbreytileiki og óvæntar uppákomur 

einkennir störf bráðahjúkrunarfræðinga. Þeir búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu og eru 

vanir störfum undir miklu álagi. Bráðahjúkrunarfræðingar starfa á slysa- og 

bráðamótttökum en geta einnig starfað á heilsugæslu og við kennslu. 

Gjörgæsluhjúkrunarfræðingar sjá um hjúkrun mikið veikra sjúklinga og þurfa því að 

búa yfir ítarlegri þekkingu á lífeðlisfræði mannslíkamans. Í störfum sínum þurfa þeir 

að nýta flókinn tækjabúnað, nýta sérþekkingu sína til að veita nauðsynlega 

gjörgæslumeðferð og bregðast við lífshættulegum vandamálum ef þau koma upp. 

Elsta sérgrein hjúkrunar er svæfingahjúkrun. Svæfingahjúkrunarfræðingar sjá um að 

stýra og aðstoða við svæfingar og deyfingu hjá öllum sjúklingahópum. Þeir vinna í 

nánu samstarfi með öðrum fagsviðum og þá sérstaklega svæfingalæknum. Vinna 

þeirra fer að mestu fram á skurðstofu en fer einnig fram á röntgen-, slysa-, geð-, og 
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hjartadeildum. Svæfingahjúkrunarfræðingar eru einkum færir í að veita 

öndunaraðstoð, endurlífgun og aðra lífsnauðsynlega bráðaþjónustu ásamt annarri 

sérhæfðri hjúkrun (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

 

 2.1.5. Samantekt. Hægt er að stunda nám í hjúkrunarfræði við tvo íslenska 

háskóla. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi búa yfir góðri menntun á heimsvísu, en allt 

grunnám í hjúkrunarfræði fer fram á B.S. stigi. Víða erlendis fer nám 

hjúkrunarfræðinga fram á lægri stigum skólakerfisins og því er hægt að færa rök fyrir 

því að hjúkrunarfræðingar á Íslandi standi framarlega hvað varðar grunnmenntun 

þeirra. Íslensk lög tryggja rétt sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu sem 

hjúkrunarfræðingar veita. Hjúkrunarfræðingar starfa einnig eftir siðareglum Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga sem voru síðast endurskoðaðar og uppfærðar árið 

2015. Siðareglur hjúkrunarfræðinga stuðla að fagmennsku og gæðum þeirrar 

þjónustu sem þeir veita. Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga er fjölbreytt og eru fagsvið 

fjölmörg. Hjúkrunarfræðingur sem hefur sérþekkingu á bráða-, gjörgæslu- og 

svæfingahjúkrun er talin vera sérstaklega gagnlegur starfskraftur þegar kemur að 

bráðaþjónustu sem veitt er utan sjúkrahúsa. Þekking og reynsla hjúkrunarfræðinga á 

þeim sviðum nýtist sérstaklega þeim hjúkrunarfræðingum sem stunda sjúkraflutninga 

um borð í þyrlum.  

 

2.2. Sjúkraflutningar með þyrlum 

Ísland er strjábýlasta land Evrópu með íbúadreifingu upp á 3,4 íbúa á hvern 

ferkílómeter lands. Válynd veður og landfræði getur valdið erfiðleikum við flutning 

bráðveikra sjúklinga ásamt því að nauðsynlegt getur verið að ferðast langar 

vegalengdir til að sækja sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Í stjórnskipulagi sjúkraflugs er 
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landinu skipt upp í tvö svæði: Norður- og suðursvæði. Norðursvæðinu er alla jafna 

sinnt af sjúkraflugvél sem staðsett er á Akureyri en suðursvæði er sinnt af 

björgunarþyrlu Landhelgisgæslunnar (Björn Gunnarsson, Hildigunnur Svavarsdóttir, 

Sveinbjörn Dúason og Helga K. Magnúsdóttir, 2007). 

Sjúkraþyrlur eru taldar gagnast samfélaginu á tvo vegu. Annarsvegar vegna 

tímaþáttar, þ.e. að styttri þann tíma sem tekur að flytja sjúkling á viðeigandi 

sjúkrahús og hinsvegar að hægt er að senda sérhæft meðferðarteymi beint á 

vettvang þar sem jafnvel er hægt að beita inngripum sem alla jafna eru einungis veitt 

inn á sérhæfðum sjúkrastofnunum. Einnig tíðkast að nýta þyrlur til flutninga sjúklinga 

á milli stofnanna, þá eru það oftast alvarlega veikir sjúklingar sem fluttir eru frá 

ósérhæfðum sjúkrahúsum til sérhæfðra sjúkrahúsa þar sem hægt er að veita bestu 

mögulega meðferð (Butler, Anwar og Willett, 2010). Sýnt hefur verið fram á að 

sjúkraflutningar með þyrlu gagnist sérstaklega ákveðnum sjúklingahópum. 

Annarsvegar eru það þeir sem hafa hlotið alvarlega áverka, t.d. eftir umferðarslys 

eða aðra háorkuáverka, og hinsvegar sjúklingar sem eru bráðveikir. Dæmi um 

bráðveika sjúklinga eru þeir sem hafa ST-hækkunar hjartadrep, heilbablóðfall eða 

eru í sýklasóttarlosti (Ringburg, o.fl., 2009). Allt eru þetta vandamál sem eru ákaflega 

tímaháð, þ.e. því lengri tími sem líður þar til að einstaklingar fá sérhæfða aðstoð 

þeim mun verr vegnar þessum sjúklingum.  

Íslenskar rannsóknir sem kannað hafa flutningstíma og gæði meðferðar hjá 

sjúklingum með ST-hækkunar hjartadrep á landsbyggðinni hafa sýnt fram á að of fáir 

fá bestu meðferð samkvæmt klínískum leiðbeiningum (Þórir s. Sigmundsson o.fl., 

2016; Þórir Svavar Sigmundsson o.fl., 2010).  Ein rannsókn skoðaði viðbragðstíma 

hjá sjúklingum sem eru staðsettir á norður- og austurlandi. Þar kom í ljós að 

meðaltími sjúklinga, frá fyrstu samskiptum við lækni þar til komið var inn á 



15 
 

bráðamóttöku LSH, voru þrjár klukkustundir og sjö mínútur. Enginn sjúklingur komst í 

kransæðavíkkun innan þriggja klukkustunda frá fyrstu samskiptum við lækni og um 

helmingur sjúklinga fékk segaleysandi lyf að miðgildi 33 mínútum eftir fyrstu 

samskipti við lækni. Lyfjameðferð var talin ófullnægjandi í mörgum tilfellum og töf á 

kransæðavíkkun umfram gjöf segaleysandi lyfja of löng (Þórir Svavar Sigmundsson 

o.fl., 2010). Önnur rannsókn sem kannaði flutningstíma sjúklinga með ST-hækkunar-

hjartadrep og meðferð þeirra sýndi fram á að fæstir sjúklingar (21%) komast í 

kransæðavíkkun innan 120 mínútna, líkt og klínískar leiðbeiningar hljóða upp á. Í 

umræðukafla rannsóknarinnar kemur m.a. fram: „Sjúkraþyrla gæti mögulega stytt 

flutningstíma þegar fjarlægð að sjúkrahúsi er 60-150 kílómetrar, sem gæti haft 

verulega þýðingu á suðvesturhorni Íslands“ (Þórir s. Sigmundsson o.fl., 2016).  

   

 2.2.1. Sjúkraflutningar með þyrlum á Íslandi. Sjúkraflutningum með þyrlu á 

Íslandi er í dag sinnt af Landhelgisgæslu Íslands (LHG). Hlutverk LHG er, samkvæmt 

lögum, að sinna öryggisgæslu og björgun á hafi úti ásamt öðrum verkefnum 

samkvæmt ákvæðum þeirra laga. Í 4. grein laga um LHG fer fram útlistun á 

verkefnum hennar og kemur þar fram að meðal annarra verkefna LHG sé að sinna 

aðkallandi sjúkraflutningum í samvinnu við aðra björgunaraðila (Lög um 

Landhelgisgæslu íslands nr. 52/2006). Landhelgisgæslan rekur í dag þrjár stórar 

björgunarþyrlur, þar af er ein þeirra eign LHG en hinar tvær eru leigðar. Fimm 

þyrluáhafnir eru að störfum í dag en nauðsynlegt er að fjölga þeim svo að LHG geti 

sinnt verkefnum og lagalegum skyldum sínum með fullnægjandi hætti 

(Innanríkisráðuneytið, 2016). Frá árinu 1965 hefur LHG haft þyrlu til að sinna 

fjölmörgum verkefnum sínum. Árið 1986 markaði breytingar á starfsemi áhafnar 

þyrlunnar en þá hófst samstarf LHG og Borgarspítala og tók þá læknir að fylgja þyrlu 
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í öll sjúkra-, leitar- og björgunarflug (Erla G. Sveinsdóttir, Alma Möller, Inga 

Þráinsdóttir og Ólafur Jónsson, 1994). Starfsvæði LHG er hafið umhverfis Ísland, þar 

með talið úthafið samkvæmt reglum þjóðarréttar, landgrunnið, efnahagslögsagan, 

landhelgin og innsævið. Einnig sinnir LHG verkefnum á landi í samstarfi við lögreglu 

og önnur yfirvöld (Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr.25/2006). Starfsvæðið nær 

samtals yfir 1,9 milljón ferkílómetra og til þess að sinna löggæslu, leit- og björgun á 

svæðinu þarf LHG til þess stórar björgunarþyrlur. Kröfur sem lagðar eru til 

björgunargetu þyrla LHG eru að þær hafi drægni til að fara 235 sjómílur frá strönd, 

geti starfað þar í 30 mínútur og tekið 10 manns um borð og náð til baka á 

eldsneytisstöð. Jafnframt miðast grunnkröfur við að tvær björgunarþyrlur séu til taks 

hverju sinni svo að bjarga megi 20 einstaklingum, til dæmis áhöfn togara, innan 

íslensku efnahagslögsögunnar. Starfsreglur LHG taka mið af reglum evrópsku 

flugmálastofnunarinnar (EASA) en samkvæmt þeim reglum þurfa alltaf tvær þyrlur að 

vera til taks þegar flogið er yfir sjó utan við 20 sjómílur frá strönd af öryggisástæðum. 

Síðustu ár hefur orðin töluverð aukning á útköllum LHG og koma þau til vegna 

aukinna verkefna á landi, þ.e. sjúkraflutningum, sem rakin er til aukningar 

ferðamanna á Íslandi. Á sama tíma hefur fjöldi verkefna á sjó staðið í stað. Á árunum 

2010-2014 voru verkefni þyrlu LHG af stórum meirihluta á landi, eða um 610 verkefni 

á móti 290 verkefni á sjó. Að meðaltali eru því um 120 verkefni á landi á móti 60 

verkefnum á sjó framkvæmd árlega (Innanríkisráðuneytið, 2016). Á árunum 2011 til 

ársins 2015 jókst heildarfjöldi sjúkraflutninga á Suðurlandi um 46% og ef eingöngu er 

horft til fjölda bráðaútkalla er aukningin um 88% (Herdís Gunnarsdóttir, Hjörtur 

Kristjánsson og Styrmir Sigurðarson, 2016). Umtalsverð fjölgun á verkefnum LHG 

hefur einnig komið fram, en á árunum 2010-2014 fjölgaði útköllum björgunarþyrla um 

27% og er það rakið að mestu til vegna fjölgunar ferðamanna og aukins umfangs 
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sjúkraflutninga á landi. Jafnframt er gert ráð fyrir áframhaldandi fjölgun útkalla. 

Tölfræðigreining bendir til að heildarfjöldi útkalla fari úr um 200 útköllum á árinu 2015 

í um 320 útköll árið 2020 (Innanríkisráðuneytið, 2016).  

 Líkt og áður hefur komið fram rekur LHG stórar og öflugar björgunarþyrlur 

sem geta flogið við krefjandi veðurskilyrði. Í nýlegri skýrslu fagráðs sjúkraflutninga, 

sem fjallar um sjúkraflutninga með þyrlum, er bent á ýmsa ókosti við stórar 

björgunarþyrlur. Mikið niðurstreymi getur skapað hættu þegar björgunarþyrlum er 

lent við slysstað og mikill hávaði veldur auknu ónæði vegna lendinga við sjúkrahús. 

Að auki eru stórar björgunarþyrlur dýr kostur vegna reksturs og viðhalds þeirra. 

Stórar björgunarþyrlur eru, og verða, nauðsynlegar á Íslandi til að sinna verkefnum á 

borð við löggæslu, björgun og flutningum. Fagráð sjúkraflutninga leggur hinsvegar til 

að hafin verði rekstur á sérhæfðum sjúkraþyrlum, líkt og eru til staðar á öllum 

Norðurlöndunum og víðar í Evrópu. Þær eru alla jafna ódýrari í rekstri, hljóðlátari og 

þurfa ekki eins fjölmenna áhöfn eins og á björgunarþyrlum (Viðar Magnússon, 2017).  

 

2.2.2 Rannsóknir á sjúkraflugi á Íslandi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

sem kanna starfsemi þyrlu LHG m.t.t. sjúkraflugs og sjúkraflutninga. Tvær 

afturskyggnar rannsóknir hafa verið birtar sem könnuðu sérstaklega umfang og eðli 

sjúkraflutninga með þyrlum LHG. Annarsvegar er rannsókn Erlu G. Sveinsdóttur o.fl. 

(1994) sem kannaði tölfræðilega þætti útkalla sem þyrla gæslunnar var boðuð í árið 

1991 ásamt því kanna gagnsemi læknis um borð í þyrlunni. Rannsókn Hrafnkels 

Óskarssonar (2014) kannaði sjúkraflug þyrlu LHG á árunum 2008-2012 með áherslu 

á tíðni og eðli útkalla, ástand sjúklinga og meðferða sem sjúklingum var veitt. Önnur 

rannsókn, sem var hluti meistaraverkefnis í hjúkrunarfræði, kannaði sérstaklega 

aðkomu þyrlunnar í sjúkraflutningum í óbyggðum á árunum 2013-2015 (Sigrún 



18 
 

Guðný Pétursdóttir, 2017). Sjúkraflug til Landspítala Háskólasjúkrahúss var 

sérstaklega skoðað í B.S. verkefni Elínar R. Pétursdóttur (2014) en rannsóknin fólst í 

greiningu á umfangi og eðli sjúkraflugs til LSH á árunum 2011-2012 þar sem stuðst 

var við afturvirka lýsandi rannsóknaraðferð. Rannsóknin kannaði eingöngu þá 

sjúklinga sem komu til LSH með sjúkraflugvél en gögn frá þjónustaðila sjúkraflugs á 

Íslandi voru nýtt við úrvinnslu.  

Rannsókn Erlu G. Sveinsdóttur o.fl. (1994) var fyrsta rannsóknin sem kannaði 

eðli sjúkraflutninga með þyrlu LHG. Sérstök áhersla var lögð á eðli útkalla, ástand, 

meðferð og afdrif þeirra sem fluttir voru með þyrlunni og lagt var mat á gagnsemi 

þyrlu og læknis í þyrluáhöfn. Stuðst var við afturskyggna rannsóknaraðferð sem 

greindi útköll sem fóru fram árið 1991. Þá var þyrla boðuð alls 109 sinnum vegna 

leitar-, björgunar- eða sjúkraflutninga sem var sambærilegur fjöldi og fyrri ár. Alls fóru 

fram 55 sjúkraflug á móti 20 leitar- og björgunarflugum þar sem tveir einstaklingar 

voru fluttir með þyrlu. Hætta þurfti við flug í 34 tilvikum. Samtals voru 72 einstaklingar 

fluttir í 57 flugferðum. Slys voru algengasta ástæða flutnings eða í um 70% tilvika. 

Ástand sjúklinga var talið alvarlegt í 61% tilvika samkvæmt ASA-flokkunarkerfinu og 

voru höfuð-, hrygg- og brjóstholsáverkar algengastir. 37 einstaklingar fengu 

sérhæfða meðferð við komu þyrlu á vettvang. Uppsetning æðaleggja, vökva-, lyfja-, 

og súrefnisgjafir var algengasta form meðferðar sem sjúklingar hlutu. Umbúnaður 

sára og meðhöndlun brota var framkvæmd hjá 20 einstaklingum, þrír voru 

barkaþræddir, tveir fengu blóðgjöf og ein endurlífgun var reynd. Mat rannsakenda á 

gagnsemi þyrlu og læknis um borð var að um ótvíræða björgun á mannslífum átti við 

um 14% sjúklinga. Í 32 tilfella hafi þyrla verið talin nauðsynleg, í 39 tilfellum 

þýðingamikil og talin gagnleg í 30 tilvikum. Viðbragðstími áhafnar var að meðaltali 38 

mínútur og var talinn vel viðunnandi af rannsakendum. Á vettvangi dvaldi þyrlan að 
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meðaltali í 20 mínútur og var meðal heildartími útkalls þrjár klukkustundir og þrjár 

mínútur. Útköll fóru fram í 67% útkalla utan hefðbundins dagvinnutíma og ekki var 

marktækur munur á eftir vikudögum eða mánuðum m.t.t. tíðni og eðli útkalla (Erla G. 

Sveinsdóttir o.fl., 1994).  

Rannsókn Hrafnkels Óskarssonar (2014) greindi sjúkraflug með þyrlu LHG á 

árunum 2008-2012 þar sem alvarleiki flugs, áverkar slasaðra og alvarleiki veikinda 

sjúklinga var greindur með ýmsum mælitækjum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að fjöldi einstaklinga sem hafði verið fluttur á tímabilinu var 275 og þar af voru 70,5% 

þeirra slasaðir, sem er sambærilegt hlutfall og niðurstöður rannsóknar sem skoðaði 

eðli sjúkraflutninga með þyrlu árið 1991 (Erla G. Sveinsdóttir o.fl., 1994). Hlutfall 

slasaðra er töluvert lægra hjá þeim sem fluttir eru með sjúkraflugvél en hlutfall þeirra 

var einungis 18,1% á árunum 2011-2012 (Elín Rós Pétursdóttir, 2014). Flestir sem 

slasaðir voru höfðu áverka á mjaðmagrind og neðri útlimum þegar horft er til 

flutninga með þyrlu á árunum 2008-2012 sem er frábrugðið niðurstöðu fyrri 

rannsóknar. 

 

2.2.3. Sjúkraflutningar með þyrlum erlendis og samsetning áhafna. 

Upphaf sjúkraflutninga með þyrlum má rekja til Kóreustríðsins, á sjötta áratug 

síðustu aldar. Þar voru vegir grófir og hlykkjóttir og ekki var hægt að treysta á flutning 

slasaðra með flugvélum og því var farið að styðjast við þyrlur í auknu mæli sem veitti 

hraðara og mýkra ferðarlag miðað við flutning á landi (McGinnis og Judge, 2006). 

Sjúkraþyrlur eru nýttar til sjúkraflutninga víða erlendis og eru þær til staðar í 

flestum vestrænum ríkum í dag. Töluverð fjölbreytni er til staðar hvað varðar útfærslu 

á notkun þeirra og eru þar margir þættir sem hafa áhrif á notkun sjúkraþyrla svo sem 

staðsetning spítala, dreifing byggðar og fólksfjölda (Viðar Magnússon, 2017).  
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 Sjúkraþyrlur eru til staðar í öllum Norðurlöndunum og eru þær nýttar til þess 

að flytja slasaða og bráðveika ásamt því að sinna einfaldari björgunarverkefnum. 

Noregur er land sem erfitt er yfirferðar, íbúar eru dreifðir víðsvegar um landið og 

langar vegalengdir eru oft á sjúkrahús sem getur veitt sérhæfða meðferð. Þar eru 

sjúkraþyrlur hluti af sjúkraflutningakerfinu sem sinna bæði gjörgæsluflutningum og 

veita viðbragð beint á vettvang slyss eða bráðra veikinda (Viðar Magnússon, 2017). Í 

Noregi eru til staðar lög sem segja að allir íbúar skuli hafa jafnan aðgang að 

ríkisrekinni heilbrigðisþjónustu. Þar af leiðandi voru settar fram lágmarkskröfur þann 

tíma sem tekur fyrir sérhæft bráðateymi að komast til sjúklinga. Markmiðið var sett 

að hægt væri að ná til 90% íbúa á innan við 45 mínútum, þar af eru allt að 15 

mínútur gefnar í viðbragðstíma, þ.e. frá boðun til flugtaks. Til þess að geta veitt 

þessa þjónustu er þétt net björgunarmiðstöðva dreift víðsvegar um landið. Alls eru 

tólf sjúkraþyrlur og sex björgunarþyrlur starfræktar í Noregi sem allar eru mannaðar 

með svæfingalækni og björgunarmanni, sem ýmist er menntaður sem bráðatæknir 

eða hjúkrunarfræðingur. Að auki eru til staðar tólf sjúkraflugvélar sem sinna helst 

flutningi veikra sjúklinga. Zakariassen, Uleberg og Røislien, (2015) sýndu fram á í 

rannsókn sinni að viðbragðstími væri viðunnandi hvað varðar kröfur 

ríkisstjórnarinnar.  Rannsóknin rýndi alla sjúkraflutninga með þyrlum árið 2011 og 

kannaði rannsóknin 5,805 útköll í heildina. Meðalflugtími var 19 mínútur en í 20% 

tilfella var tíminn 30 mínútur eða lengri. Jafnframt greindu rannsakendur hlutfall 

útkalla miðað við íbúafjölda sem sýndi að árlega fóru fram 11.6 sjúkraflug fyrir hverja 

10.000 íbúa en sú tala var breytileg eftir staðsetningu starfsstöðvanna (4,4 til 18,9 á 

hverja 10.000 íbúa).  

Í Bandaríkjunum er algengt að sérstaklega vottaðir flughjúkrunarfræðingar 

(CFRN) starfi í samstarfi við sjúkraflutningamenn (EMT) eða bráðatækna (EMT-P) er 
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það ólíkt því sem tíðkast víðsvegar í Evrópu þar sem algengara er að læknir vinni 

ýmist í samstarfi með hjúkrunarfræðingi eða bráðatækni (Bader o.fl., 1995; Frakes 

og Lord, 2004; Reimer o.fl., 2013).  

Ekki er til alþjóðlegur staðall um hverskonar áhöfn skuli vera um borð í 

sjúkraþyrlum. Margar útfærslur koma til greina hvað varðar samsetningu áhafna. Hér 

á Íslandi eru að jafnaði fimm einstaklingar í áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar. Þar af 

eru tveir flugmenn, sigmaður, spilmaður og læknir (Hrafnkell Óskarsson, 2014). Bent 

hefur verið á mikilvægi þverfaglegrar teymisvinnu sem veitt er í utanspítala 

bráðaþjónustu þar sem sjúklingurinn er hafður í öndvegi. Þegar reynt er að svara því 

hverskonar samsetning áhafnar sé best er svarið ekki svo einfalt (Kennedy, Elcock, 

Ellis og Tall, 2017). Víða í Evrópu tíðkast að læknir sé um borð í sjúkraþyrlu en í 

Norður-Ameríku er sjaldgæft að læknar sinni þesskonar þjónustu. Í staðinn eru 

sjúkraþyrlur í Bandaríkjunum oftast mannaðar af teymi hjúkrunarfræðings og 

bráðatæknis eða tveggja hjúkrunarfræðinga. Áhafnarmeðlimir á sjúkraþyrlum hafa 

oftast mikla reynslu af bráðaþjónustu og eru ýmist menntaðir sem bráðatæknar, 

gjörgæslu- eða bráðahjúkrunarfræðingar, eða læknar með sérmenntun í bráða- eða 

svæfingalækningum (Galvagno o.fl., 2015). Bent hefur verið á að samsetning, hæfni, 

þekking, kunnátta og fjöldi áhafnarmeðlima hefur áhrif á upplifun starfsmanna á 

öryggi sjúklinga. Sýnt var fram á aukna upplifun á öryggi hjá þeim starfsstöðvum sem 

höfðu tvo heilbrigðismenntaða áhafnarmeðlimi, miðað við stöðvar þar sem 

sjúkraflutningum er sinnt af einum heilbrigðismenntuðum starfsmanni. Einnig sást 

fylgni á öryggistilfinningu þar sem læknir var hluti af áhöfn sjúkraþyrlunnar 

(Rasmussen, Røislien og Sollid, 2018).  

Norsk rannsókn frá árinu 2015 hafði það markmið að kanna samsetningu 

áhafna á sjúkraþyrlum víðsvegar um heiminn. Rannsakendur nýttu spurningarlista 
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sem sendir voru til stöðva sem veita sjúkraþyrluþjónustu í Evrópu, Norður Ameríku, 

Ástralíu og Nýja Sjálandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að algengasti 

fjöldi áhafnarmeðlima voru þrír einstaklingar (73,1%), 23,9% stöðva höfðu fjóra 

meðlimi og aðeins 3% nýtti áhöfn með fimm til sex einstaklingum. Samsetning 

heilbrigðismenntaðra áhafnarmeðlima var flokkuð eftir menntun og hlutverki um borð. 

Algengasta samsetning starfsstétta voru: Læknir og sérhæfður áhafnarmeðlimur 

(26,9%), læknir og hjúkrunarfræðingur (23,9%) og hjúkrunarfræðingur og 

bráðatæknir (16,4%). Sérhæfðir áhafnarmeðlimir (HEMS crew member) eru ýmist 

hjúkrunarfræðingar eða sjúkraflutningamenn og gegna þeir einnig hlutverki sem 

aðstoðarmaður flugmanns eða sem björgunarmenn. Þrjár af hverjum fjórum 

starfsstöðum voru mannaðar af læknum og rúmur helmingur var mannaður af 

hjúkrunarfræðingum. Rannsóknin er þó takmörkuð af því leiti að úrtakið var lítið. Af 

111 spurningalistum sem var svarað innihéldu 44 þeirra ófullnægjandi upplýsingar og 

því ekki hægt að nýta við úrvinnslu rannsóknarinnar. Það bendir til þess að 

niðurstöður rannsóknarinnar er ekki hægt að yfirfæra fullkomlega en þrátt fyrir það 

veita niðurstöðurnar góða innsýn inn í fjölbreytileika samsetningu áhafna á 

sjúkraþyrlum (Rasmussen og Sollid, 2015b). Önnur rannsókn sem unnin var úr sömu 

gögnum skoðaði sérstaklega bakgrunn lækna, hjúkrunarfræðinga og bráðatækna 

sem starfa á sjúkraþyrlum. Algengast er að læknar eru sérhæfðir í svæfingum 

(85,7%) og bráðalækningum (59,2%) en einnig má finna töluvert af skurð- og 

lyflæknum sem gegna hlutverki þyrlulæknis. Um 2/3 starfsstöðva leyfðu aðeins 

sérfræðingum að starfa á þyrlunum en 1/3 nýtti einnig lækna í sérnámi ásamt 

sérfræðingum. Um það bil einn af hverjum fimm hjúkrunarfræðingum hafði enga 

framhalds- eða sérmenntun. Sérfræðimenntun var, eftir algengni,: flug- (CFRN), 

bráða- (CEN), gjörgæslu- (CCRN / ICN), svæfinga- og barnahjúkrunarfræði. Erfitt var 
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að skilgreina sjúkraflutningamenn og bráðatækna vegna mismunandi krafa sem 

gerðar eru eftir löndum. Hæfni þeirra var því flokkuð eftir getu til að meðhöndla 

öndunarveg. Niðurstöður þess sýna að meirihluti (tæp 60%) hafa menntun og réttindi 

til að beyta sérhæfðum öndunarvegsmeðferðum (Rasmussen og Sollid, 2015a). 

Önnur þversniðsrannsókn sem kannaði eingöngu starfsemi í Evrópu sýndi að 

algengasta samsetning áhafnar voru læknir og hjúkrunarfræðingur (66% tilfella) og 

læknir og bráðatæknir í 22% tilfella. Óheilbrigðismenntaðir áhafnarmeðlimir störfuðu 

með lækni í 8,2% tilvika og var það eingöngu í Austurríki og Frakklandi (Bartolomeo, 

Gava, Truhlář og Sandberg, 2014).  

 

 2.2.4. Ávinningur af notkun sjúkraþyrla. Í kerfisbundinni samantekt frá árinu 

2010 voru niðurstöður 15 rannsókna rýndar með tilliti til kostnaðar og ávinnings 

sjúkraþyrluþjónustu. Þar af sýndu fimm rannsóknir að kostnaðurinn við sjúkraþyrlu 

var hærri en aðrir valkostir á móti átta rannsóknum sem að sýndu fram á hagkvæmni 

við notkun sjúkraþyrla. Þrátt fyrir að rekstur sjúkraþyrla sé talsvert kostnaðarsamari 

miðað við hefðbundna sjúkrabíla sýndu niðurstöður margra rannsókna fram á 

hagkvæman ávinning af rekstri sjúkraþyrla. Hinsvegar var ekki hægt að skera úr með 

fullvissu hvort í raun sé um að ræða hagfræðilegan ávinning vegna fjölbreytileika 

rannsókna og ólíkra niðurstaðna (Taylor, Stevenson, Middleton, Fitzharris og 

Myburgh, 2010). 

 Önnur kerfisbundin heimildarsamantekt kannaði hversu mörgum lífum væri 

bjargað með notkun á sjúkraþyrlum. Rannsóknin rýndi sextán greinar sem að sýndu 

allar fram á gagnsemi notkunar á sjúkraþyrlu hvað varðar lífsbjörg. Niðurstöður 

rannsóknanna sýndu að á bilinu 1.1 til 12.1 lífum væri bjargað fyrir hver 100 

sjúkraþyrluflutninga sem framkvæmdir voru. Niðurstöðurnar voru því ekki alveg 
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samhljóða. Þegar fjórar áreiðanlegustu rannsóknirnar voru rýndar tókst að sýna fram 

á að 2.7 lífum væri bjargað fyrir hver 100 útköll (Ringburg o.fl., 2009).  

 

2.2.5. Samantekt.  Þegar þyrlur eru notaðar til sjúkraflutninga er hægt að 

stytta þann tíma sem tekur fyrir alvarlega slasaða eða bráðveika sjúklinga að komast 

á sérhæft sjúkrahús vegna hraðari flutningsmáta. Einnig nýtast þyrlur til að flytja 

teymi sérhæfðra einstaklinga til sjúklingsins og er í ýmsum tilvikum hægt að hefja 

sérhæfða og lífsbjargandi meðferð fyrir komu á sjúkrahús. Sjúkraflutningum með 

þyrlu á Íslandi er í dag sinnt með stórum björgunarþyrlum Landhelgisgæslu Íslands. 

Tíðni sjúkraflutninga með þyrlu fer fjölgandi hér á landi og benda spár til 

áframhaldandi fjölgunar. Fagráð sjúkraflutninga hefur lagt til að sérstakar sjúkraþyrlur 

verði nýttar hérlendis líkt og tíðkast víðsvegar í heiminum, þar með talið á öllum 

Norðurlöndunum. Sérstakar sjúkraþyrlur hafa ýmsa kosti fram yfir stórar 

björgunarþyrlur en þó verða stórar björgunarþyrlur áfram nauðsynlegar á Íslandi. Því 

er lagt til að bæta sjúkraþyrlum við þá þjónustu sem nú þegar er til staðar.  

Hjúkrunarfræðingar starfa víða á sjúkraþyrlum. Í Evrópu er algengt að áhöfn 

samanstandi af lækni og hjúkrunarfræðingi eða bráðatækni. Í Bandaríkjunum eru 

sjúkraþyrlur hinsvegar í flestum tilvikum eingöngu mannaðar af teymi 

hjúkrunarfræðings og bráðatækns eða tveggja hjúkrunarfræðinga. Þeir 

hjúkrunarfræðingar hafa í flestum tilfellum framhaldsmenntun á sviði bráða-, 

gjörgæslu-, svæfinga- eða barnahjúkrunar og hafa fengið sérstaka vottun sem 

flughjúkrunarfræðingar.   
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2.3. Hlutverk, menntun og þjálfun flughjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa um borð í sjúkraþyrlum þurfa að hafa 

viðamikla þekkingu á sviði hjúkrunar. Í þessum kafla verða störf og hlutverk 

hjúkrunarfræðinga sem starfa um borð í sjúkraþyrlum skoðuð. Leitast er við að svara 

því hvaða kröfur gerðar séu til hjúkrunarfræðinga hvað varðar þekkingu, kunnáttu og 

færni ásamt því hvernig kanna hvernig staðið er að þjálfun nýliða til starfa á 

sjúkraþyrlum. Að lokum er fjallað um gagnsemi hermikennslu við þjálfun og 

símenntun.   

Í Svíþjóð, ásamt nokkrum öðrum löndum á borð við í Finnlandi, Hollandi og 

Belgíu, hefur skapast hefð fyrir að að nýta hjúkrunarfræðinga við störf í 

bráðaþjónustu utan spítala (Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted og Kurland, 2015). Árið 

1999, í Svíþjóð, var sett það markmið að sex árum liðnum yrði a.m.k. einn 

hjúkrunarfræðingur við störf á hverjum sjúkrabíl (og sjúkraþyrlum). Aukin þátttaka 

hjúkrunarfræðinga í utanspítalaþjónustu hafði hafist nokkrum árum áður og þá 

sérstaklega hjá svæfingar- og gjörgæsluhjúkrunarfræðingum, sem voru einna helst 

starfandi í sérhæfðum bráðateymum og við gjörgæsluflutninga (Suserud, 2005). 

Niðurstöður rannsóknar (Suserud og Haljamae, 1997) benda til þess að þess að 

óróleiki hafi myndast á milli sjúkraflutningamanna og hjúkrunarfræðinga á þeim tíma. 

Í rannsókninni voru 40 hjúkrunarfræðingar og 43 sjúkraflutningamenn fengnir í viðtöl 

þar sem almenn viðhorf gagnvart utanspítalaþjónustu voru rýnd ásamt hæfni og 

hlutverki hvorar stéttar fyrir sig. Báðir hópar viðmælenda töldu það mikilvægt að auka 

gæði utanspítalaþjónustu og að hlutfall hjúkrunarfræðinga sem hana veita ætti að 

auka. Báðir hópar töldu að reynsla hjúkrunarfræðinga af svæfingum, gjörgæslu- og 

hjartavandamálum væri verðmætur þáttur í utanspítalaþjónustu og gerðu grein fyrir 

mikilvægu hlutverki hjúkrunarfræðinga við leiðsögn og kennslu. Sjúkraflutningamenn 
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voru líklegri til að telja hjúkrunarfræðinga stuðla að samkeppni innan sviðsins. Margir 

hjúkrunarfræðingar töldu menntun sjúkraflutningamanna vera takmarkaða en á móti 

töldu sjúkraflutningamenn hjúkrunarfræðinga skorta reynslu af utanspítalaþjónustu 

(Suserud og Haljamae, 1997). Alls eru tólf háskólar í Svíþjóð sem bjóða nú upp á 

sérnám fyrir hjúkrunarfræðinga í utanspítalaþjónustu á meistarastigi. Reglugerð sem 

skilgreinir kröfur um námið er heldur ósértæk og þar að leiðandi er það undir hverjum 

skóla fyrir sig að skilgreina náms- og kennsluskrá byggða á túlkun sinni af 

reglugerðinni. Í lýsandi eigindlegri rannsókn (Sjölin o.fl., 2015) var lagt af stað með 

það markmið að greina innihald námsefnis hvað varðar sérmenntun utanspítala 

bráðahjúkrunarfræðinga. Alls var námsefnið greint í þrjá flokka og þar af var stærsti 

flokkurinn læknisfræðileg þekking og innihélt þann fræðilega grunn í læknisfræði sem 

að hjúkrunarfræðingar þurfa að þekkja til að búa yfir fullnægjandi klínískri dómgreind 

á ástandi sjúklinga svo að rétt meðferð sé veitt þegar við á. Hjúkrunarfræðileg 

þekking, sem jafnframt var minnsti flokkurinn einblíndi á lýsingu hjúkrunarfræðilegra 

inngripa, líkamlega og andlega umönnun ásamt siðferðilegum gildum. Flokkurinn 

innihélt hjúkrunarkenningar og –ferli með áherslu á samskipti og meðferðarsamband 

hjúkrunarfræðings og sjúklings. Samhengisþekking, eða þekking sértæk 

sjúkraflutningum var síðasti flokkurinn sem greint var frá. Flokkurinn einkenndist af 

sértækri þekkingu sem nauðsynleg er hjúkrunarfræðingum í umhverfi utan 

sjúkrahúsa á borð við flutning sjúklinga, fjarskipti ásamt stjórnsýslu (Sjölin o.fl., 

2015).   

 

 2.3.1. Störf og hlutverk hjúkrunarfræðinga um borð í sjúkraþyrlum.  

Hjúkrunarfræðingar sem sinna sjúkraflutningum þurfa að hafa viðamikla þekkingu á 

fjölmörgum sérsviðum hjúkrunar. Einstakur þáttur starfsins er ófyrirsjáanleiki 
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umhverfis og sjúklinga. Ástand sjúklinga og umhverfisaðstæður getur þýtt að 

hjúkrunarfræðingurinn þurfi að beita inngripum og þekkingu sem ekki eru á færi 

almennra hjúkrunarfræðinga, án forsjár læknis (The Air & Surface Transport Nurses 

Association, 2012). 

Bandarísk rannsókn frá árinu 1995 var sú fyrsta til að kanna sérstök verkefni 

og hlutverk flughjúkrunarfræðinga víðsvegar um Bandaríkin og bar sérstaklega 

saman hlutverk hjúkrunarfræðinga og bráðatækna. Rannsóknin sýndi fram á að 

hjúkrunarfræðingar sáu oftar um umsýslu lyfja og væri líklegri til að bera ábyrgð á 

sögutöku og líkamsmati ásamt skráningu og eftirfylgni með sjúklingi. Jafnframt var 

hjúkrunarfræðingurinn sá einstaklingur sem bar formlega ábyrgð á sjúklingnum í 

flestum tilvikum. Rannsóknin greindi einnig frá þeim inngripum sem voru á færi 

flughjúkrunarfræðinga og bráðatækna að veita. Dæmi um þesskonar inngrip voru: 

barkaþræðing, uppsetningu thoraxdrens, miðbláæðalínu og ísetningu 

beinmergsnála, en þetta eru inngrip sem alla jafnan eru framkvæmd af læknum. 

Flestir flughjúkrunarfræðingar bjuggu yfir 10-15 ára reynslu af hjúkrun og höfðu oftast 

bakgrunn í bráða- eða gjörgæsluhjúkrun (Bader o.fl., 1995).  

Upplifun og reynsla hjúkrunarfræðinga sem starfa við gjörgæsluflutninga á 

sjúkraþyrlu í Svíþjóð var könnuð í rannsókn sem studdist við lýsandi eigindlega 

aðferðafræði. Rannsóknin leiddi í ljós eitt meginþema: örugg hjúkrunarmeðferð, en 

stundum ógnvekjandi. Meginþemað var svo brotið niður í sex flokka sem voru 

lýsandi fyrir störf og upplifun hjúkrunarfræðingana. Ein helsta takmörkun þess að 

starfa um borð í þyrlu með bráðveikan sjúkling var lítið rými og takmarkaður búnaður. 

Erfitt aðgengi að sjúklingnum gerir það að verkum að erfitt er að framkvæma 

mikilvægar aðgerðir á borð við hjartahnoð, barkaþræðingu eða uppsetningu 

thoraxdrens. Mikill hávaði í umhverfinu er annar takmarkandi þáttur sem hefur áhrif á 
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samskipti við sjúklinginn og aðra. Hávaði hefur einnig áhrif á getu 

hjúkrunarfræðingsins til að meta sjúklinginn, til dæmis hvað varðar öndun, og því 

verður sjónrænt mat enn mikilvægara en í hefðbundnu starfi hjúkrunarfræðinga. 

Áætlanir og athuganir til að minnka áhættu var annað undirþema sem greint var frá 

og felst einna helst í góðum undirbúningi áður en tekið er á loft. Allar ráðstafanir eru 

gerðar fyrir flug til þess að tryggja að sjúklingurinn sé stöðugur og öryggi hans sé 

tryggt. Önnur undirþemu voru: reynsla og samvinna, vandamál tengd þess að 

aðstandendur fylgi sjúklingi eða ekki og ótti sjúklinga ásamt eigin ótta (Senften og 

Engström, 2015).  

Hollensk rannsókn bar saman störf hjúkrunarfræðinga og lækna sem sinna 

utanspítalaþjónustu. Stuðst var við lýsandi megindlega rannsóknaraðferð þar sem 

hannaður var gagnabanki sem innihélt greiningar- meðferðar- og 

ákvarðanatökuhæfni sem byggði á verkferlum, skráningu, búnaði og viðtölum. 

Rannsakendur greindu alls 438 þætti sem sameiginlegir voru á milli lækna og 

hjúkrunarfræðinga en að auki voru 62 þættir greindir sem einungis voru á færi lækna. 

Flest atriðin sem voru einungis á færi lækna tengdust meðferð á sviði sérhæfðrar 

endurlífgunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að hjúkrunarfræðingar sem 

sinna utanspítalaþjónustu búi yfir mikilli þekkingu og færni í greiningu, meðferð og 

ákvarðanatöku á sviði bráðaþjónustu en geti þó ekki komið í stað lækna hvað varðar 

meðferð á sjúklingum sem eru verst settir (van Schuppen og Bierens, 2011).  

 

2.3.2.  Kröfur til flughjúkrunarfræðinga. Samtök flughjúkrunarfræðinga í 

Bandaríkjunum voru stofnuð árið 1980 með markmið að auka kunnáttu, hæfni og 

menntun hjúkrunarfræðinga sem starfa við sjúkraflutninga með flugi. Samtökin buðu 

upp á formlega vottun sem flughjúkrunarfræðingur (Certified Flight Registered 
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Nurse) árið 1993 (Reiser, 1998). Nafni samtakana var síðar breytt í Air & Surface 

Transport Nurses Association (ASTNA) og nær í dag einnig til hjúkrunarfræðinga 

sem að sinna sjúkraflutningum á landi (The Air & Transport Nurses Association, 

2018).  

ASTNA hefur gefið út stöðuyfirlýsingu hvað varðar kröfur um hæfni, þjálfun, 

færni og símenntun hjúkrunarfræðinga sem sinna sjúkraflutningum. Þar kemur fram 

að hjúkrunarfræðingar skuli hafa a.m.k. þriggja ára reynslu af bráða- eða 

gjörgæslusviði og hafi jafnframt lokið vottun frá viðeigandi fagdeild og teljist því vera 

bráða- eða gjörgæsluhjúkrunarfræðingur. Þeir þurfa einnig að hafa lokið sérstökum 

námskeiðum sem gagnast þeim í starfi á borð við ACLS, PALS, PHTLS og ATLS. 

Þeir skulu einnig ljúka ströngu aðlögunarferli áður en að sjálfstæð vinna er hafin. 

Samkvæmt kröfum ASTNA þarf hjúkrunarfræðingurinn að búa yfir víðamikilli 

þekkingu á sviði læknisfræði sem nær til lyfja-, líffæra- og lífeðlisfræði, vera hæfur til 

að greina, og fylgjast með ástandi sjúklinga og veita viðeigandi meðferð. Gerð er 

krafa um að hjúkrunarfræðingurinn hafi færni í túlkun blóð- og myndrannsókna ásamt 

úrlestri hjartalínurita. Hann þarf að geta beitt sérhæfðum meðferðarúrræðum á borð 

sérhæfða öndunaraðstoð og sé að auki fær í framkvæmd ýmissa bráðaaðgerða á 

borð við uppsetningu brjóstholskera, aftöppun á brjósthols- eða gollurshúsvökva og 

uppsetningu á slagæða- og miðbláæðalínu (The Air & Surface Transport Nurses 

Association, 2012).  

Rannsókn Wihlborg og félaga (2013) hafði það markmið að kanna hvaða 

eiginleikum og faglegri færni sænskir hjúkrunarfræðingar sem sinna 

utanspítalaþjónustu þurfa að búa yfir. Alls voru fengnir 39 sérfræðingar til að taka 

þátt í rannsókninni og greindu þeir 44 atriði sem talin voru mikilvæg að 

hjúkrunarfræðingar hafi góð tök á. Atriðunum var gefin einkunn á skalanum 0.0-4.0 
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eftir hversu mikilvæg þau voru talin og var svo skipt niður í tíu megin þemu: 

Leiðtogahæfni, almennir eiginleikar, samskipti, samvinna, dómgreind, hæfni, 

þekking, rannsóknir, kennsluhæfni, og tæknileg færni (Wihlborg, Edgren, Johansson 

og Sivberg, 2014).  

Frankes og Lord (2004) höfðu samband við allar 184 sjúkraþyrlustöðvar í 

Bandaríkjunum með það markmið að kanna hvort að gerð væri krafa um að 

flughjúkrunarfræðingar þyrftu einnig að hafa starfsréttindi sem sjúkraflutningamenn 

(EMT) eða bráðatæknar (EMT-P). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki væri 

gerð krafa um starfsréttindi hjá meira en helmingi flughjúkrunarfræðinga (57,6%). 

Hinsvegar var gerð krafa um sjúkraflutningaréttindi í 21,7% tilvika og réttindi sem 

bráðatæknir í 14,7% tilvika. Sýnt var fram á að algengasta samsetning 

áhafnameðlima var hjúkrunarfræðingur paraður við bráðatækni og átti það við í um 

85% tilvika. Aðrar samsetningar voru tveir hjúkrunarfræðingar (7,6%), 

hjúkrunarfræðingur og læknir (4,3%) og hjúkrunarfræðingur og öndunarfræðingur 

(respiratory therapist) (2,2%). Marktækur munur var á kröfum um 

sjúkraflutningamenntun eftir samsetningu áhafnar þar sem mestar kröfur voru gerðar 

um réttindi hjá teymum sem voru samsett af hjúkrunarfræðingi og 

sjúkraflutningamanni (EMT) eða öndunarfræðingi. Rannsóknin sýndi því fram á að 

almennt eru ekki gerðar kröfur um að hjúkrunarfræðingar hafi einnig starfsréttindi 

sem sjúkraflutningamenn en það fari þó eftir samsetningu áhafna ásamt því að fara 

eftir landfræðilegum þáttum, þar sem algengara var að kröfur um réttindi voru í 

austurhluta Bandaríkjanna (Frakes og Lord, 2004). Rannsóknin er þó orðin gömul og 

sambærileg rannsókn hefur ekki verið framkvæmd til þess að kanna hvort að 

breytingar hafi orðið síðan þá. Reimer og Moore (2009) benda réttilega á að miklar 

breytingar hafi orðið á sjúkraflutningum með þyrlum á síðustu fimm árum, 
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sérstaklega hvað varðar sjúklinga sem áður voru taldir of óstöðugir til að vera fluttir 

eru nú fluttir oftar og yfir lengri vegalengdir.   

 Í tilraun til að fjalla sameiginlega um niðurstöður eigindlegra og megindlegra 

rannsókna á sviði flughjúkrunar tókst Reimer og félögum (2013) að þróa kenningu 

um fagleg einkenni flughjúkrunarfræðinga. Kenningin var þróuð með að- og afleiðslu 

út frá fræðilegum samantektum, þemagreiningu og persónulegri reynslu. Kenningin 

innihélt upphaflega níu þemu sem tengjast á mismunandi hátt: Reynsla, þjálfun, 

verkleg færni, greining á atburðum, greining á mynstrum, flutnings umhverfið, 

þekking flughjúkrunarfræðinga, ákvarðanataka og aðgerðir. Flughjúkrunarfræðingur 

sem sérfræðingur tileinkar sér góða verklega færni, greiningu á atburðum og 

mynstrum sem allt hefur áhrif á ákvarðanatöku. Flutningsumhverfið og þekking á 

flughjúkrun hefur áhrif á ákvarðanatöku, notkun á verklegri og greiningu á atburðum 

og mynstrum. Reynsla og þjálfun hafa einnig áhrif á ákvarðanatöku. Ákvarðanataka 

hefur áhrif á hvort að ákveðin verk séu hafin eða ekki (Reimer o.fl., 2013).  

   

2.3.3. Þjálfun nýliða í flughjúkrun. Fáar rannsóknir hafa kannað sérstaklega 

hvernig æskileg þjálfun flughjúkrunarfræðinga skuli frama fram. Sérstök þjálfunarferli 

eru til staðar hjá flestum rekstaraðilum en þó er ekki fullkomið samræmi á milli þeirra 

vegna þess hve fjölbreyttur starfsvettvangur þjónustunnar getur verið. Eigindleg 

rannsókn Philips, Kuhlman og Evanson (2017) fjallar um þjálfunarferli nýrra 

flughjúkrunarfræðinga og bráðatækna sem hefja störf við sjúkraþyrluþjónustu Mayo 

One í Minnesota, Bandaríkjunum. Leitast er við að svara hvort að einstaklingur sem 

lokið hefur 3-4 mánaða þjálfunarferli sé tilbúinn að starfa sjálfstætt og hver upplifun 

þeirra sé af því að hefja störf sín. Í þjálfunarferlinu er búist við að einstaklingurinn 

byggi upp fræðilega þekkingu sem nær til meðferð sjúklinga, eðli flugs og 
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öryggisatriða; taki þátt í klínísku námi og um það bil 30 sjúkraflugum undir leiðsögn; 

þjálfist við framkvæmd ákveðinna aðgerða, notkun á búnaði og taki þátt í 

hermikennslu. Þjálfunarferlið sjálft tekur 3-4 mánuði en eftir það hefst aðlögunarferli 

sem er nær yfir allt fyrsta árið í starfi. Markmið þjálfunarferlisins er að veita 

gegnumgangandi klínískan, tilfinningalegan og félagslegan stuðning fyrir þá sem eru 

nýir í starfi. Jafnframt er markmiðið að einstaklingurinn haldi áfram að þróa hæfni, 

þekkingu og færni eftir að formlegri aðlögun lýkur ásamt því að skapa jákvætt 

umhverfi sem stuðlar að framþróun nýrra og reyndari starfsmanna (Phillips, o.fl., 

2017).  

Í þjálfunarferli flughjúkrunarfræðinga er mikilvægt að áhersla sé að rækta þá 

eiginleika sem taldir eru gagnlegir fyrir störf þeirra. Þjálfunin þarf að miða að 

nauðsynlegum undirbúningi fyrir flug og meðferð sjúklinga um borð. Sérstaklega þarf 

að þjálfa þætti starfsins sem frábrugðnir eru hefðbundnu starfi hjúkrunarfræðinga á 

sjúkrahúsum þar sem flestir hjúkrunarfræðingar hafa þegar töluverða reynslu af 

umönnun alvarlegra veikra sjúklinga í hefðbundnum aðstæðum sem nýtist í starfi 

þeirra sem flughjúkrunarfræðingar (Topley, Schmelz, Henkenius-Kirchbaum og 

Hovarth, 2003).   

   

 2.3.4. Hermikennsla við þjálfun flughjúkrunarfræðinga. Í flugiðnaði er 

hermikennsla stór þáttur í þjálfun flugmanna og flugáhafna. Talið er að markviss 

þjálfun og notkun verkferla í flugi séu þeir þættir sem stuðla hvað mest að öryggi í 

flugiðnaðinum (Gregoire, Alfes, Reimer og Terhaar, 2017; O'Connell o.fl., 2013). 

Hermikennsla býður upp á umhverfi sem stuðlar að aukinni menntun og lærdóm 

heilbrigðisstarfsmanna og gerir þá hæfari til að takast á við krefjandi aðstæður 

(Gregoire o.fl., 2017). Bent hefur verið á að hermikennsla skorti vel formaða 
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kenningu sem styður lærdómsferli nemenda. Að auki er skortur á slembuðum 

samanburðarrannsóknum (e. randomized controlled trial) sem að styðja notkun á 

hermikennslu (Sanford, 2010). Kerfisbundin greining á rannsóknum sem 

framkvæmdar voru á sviði hermikennslu í námi hjúkrunarfræðinga bendir til að 

vænlegt sé að nýta þessa aðferð til kennslu. Sýnt var fram á að hermikennsla sé 

sérstaklega gagnleg við þjálfun verklegrar færni og að árangurinn sé mestur hjá 

nemendum í framhaldsnámi, þ.e. hjá þeim sem hafa reynslu og góða grunnþekkingu 

á sviði hjúkrunar  (Shin, Park og Kim, 2015). 

Skortur er á rannsóknum sem gerðar hafa verið á hermikennslu sem snýr að 

þjálfun einstaklinga í sjúkraflutningum með þyrlum eða flugvélum samkvæmt 

O‘Connell og félögum (2014). Í fræðilegri heimildagreiningu þeirra fundust alls 705 

greinar, þar af voru fáar þeirra rannsóknargreinar. Eftir frekari úrvinnslu á gögnum 

sátu eftir 47 greinar sem voru rýndar ítarlega. Þar af var aðeins ein rannsókn sem 

uppfyllti öll þeirra skilmerki. Hún kannaði virkni og gagnsemi hermikennslu á 

sjúkraflutningum með þyrlu og var niðurstaða þeirrar greinar að hermikennsla, sem 

líkti eftir raunverulegum aðstæðum, hafði góð áhrif á sjálfstraust þátttakenda og að 

full ástæða væri til að nýta hermikennslu frekar í þjálfun (O'Connell o.fl., 2013). 

Innleiðing á sérstökum þyrluhermi við hjúkrunarskóla í Ohio, Bandaríkjunum 

fór fram í janúar 2013. Hermirinn var fyrsti sinnar tegundar í Bandaríkjunum en 

aðeins ein önnur sambærileg kennslumiðstöð var til staðar fyrir og er sú staðsett í 

Þýskalandi. Kostnaður við hönnun, smíði og innleiðingu hermisins var áætlaður um 

600.000 bandaríkjadollarar. Hermirinn samanstendur af yfirbyggingu þyrlu af gerðinni 

Sikorsky S67 sem fest er á hreyfanlegan pall sem er sérhannaður til að líkja eftir 

hefðbundnum hreyfingum í flugi. Hermirinn var sérstaklega innréttaður með 

sjúkraflutninga í huga og inniheldur allan þann búnað sem venjulega er til staðar í 
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sjúkraþyrlu. Aðlaganlegum ljós- og hljóðbúnaði var komið fyrir svo að líkja mætti sem 

best eftir raunverulegum aðstæðum á borð við flugtak og lendingu. Ásamt því er 

hægt að setja upp æfingar við mismunandi veðurskilyrði og stjórna tíma dags. Boðið 

er upp á myndbandsupptöku sem gerir það að verkum að auðvelt er að ígrunda og 

gagnrýna þjálfun sem fer fram eða nýta til rannsókna (Alfes, Steiner og Manacci, 

2015). Hermirinn nýtist hjúkrunar- og læknanemum ásamt starfandi 

áhafnarmeðlimum á sjúkraþyrlum. Helsta markmið hermisins er að veita faglega 

þjálfun og kennslu sem undirbýr nemendur undir sjálfstæða og þverfaglega vinnu, 

rannsóknir og leiðtogahæfni. Hermikennslan getur byrjað þannig að áhöfnin fær 

upplýsingar um verkefnið sem þeim ber að leysa og í framhaldinu er líkt eftir flugi á 

slysstað. Við komu á slysstaðinn fær áhöfnin frekari upplýsingar um ástand 

sjúklingsins og ber þeim að hefja fyrstu meðferð á vettvangi eftir frekara mat. Þegar 

ástand sjúklingsins er talið stöðugt er honum komið fyrir í þyrlunni og flogið með 

hann á viðeigandi stofnun. Eftir hverja kennslustund er verkefnið ígrundað hvað 

varðar hvernig hægt er að vinna verkefnið betur (Alfes og Manacci, 2014).  

 Kaniecki og félagar (2017) nýttu fyrrnefndan hermi í sinni rannsókn þar sem 

athugað hversu raunveruleg hermikennslan væri samanborið við raunverulegar 

aðstæður. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að vel skipulögð hermikennsla 

í góðum hermi getur verið sambærileg upplifun og í raunveruleikanum og skapar 

líkamlegt og andlegt streituviðbragð hjá þátttakendum. Í rannsókninni voru fengnir 

tveir hópar, annarsvegar hópur af reyndum flughjúkrunarfræðingum og hinsvegar 

hópur af hjúkrunarfræðingum með litla reynslu við meðferð bráðveikra sjúklinga. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fengnir til að leysa 15 mínútna verkefni um borð í 

þyrlunni þar sem sjúklingi með brátt hjartadrep sem endaði í hjartastoppi var sinnt. 

Þátttakendur voru útbúnir hjartsláttarnemum og fengnir til að svara spurningalistum 
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fyrir og eftir kennsluna. Athugavert var að ekki fannst mælanlegur munur á streitu hjá 

þeim sem höfðu mikla reynslu á móti þeim með minni reynslu. Allir þátttakendur voru 

sammála um að upplifun í hermikennslunni var sambærileg þeirri og í 

raunveruleikanum. Rúmlega helmingur þeirra voru sammála (eða sterklega 

sammála) um að titringur, hreyfingar og útsýni úr herminum var sambærilegt 

raunveruleikanum (Kaniecki, Hickman og Reimer, 2017).  

 

2.3.5. Samantekt. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á sjúkraþyrlum vinna 

krefjandi vinnu þar sem miklar kröfur eru lagðar til fræðilegrar þekkingar, kunnáttu og 

færni þeirra. Rannsóknir á reynslu flughjúkrunarfræðinga benda til að 

umhverfisaðstæður í sjúkraflugi eru krefjandi. Hávaði, titringur og þröngt rými eru 

takmarkandi þættir í umönnun sjúklinga og þurfa hjúkrunarfræðingar að hafa 

þekkingu og reynslu til að aðlaga störf sín að þeim þáttum. Almennt eru gerðar kröfur 

um reynslu af bráða- og gjörgæslusviði og að hjúkrunarfræðingurinn hafi ítarlega 

þekkingu á læknisfræðilegu mati, greiningu og meðferð. Í Bandaríkjunum tíðkast að 

hjúkrunarfræðingar beiti inngripum sem algengt er að séu almennt í verkahring 

lækna að framkvæma. Kenning um fagleg einkenni flughjúkrunarfræðinga hefur verið 

þróuð út frá fræðilegum samantektum, þemagreiningu og persónulegri reynslu. 

Nýir flughjúkrunarfræðingar þurfa að ljúka ströngu aðlögunar- og þjálfunarferli 

sem nær sérstaklega til aukinnar klínískrar þekkingar og sértækum þáttum sem snúa 

að þáttum flugs. Hermikennsla er talin gagnast flughjúkrunarfræðingum og hefur 

skapast góð reynsla af notkun hátækni-hermiseturs í Bandaríkjunum. Hermikennsla 

gagnast sérstaklega við þjálfun verklegrar færni og stuðlar að undirbúningi fyrir 

sjálfstæða og þverfaglega vinnu. 
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Kafli 3. Umræður 

 „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 

völ á að veita“ segir í lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997). Þá 

heilbrigðisþjónustu er í sumum tilvikum einungis hægt að nálgast á Landspítalanum 

sem staðsettur er á höfuðborgarsvæðinu. Bráðveikir og alvarlega slasaðir sjúklingar 

sem staddir eru staddir á landsbyggðinni geta því þurft að reiða á langa og tímafreka 

sjúkraflutninga til að sækja sérhæfða meðferð, sem í sumum tilvikum getur verið 

lífsnauðsynleg. Bráð kransæðastífla og heilablóðfall er dæmi um sjúkdómsástand 

þar sem nauðsynlegt veita meðferð sem allra fyrst og þar sem að „fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu“ er einungis hægt að nálgast á Landspítalanum. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að of fáir einstaklingar sem staddir eru á landsbyggðinni 

með bráða kransæðastíflu fái bestu meðferð samkvæmt klínískum leiðbeiningum og 

að of langur tími líði þar til að þeir einstaklingar komist í kransæðavíkkun, sem 

einungis er veitt á Landspítalanum (Þórir s. Sigmundsson o.fl., 2016; Þórir Svavar 

Sigmundsson o.fl., 2010). Til þess að tryggja rétt sjúklinga að hinni fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu og stuðla að jöfnu aðgengi sjúklinga að sérhæfðri bráðaþjónustu 

er nauðsynlegt að stytta flutningstíma á sérhæft sjúkrahús fyrir ákveðna 

sjúklingahópa. Ég tel að með notkun á sérstökum sjúkraþyrlum væri hægt í mörgum 

tilvikum að stytta þann tíma. Jafnframt gætu áhafnarmeðlimir um borð strax hafið 

sérhæfða meðferð á vettvangi.  

Í dag er öllum sjúkraflutningum með þyrlu hér á landi sinnt af Landhelgisgæslu 

Íslands, sem rekur stórar björgunarþyrlur. Áherslur Landhelgisgæslunnar miða að 

öryggisgæslu og björgunarþjónustu á hafi úti og eru sjúkraflutningar, sem þó eru um 

helmingur allra verkefna, því ekki í forgrunni starfseminar. Umfang sjúkraflutninga 

með þyrlu hérlendis hefur farið ört vaxandi og benda spár til áframhaldandi fjölgunar 
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(Innanríkisráðuneytið, 2016). Fagráð sjúkraflutninga hefur bent á ýmsa ókosti við 

núverandi rekstarform og leggur til að hafin verði rekstur á sérstökum sjúkraþyrlum. 

Með því sé hægt að stytta viðbragðstíma og bæta bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa 

(Viðar Magnússon, 2017).  

Erfitt hefur reynst að skera úr um með vissu hverskonar áhöfn nýtist best um 

borð í sjúkraþyrlum (Kennedy o.fl., 2017). Hugmyndir eru um að á Íslandi yrði áhöfn 

mönnuð af lækni ásamt bráðatækni eða hjúkrunarfræðingi með reynslu af 

sjúkraflutningum og meðferð bráðveikra (Viðar Magnússon, 2017). Skortur er á 

alþjóðlegum stöðlum hvað varðar menntun flughjúkrunarfræðinga. Algengast er að 

flughjúkrunarfræðingar hafi mikla reynslu og búi yfir framhaldsmenntun á sviði 

svæfinga-, gjörgæslu og bráðahjúkrunar (Rasmussen og Sollid, 2015b). Í 

Bandaríkjunum eru störf hjúkrunarfræðinga um borð í þyrlum áberandi og starfa þeir 

oftast án forsjá læknis, þá í teymi með bráðatækni eða öðrum hjúkrunarfræðingi. Í 

Bandaríkjunum starfa samtök hjúkrunarfræðinga (ASTNA) sem bjóða upp á vottun 

flughjúkrunarfræðinga. Gerðar eru ítarlegar kröfur um reynslu, hæfni og kunnáttu 

þessara hjúkrunarfræðinga. Ekki er gerð krafa um að þeir hjúkrunarfræðingar hafi 

lokið framhaldsnámi á háskólastigi en þó eru kröfur um ýmis framhaldsnámskeið 

(The Air & Surface Transport Nurses Association, 2012). Ég styð tillögur Fagráðs 

sjúkraflutninga um að hefja rekstur sjúkraþyrla á Íslandi ásamt því að í áhöfn verði 

læknir og hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu af utanspítalaþjónustu og meðferð 

bráðveikra. Ég tel skynsamlegast að þverfaglegt teymi læknis og hjúkrunarfræðings 

starfi á sjúkraþyrlu hérlendis. Þar sem ekki er hefð fyrir víkkuðu starfssviði 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi í bráðaþjónustu og ekki er boðið upp á framhaldsnám 

þar sem lögð er áhersla á mat, greiningu og meðferð sjúklinga tel ég að menntun 
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íslenskra hjúkrunarfræðinga í dag sé ónægileg til að þeir geti starfað sjálfstætt um 

borð í sjúkraþyrlum líkt og tíðkast víða í Bandaríkjunum.  

Í Svíþjóð starfa hjúkrunarfræðingar við sjúkraflutninga eftir að hafa lokið 

framhaldsnámi í utanspítalaþjónustu, sem fer fram á meistarastigi. Námið leggur 

mesta áherslu á klíníska þekkingu og færni ásamt sértækum atriðum tengdum 

sjúkraflutningum. Minnst áhersla er lögð á hjúkrunarfræðilega þekkingu, sem skýrist 

líklega vegna þess að nemendur hafi nú þegar viðamikla þekkingu á sviði hjúkrunar 

(Sjölin o.fl., 2015). Ég tel að mikilvægt sé að kanna frekari möguleika á 

framhaldsnámi hjúkrunarfræðinga í utanspítalaþjónustu á Íslandi. Rannsókn sem 

kannaði ávinning þess að mennta hjúkrunarfræðinga sem bráðatækna sýndi fram á 

mögulegan faglegan, fjárhagslegan og samfélagslegan ávinning (Sveinbjörn 

Dúason, 2016). Áhugi er til staðar hjá hjúkrunarfræðingum til að bæta við sig 

menntun í utanspítalaþjónustu. Ég tel að hægt sé að svara því með því að bjóða upp 

á bráðatæknanám á háskólastigi hér á Íslandi og bjóða hjúkrunarfræðingum að taka 

þátt í því sem framhalds- eða viðbótarnám ásamt öðrum reyndum 

sjúkraflutningamönnum.  

  

3.1. Gildi heimildarsamantektar fyrir hjúkrunarfræðinga í starfi 

 Mikil framþróun hefur átt sér stað á sviði hjúkrunar á síðastliðnum áratugum. 

Á meðan störf hjúkrunarfræðinga verða sífellt sérhæfðari virðist sú hugmyndafræði 

sem liggur að baki starfsins hafa haldist í stað. Kjarni hjúkrunar, líkt og er lýst af 

Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, er umhyggja fyrir skjólstæðingnum, virðing fyrir 

lífi, velferð og mannhelgi hans (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Starfsvettvangur hjúkrunarfræðinga er í dag orðinn gífurlega fjölbreyttur og tel ég að 

enn frekari þróun á störfum þeirra komi til með að eiga sér stað á Íslandi, líkt þegar 
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er komið vel á veg í flestum okkar nágrannalöndum. Ég tel það vera mikilvægt að 

auka framboð á námsleiðum með áherslu á klíníska þætti, sérhæfð verk og 

mismunandi starfsumhverfi á Íslandi. Til dæmis væri hægt að bjóða upp á námsleið 

sem veitir hjúkrunarfræðingum starfsréttindi til sjúkraflutninga sem viðbótarmenntun 

við grunnám í hjúkrunarfræði. Ég tel að aukin þátttaka hjúkrunarfræðinga við 

sjúkraflutninga í íslensku heilbrigðiskerfi sé af hinu góða og komi til með að auka 

þekkingu og menntunarstig í utanspítalaþjónustu ásamt því að víkka starfsvettvang 

hjúkrunarfræðinga. 

Ef að áform um sjúkraþyrluþjónustu með þátttöku hjúkrunarfræðinga verður 

að veruleika hérlendis verður mikilvægt að tryggja framboð viðeigandi menntunar og 

þjálfunar. Í upphafi gæti reynst nauðsynlegt að sækja þá þekkingu erlendis frá þar 

sem þegar er til staðar reynsla af störfum flughjúkrunarfræðinga. Mikilvægt er að 

ítarleg greining fari fram á þeim þáttum sem felast í störfum hjúkrunarfræðinga á 

sjúkraþyrlum með hliðsjón af íslenskum aðstæðum. Hægt væri að nýta þesskonar 

greiningu til að skilgreina hverskonar kröfur verði gerðar til hjúkrunarfræðinga sem 

starfa á sjúkraþyrlum hérlendis og til að þróa aðlögunar- og þjálfunarferli sem sniðið 

er að íslenskum hjúkrunarfræðingum.  

 

3.1.2. Samantekt. Sérstakar sjúkraþyrlur mannaðar lækni og 

hjúkrunarfræðingi myndu bæta utanspítalaþjónustu ásamt því að stuðla að rétti 

sjúklinga á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er að veita. Aukin þátttaka 

hjúkrunarfræðinga í utanspítalaþjónustu gæti gagnast íslensku heilbrigðiskerfi. Ef 

Mikilvægt er að skilgreina kröfur um réttindi, menntun og þjálfun hjúkrunarfræðinga 

m.t.t. íslenskra aðstæðna ef að rekstur á sjúkraþyrluþjónustu verður hafin.   
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Kafli 4. Lokaorð  

Á síðustu árum hefur umfang sjúkraflutninga með þyrlum aukist umtalsvert í 

takt við auknar kröfur til íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Með þyrlu sparast dýrmætur 

tími við flutning bráðveikra og alvarlegra slasaðra sjúklinga ásamt því að hægt er að 

flytja sérhæft meðferðarteymi til sjúklingsins. Sú þjónusta sem er til staðar á Íslandi í 

dag hefur reynst mikilvæg og ljóst er að fjölmörgum mannslífum hafi verið bjargað til 

þessa. Hinsvegar, ef horft er til nágrannalanda okkar má sjá að betur megi standa af 

þyrlusjúkraflutningum hérlendis.  

Nauðsynlegar umbætur á íslensku kerfi helst í viðbót sérstakra sjúkraþyrla 

með þarfir sjúklinga í huga ásamt því að í áhöfn séu til staðar sérhæfðir 

heilbrigðisstarfsmenn. Þar kemur til greina að nýta sérþjálfaða hjúkrunarfræðinga 

með mikla reynslu af utanspítalaþjónustu ásamt læknum og bráðatæknum. Algengt 

er að hjúkrunarfræðingar starfi á sjúkraþyrlum víðsvegar í heiminum og eru almennt 

lagðar strangar kröfur um fræðilega þekkingu, kunnáttu og færni þeirra. 

Flughjúkrunarfræðingar eru sérfræðingar á sviði utanspítalaþjónustu en þurfa 

jafnframt að hafa viðamikla þekkingu og reynslu af ýmsum sérsviðum hjúkrunar 

ásamt sértækum þáttum flutningsumhverfisins.  

Mikilvægt verður að rannsaka nánar hlutverk íslenskra hjúkrunarfræðinga á 

sjúkraþyrlum áður en að innleiðing hefst. Nákvæm greining þarf að fara fram svo að 

skilgreina megi kröfur sem gerðar verða til þeirra með tilliti til hlutverks þeirra, 

réttinda, þjálfunar, menntunar og reynslu á Íslandi. 
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