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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Heilbrigðisstarfsfólk starfar í umhverfi þar sem fullkomnunar og nákvæmni er 

vænst og því lítið svigrúm fyrir mannlegan breyskleika og óvænt atvik. Atvik sem jafnvel 

geta haft alvarlegar og óafturkræfar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir skjólstæðinginn og 

heilbrigðisstarfsmanninn sjálfan sem að atvikinu kemur.  

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að meta tíðni óvæntra atvika, áhrif þeirra, hvort 

starfsumhverfi hafi áhrif sem og stuðning við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur 

(e. second victim) innan heilbrigðiskerfisins í kjölfar óvæntra atvika í starfi. Í rannsókninni 

verður leitast við að svara rannsóknarspurningum með megindlegri rannsóknaraðferð. Til 

þessa verður notað matstækið „Mat á umfangi annars stigs þolenda og stuðningur við þá      

(e. Second Victim Experience and Support Tool „SVEST”). Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

fram á tilfinningalega vanlíðan og skort á stuðningi fyrir þá heilbrigðisstarfsmenn sem verða 

fyrir óvæntum atvikum. Rannsókn á hjúkrunarfræðingum sem annars stigs þolendum hefur 

ekki verið framkvæmd hér á landi og gæti hún því gefið vísbendingar um stöðu þess innan 

heilbrigðiskerfisins hér á landi.   

Í fræðilegri samantekt verður fjallað um líðan annars stigs þolenda, starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga, lagaumhverfi íslenskra heilbrigðisstétta, skráningu og vinnslu óvæntra 

atvika og stuðning við heilbrigðisstarfsmenn sem verða fyrir slíkum atvikum á starfsferlinum. 

Lykilhugtök: Óvænt atvik, starfsumhverfi, annars stigs þolendur, stuðningur. 
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Abstract 

This proposal is part of a B.Sc. degree in nursing from the University of Akureyri. Nurses 

work in an environment in which precision and attention to detail is essential and any error 

can be costly, often having serious consequences for the patient as well as the nurses 

themselves. The aim of this study is to determine the frequency at which nurses are subject to 

becoming “second victims” as a result of errors which have occurred in the workplace. We 

also aim to shed light on the impact of these events, role of the work environment as well as 

the level of support that nurses receive following such incidences. This study will use the 

Second Victim Experience and Support Tool to answer the research questions with a 

quantitative research method. Previous research shows that nurses which have experienced 

some sort of error at work often endure emotional distress and receive little to no emotional 

support in the workplace. Studies looking at incidences in which nurses become the second 

victim have not been conducted in Iceland. Such studies can prove valuable as they would 

provide critical insight into the frequency at which such incidences occur and shine light on 

possible ways to help the “second victim” and/or prevent such occurrences. 

This also includes a literature review focusing on the emotional state of the second victim 

following a traumatic experience, the support that they receives from the workplace as well 

as insight into the legal system with regard to the rights of nurses. 

 

 

Keywords: adverse events, second victim, support. 

 

 

 

 



    v 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ....................................................................................................................................iii 

Abstract ..................................................................................................................................... iv 

Þakkarorð ................................................................................................................................viii 

1. Kafli - Inngangur.................................................................................................................... 1 

Bakgrunnur viðfangsefnis ...................................................................................................... 1 

Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar....................................................................................... 2 

Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar ....................................................................... 3 

Val á rannsóknaraðferð .......................................................................................................... 3 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði ............................................................. 4 

Uppbygging rannsóknaráætlunarinnar ................................................................................... 4 

Gagnasöfnun og úrvinnsla ...................................................................................................... 4 

Skilgreining á meginhugtökum .............................................................................................. 5 

2. Kafli - Fræðileg umfjöllun ..................................................................................................... 7 

Annars stigs þolendur óvæntra atvika .................................................................................... 7 

Fjöldi óvæntra atvika í heilbrigðisþjónustu ........................................................................ 8 

Upplifanir annars stigs þolanda í kjölfar óvæntra atvika .................................................... 9 

Kynjamunur – munur á milli heilbrigðisstétta .................................................................. 11 

Langvarandi afleiðingar annars stigs þolanda .................................................................. 12 

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga ....................................................................................... 14 

Þar sem atvikin eiga sér stað ............................................................................................. 16 

Atvik tengd lyfjagjöfum ................................................................................................... 16 

Vaktavinna ........................................................................................................................ 18 

Samskipti heilbrigðisstarfsmanna ..................................................................................... 19 

Lagaumhverfi heilbrigðisstarfsfólks á Íslandi ...................................................................... 20 

Skráning og vinnsla óvæntra atvika ..................................................................................... 22 

Atvikaskráning.................................................................................................................. 23 



    vi 

 

Skráning og vinnsla atvika á Landspítala – háskólasjúkrahúsi ........................................ 24 

Rótargreining .................................................................................................................... 25 

Rannsókn alvarlegra og óvæntra atvika ............................................................................... 26 

Verklag við úrvinnslu óvæntra atvika á Norðurlöndunum .................................................. 27 

Breytingar á verklagi við rannsókn og vinnslu atvika hér á landi .................................... 28 

Stuðningur við annars stigs þolendur ................................................................................... 29 

Bataferli annars stigs þolenda í kjölfar atviks .................................................................. 29 

Tegundir stuðnings við annars stigs þolendur .................................................................. 30 

Stofnanastuðningur fyrir annars stig þolendur ................................................................. 30 

Jafningjastuðningur fyrir annars stig þolendur ................................................................. 31 

Stuðningur við heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi ................................................................ 32 

Ásökunarmenning á heilbrigðisstofnunum ....................................................................... 33 

Undirbúningur hjúkrunarfræðinga .................................................................................... 34 

Umhyggja fyrir eigin velferð ............................................................................................ 34 

Samantekt ............................................................................................................................. 35 

3. Kafli - Aðferðafræði ............................................................................................................ 37 

Rannsóknaraðferð................................................................................................................. 37 

Þýði og úrtak ........................................................................................................................ 38 

Mælitæki............................................................................................................................... 38 

Gagnasöfnun og greining gagna ........................................................................................... 39 

Réttmæti og áreiðanleiki ...................................................................................................... 39 

Gallar mælitækis .................................................................................................................. 40 

Siðferðileg álitamál og vangaveltur ..................................................................................... 41 

Samantekt ............................................................................................................................. 42 

4. kafli - Umræða ..................................................................................................................... 43 

Samantekt ............................................................................................................................. 47 

Lokaorð .................................................................................................................................... 48 



    vii 

 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 49 

Fylgiskjal 1............................................................................................................................... 64 

Drög að íslenskir þýðingu spurningalistans: Second Victim Experience and Support Survey 

(SVEST) -  Mat á umfangi annars stigs þolenda og stuðningur við þá. ............................... 64 

Fylgiskjal 2............................................................................................................................... 68 

Uppkast að kynningarbréfi til þátttakenda og ósk um þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn ..... 68 

Fylgiskjal 3............................................................................................................................... 71 

Uppkast að upplýstu samþykki fyrir þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn ................................ 71 

Fylgiskjal 4............................................................................................................................... 72 

Uppkast að fyrsta ítrekunarbréfi vegna þátttöku í rannsókn ................................................ 72 

Fylgiskjal 5............................................................................................................................... 73 

Uppkast að öðru ítrekunarbréfi vegna þátttöku í rannsókn .................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    viii 

 

Þakkarorð 

Við viljum koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem veittu okkur aðstoð við 

vinnslu þessa lokaverkefnis. Sérstakar þakkir færum við leiðbeinanda okkar Dr. Sigrúnu 

Sigurðardóttur fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar við yfirlestur. Við viljum einnig 

þakka Dr. Sigurlínu Davíðsdóttur fyrir yfirlestur verkefnisins og góðar ábendingar 

Þá viljum við færa fjölskyldum okkar og ástvinum kærar þakkir fyrir allan þann 

stuðning og hvatningu sem okkur hefur verið veitt á námstíma okkar í hjúkrunarfræði.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    1 

 

1. Kafli - Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Megintilgangur er að leggja fram rannsóknaráætlun sem ætlað er að 

skýra fyrirhugaða rannsókn höfunda á tíðni annars stigs þolenda (e. second victim) meðal 

hjúkrunarfræðinga hér á landi. Áhrifum þess að eiga aðild að óvæntum atvikum og hvort 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga hafi áhrif. Stuðning við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs 

þolendur (e. second victim) innan heilbirgðiskerfisins í kjölfar óvæntra atvika í starfi.  

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að meta tíðni óvæntra atvika, áhrif þeirra, hvort 

starfsumhverfi hafi áhrif sem og stuðning við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur 

(e. second victim) innan heilbrigðiskerfisins í kjölfar óvæntra atvika í starfi. 

Í þessum fyrsta hluta verður gerð grein fyrir bakgrunni viðfangsefnisins, markmiðum 

og tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar og hvernig hún komi til með að nýtast í hjúkrunarfræði. 

Fjallað verður um val á rannsóknaraðferð og rannsóknarspurningar settar fram. Uppbygging 

rannsóknaráætlunarinnar verður gerð skil, meginhugtök skilgreind, gerð verður grein fyrir 

gagnasöfnun og helstu leitarorðum við vinnslu þessarar rannsóknaráætlunar. 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Í starfsumhverfi þar sem alið er á fullkomnun getur reynst erfitt að horfast í augu við 

óvænt atvik þegar þau eiga sér stað og afleiðingar þeirra. Vitað er að óvænt atvik eru 

óumflýjanlegur raunveruleiki, en samt sem áður eru þau ekki umborin í því fullkomna 

umhverfi sem heilbrigðisstarfsfólki hefur verið ætlað. Umhverfi sem alið getur af sér 

mannlega þjáningu þess heilbrigðisstarfsmanns sem verður fyrir óvæntu atviki í starfi 

(Vincent, 2010). 
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Áætlað er að tíu milljónir skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins hljóti varanlegan skaða 

eða láti lífið árlega vegna óvæntra atvika sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir á vel 

útbúnum hátæknisjúkrahúsum (World Health Organization (WHO), 2008). 

Albert Wu (2000) vakti fyrstur athygli á afleiðingum þessara atvika fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn og skilgreindi þá sem annars stigs þolendur þegar skjólstæðingar og 

aðstandendur þeirra voru skilgreindir sem fyrsta stigs þolendur (e. first victim). 

Embætti landlæknis (e.d.) telur að tíðni atvika sem þessara sé svipuð hérlendis og 

erlendis. Ekki hefur enn verið skoðað hérlendis hver tíðni hjúkrunarfræðinga sem annars stigs 

þolendur er, hverjar afleiðingar þess eru sem og hvaða stuðningur er í boði fyrir 

hjúkrunarfræðinga í kjölfar slíkra atvika. Sú rannsókn sem hér er lagt til að gerð verði ætti að 

geta metið umfang og afleiðingar vandans hérlendis, ásamt því að leggja grunn að því hver 

viðeigandi viðbrögð ættu að vera í heilbrigðiskerfinu. Til þessa var valinn spurningalisti sem 

metur meðal annars tíðni annars stigs þolenda, líðan og stuðning við þá í kjölfar óvæntra 

atvika. Þessi listi verður þýddur yfir á íslensku og lagður fyrir úrtak starfandi 

hjúkrunarfræðinga á Landspítala háskólasjúkrahúsi og Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar 

Ástæða þess að höfundar réðust í að fjalla um annars stigs þolendur í kjölfar óvæntra 

atvika er ákæra á hendur íslenskum hjúkrunarfræðingi fyrir manndráp af gáleysi. Frásagnir 

samstarfsfélaga að aðild þeirra að óvæntum atvikum og skorti á úrræðum og stuðningi í 

kjölfar slíkra atvika. Ásamt þeirri staðreynd að höfundar hafa allir átt aðkomu að óvæntum 

atvikum á námstíma sínum í hjúkrunarfræði.  
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Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

Að mati höfunda er mikilvægt að rannsókn sé gerð á tíðni óvæntra atvika og áhrifum 

þeirra á meðal hjúkrunarfræðinga. Hvort starfsumhverfi hafi áhrif á óvænt atvik og stuðning 

við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur innan heilbrigðiskerfisins í kjölfar óvæntra 

atvika í starfi svo meta megi umfang og afleiðingar vandans hér á landi. 

Tilgangur og markmið fyrirhugaðrar rannsóknar er að auka skilning á fyrirbærinu, 

opna umræðuna og hvetja til vitundarvakningar varðandi mikilvægi þess að veita annars stigs 

þolendum viðeigandi stuðning. Með því væri hægt að lágmarka langtímaáhrif slíkra atvika í 

starfi og einkalífi. Því verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í 

fyrirhugaðri rannsókn: 

● Hver er tíðni annars stigs þolenda meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga? 

● Hver eru áhrif óvæntra atvika á líðan hjúkrunarfræðinga? 

● Hefur starfsumhverfi áhrif á óvænt atvik í starfi hjúkrunarfræðinga? 

● Hver er stuðningur við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur? 

Val á rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast eftir því að svara rannsóknarspurningum með 

megindlegri rannsóknaraðferð sem er hentug þegar kanna þarf algengi fyrirbæris sem og að 

fá heildaryfirlit yfir tiltekinn hóp. Notast verður við íslenska þýðingu spurningarlistans Mat á 

umfangi á annars stigs þolenda og stuðningur við þá (e. Second Victim Experience and 

Support Tool) (Fylgiskjal 1) sem mælir eftirfarandi víddir: sálfræðilega vanlíðan, líkamlega 

vanlíðan, stuðning samstarfsfólks, yfirmanns og stofnunar, stuðning frá fjölskyldu og vinum, 

trú á eigin faglega getu, fyrirætlanir um að hætta í starfi, fjarveru frá vinnu og æskilegan 

stuðning. Spurningunum er svarað á Likert kvarða með svarmöguleikum frá eitt til fimm 

(Burlison, Scott, Browne, Thompson og Hoffman, 2017). 
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Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Talið er að allt að helmingur heilbrigðisstarfsfólks verði fyrir a.m.k. einu óvæntu 

atviki á starfsferli sínum með afleiðingum sem fela í sér tilfinningalegt rót, sem haft getur 

áhrif á þá sem fagaðila og einkalíf þeirra til langs tíma (Wu, 2000; Seys o.fl., 2013). Eftir 

bestu vitund höfunda hefur rannsókn af þessu tagi ekki verið framkvæmd hér á landi áður, 

gæti hún því mögulega varpað ljósi á stöðu þessara mála innan heilbrigðiskerfisins, bæta 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga, aukið gæði hjúkrunar sem og öryggi skjólstæðinga. 

Fyrirhuguð rannsókn getur einnig reynst mikilvægur þáttur í að stuðla að vitundarvakningu 

meðal hjúkrunarfræðinga varðandi fyrirbærið og mögulegar afleiðingar þess að verða aðili að 

óvæntu atviki. Af þessum ástæðum telja rannsakendur mikilvægt að gerð sé rannsókn á 

hjúkrunarfræðingum annars stigs þolendum. 

Uppbygging rannsóknaráætlunarinnar 

Í fyrsta kafla rannsóknaráætlunarinnar er skýrt frá ýmsum bakgrunnsupplýsingum 

varðandi hana. Annar kafli er fræðileg samantekt þar sem fjallað er um líðan annars stigs 

þolenda, starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga, lagaumhverfi íslenskra heilbrigðisstétta, 

atvikaskráningar, rótargreiningar og stuðning við annars stigs þolendur í kjölfar óvæntra 

atvika. Í þriðja kafla er aðferðarfræði fyrirhugaðrar rannsóknar gerð skil. Fjórði kafli er 

samantekt á fræðilegri samantekt ásamt umræðum höfunda og í fimmta kafla setja höfundar 

fram lokaorð sín. 

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

     Við uppbyggingu á fræðilegri samantekt rannsóknaráætlunarinnar voru notaðar 

heimildir sem meðal annars voru fengnar úr bókum, tímaritsgreinum, skýrslum, fjölmiðlum, 

lagasöfnum, lagaskýringum og frá dómstólum sem tengdust málefninu á einn og eða annan 
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hátt. Notast var við gagnasöfn á borð við EBSCOhost, Pubmed, ProQuest, Johanna Briggs 

Institute, Google Scholar, Siencedirect, UpToDate og Leitir sem og að leitað var eftir 

upplýsingum frá heilbrigðisstarfsfólki sem kemur að málefnum annars stigs þolenda hér á 

landi. Heimildir í fræðilegri samantekt eru að megninu til á ensku þar sem skortur var á 

íslenskum heimildum varðandi efnið. Þau íslensku leitarorð sem notuð voru við heimildaleit 

voru: lög, annars stigs þolendur, tilfinningalíðan, áfall, óvænt atvik, stuðningur, skráning og 

rótargreining. Ensk leitarorð sem notuð voru við heimildaleit voru: second victims, adverse 

event, psychology, medical error, mistakes, nurses, emotions, coping, fellings, depression, 

support, health care workers, shame and blame og root cause analysis.  

Skilgreining á meginhugtökum 

Fyrsta stigs þolandi (e. first victim): Skjólstæðingur og fjölskylda hans sem verða fyrir 

óvæntu atviki eða mistökum innan heilbrigðiskerfisins (Wu, 2000, Scott o.fl., 2009). 

Annars stigs þolandi (e. second victim): Heilbrigðisstarfsmaður sem verður fyrir áfalli í 

kjölfar óvænts atviks eða mistaka sem leiddi eða hefði geta leitt til skaða fyrir skjólstæðing. 

Heilbrigðisstarfsmaðurinn upplifir persónulega ábyrgð, finnst hann hafi brugðist 

skjólstæðingi og fer að efast um eigin klíníska færni og þekkingu (Wu, 2000, Scott o.fl., 

2009). 

Óvænt atvik (e. adverse event): Frávik í meðferð skjólstæðinga sem ekki er hægt að rekja til 

undirliggjandi sjúkdómsástands, þar sem skjólstæðingurinn varð eða hefði getað orðið fyrir 

skaða (Powell, 2006). 

Næratvik (e. near miss): Atvik sem hefði getað valdið skaða en gerði það ekki (Powell, 

2006). 
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Atvik þar sem ekki verður skaði (e. no harm incidents): Atvik veldur ekki skaða þar sem 

hægt var að grípa til ráðstafana í tíma. Einnig atvik sem verða af yfirsjón og valda ekki skaða 

(Sheikhtaheri, 2014). 

Stuðningur (e. support): Stuðningur og önnur íhlutun sem heilbrigðisstarfsfólki er veitt í 

kjölfar óvæntra atvika af fagfólki, stofnun eða jafningjum (Dekker, 2013).  
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2. Kafli - Fræðileg umfjöllun 

Annars stigs þolendur óvæntra atvika 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða þýðingu það hefur fyrir heilbrigðisstarfsmann 

að verða fyrir óvæntu atviki og verða þar með annars stigs þolandi. Gert verður grein fyrir 

þáttum í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sem geta gert þá útsettari fyrir því að verða fyrir 

óvæntum atvikum og haft þannig varanleg áhrif á líf þeirra. Fjallað verður um lagaumhverfi 

heilbrigðisstarfsfólks sem lýtur að saknæmi í starfi, skráningu og vinnslu óvæntra atvika og 

að endingu verður fjalla um stuðning við annars stigs þolendur. 

Sá einstaklingur sem ákveður að starfa sem heilbrigðsstarfsmaður er í hættu á að 

verða berskjaldaður fyrir endurteknu tilfinningalegu álagi á starfsferli sínum (Carr, 2009). 

Það er algengt að heilbrigðisstarfsmenn þurfi að horfast í augu við erfiðar aðstæður 

skjólstæðinga sinna. Að vera viðstaddur harmleik sjúklings eins og dauða hans, þrátt fyrir að 

dauðsfallið sé ekki óvænt, fæðingu andvana barns, slys eða dauða einstaklinga vegna 

ofbeldisverka eða slysfara, hefur áhrif á marga sem starfa við heilbrigðisþjónustu. Þegar 

óvænt atvik eða mistök eiga sér stað inn á heilbrigðisstofnun, geta allir heilbrigðisstarfsmenn 

teymisins liðið fyrir það (Scott o.fl., 2010). 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilbrigðisstarfsmönnum sem annars stig 

þolendum hafa beint sjónum sínum að skaðlegum áhrifum þess að verða fyrir óvæntum 

atvikum. Nú er hinsvegar talið að reynsla annars stigs þolenda eigi ekki eingöngu við um 

mannlega yfirsjón heldur nái þessi reynsla yfir öll óvænt atvik sem upp geta komið í störfum 

heilbrigðisstarfsfólks. Þrátt fyrir að atvik hafi ekki leitt til skaða fyrir skjólstæðinginn er enn 

sá möguleiki til staðar að heilbrigðisstarfsmaðurinn verði fyrir áfalli vegna þess sem hefði 

geta orðið (Scott o.fl., 2009; Dekker, 2013). 
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Nokkrir þættir eru taldir hafa áhrif á að heilbrigðisstarfsmaður þrói með sér líkamleg 

og andleg einkenni streitu sem auka líkur á því að þeir verða annars stigs þolendur. Þetta eru 

þættir á borð við klíníska reynslu, lengd og gæði meðferðarsambands, aldur skjólstæðings og 

samsömun við hann, þegar hætta þarf meðferð eða þegar heilbrigðisstarfsmanni finnist sem 

hann hafi brugðist skjólstæðingi sínum. Kvalarfullt dauðastríð, óvænt og ófyrirséð dauðsföll 

skjólstæðinga eru meðal þátta sem taldir eru hafa áhrif á upplifun heilbrigðisstarfsmanna á 

aðstæðum skjólstæðinga sinna. Þessar kringumstæður geta valdið langvarandi og djúpstæðum 

tilfinningum sem er í tengslum við ábyrgðarkennd sem heilbrigðisstarfsfólk hefur gagnvart 

skjólstæðingum sínum (Scott o.fl., 2009; Dekker, 2013; Whitehead, 2014; Granek, Barbera, 

Nakash, Cohen og Krzyzanowska, 2017). 

Fjöldi óvæntra atvika í heilbrigðisþjónustu. Í kringum aldamótin síðustu var áætlað 

að dauðsföll vegna óvæntra atvika í Bandaríkjunum kostuðu um 98 þúsund einstaklinga lífið 

ár hvert og væri þar með fjórða algengasta ástæða dauðsfalla þar í landi. Í dag er hinsvegar 

talið að þessi tala sé verulega vanáætluð og ætla má að yfir 250 þúsund einstaklingar látist á 

ári hverju vegna þessa í Bandaríkjum og er því þannig orðin þriðja algengasta ástæða 

dauðsfalla þar í landi (Coughlan, Powell og Higgins, 2017). 

Tíðni annars stigs þolenda í óvæntum atvikum innan heilbrigðiskerfisins er í raun ekki 

þekkt, en leiða má getur að því að meirihluti heilbrigðisstarfsmanna hafi orðið fyrir 

starfstengdri streitu og kvíða vegna óvæntra atvika í starfi í gegnum tíðina (Wolf, Serembus, 

Smetzer, Cohen og Cohen, 2000). 

Breytilegt getur reynst eftir rannsóknum hversu há tíðni annars stigs þolenda er. Í 

könnun á vegum Bandarískra svæfingalækna kom í ljós að 84% þeirra svæfingalækna sem 

þátt tóku höfðu orðið fyrir að minnsta kosti einu atviki á starfsferli sínum (Gazoni, Amato, 

Malik og Durieux, 2012). Allt að 72,5% heilbrigðisstarfsfólks sem tóku þátt í rannsókn á 

tíðni atvika á Spáni hafði komið með beinum eða óbeinum hætti að óvæntu atviki tengdu 
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störfum sínum innan heilbrigðiskerfisins. Sama rannsókn leiddi einnig í ljós að sex af 

hverjum tíu heilbrigðisstarfsmönnum upplifðu tilfinningalega og faglega erfiðleika 

persónulega eða hjá nánum samstarfsmanni eftir óvænt atvik (Mira o.fl., 2015). 

Allir þátttakendur í þversniðsrannsókn, sem gerð var á tæplega þrjúhundruð 

hjúkrunarfræðingum og læknum í Bandaríkjunum og í Bretlandi, sögðust hafa lent í óvæntu 

atviki á starfsferli sínum og þannig orðið annars stigs þolendur í þeim aðstæðum sem 

sköpuðust (Harrison, Lawton og Stewart, 2014). 

Í kjölfar kerfisbundinnar samantektar á fræðigreinum varðandi annars stigs þolendur, 

komust Seys o.fl. (2013) að þeirri niðurstöðu að allt að helmingur heilbrigðisstarfsmanna ætti 

það á hættu að verða fyrir að minnsta kosti einu óvæntu atviki á starfsferli sínum og upplifa 

þannig afleiðingar þess að verða annars stigs þolendur. 

Upplifanir annars stigs þolanda í kjölfar óvæntra atvika. Flestir þeirra sem hafa 

menntað sig á sviði heilbrigðisvísinda hafa valið þann starfsvettvang vegna þess að þá langar 

til að bæta líf annarra. Þegar sjúklingur skaðast fyrir slysni í umönnunarferlinu  getur það 

valdið áfalli fyrir sjúklinginn og þá sem sinntu honum í veikindunum (Seys o.fl., 2013). Að 

vera valdur að óvæntu atviki getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir hvern þann 

heilbrigðisstarfsmann sem fyrir því verður. Andleg líðan eins og sektarkennd, sorg, þjáning, 

kvíði, ótti, gremja, reiði í eigin garð og vanmetakennd er líðan sem annars stigs þolendur eiga 

sameiginlega (Chan, Khong og Wang, 2017). 

Að upplifa sektarkennd í framhaldi af óvæntu atviki er algeng tilfinningaleg afleiðing. 

Sú hugsun getur leitað á heilbrigðisstarfsmanninn að mögulega hefði getað verið hægt að 

koma í veg fyrir að sjúklingurinn hlyti skaða. Nokkrar rannsóknir benda til þess að 

sektarkennd sé ein algengasta tilfinningalega upplifun annars stigs þolenda (Ullström, Sachs, 

Hansson, Øvretveit og Brommels, 2014; Mankaka, Waeber og Gachoud, 2014;Chan o.fl., 

2017). 
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Harrison o.fl. (2014) komust að því að eftir óvænt atvik var algeng upplifun lækna og 

hjúkrunarfræðinga skortur á sjálfstrausti í tengslum við faglega getu, minnkuð starfsánægja 

og einnig upplifðu þeir að skaði hefði orðið á samstarfi við aðra samstarfsmenn. Þessar 

tilfinningar ásamt svefntruflunum, streitu og kvíða gætu haft bein skaðleg áhrif á öryggi 

sjúklinga og gætu ógnað öryggismenningu heilbrigðisstofnana. 

Vísbendingar eru um að hjúkrunarfræðingar upplifi félagslega mismunun af hálfu 

náinna samstarfsmanna og jafnvel utan vinnustaðar síns í kjölfar óvæntra atvika. Þeir höfðu 

miklar áhyggjur af því að búið væri að skilgreina þá út frá atvikinu og að samstarfsmenn 

þeirra hefðu neikvæða sýn á þá sem persónur (Chan, Khong, Tan, He og Wang, 2017). 

Áhrif þess að eiga aðild að óvæntum atvikum getur haft áhrif á bæði persónulegt og 

faglegt líf þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem fyrir þeim verða. Meirihluti þeirra greindi frá 

tilfinningum eins og sorg, kvíða, endurupplifunum, sektarkennd og skömm ásamt áhyggjum 

yfir því að faglegt orðspor hefði skaðast. Þó langt væri liðið frá þessum atvikum gátu 

heilbrigðisstarfsmennirnir gert grein fyrir þeim niður í minnstu smáatriði og flestir sögðu að 

atvikið hefði haft langtíma neikvæð áhrif á líf þeirra og störf. Margir upplifðu óöryggi í sínu 

fagi í kjölfar óvænts atviks, sérstaklega strax á eftir en aðrir greindu frá því að óöryggið hefði 

haft langvarandi áhrif á líðan þeirra. Þessir einstaklingar fóru að efast um faglega dómgreind 

sína og að þeir væru ekki vissir um að þeir hafi valið réttan starfsvettvang (Ullström o.fl. 

2014). 

Í kjölfar óvæntra atvika geta gæði vinnuframlags hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmanns 

skerst. Borið getur á einbeitningaskorti, einkenni áfallastreituröskunar og kulnunar geta 

komið fram. Þunglyndi getur gert vart við sig og sjálfsvígshugsanir jafnvel leitað á huga þess 

er valdur var að atvikinu (Robertson og Long, 2018). Hjúkrunarfræðingar sem verða aðilar að 

óvæntum atvikum geta greinst með áfallastreituröskun og þróað með sér forðunarhegðun, 

þráhyggju og ofurárvekni sem bjargráð frá aðstæðum í kjölfar óvæntra atvika. Upplifun 
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þeirra getur einnig falið í sér þversögn þar sem á sama tíma og hjúkrunarfræðingurinn hafði 

áhyggjur af velferð skjólstæðings síns þá óttast hann einnig um eigin afdrif í kjölfar atviksins 

(Delacroix, 2017). 

Þó að sýnt hafi verið fram á neikvæðar tilfinningar séu ríkjandi í kjölfar óvæntra 

atvika þá sýna niðurstöður rannsókna einnig jákvæða tilfinningalega svörun 

heilbrigðisstarfsmanna, þó í minna mæli séu. Jákvæðar tilfinningar eftir atvik virtust tengjast 

bataferlinu sem átti sér stað eftir óvænt atvik og varð í framhaldi af því að einstaklingurinn 

var ákveðinn í því að læra af atvikinu/mistökunum og gera breytingar á starfsháttum sínum 

sem leiddu til meira öryggis fyrir sjúklinginn (Harrison o.fl, 2015).  

Í Bandaríkjunum telja margir að vanlíðan heilbrigðisstarfsmanna sem hafa lent í 

atvikum í starfi stafi að miklu leyti af ótta þeirra við lögsóknir. Samt sem áður kom fram í 

rannsókn Harrison o.fl. (2015) að ekki var munur á tilfinningalegri vanlíðan annars stigs 

þolanda í Bretlandi og Bandaríkjunum. Persónuleg og fagleg truflun í starfi eftir atvik 

reyndist jafnvel meiri í Bretlandi en í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknar bentu því til 

þess að vanlíðan heilbrigðisstarfsmanna eftir atvik stafi ekki aðallega af ótta við lögsóknir. 

Kynjamunur – munur á milli heilbrigðisstétta. Kvenkyns heilbrigðisstarfsmenn eru 

taldir upplifa sterkari neikvæðari tilfinningar en karlkyns heilbrigðisstarfsmenn í kjölfar 

óvæntra atvika (Mira o.fl., 2015). 

Karlkyns heilbrigðisstarfsmenn sýndu meira sjálfsöryggi og virðast öruggari í þessum 

aðstæðum. Þetta er talið vera kostur þar sem menningin á heilbrigðisstofnunum hefur það í 

hávegum og umbunar þeim sem virka öryggir. Það kom einnig fram að konur sem höfðu 

karlkyns yfirmann upplifðu mismunun að því leyti að viðbrögð hans gagnvart þeim í kjölfar 

óvæntra atvika virtist frábrugðin þeim viðbrögðum sem karlkynskollegum voru sýnd við 

svipaðar aðstæður (Mankaka o.fl., 2014). 
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Einnig hefur verið sýnt fram á að skyndilegt andlát skjólstæðinga í kjölfar óvæntra 

atvika virtust hafa meiri tilfinningaleg áhrif á kvenkyns hjúkrunarfræðinga en karlkyns lækna 

við sömu aðstæður. Þrátt fyrir að kvenkyns heilbrigðisstarfsmenn virtust upplifa meiri 

andlega vanlíðan í kjölfar óvæntra atvika en karlmenn, þá virtust þær eiga betur með 

bataferlið í kjölfar slíkrar lífsreynslu (Van Gerven o.fl., 2016). 

Á meðal heilbrigðisstétta skoruðu hjúkrunarfræðingar hærra á mörgum kvörðum sem 

mæla neikvæðar tilfinningar. Sérstaklega á þetta við um þær tilfinningar sem tengdust kvíða, 

ótta, þjáningu, uppnámi og áhyggjum. Hjúkrunarfræðingar fóru oft að ásaka sjálfa sig og 

upplifðu persónulega ábyrgð á því þegar óvænt atvik varð. Þessi upplifun og túlkun gerði þá 

varnarlausa fyrir alvarlegum afleiðingum þjáninga eftir atvik (Harrison o.fl., 2015). Á þessu 

eru nokkrar skýringar, eins og t.d að þessi starfstétt er í mesta návígi við sjúklinginn og oft 

hafa skapast náin tengsl milli sjúklings og hjúkrunarfræðings. Þegar eitthvað fer úrskeiðis í 

tengslum við alvarleg atvik geta afleiðingarnar haft djúpstæð áhrif á hjúkrunarfræðinginn 

vegna þessarar nálægðar og hluttekningar við sjúklinginn og fjölskyldu hans (Harrison o.fl., 

2015; Kable, Kelly og Adams, 2018). 

Langvarandi afleiðingar annars stigs þolanda. Hjúkrunarfræðingar sem tengdust 

alvarlegum atvikum tengdum lyfjagjöfum greindu frá líkamlegum einkennum eins og 

óþægindum frá meltingarfærum, stoðkerfisverkjum og svima. Önnur einkenni sem einnig 

komu fram í kjölfar slíkra atvika voru þreyta, svefnleysi, einbeitningaskortur, erfið samskipti, 

félagsleg einangrun, depurð og hjálparleysi (Li o.fl., 2017). Einkenni þessi voru talin aukast 

eftir því sem ásökunarmenning var algengari innan heilbrigðisstofnanna (Quillivan, Burlison, 

Browne, Scott og Hoffman, 2016). 

Í kjölfar óvæntra atvika eru hjúkrunarfræðingar og læknar í aukinni hættu á að þróa 

með sér langtímavanda eins og misnotkun lyfja og óhóflega áfengisneyslu. Er áhætta þessi í 
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tengslum við alvarleika hins óvænta atviks hverju sinni og virðist sem að áhættan á óhóflegri 

neyslu áfengis sé meiri hjá hjúkrunarfræðingum en læknum (Van Gerven o.fl., 2016). 

Áhætta annars stigs þolenda á að þróa með sér einkenni kulnunar og þunglyndis er 

talin aukast til muna við það að verða aðili að óvæntu atviki sem tengist lyfjagjöfum 

(Schwappach og Boluarte, 2009; Silva o.fl., 2015). Sýnt hefur verið fram á tengsl milli þess 

að verða annars stigs þolandi og einkenna kulnunar er lúta að aftengingu og tilfinningalegri 

örmögnun. Mikilvægt er að koma auga á slík einkenni og veita viðeigandi aðstoð til að koma 

í veg fyrir að uppbygging og þróun meðferðarsambands við skjólstæðinga skaðist með þeim 

afleiðingum að báðir aðilar þjást (Lewis, Baernholdt, Yan og Guterbock, 2015). Jafnframt 

hefur komið í ljós tengls við tilfinningalega örmögnun, aftengingu, kulnunar, þunglyndi og 

minnkaðs sjálfstrausti sem allt eru þættir sem taldir eru auka á sjálfsvígshættu meðal 

heilbrigðisstarfsmanna sem annars stigs þolendur í atvikum (Silva o.fl., 2015; Robertson og 

Long, 2018). 

Tilfinningalega krefjandi aðstæður í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga geta leitt til 

annars stigs áfallastreitu (e. secondary traumatic stress), öðru nafni hluttekningastreita (e. 

compassion fatigue). Annars stigs áfallastreita eru einkenni sem líkjast einkennum 

áfallastreituröskunar (e. post traumatic stress disorder) hjá heilbrigðisstarfsmönnum sem veita 

einstaklingum sem orðið hafa fyrir áfalli hjálp eða eru í þörf fyrir að veita þeim hjálp. 

Einstaklingurinn setur sig þannig í spor þolanda með þeim afleiðingum að hann sjálfur þróar 

með sér annars stigs áfallastreitu sem talin er eðlileg afleiðing þess að upplifa tilfinningaáhrif 

þess sem fyrir áfallinu varð (Lesieur, Harris og Fraggos, 2013; Townsend, 2015). 

Við kerfisbundna athugun á fræðigreinum varðandi óbein áhrif áfalla á heilbrigðisstarfsfólk 

kom í ljós að streituvaldandi starfsumhverfi, kulnun og hluttekning fyrir skjólstæðingum voru 

algengir þættir annars stigs áfallastreitu (Sheen, Slade og Spiby, 2014). Heilbrigðisstarfsmenn 

sem höfðu orðið valdir að óvæntum atvikum eða vitni að slíkum atvikum voru í aukinni hættu 
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á að þróa með sér einkenni áfallastreituröskunar en þeir sem ekki höfðu slíka lífsreynslu 

(Winning o.fl., 2018). 

Afleiðingar ómeðhöndlaðrar annar stigs áfallastreituröskunar getur haft neikvæðar 

langtíma afleiðingar í för með sér eins og líkamlega og andlega örmögnun, sálræna og 

andlega vanlíðan, valdið kulnun, haft áhrif á starfsánægju og siðferði sem og valdið fjarveru 

frá vinnu (Lesieur o.fl., 2013). 

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarfræðingar sem og aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru í aukinni hættu á að þróa 

með sér einkenni kulnunar (e. burnout) vegna langvarandi streitu í starfsumhverfi. Einkenni 

kulnunar eru eftirfarandi: tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion), aftenging (e. 

depersonalization) og minnkað sjálfstraust í starfi (e. lack of personal accomplishment) 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Aukin kulnun meðal heilbrigðisstarfsfólks virðist vera þróun sem stafar af auknum 

skorti á hjúkrunarfræðingum, álag á sjúkrahúsum eykst ásamt því að sífellt eru gerðar auknar 

kröfur um sparnað og niðurskurð (Aiken o.fl., 2014; Admi og Eilon-Moshe, 2016). Þetta 

hefur leitt til þess að hjúkrunarfræðingar hafa upplifað þrýsting frá yfirstjórn stofnunar um að 

auka framleiðni og afkastagetu þegar kemur að verkefnum deildarinnar eins og að sinna 

meðferð skjólstæðinga eða við skráningu gagna (Kieft, de Brouwer, Francke og Delnoij, 

2014). 

Í þversniðsrannsókn á tengslum starfsumhverfis og kulnunar kom í ljós að meira en 

helmingur hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt tjáðu einkenni kulnunar tengdri starfsumhverfi 

þeirra (Chou, Li og Hu, 2014). Rannsókn sem gerð var á spænskum hjúkrunarfræðingum 

leiddi í ljós að rúmlega helmingur þeirra upplifðu miðlungs til alvarleg einkenni kulnunar 

tengdu starfsumhverfi (Cañadas-De la Fuente o.fl., 2015). 
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Það eru ýmsir þættir í störfum hjúkrunarfræðinga sem stuðla að auknu vinnuálagi og 

gerir þá útsettari fyrir því að lenda í neikvæðum og erfiðum atvikum sem geta haft varanleg 

áhrif á líf þeirra. Starf hjúkrunarfræðinga felur m.a. í sér að vinna þarf mörg verk í einu á 

mörgum stöðum ásamt því að sinna samskiptum við bæði sjúklinga og aðstandendur og milli 

starfsstétta (Jones og Treiber, 2012; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012). 

Legutími sjúklinga er sífellt að styttast og fjöldi sjúkrarúma fækkar sem leiðir til þess 

að þeir sem þurfa á mikilli umönnun og hjúkrun að halda mynda þann hóp sem liggur inni á 

sjúkrastofnunum. Sjúklingarnir eru einnig í auknu mæli fjölveikir einstaklingar sem eykur 

hjúkrunarþyngd og vinnuálag á hjúkrunarfræðinga enn frekar. Þetta kallar á aukna 

sérþekkingu og kunnáttu af hálfu hjúkrunarfræðingsins til þess að mæta hjúkrunarörfum 

sjúklingsins á öruggan hátt (Aiken o.fl., 2014; Kieft o.fl., 2014; Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 

2015). 

Erfið og krefjandi vinnuskilyrði hafa neikvæð áhrif á bæði öryggi sjúklinga sem og 

starfsmannanna sjálfra (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). Rannsókn Aiken o.fl., (2014) 

sýndi fram á tengsl milli aukins vinnuálags hjúkrunarfræðinga við hærri dánartíðni sjúklinga 

inná heilbrigðisstofnunum. Fyrir hvern sjúkling sem bættist við í umsjón hjúkrunarfræðings 

jukust líkurnar um 7% á að sjúklingur léti lífið innan 30 daga frá innlögn. Að sama skapi voru 

þættir sem lækkuðu tíðnin eins og betri almenn mönnun, fleiri hjúkrunarfræðingar á vakt og 

færri sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing. Einnig er búið að tengja streituvalda eins og átök 

við samstarfsfólk, mikið vinnuálag, skort á stuðningi, ófullnægjandi stjórnunarhætti og 

lélegar útkomu í meðferð sjúklinga við verri líkamlega og andlega heilsu hjúkrunarfræðinga 

(Khamisa, Oldenburg, Peltzer og Ilic, 2015). Rannsókn Kang, Kim og Lee, (2016) leiddi 

meðal annars í ljós að bein tenging væri á milli aukins vinnuálags og atvika tengdum 

lyfjagjöfum í störfum hjúkrunarfræðinga. 
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Þar sem atvikin eiga sér stað. Flest atvik eiga sér stað í sjúkrahúslegunni sjálfri en 

hluti þeirra á sér stað fyrir innskrift eða eftir útskrift sjúklinga. Atvik eru misalgeng eftir 

sviðum heilbrigðisstofnanna en bráðamóttaka sjúkrahúsa, fæðingardeildir og gjörgæsla eru 

meðal þeirra staða sem hvað flest atvik koma upp í störfum heilbrigðisstarfsfólks. Utan 

heilbrigðisstofnana eiga flest atvik sér stað á læknastofum, heimahjúkrun, hjúkrunarheimilum 

og dagdeildum þar sem skurðaðgerðir eru framkvæmdar (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, 

Gouma og Boermeester, 2008). 

Áhættumat sem gert var á óvæntum atvikum í störfum hjúkrunarfræðinga leiddi í ljós 

að skortur á þáttum eins og starfsfólki, búnaði, þjálfun, verklagsreglum ásamt vöntun á 

verkstjórn og skuldbindingu stjórnenda voru þættir sem taldir voru ýta undir líkur þess að 

óvænt atvik ættu sér stað (Wiśniewska, Grudowski og Konieczyńska, 2015).  

Atvik tengd lyfjagjöfum. Erfitt er að finna eina heildræna skilgreiningu á 

lyfjaatvikum en National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention skilgreinir þau sem atvik í lyfjagjafaferlinu sem oft hefði verið hægt að 

fyrirbyggja. Hvort sem það er lyfjaatvik sem leiðir til þess að sjúklingur fær röng lyf eða að 

sjúklingur beri skaða af þeim lyfjum sem honum ber að fá á meðan hann er í umsjón 

heilbrigðistarfsmanna (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention, 2015). 

Þegar þessi atvik eru skilgreind og greind er notast við mismunandi aðferðir sem gerir 

skilgreiningu þeirra erfiðari fyrir vikið. Ein nálgunin er að greina atvikið m.t.t. þess hvers 

konar mistök hafi átt sér stað, það er að segja hvort það var rangt lyf, rangur sjúklingur, 

rangur skammtur, rangur tími, röng gjafaleið lyfs eða röng verkun lyfja. Önnur aðferð er að 

skoða hvar í ferlinu atvikið á sér stað; þegar lyfinu var ávísað, þegar tekið var við ávísun 

lyfsins, þegar lyfinu var skammtað, við gjöf lyfsins eða í eftirliti með sjúklingi í kjölfar 
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lyfjagjafar. Stundum eru atvikin flokkuð eftir alvarleika afleiðingarinnar (World Health 

Organization, 2016). 

Í ljósi þess að hjúkrunarfræðingar verja um fimmtungi vinnutímans við það að annað 

hvort taka til lyf eða gefa lyf, þá kemur það ekki á óvart að atvik tengd lyfjagjöfum sé algengt 

og þrálátt vandamál (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012). Samkvæmt 

Evrópudeild Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar eiga sér stað atvik tengd lyfjagjöfum eða að 

sjúklingur verður fyrir heilsuskaðandi aukaverkun lyfja í meðferð sinni í 8-12% allra innlagna 

á sjúkrahúsum. Fram kemur að 23% Evrópubúa töldu sig hafa orðið fyrir einhvers konar 

læknisfræðilegum mistökum, 18% sögðu mistökin hafa haft alvarleg áhrif á heilsu þeirra og 

um 11% hefur fengið uppáskrifuð röng lyf. Rannsóknir á þessu sviði benda til þess að í 50-

70,2 % atvika væri hægt að komast hjá þeim með því að fara yfir og herða verklag og 

verklagsferla (World Health Organization, 2018). 

Líkurnar á lyfjaatvikum fara eftir því umhverfi sem hjúkrunarfræðingurinn er í þegar 

verið er að vinna verkin. Þær breytur sem virðast auka líkurnar eru ef hjúkrunarfræðingur er 

með marga sjúklinga í sinni umsjón, ef samsetning sjúklingahópsins er flókin, ef 

lyfjategundirnar og lyfjaformin sem hann þarf að gefa eru af fjölbreyttum toga eða ef 

gjafatími lyfja er á óhefðbundnum tíma (Jones og Treiber, 2012). 

Þreyta og svefnleysi getur einnig aukið líkurnar á að hjúkrunarfræðingurinn geri 

mistök í lyfjagjafaferlinu (Lin, Liao, Chen og Fan, 2014). Það sem talið er hafa hvað mestu 

áhrifin eru þær tíðu truflanir sem hjúkrunarfræðingar verða fyrir ásamt því að lenda í 

óvæntum samskiptum eða atvikum með samstarfsfólki eða sjúklingum (Hayes, Jackson, 

Davidson og Power, 2015; Jones og Treiber, 2012; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga 

Bragadóttir, 2012). 

Lyfjamistök geta haft margvíslegar afleiðingar, allt frá því að vera skaðlausar að því 

að skerða lífslíkur einstaklings eða jafnvel flýta fyrir dauða hans (Makary og Daniel, 2016). 
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Þessi atvik geta því haft varanleg áhrif á líf sjúklingsins, aðstandendur hans og þau geta haft 

veruleg áhrif á heilbrigðiskerfið fjárhagslega (Hayes o.fl., 2015). Það sem er minna þekkt í 

þessu ferli er það að þessir atburðir geta haft varanleg áhrif á hjúkrunarfræðinginn, heilsu 

hans og líðan í starfi sem og í einkalífi (Jones og Treiber, 2012).  

Vaktavinna. Á sjúkrahúsum er þörf á því að veita sjúklingum hjúkrun og umönnun 

allan sólahringinn, allan ársins hring. Til að ná að manna stofnunina þurfa hjúkrunarfræðingar 

að taka að sér að vinna vaktavinnu (Caruso, 2014). Enn fremur er gerð aukin krafan á að 

hjúkrunarfræðingar taki að sér lengdan vinnutíma, yfirvinnu og aukavakir í ljósi skorts á 

hjúkrunarfræðingum (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, 2015). 

Hjúkrunarfræðingar sem vinna óreglulegan vinnutíma, vinna lengur en 8 klst. í einu 

eða vinna meira en 40 klst. á viku finna oftar fyrir þreytu og orkuleysi, bæði líkamlega og 

andlega, þjást frekar af svefnleysi auk þess sem þetta hefur neikvæð áhrif á heilsu þeirra. Enn 

fremur hefur þetta áhrif á öryggi sjúklinganna þar sem líkur á slysum eða atvikum í starfi 

eykst til muna (Lin o.fl., 2014). 

Þreyta hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á einbeitingu þeirra, minni, viðbragðstíma, 

hugarástand og samskiptahæfileika. Einnig hefur þreyta verið tengd við  að 

hjúkrunarfræðingur missir frekar af vísbendingum um versnandi ástand sjúklings. Miðað við 

hjúkrunarfræðing á morgunvakt var hjúkrunarfræðingur á kvöldvakt 15% líklegri til þess gera 

mistök í starfi en hjúkrunarfræðingar á næturvakt 28% líklegri til þess (Caruso, 2014). 

Rannsókn Johnson o.fl. (2014) sýndi fram á að 56% hjúkrunarfræðinga á 

næturvöktum þjáðust að svefnleysi. Einnig sýndu þau fram á samband svefnleysis 

hjúkrunarfræðinga á næturvöktum og líkurnar á því að gera mistök í starfi. Því minni svefn 

sem hjúkrunarfræðingurinn fékk var í tengslum við auknar líkur á því að hann gerði mistök í 

meðferð sjúklingsins. 
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Rannsókn Kunaviktikul o.fl. (2015) sýndi fram á jákvæða fylgni milli vaktavinnu 

hjúkrunarfræðinga við mistök í starf. Tjáðu þessir hjúkrunarfræðingar einnig aukna tíðni 

samskiptavandamála og þeir lentu frekar í því að auðkenna ekki sjúklinga rétt ásamt því að 

tíðni þrýstingssára jókst. 

Samskipti heilbrigðisstarfsmanna. Heilbrigðiskerfi nútímans byggist á þverfaglegu 

samstarfi milli heilbrigðisstarfsmanna sem oft vinna á mismunandi stöðum, eru með 

mismunandi menntun og sem sinnir mismunandi hlutverkum í meðferð sjúklingsins. Til þess 

að ná að tryggja sem öruggustu og árangursríkustu meðferðina þarf að vera hægt að tryggja 

gott samstarf þar sem samskiptin eru skilvirk og skýr (Weller, Boyd og Cumin, 2014). 

Í rannsókn Maxfield, Grenny, McMillan, Patterson og Switzler (2005) var 

samskiptamynstur heilbrigðisstarfsmanna skoðað með tilliti til öryggi sjúklinga. Góð og 

markviss samskipti milli meðferðaraðila var lykilatriði þegar kom að gæðum og öryggi 

hjúkrunar, starfsánægju og starfsmannaveltu. Þeir þættir samskipta sem juku líkurnar á 

einhvers konar atviki í meðferð voru léleg samvinna, vanvirðing, brot á reglum, 

misskilningur, vanhæfni, skortur á stuðningi og þaulstjórnun (e. Micromanagement). 

Til þess að hámarka samskipti í meðferðarteymum er talið að ýmsir þættir þurfi að 

verða til staðar. Einhver þarf að taka að sér að vera stjórnandinn, allir þurfa að hafa 

aðlögunarhæfni, setja þarf fram skýra stefnumótun og vera með gagnkvæmt eftirlit 

starfsmannana á hvort öðru. Til þess að það gangi upp þarf að ríkja traust og virðing milli 

starfsmanna ásamt því að notast þarf við staðfest samskipti og þurfa allir að vinna að sama 

sameiginlega markmiðinu (Weller o.fl., 2014) 

Mikilvægt er því að greina öll þau atvik sem koma til vegna bresta í samskiptum 

heilbrigðisstarfsmanna þar sem oftast er hægt er að koma í veg fyrir þau. Til þess að komast 

hjá því að atvikið endurtaki sig þarf að finna milli hvaða starfsmanna vandinn liggur, hvenær 
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þau eiga sér stað og hvernig hægt er að bæta ástandið (Topcu, Turkmen, Sahiner, Savaser og 

Sen, 2017). 

Lagaumhverfi heilbrigðisstarfsfólks á Íslandi 

Nýr og breyttur veruleiki blasti við heilbrigðisstarfsfólki hér á landi á vormánuðum 

árið 2014, þegar starfandi hjúkrunarfræðingur við Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH), hlaut 

réttarstöðu grunaðs manns og var ákærður fyrir manndráp af gáleysi á grundvelli almennra 

hegningalaga sem og broti á hjúkrunarlögum. Tildrög þessarar fordæmalausu ákæru er rakin 

til atviks er talið var að hefði átt sér stað í störfum hjúkrunarfræðingsins, þegar hann sinnti 

skjólstæðingi á gjörgæsludeild LSH, sem leiddi skömmu síðar til dauða hans (Ákæruvaldið 

gegn X og Landspítalanum, 2015). Mun þetta vera í fyrsta skipti í sögu íslenskrar 

refsilöggjafar þar sem hjúkrunarfræðingur er ákærður fyrir yfirsjón í störfum sínum (Erla 

Björg Gunnarsdóttir, 2014). Ákæra þessi markaði tímamót í hugum heilbrigðisstarfsfólks og 

skapaði lagalega óvissu, þar sem í fyrsta sinn var ekki eingöngu höfðað skaðabótamál á 

hendur heilbrigðisstofnun vegna yfirsjónar starfsmanns í starfi, heldur var refsingar krafist 

yfir hjúkrunarfræðingnum, er varðað gat allt að sex ára fangelsi eða fjársektum ef sekt 

sannaðist (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Þegar gefin er út ákæra vegna manndráps af 

gáleysi, er verið að vísa í 215. grein almennra hegningarlaga. Ákvæði þetta á við um alla 

sakhæfa þegna samfélagins óháð því hvaða stöðu eða til hvaða starfsstéttar þeir teljast þegar 

brotið var framið. Ef hinsvegar vaknar grunur um að hátterni einstaklings stafi af ásetningi 

gildir 211. grein sömu laga þar sem kveðið er á um að sá sem af ásetningi deyðir annan mann, 

skal sæta fangelsisvist allt að því ævilangt (Almenn hegningarlög; Jónatan Þórmundsson, 

2002). 

Þegar heilbrigðisstarfsfólk stendur frammi fyrir því að vera sótt til saka vegna 

yfirsjóna í störfum eru ýmsir þættir sem hafðir eru þar til grundvallar eins og 

vinnuveitendaábyrgð, sérfræðiþekking starfsstétta, sakarreglu og mat á gáleysi þegar atvik 
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átti sér stað. Einn af þeim þáttum sem hvað mest hefur verið litið til, við mat á yfirsjónum 

heilbrigðisstarfsmanna,er vinnuveitendaábyrgð sem grundvallast af því að vinnuveitandi beri 

ábyrgð á því tjóni sem starfsmaður hans kann að valda þrátt fyrir að eiga ekki sjálfur beina 

sök á því tjóni sem varð (Almenn hegningarlög; Arnljótur Björnsson, 1979; Logi 

Guðbrandsson, 1994; Jón Steinar Gunnlaugsson, 1999). Aðeins stórfellt gáleysi eða 

ásetningur starfsmanns fellir niður vinnuveitendaábyrgð með þeim afleiðingum að 

starfsmaðurinn sjálfur verður sakhæfur og bótaskyldur fyrir því tjóni sem hann olli (Arnljótur 

Björnsson, 1979; Jón Steinar Gunnlaugsson, 1995). 

Að undangengnu námi tilheyrir stétt hjúkrunarfræðinga til starfsstétta sem búa yfir 

sérfræði- og fagþekkingu. Hjúkrunarfræðingar eru þannig taldir búa yfir reynslu og faglegri 

þekkingu sem ekki er á almennu vitorði (Viðar Már Matthíasson, 2005; Guðjón St. 

Marteinsson, 2008; Páll Sigurðsson, 2009). Samfara sérfræðiþekkingu stétta skapast ríkari 

krafa á hendur sérfræðistéttum varðandi fagleg vinnubrögð, fagþekkingu og sérstakrar 

aðgæslu í störfum (Viðar Már Matthíasson, 2002; Guðjón St. Marteinsson, 2008). Í gildandi 

hjúkrunarlögum og siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er einnig lögð skylda á 

herðar hjúkrunarfræðingum að þekkja starfsskyldur sínar, viðhalda faglegri þekkingu og 

færni og bera lagalega ábyrgð á störfum sínum (Hjúkrunarlög nr.8/1974; Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2015).  

Þegar starfsmaður sökum þekkingar sinnar býr yfir vitneskju sem ekki er almenn, 

hvílir á hendur honum ströng skaðabótaábyrgð sem grundvallast af sakarreglu. Stétt 

hjúkrunarfræðinga er ein af mörgum starfsstéttum í landinu sem búa við þessa ríku kröfu og 

eru yfirsjónir þeirra metnar út frá reglu þessari (Guðjón St. Marteinsson, 2008). Sakarregla er 

grundvallarregla skaðabóta samkvæmt íslenskum lögum. Samkvæmt reglunni ber sá 

einstaklingur sem tjóni veldur skaðabótaábyrgð, hvort sem tjón hafi hlotist af ólögmætu eða 

saknæmu hátterni. Tjón sem hlýst er þannig talið möguleg afleiðing þess sem  
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einstaklingurinn gerði og hafði þannig áhrif á hagsmuni þess sem fyrir tjóninu varð (Arnljótur 

Björnsson, 1994; Logi Guðbrandsson, 1994). Þegar grunur vaknar um að tjón hafi hlotist af 

gáleysi eða ásetningi verður einstaklingurinn bótaskyldur, til þess að svo geti orðið verður 

tjónþoli að geta bent á þann aðila sem hann telur að hafa valdið tjóninu með athöfn eða 

athafnaleysi. Í þessum málum því er sönnunarbyrði á höndum þolanda (Arnljótur Björnsson, 

1994; Logi Guðbrandsson, 1994; Jón Steinar Gunnlaugsson, 1999). 

Saknæmi í tengslum við atvik sem koma upp í störfum er einnig metið út frá gáleysi. 

Samkvæmt íslenskum lögum telst það til gáleysis þegar einstaklingur gætir ekki tilhlýðilegrar 

varkárni sem skynsamur og góður maður myndi gera í sömu aðstöðu. Innan lögfræðinnar er 

því talið að gáleysi hafa átt sér stað þegar þessi góði og skynsami maður víkur frá þessum 

gildum. Sú krafa er gerð á einstaklinginn að hann geri sér grein fyrir aðstæðum og bregðist 

rétt við þeim. Þegar umfang gáleysis er metið, er horft til þátta sem skorið geta úr um 

alvarleika þess tjóns sem hlaust. Þar vega þungt þættir líkt og hvort um ómeðvitaða eða 

meðvitaða athöfn einstaklings hafi verið að ræða. Einnig er metið hvort gáleysi teljist vera 

einfalt eða stórkostlegt og þess hversu alvarlegar afleiðingar hátternið reyndist tjónþola (Logi 

Guðbrandsson, 1994; Jón Steinar Gunnlaugsson, 1999). 

Skráning og vinnsla óvæntra atvika 

Samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu gegna heilbrigðisstarfsmenn og 

forsvarsmenn heilbrigðisstofnana lögbundinni skyldu að skrá öll óvænt atvik í sérstakt 

atvikaskráningarkerfi. Öll óvænt atvik sem og næratvik innan heilbrigðisstofnana, sem leitt 

hefðu getað til heilsutjóns, leiddu til heilsutjóns eða jafnvel dauða skal tilkynna án tafar til 

Embættis landlæknis sem fer með rannsókn slíkra mála. Einnig er er sú skylda lögð á 

heilbrigðisstarfsfólk að upplýsa tafarlaust skjólstæðinga og aðstandendur um atvik sem átt 

hefur sér stað við meðferð (Lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41 27/2007). 
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Ef óvænt dauðsfall verður inni á heilbrigðisstofnunum vegna meðferðar eða forvarna 

sjúkdóms og ætla má að átt hafi sér stað vegna óhapps, aðgerðarleysis eða yfirsjónar 

heilbrigðisstarfsfólks skal tilkynna dauðsfallið að auki til lögreglu samkvæmt lögum um 

dánarvottorð, krufningar o.fl. Lögregla býr þó yfir heimild til að geta hafið sjálfstæða 

lögreglurannsókn ef grunur vaknar um að saknæmt hátterni heilbrigðisstarfsmanns hafi átt 

sért stað, gildir þá einu hvort ákært sé að frumkvæði ákæruvalds eða lögreglu (Lög um 

dánarvottorð, krufningar o.fl. nr.61/1998; Velferðarráðuneytið, 2015). Tilkynningaskylda 

atvika er trúnaði og þagnarskyldu æðri ef um er að ræða óvænt atvik sem tilkynna ber til 

landlæknis. Í slíkum tilfellum er það skylda heilbrigðisstarfsfólks að koma upplýsingum um 

atvikið til viðeigandi yfirvalda samkvæmt lögum (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997;Lög 

um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012). 

Atvikaskráning. Það er trú manna að liður í því að fækka óvæntum atvikum sé að 

stuðla að opinni öryggismenningu innan heilbrigðisstofnana. Í þessu tilliti er virkt 

atvikaskráningarkerfi talið mikilvægur þáttur í að stuðla að slíkri menningu, en 

atvikaskráningum er ætlað varpa ljósi á óvænt atvik og draga fram lærdóm sem nýtist við að 

bæta öryggi innan heilbrigðisþjónustunnar (de Feijter o.fl., 2012; Velferðarráðuneytið, 2015; 

Anderson og Abrahamson, 2017). 

Vísbendingar eru þó uppi um að skráning atvika í slík kerfi sé ekki að skila því sem 

ætlast hafi verið til af þeim. Margir heilbrigðisstarfsmenn búa við þann ótta að verða fyrir því 

óláni að verða aðilar að óvæntu atviki sem leitt getur til ákæru gegn þeim. Ótti við refsingar, 

mögulega lögsókn, þekkingarleysi á skráningu, skömm og ótti við fordæmingu starfsfélaga 

eru þættir sem mögulega geta haft áhrif á skráningu atvika (de Wit, Marks, Natterman og Wu, 

2013; Haw, Stubbs og Dickens, 2014; Delacroix, 2017).  

Þegar skoðaður er kerfisbundinn samanburður á sjúkraskrám einstaklinga, 

atvikaskráningum og kvörtunum skjólstæðinga undan þjónustu innan heilbrigðiskerfisins 
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kemur í ljós að aðeins lítill hluti af þeim atvikum og næratvikum sem upp koma eru skráð í 

slíka gagnagrunna og gefa þannig ekki raunsæja mynd af fjölda þeirra (de Feijter o.fl., 2012).  

Við kerfisbundna athugun á sjúkraskrám og atvikaskráningu í Hollandi kom í ljós að 

aðeins 18 atvik, eða 3.6% af þeim 498 sjúkraskrám sem skoðaðar voru, voru skráð í 

atvikaskráningarkerfi. Sama rannsókn leiddi einnig í ljós að flestar skráningar í slík kerfi voru 

framkvæmdar af hjúkrunarfræðingum sem leiddi til þess að meirihluti skráninga tengjast 

hjúkrunarstörfum. Alvarleg atvik sem hægt var að koma í veg fyrir voru frekar skráð en þau 

atvik sem erfiðara var að koma í veg fyrir (Dingelhoff o.fl., 2011).  

Önnur kerfisbundin athugun á sjúkraskrám og atvikaskráningu í Noregi leiddi í ljós að 

misræmi var á skráningu alvarlega atvika í sjúkraskrár og í atvikaskráningarkerfi þar sem 

rúmlega 90% atvika voru skráð í sjúkraskrá einstaklings en aðeins í 3,4% tilfella í 

atvikaskráningarkerfi (Smeby, Johnsen og Marhaug, 2015). 

Líkt og í Noregi er skráningu atvika á heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjunum, þar sem 

lögbundið er að skrá atvik, ábótavant þar sem aðeins 10% atvika eru skráð sem gæti bent til 

þess að stofnanir séu ekki að notast við nægjanlega árangursríkar aðgerðir til að koma í veg 

fyrir að óvænt atvik endurtaki sig (Anderson og Abrahamson, 2017). 

Skráning og vinnsla atvika á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. Á Landspítala – 

háskólasjúkrahúsi (LSH) er við lýði opin öryggismenning sem á rætur sínar að rekja bæði til 

Bandaríkjanna og Svíþjóðar. Áhersla er lögð á opin vinnubrögð og umræðu sem ætlað er að 

tryggja að vinnubrögð sem ekki samræmast verklagi og hvers konar yfirsjónir starfsmanna 

eru ræddar sérstaklega og dregnar fram í dagsljósið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

endurtekningu (Velferðarráðuneytið, 2015; Sigríður Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 8. mars 

2018). 

Rafræn skráning óvæntra atvika í sjúkraskrárkerfinu Sögu hefur verið hluti af 

gæðaumbótum á LSH frá árinu 2013. Öll atvik innan LSH eru þannig flokkuð eftir alþjóðlegu 



    25 

 

flokkunarkerfi sem tekur mið af alvarleika hverju sinni. Atvik sem ekki er talið þarfnast 

frekari skoðunar er unnið á hraðan og skilvirkan hátt innan þess sviðs sem atvikið átti sér 

stað. Atvik sem þarfnast frekari athugunar eru skoðuð af yfirlækni og/eða deildarstjóra 

deildar, sem fara yfir það hvort frekari athugunar sé þörf eða ekki. Áhersla er lögð á hraða og 

skilvirka úrvinnslu með því að markmiði að auka öryggi skjólstæðinga og verklag. Að 

endingu eru atvik sem teljast alvarleg, en slík atvik fara til úrvinnslu hjá framkvæmdarstjórn 

sjúkrahússins (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Rótargreining. Í kjölfar óvæntra alvarlegra atvika er gerð rótargreining (e. root cause 

analysis) þar sem rannsakað er á markvissan og skipulagðan hátt orsök atviksins þannig að 

hægt sé að færa í framkvæmd nauðsynlegar umbætur á verklagi í kjölfar rótargreiningar 

(Anderson og Abrahamson, 2017; National Health Service (NHS), e.d.). 

Þegar alvarleg atvik verða innan LSH eru atvikin rótargreind en slík greining hefur 

verið við lýði á sjúkrahúsinu síðan árið 2012 og hafa á bilinu 50-60 atvik verið rótargreind á 

þessu tímabili samkvæmt framkvæmdastjóra hjúkrunar á LSH (Sigríður Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, 8. mars 2018). Niðurstöður slíkra greininga eru sendar Embætti landlæknis 

sem knýr á um nauðsynlegar endurbætur á verklagi og/eða tilkynnir atvikið til 

lögregluyfirvalda ef aðkoma lögreglu reynist nauðsynleg. Framkvæmdastjórn lækninga við 

LSH gegnir tilkynningaskyldu um að tilkynna óvænt alvarleg atvik beint til lögreglu án 

aðkomu Embættis landslæknis (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Helstu niðurstöður rótargreininga leiða í ljós að meirihluti óvæntra atvika á rót sína að 

rekja til skorts á samskiptum við yfirfærslu ábyrgðar á skjólstæðingum milli 

heilbrigðisstarfsmanna. Mannlegir þættir, stefna stofnunar, tæknibúnaður sem og að 

verklagsreglum er ekki fylgt, þær ekki nægjanlegar skýrar eða nógu sértækar til að vera 

leiðbeinandi fyrir heilbrigðisstarfsfólk (Minnesota Department of Health Division of Health 

Policy, 2017). 
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Eitt það sem reyndist annars stigs þolendum erfitt í kjölfar þess að verða aðili að 

óvæntu atviki var skortur á upplýsingaflæði til þeirra varðandi rannsókn á atvikinu og töldu 

þeir þetta auka streitu. Þeim fannst rannsóknarferlið ógagnsætt og taka óhóflega langan tíma. 

Í sumum tilfellum voru annars stigs þolendur jafnvel ekki upplýstir um niðurstöðu rannsóknar 

að henni lokinni og því hefðu þeir setið uppi með margar spurningar sem þeim fannst enn 

ósvarað (Ullström o.fl., 2014; Kable, Kelly og Adams, 2018). 

Rannsókn alvarlegra og óvæntra atvika.  

Þegar Embætti landlæknis berst tilkynning um óvænt dauðsföll og alvarleg óvænt 

atvik tekur þverfaglegt teymi afstöðu til þess hver komi til með að rannsaka atvikið. Í þessu 

ferli er farið yfir gögn málsins og sérfræðingsálits aflað ef þurfa þykir. Að þessu loknu eru  

niðurstöður rannsóknarinnar sendar hlutaðeigandi aðilum eftir því sem tilefni gefur til hverju 

sinni (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Óvænt dauðsföll á heilbrigðisstofnunum sem tilkynnt eru til lögreglu koma til 

sérstakrar skoðunar og mats innan hennar og ákæruvaldsins þar sem rannsakað er hvort tilefni 

sé til frekari rannsóknar eða ákæru. Rannsókn á atvikum innan heilbrigðiskerfisins eru oft á 

tíðum sérhæfð og er því mikilvægt að lögregla hafi aðgang að sérfræðiþekkingu við rannsókn 

slíkra mála. Þegar þörf gerist á sérfræðiþekkingu eru dómskveðnir matsmenn matsmenn 

fengnir til aðstoðar við slíkar rannsóknir. Að lögreglurannsókn lokinni eru gögn send til 

ákæruvaldsins sem tekur endanlega ákvörðun um það hvort sá sem liggur undir grun um 

refsivert hátterni verði sóttur til saka eða ekki sóttur til saka eða ekki (Velferðarráðuneytið, 

2015).  

Samkvæmt lögum um meðferð sakamála getur lögregla og ákæruvaldið hafið 

rannsókn mála þar sem grunur er um að refsivert hátterni hafi átt sér stað. Rannsókn slílra 

mála getur því hafist þrátt fyrir að ákæra þess efnis hafi borist eða ekki (Lög um meðferð 

sakamála nr. 88/2008).  
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Verklag við úrvinnslu óvæntra atvika á Norðurlöndunum 

Noregur. Öll atvik sem kærð eða tilkynnt eru til lögreglu í Noregi eru send til 

rannsóknar hjá sérstökum fylkislækni. Lögregla aflar nauðsynlegra gagna og hefur ekki 

frekari aðkomu að nema ef grunur er um að refsivert hátterni hafi átt sér stað. Fylkislæknirinn 

tilkynnir grun sinn til Statens helsetilsyn sem kærir tekur ákvörðun um hvort að málið sé 

formlega sent til lögregluyfirvalda. Með þessu fyrirkomulagi treystir ákæruvaldið og lögregla 

á sérfræðiþekkingu innan heilbrigðiskerfisins sem leiðir til þess að sambærileg mál fá sömu 

málsmeðferð og niðurstöðu. Með þessu er hægt að tryggja óháða rannsókn rannsakendur eru 

óháðir þeim aðilum sem rannsakaðir eru (Velferðarráðneytið, 2015). 

Svíþjóð. Úrvinnsla atvika í heilbrigðisþjónustu í Svíþjóð er á þann veg að öll atvik, 

sem og næratvik, ber að tilkynna til viðkomandi yfirvalda (Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO) sem fer með rannsókn slíkra mála. Markmið rannsókna slíkra atvika er að kortleggja 

atburðarrásina og þætti sem þar hafa áhrif. Niðurstöðurnar eru svo nýttar sem grundvöllur til 

að sporna við því að sambærileg atvik endurtaki sig eða til að draga úr áhrifum slíkra atvika 

ef talið er að þau komi til með að endurtaka sig. IVO ber ábyrgð á því að atvik séu rannsökuð 

og tilkynnt til lögreglu ef grunur vaknar um sakhæft hátterni. Stofnunin gegnir einnig því 

hlutverki að hafa eftirlit með að ráðleggingum og sjá til þess að þeim sé fylgt eftir til að bæta 

öryggi skjólstæðinga (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Danmörk. Meðferð tilkynningaskyldu í Danmörku sker sig úr hvað varðar viðbrögð 

við atvikum innan heilbrigðisstofnana, en þar er bundið í lög að sá sem atvikinu veldur verði 

hvorki beittur viðurlögum né refsingum. Öll óhappaatvik og yfirsjónir sem 

heilbrigðisstarfsfólk kann að verða vart við í störfum innan heilbrigðisstofnunarinnar skal 

tilkynna til viðeigandi yfirvalda sem í þessu tilfelli er Patientombuddet. Í Danmörku líkt og í 

Svíþjóð er við rannsókn atvika lögð áhersla á að draga lærdóm af atvikinu sem og að stuðla 

að því að svipuð atvik komi ekki til með að endurtaka sig (Velferðarráðuneytið, 2015). 
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Breytingar á verklagi við rannsókn og vinnslu atvika hér á landi. Í janúar árið 

2015 var skipaður starfshópur sem ætlað var móta tillögur að verklagi í tengslum við 

rannsókn óvæntra atvika. Benti starfshópurinn á þá staðreynd að innan íslenskrar stjórnsýslu 

væri rannsókn atvika á höndum tveggja ólíkra aðila, Embættis landlæknis og lögreglu, sem 

leitt gæti til ójöfnuðar. Til að koma í veg fyrri ójöfnuð taldi starfshópurinn mikilvægt að 

rannsóknaraðilar störfuðu eftir skýrum verklagsreglum, að sett yrði reglugerð um 

tilkynningarskyld atvik, viðbrögð við þeim og meðferð við rannsókn þeirra hjá yfirvöldum til 

að tryggja jöfnuð (Velferðarráðuneytið, 2015). Tillögur þessar eru enn til athugunar hjá 

Velferðarráðuneytinu og í raun engin niðurstaða komin varðandi þær breytingar  sem 

starfshópurinn benti á í skýrslu sinni (Sigríður Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 8. mars 

2018).  

Starfshópurinn lagði einnig áherslu á mikilvægi skráningu óvæntra atvika til að varpa 

ljósi á þau og finna á þeim nauðsynlegar skýringar með það að markmiði að koma í veg fyrir 

endurtekningu þeirra. Í þessu tilliti taldi starfshópurinn mikilvægt að komið yrði á samtengdu 

og samræmdu atvikaskráningakerfi innan heilbrigðiskerfisins þar sem áhersla væri lögð á 

skráningu, úrvinnslu og eftirfylgd atvika innan heilbrigðisstofnana um land allt 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Vinna við slíkt skráningarkerfi er nú þegar hafin og er vonast til 

að slíkt kerfi komi til með að auðvelda skráningu og stuðla að því að atvik verði nýtt til 

umbóta innan heilbrigðiskerfisins (Laura Scheving Thorsteinsson munnleg heimild, 1. mars 

2018). 
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Stuðningur við annars stigs þolendur 

Þegar annars stigs þolendur voru beðnir um að lýsa reynslu sinni í kjölfar aðildar að 

óvæntum atvikum lýstu þeir henni sem umbreytandi áhrifavald í lífi sínu (e. life changing 

event) þ.e. að áhrifin af atvikinu voru svo mikil að þau búi með þeim alla ævi (Harrison o.fl, 

2015; Delacroix, 2017; Edrees og Wu, 2017; Jones og Treiber, 2017). 

Í rannsókn  eftir Ullström o.fl. (2014) kom fram að hversu víðtæk áhrif óvænt atvik 

hafði á viðkomandi heilbrigðisstarfsmann fór hins vegar mikið eftir þeim stuðningi sem hann 

hafði fengið. Þolendur upplifðu áfallið tvisvar, þ.e. fyrst viðbrögðin við atvikinu sjálfu og 

síðan hvernig stofnunin brást við atvikinu. Þá var talað um að afleiðingarnar fyrir 

starfsmanninn tengdust viðbrögðum stofnunarinnar þ.e. ef það vantaði stuðning þá gat það 

lengt tíma einkennanna en réttur stuðningur dróg hins vegar úr einkennum og stytti 

úrvinnslutímann. Niðurstöður úr rannsókninni voru að það var tvennt sem starfsfólk þurfti 

eftir atvikið, annars vegar tilfinningalegan stuðning þar sem m.a. færi gafst á að tala um 

atvikið og hins vegar að skilja atvikið og læra af því. Þátttakendurnir í rannsókninni sögðu 

einnig að sá stuðningur sem þeir vildu helst fá kæmi frá stofnuninni, bæði frá stjórnendum 

sem og jafningjum.  

Bataferli annars stigs þolenda í kjölfar atviks. Bataferli annars stigs þolanda í sex 

þrep þar sem fyrsta þrepið einkenndist af ringulreið og viðbrögðum sem helguðust af atvikinu 

sjálfu. Annað þrep bataferlisins einkenndist af ágengum hugsunum varðandi atvikið. Á þriðja 

þrepi bataferlisins reyndi einstaklingurinn að endurheimta sjálfsvirðingu sína. Fjórða þrepið 

tileinkast af því að heilbrigðisstarfsmaðurinn reyndi að þrauka af rannsókn atviksins. Á 

fimmta þrepi bataferlisins leitaði einstaklingurinn sér tilfinningalegs stuðnings. Bataferlinu 

lauk þegar sjötta þrepi þess var náð, þegar heilbrigðisstarfsmaðurinn tók ákvörðun um 

framtíð sína hvort hann hætti störfum (e. dropping out), snéri aftur til starfa og gerði lítt 
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annað en að komast af (e. thriving) eða tók ákvörðun um að láta atvikið verða til þess að því 

að hann yxi og dafnaði í starfi sínu (e. moving on) (Scott o.fl., 2009). 

Tegundir stuðnings við annars stigs þolendur. Samkvæmt skýrslu Embætti 

Landlæknis um Gæði og öryggi í íslenskri heilbrigðisþjónustu (2016) þurfa starfsmenn sem í 

hlut eiga í óvæntu atviki á stuðningi að halda til að komast yfir áfallið. Tillögurnar voru að 

búa til skilgreint ferli um viðbrögð stofnunarinnar gagnvart starfsfólki í kjölfar óvæntra 

atvika, leiðbeina starfsfólki með samskipti við sjúklinga eftir slík atvik, leiðbeina starfsfólki 

hvernig það getur stutt hvert annað og síðast en ekki síst bjóða upp á einstaklingsmiðaðann 

stuðning til að mæta þörfum hvers og eins. Þessar tillögur voru í samræmi við erlendar 

greinar um annars stigs þolendur en í flestum var talað um tvenns konar stuðning. Annars 

vegar svo kallaðan jafningjastuðning (e. peer support) sem oft var óformlegur og svo 

formlegan stuðning sem kom þá yfirleitt frá stofnuninni eða frá utanaðkomandi sérfræðingum 

(Scott o.fl., 2009; Ullström, 2014; Harrison o.fl., 2015). Þá var einnig talað um að stuðningur 

þurfti að vera bæði til skamms tíma og langtíma (Ullström o.fl., 2013; Harrison o.fl., 2015). 

Stofnanastuðningur fyrir annars stig þolendur. Þrátt fyrir að stofnanir voru með 

formlegt stuðningsteymi fyrir starfsfólk sitt þá virtist vitneskjan um það ekki alltaf vera til 

staðar. Í rannsókn Harrison o.fl. (2015) vissu ekki nema 53,6% af þeim formlega stuðning 

sem var í boði hjá stofnuninni. Í rannsókn Scott o.fl. (2009) töldu þátttakendur að ekki væri 

ekki nógu ljóst hvert hægt var að leita eftir stuðningi og töluðu um að til voru vinnuferlar 

fyrir marga þætti eins og t.d. stunguóhöpp en ekki fyrir stuðning eftir óvænt atvik. Í rannsókn 

sem gerð var við The University of Missouri Health Care árið 2007 kom fram að einn af 

hverjum sjö starfsmönnum hafði upplifað atvik tengt öryggi sjúklings sem hafi valdið 

starfsmanninum persónulegum vanda, s.s. kvíða, þunglyndi og efa um eigið ágæti í starfi. Hjá 

Scott o.fl. (2009) höfðu 68% starfsmanna sem ollu atviki ekki fengið neinn stuðning frá 

stofnunni. Í rannsókn Edrees og Wu (2017) vildu 97,7% aðspurðra að stofnunin styðji þá sem 
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starfsmenn sem lentu í atvikum. Í sömu rannsókn kom fram að vegna skorts á úrræðum og 

fjármagni mundi það hjálpa stofnunum að fá tilbúið stuðningskerfi til notkunar. 

Samkvæmt Burlison o.fl. (2017) var stuðningur sem veittur var af stofnunni talin hafa 

temprandi áhrif á starfsmannaveltu og veikindadaga starfsmanna, sérstaklega ef 

stuðningurinn innihélt jafningjastuðning. 

Jafningjastuðningur fyrir annars stig þolendur. Á Johns Hopkins Hospital í 

Baltimore gerðu stjórnendur sér grein fyrir mikilvægi formlegs stuðningsprógramms fyrir 

annars stigs þolendur. Eftir að hafa skoðað hvers konar stuðning starfsmenn vildu eftir atvik 

var þróað kerfi sem heitir RICE eða Resilience in stressful events (Edrees og Wu, 2017). Í 

rannsókn Edrees o.fl. (2016) var RICE skoðað og fylgt eftir í fjögur ár. Í upphafi var hópur 

einstaklinga sem sjálfir höfðu lent í óvæntum atvikum þjálfaðir í að veita jafningjastuðning. 

Kerfið var notað í eitt ár á barnadeild til að byrja með og var í kjölfarið innleitt á öllum 

deildum spítalans. Í upphafi kom í ljós að jafningjastuðningurinn var ekki nægilega mikið 

nýttur en eftir að farið var í herferð til að kynna RICE jókst notkun þess jafnt og þétt og hafði 

fjórfaldast á fimm árum. Einnig kom í ljós að þeir sem voru hluti af 

jafningjastuðningsteyminu vildu fá meiri menntun og þjálfun í að bregðast við til að geta 

verið öruggari og hæfari í sinni nálgun. Erfiðleikarnir við að koma slíku kerfi af stað voru 

nokkrir. Í upphafi fór notkun hægt af stað en jókst með betri reynslu og þekkingu á kerfinu, 

með því byggðist upp traust með tímanum. Mikilvægt var að fræða starfsfólk sem leitaði til 

teymisins um trúnaðarskyldu þess því undirstaða slíks kerfis byggist á trúnaði við 

starfsmanninn (Edrees o.fl., 2016; Dukhanin o.fl., 2018). 

Samkvæmt rannsókn sem Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) lét gera á meðal 

félagsmanna sinna voru einungis 43,2% með mjög mikinn eða fremur mikinn stuðning í 

starfi. Þegar spurt var hvort hjúkrunarfræðingar geti leitað til samstarfsfélaganna þegar upp 

koma vandamál í tengslum við starfið voru 84,9% mjög eða fremur líklegir til að geta það. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að jafningjastuðningur væri nokkuð góður meðal 

hjúkrunarfræðinga en hins vegar var stuðningi frá stofnun ekki eins góður í heilbrigðiskerfinu 

á Íslandi (Fíh, 2017). Þetta er í samræmi við það sem kom fram í rannsókn meðal ljósmæðra 

sem gerð var árið 2016, en þar kom fram að félagastuðningur væri það sem flestar ljósmæður 

treystu á (Elísa Dröfn V. Tryggvadóttir og Eydís Hentze Pétursdóttir, 2016). 

Niðurstöður rannsókna voru á þá leið að heilbrigðisstarfsmenn sem ollu atviki kusu að 

leita til félaga/jafningja sinna og teldu að aðrir skildu ekki það umhverfi sem starfað var í 

(Harrison o.fl., 2015; Edrees o.fl., 2016). Þrátt fyrir að tölur úr rannsókn Fíh komi nokkuð vel 

út varðandi stuðning vinnufélaga þá er mikilvægt að horfa á að um 15% íslenskra 

hjúkrunarfræðinga töldu sig ekki geta leitað til samstarfsmanna (Fíh, 2017).  

Stuðningur við heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi. Skoðaður var stuðningur við 

heilbrigðisstarfsmenn á tveimur vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu, annars vegar á 

Landspítalanum og hins vegar hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

Hjá Landspítalanum Háskólasjúkrahús (LSH) er starfandi þverfaglegt stuðnings- og 

ráðgjafateymi sem er ætlað starfsmönnum. Hlutverk teymisins er að styðja starfsmenn sem 

orðið hafa fyrir áföllum, miklu álagi eða hverju því sem hefur veruleg áhrif á líðan og 

starfsgetu. Þá sinnir teymið einnig ráðgjöf til einstaka deilda, handleiðslu og þróunar- og 

forvarnarstarfi. Til að fá aðstoð hjá teyminu þarf einstaklingur eða hópur annað hvort að 

senda formlega beiðni á innri vef LSH eða hafa samband við starfsmann teymisins. Í boði eru 

1-4 viðtöl fyrir starfsmenn og er fullum trúnaði heitið og eru mál þessi ekki skráð í kerfi 

spítalans. Þá geta deildastjórar leitað til teymisins eftir atvik og fengið viðrunarfund eða aðra 

lausnavinnu hjá teyminu. Áhersla er lögð á að aðilar stuðningsteymisins gæti trúnaðar og 

þagmælsku og að stuðningurinn byggi á virðingu og trúnaðartrausti. Undantekning frá 

þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði eða ef upplýsingarnar kunna að varða við 

ógn eða öryggi við annan einstakling. Í slíkum tilvikum ber fulltrúa teymisins að leita faglegs 
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samráðs við aðra innan stuðningsteymisins (Munnleg heimild, innra net LSH, 

stuðningsteymi, 20. febrúar 2018). 

Í starfi sjúkraflutningsmanna er stuðningur mikilvægur þar sem margar aðstæður geta 

verið erfiðar s.s. sjálfsvíg, morðvettvangur, slys á börnum, heimilisofbeldi o.s.frv. Hjá 

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) er lögð áhersla á góðan stuðning við starfmenn. 

Bæði er um óformlegan stuðning að ræða sem og formlegan, þá er einnig 

skammtímastuðningur sem og langtímastuðningur í boði hjá stofnuninni. Tilgangurinn með 

félagastuðningnum er að tryggja sálrænan stuðning með virkum stuðningi eftir erfið útköll og 

áföll. Á hverri vakt eru 2-4 starfsmenn sem tilheyra félagastuðningshópi og hafa hlotið 

grunnþjálfun í atriðum sem snúa að stuðningi, viðrun og áfallahjálp. Þá hafa þessir 

starfsmenn einnig fengið þjálfun í að bera kennsl á einkenni streitu og áfallaröskunar til að 

geta brugðist við því gagnvart öðrum starfsmönnum. Mikilvægur þáttur í fræðslu til hópsins 

er að átta sig á takmörkunum sínum, þ.e. að vísa mönnum áfram til fagaðila þegar það á við. 

Allir starfsmenn SHS eiga einnig kost á að leita til sálfræðings utan stofnunarinnar en það 

stendur einnig til boða fyrir börn og maka starfsmanna. Fullur trúnaður ríkir í þessum 

viðtölum og fær SHS hvorki nöfn né kennitölu þeirra sem koma í viðtöl (Birgir Finnsson, 

aðstoðarslökkviliðsstjóri SHS, munnleg heimild, tölvupóstur, 26. febrúar 2018). 

Ásökunarmenning á heilbrigðisstofnunum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

heilbrigðisstarfsmenn veigri sér við að nýta stuðningsúrræði þrátt fyrir að þau séu í boði, þar 

sem það telur sig ekki geta treyst því að trúnaði sé haldið (Ullström o.fl., 2014; Harrison o.fl., 

2015). Þar kemur líka inn menningin á vinnustaðnum. Lengi hefur verið svokölluð 

ásökunarmenning (e. blame, shame, name) þar sem áhersla hefur verið lögð á að finna 

sökudólg í staðinn fyrir að finna af hverju atvikið átti sér stað (Delacroix, 2017; Dukhanin 

o.fl., 2018). Margar stofnanir eru farnar að vinna að því að breyta þessari menningu og ræða 

meira opið um þau atvik sem eiga sér stað án þess að finna sökudólg. Í rannsókn Edrees og 
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Wu (2017) kom fram að heilbrigðistarfsmenn voru tilbúnir að ræða atvik í hóp ef það var vel 

útfært og skipulagt.  

Undirbúningur hjúkrunarfræðinga. Í siðareglum Fíh er talað um að „kjarni 

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

Hlutverk hjúkrunarfræðings er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. 

Hjúkrunarfræðingurinn hjúkrar af virðingu fyrir einstaklingum og fer ekki í manngreinarálit“. 

Í lið 1.4 er síðan talað um að hjúkrunarfræðingur þurfi að þekkja eigin takmarkanir í starfi og 

taki ekki að sér verkefni sem hann skorti þekkingu eða þjálfun til (Fíh, 2015). Á þessu má sjá 

hversu mikil áhersla er á skjólstæðinginn en lítið hugað að velferð hjúkrunarfræðingsins.   

Í rannsókninni Jones og Treiber sögðu 56% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga að 

námið hefði undirbúið þá mun betur í að vera talsmaður sjúklingsins en að vera  eigin 

talsmaður og að huga að eigin velferð. Þar kom einnig fram hversu mikilvægt það var að 

námið undirbúi nemendur í því að takast á við þau vandamál sem upp komu í starfinu s.s. 

samskiptavanda á vinnustað (Jones og Treiber, 2017). Meðal svæfingarhjúkrunarfræðinga 

kom fram að með því að bæta við fræðslu varðandi annars stigs þolendur í námsskrá væri 

hægt að auka vitund, samúð, samhygð og seiglu. Þá væri einnig nauðsynlegt að undirbúa 

nemendur í að takast á við hlutverk jafningjastuðnings. Með því væri verið að búa til 

þekkingu á þeim sálfræðilegu þáttum sem þarf til að takast á við streitu og erfiðar tilfinningar 

sem þeir aðilar upplifa við það að lenda í atvikum, tilfinningalega, líkamlega og faglega 

(Daniels og McCorkle, 2016). 

Umhyggja fyrir eigin velferð. Í umhyggjukenningu Sigríðar Halldórsdóttur (2006), 

sem er hugmyndafræðilegur rammi náms hjúkrunarfæðinga við Háskólann á Akureyri, er 

áhersla lögð á velferð hjúkrunarfræðingsins. Í kenningunni er fjallað um meginþættina 5 sem 

eru; umhyggja, sjálfþekking og sjálfsrækt, samskipti og tengsl, fagviska og fagleg færni. Í 

umhyggjuþættinum er talað um að sýna sjálfum sér umhyggju, skjólstæðingnum, 
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aðstandendum hans og samstarfsfólki. Þá er einnig tiltekið að vera næmur á sjálfan sig, vera 

siðferðilega ábyrgur og bera virðingu fyrir sjálfum sér. Í þættinum sjálfsþekking er lögð 

áhersla á að þekkja og leggja rækt við sjálfan sig, þekkja eigin viðhorf, tilfinningar, sínar 

sterku og veiku hliðar og eigin takmarkanir. Þá er er mikilvægt að kunna streitustjórnun, hafa 

þjálfað með sér aðferðir til að verjast kulnun, geta unnið úr erfiðum tilfinningum og síðast en 

ekki síst að kunna að nýta sér handleiðslu þegar við á. Í þættinum fagviska er síðan tiltekið að 

hjúkrunarfræðingurinn þarf að hafa getu til að ígrunda á gagnrýninn hátt eigin verk og 

viðbrögð (Sigríður Halldórsdóttir, 2006). 

Samantekt 

Það er hluti af starfsumhverfi flestra heilbrigðisstarfsmanna að eiga það á hættu að 

verða fyrir óvæntu atvik einhvern tímann á starfsævi þeirra. Slík atvik geta haft áhrif á bæði 

andlega og líkamlega líðan starfsmannsins og sett mark sitt á líf hans jafnvel til lengri tíma. 

Langvarandi afleiðingar af því að vera annars stigs þolandi eru t.d. kulnun, brottfall úr sétt, 

þunglyndi og einkenni annars stigs áfallastreituröskunar. 

Þegar kemur að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga er vinnuálag þeirra ávallt að aukast 

vegna viðvarandi skorts á hjúkrunarfræðingum sem og að hjúkrun skjólstæðinga inn á 

heilbrigðisstofnunum verður sífellt flóknari og þyngri. Erfið vinnuskilyrði og aukið vinnuálag 

hafa neikvæð áhrif á bæði öryggi skjólstæðinganna og starfsmannanna sem verða útsettari 

fyrir því að lenda í neikvæðum og erfiðum óvæntum atvikum sem hægt hefði verið að komast 

hjá. Óvænt atvik eru líklegust til að eiga sér stað þar sem hraðinn er mikill í vinnuumhverfinu 

eða á þeim stöðum þar sem þverfagleg teymi koma að meðferð sjúklinga eins og á 

bráðamóttökum, fæðingardeildum, gjörgæslu, læknastofum eða hjúkrunarheimilum. Þeir 

þættir sem virðast auka líkurnar á atviki í starfi eru vaktavinna, þreyta, mannekla, of margir 
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sjúklingar í umsjón hvers hjúkrunarfræðingsins, samskiptavandi og ófullnægjandi 

stjórnunarhættir. 

Lagalega blasti nýr og breyttur veruleiki við íslensku heilbrigðisstarfsfólki þegar 

hjúkrunarfræðingur var ákærður fyrir manndráp af gáleysi á grundvelli sérfræðiþekkingar 

hans sem skapar ríkari kröfu varðandi fagleg vinnubrögð og sérstaka aðgæslu í störfum. 

Rannsóknir á atvikaskráningu hafa leitt í ljós að aðeins hluti óvæntra atvika er skráður sem 

rekja má til ótta heilbrigðisstarfsfólks við refsingar og lögsóknir á hendur þeim. 

Rótargreiningar á atvikum sýna hinsvegar að óvænt atvik megi í flestum tilfellum 

rekja til brotalama sem verða í samskiptum, stefnu stofnunar og skorti á fullnægjandi 

verklagsreglum frekar en að hægt sé að rekja þau til einstakra starfsmanna. Rannsókn 

alvarlegra atvika hér á landi eru á höndum tveggja ólíkra aðila sem getur leitt til að lík mál fái 

ekki samskonar málsmeðferð og niðurstöðu sem veldur ójöfnuði sem mikilvægt er að koma í 

veg fyrir. Í því tilliti hefur verið bent á mikilvægi þess að koma á fót óháðari rannsóknarnefnd 

með sérþekkingu á rannsóknum innan heilbrigðiskerfisins.  

Flestar heilbrigðisstofnanir eru með einhverskonar formlegt stuðningsteymi en 

starfsfólk veigrar sér við að nota það þar sem að trúnaður er ekki nægjanlega tryggður. Flestir 

annars stigs þolendur vilja bæði fá formlegan stuðning frá stofnuninni sem og 

jafningjastuðning í kjölfar atvika. Óformlegur jafningjastuðningur nokkuð góður meðal 

hjúkrunarfræðinga á landsvísu en hann þyrfti þó að vera í fastari skorðum þar sem 15% telja 

sig ekki geta leitað til samstarfsfélaga.  

Mikilvægt er að koma á fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk varðandi annars stigs 

þolendur og þann stuðning sem í boði er og að styðja heilbrigðisstarfsmanninn til að koma 

aftur til starfa og eflast í kjölfar slíkrar lífsreynslu. Bæta þarf menntun hjúkrunarfræðinga þar 

sem þeir telja námið hafa undirbúið þá mun betur við að vera talsmaður skjólstæðinga sinna 

en það að vera sinn eigin talsmaður með velferð sína að leiðarljósi. 
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3. Kafli - Aðferðafræði 

Þessi kafli fjallar um þá rannsóknaraðferð sem notuð verður í fyrirhugaðri rannsókn 

og rök færð fyrir því hvers vegna þessi aðferð varð fyrir valinu. Sagt verður frá því hvernig 

þátttakendur verða valdir og hvernig gagnasöfnun mun fara fram. Þá verður rætt hvaða 

mælitæki munu verða notuð í rannsókninni og hvaða aðferð verði beitt til að vinna úr 

niðurstöðum hennar. Að endingu verður réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar skoðað 

ásamt siðferðilegum álitamálum. 

Rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn mun verða notuð megindleg rannsóknaraðferð sem á vel við 

þegar tilgangurinn er að komast t.d að því hversu algengt eitthvað er, ef ætlunin er að fá 

heildaryfirlit yfir tiltekinn hóp sem og til að sjá hvort almennt mynstur sé í gögnum, sé það til 

staðar. Þróaðir hafa verið margskonar megindlegir kvarðar þar sem leitast er við að svara 

spurningum um fyrirbæri sem ekki væri auðvelt að mæla t.d. andlega líðan (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsóknir á annars stigs þolendum hafa að mestu verið eigindlegar þar sem greint 

hefur verið frá upplifun og afleiðingum annars stigs þolenda (Quillivan o.fl., 2016). Skortur 

er því á megindlegum rannsóknum á fyrirbærinu og lítið til af tölfræðigögnum og lýsandi 

tölfræði yfir vandann, sérstaklega hér á landi.  

Í fyrirhugaðri rannsókn verður Likert kvarði notaður til að kanna tíðni, hlutfall og dreifing 

fyrirbærisins skoðuð ásamt því að aðhvarfsgreining verður notuð til að finna fylgni þess við 

breytur. Ef ætlunin væri að fara dýpra í upplifun þátttakenda væri eigindleg aðferð betur 

viðeigandi. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

● Hver er tíðni annars stigs þolenda meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga? 

● Hver eru áhrif óvæntra atvika á líðan hjúkrunarfræðinga? 
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● Hefur starfsumhverfi áhrif á óvænt atvik í starfi hjúkrunarfræðinga? 

● Hver er stuðningur við hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur? 

Þýði og úrtak 

Til að fá sem bestar upplýsingar um viðfangsefni í fyrirhugaðri rannsókn er mikilvægt 

að stuðla að því að úrtak rannsóknarinnar sé nægilega stórt svo yfirfæra megi niðurstöður yfir 

á þýði. Með því er hægt að draga úr skekkjumörkum rannsóknarinnar og fá sem réttasta 

niðurstöðu af því sem rannsakað er (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Þýði úrtaksins eru starfandi hjúkrunarfræðingar á Íslandi. Í úrtakinu verða starfandi 

hjúkrunarfræðingar á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi (LSH) og hjúkrunarfræðingar á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK). 

Mælitæki 

Í fyrirhugaðri rannsókn mun vera notað mælitæki sem kallast Mat á umfangi á annars 

stig þolendum og stuðningur við þá (e. Second Victim Experiense and Support Tool (SVEST)) 

(Burlison, o.fl., 2017) (Fylgiskjal 1). Þetta er spurningarlisti með 36 spurningum sem mælir 

eftirfarandi víddir: sálfræðilega vanlíðan, líkamlega vanlíðan, stuðning samstarfsfólks, 

yfirmanns og stofnunar, stuðning frá fjölskyldu og vinum, trú á eigin faglega getu, 

fyrirætlanir um að hætta í starfi, fjarveru frá vinnu og æskilegan stuðning. Spurningunum er 

svarað á Likert kvarða með svarmöguleikum frá eitt til fimm þegar kemur að því hve 

sammála eða ósammála viðkomandi er staðhæfingunni. Dæmi um spurningar: „Aðild mín að 

atviki hefur valdið mér vanlíðan“ „Andleg líðan í kjölfar atviks hefur gert mig örmagna“. 

Sótt verður um leyfi til Vísindasiðanefndar sem og óskað eftir leyfi stjórnenda LSH og 

á Akureyri (SAK) til að leggja fyrir fyrirhugaða rannsókn sem jafnframt mun verða tilkynnt 

til Persónuverndar (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014; 

Vísindasiðanefnd, e.d.; Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 
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Leyfi verður einnig fengið frá rétthöfum SVEST spurningarlistans til að leggja hann fyrir og 

mun vera þýddur af löggiltum skjalaþýðanda og staðfærður við íslenskar aðstæður. 

Gagnasöfnun og greining gagna  

Til að kynna fyrirhugaða rannsókn fyrir væntanlegum þátttakendum verður sent út 

kynningarbréf (Fylgiskjal 2) á netföng allra mögulega þátttakendur í úrtaki með ósk um 

þátttöku. Í framhaldi af því verða spurningalistar sendir á þátttakendur. Spurningalistarnir 

verða aðgengilegir á uppgefinni vefslóð í fjórar vikur. Á því tímabili verða tvisvar send 

ítrekunarbréf til þátttakenda (Fylgiskjöl 4 og 5). 

Tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical Package for the Social Sciences) (Techopedia, 

e.d.) verður notað við greiningu gagna og úrvinnslu þeirra. Enn er ekki ákveðið hvaða 

tölfræðileg próf verða notuð til að finna mun milli hópa, en líffræðilegar breytur svo sem kyn, 

aldur, starfsaldur og vinnustaður verða meðal annars notaðar til að skoða niðurstöður. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að tryggja gæði fyrirhugaðrar rannsóknar verða hugtökin réttmæti og áreiðanleiki 

notuð til að meta það. Réttmæti er mælikvarði sem segir til um hversu vel mælitækið mælir 

það sem því er ætlað að mæla og hvort það sé rétt gert. Áreiðanleiki mælir stöðugleika 

mælitækisins og hvort hægt væri að fá sömu niðurstöður við endurteknar rannsóknir og við 

yfirfærslu á annað þýði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Við gerð SVEST spurningalistans var notast við „Confirmatory Factor Analysis“ eða 

CFA-þáttagreining til að meta innihaldsréttmæti (e. content validity). Það er tölfræðileg 

greining sem gerir rannsakendum kleift að sannreyna tengsl milli mældra breytna við 

rannsóknatilgátuna. Einnig var sérfræðinefnd fengin til þess að meta innihaldsréttmæti 

spurningalistans en það segir til um hugsmíðarréttmæti þess (Burlison, o.fl., 2017). 
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Það eru til ýmsar aðferðir við að meta áreiðanleika, ein þeirra er að skoða innra 

samkvæmni (e. internal consistency), sem gengur úr skugga um að allar spurningar sem ætlað 

er að mæla ákveðna breytu lýsi sama fyrirbærinu eða eiginleika. Til þess að mæla innra 

samkvæmni er oftast notast við Cronbachs alfa (α) áreiðanleikastuðulinn sem er gildi frá 0,0 

upp í 1,0. Miðað er við að Cronbachs alfa (α) þurfi að vera 0,7 eða hærri til þess að 

áreiðanleiki sé viðunandi (Bonett og Wright, 2015). Í þeim prófunum sem gerðar hafa verið á 

SVEST spurningarlistanum var α-gildið > 0.79 nema í tveimur breytum sem tóku á jafningja 

stuðning (α = 0,61) og stuðning á vegum stofnunar (α = 0,64). En því lægri sem α stuðulinn 

verður því meiri líkur á því að dregnar séu rangar ályktanir af niðurstöðunum (Burlison, o.fl., 

2017). 

Gallar mælitækis 

Þó svo að áreiðanleiki og réttmæti SVEST hafi verið staðfest á frummálinu (ensku), 

þá hefur ekki verið gerð prófun á þeim þáttum í íslenskri þýðingu. En til þess yrðu fengnir 

sérfræðingar innan sviðsins til að meta þá þætti ásamt því að tölfræðigreining yrði gerð með 

SPSS hugbúnaði. 

Til þess að komast hjá eða minnka hlutdrægni í svörun SVEST spurningarlistans er 

notast við andstætt orðalag í hluta spurninganna, en hafa ber í huga að nýjust rannsóknir 

mæla gegn því. Talið er að hlutdrægni í svörun haldist óbreytt en orðalagið rugli frekar 

lesandann og eykur þannig tilviljunarkenndar villur (Van Sonderen, Sanderman og Coyne, 

2013).  

Þar sem að SVEST spurningarlistinn tekur ekki á þáttum sem mögulega hafa áhrif á 

óvænt atvik í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga mundu höfundar vilja bæta við spurningum 

úr Hospital survey on patient safety sem tengist því viðfangsefni til að svara 
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rannsóknarspurningunni Hefur starfsumhverfi áhrif á óvænt atvik í starfi hjúkrunarfræðinga? 

(Sorra J og Nieva VF, 2004) 

Siðferðileg álitamál og vangaveltur 

Á sviði vísindarannsókna á heilbrigðissviði hvílir ríkuleg ábyrgð á herðum 

rannsakenda að gæta siðferðilega þátta til verndar þátttakendum (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif 

Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2013; Guraya, London og Guraya, 2014). Það er því 

mikilvægt að fyrirhuguð rannsókn uppfylli fjórar grundvallar siðareglur til að vernda 

þátttakendur og tryggja friðhelgi þeirra. Reglur þessar eru; sjálfræðisreglan sem tekur á 

sjálfræði þátttakenda og virðingu fyrir þeim. Til þess að svo megi verða þurfa rannsakendur 

að fá upplýst samþykki þátttakenda (Fylgiskjal 3). Skaðræðisreglan sem ætlað er að koma í 

veg fyrir að þátttakendur beri skaða af þátttöku eða verði fyrir ónauðsynlegri áhættu. 

Velgjörðarreglan sem hefur það að leiðarljósi að velja rannsóknaraðferðir sem eru líklegar til 

að þjóna hagsmunum samfélagsins í heild og réttlætisreglan sem ætlað er að vernda 

berskjaldaða einstaklinga fyrir áhættu, að sanngirni sé gætt við val á þátttakendum og að 

engum þeirra sé mismunað (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í kynningarbréfi varðandi fyrirhugaða rannsókn munu þátttakendur vera upplýstir um 

eðli og tilgang rannsóknarinnar og ábyrgðaraðila hennar. Þeim verður kynntur beinn og 

óbeinn ávinningur þátttöku sem og áhætta eða möguleg óþægindi verða kynnt fyrir 

þátttakendum. Réttur þeirra til að hafna þátttöku, hætta þátttöku eða svara ekki einstaka 

spurningum rannsóknarinnar verður einnig kynntur. Áréttað verður um trúnað og friðhelgi 

þátttakenda og þeir upplýstir um meðferð persónuupplýsinga sem um þá kunnu að safnast 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 
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Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notuð megindleg rannsóknaraðferð sem á vel við þegar 

tilgangurinn er að komast að algengi fyrirbæris sem og að fá heildaryfirlit yfir tiltekinn hóp. 

Að fengnu leyfi verður notaður spurningarlistinn Mat á umfangi á annars stigs þolendum og 

stuðningur við þá (e. Second Victim Experiense and Support Tool). Sótt verður um leyfi til 

Vísindasiðanefndar sem og samþykki stjórnenda LSH og SAK til að leggja spurningarlistann. 

Þar sem fyrirhuguð rannsókn á líðan hjúkrunarfræðinga sem annars stig þolendum og 

stuðnings við þá í kjölfar atviks verður sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, verður áhugavert 

að komast að því hvort niðurstöður verði sambærilegar við rannsóknir sem búið er að 

framkvæma erlendis á sama viðfangsefni. 
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4. kafli - Umræða 

Hér verður fjallað um helstu atriði úr fræðilegu samantektinni ásamt því að höfuundar 

færa rök fyrir tillögum að úrbótum. Í lok kaflans verður stutt samantekt. 

Erlendar rannsóknir hafa varpað ljósi á skammtíma og langtíma afleiðingar þess á 

heilbrigðisstarfsfólk að eiga aðild að óvæntum atvikum sem annars stigs þolendur. 

Afleiðingar sem hafa ekki einungis áhrif á einstaklinginn sem fagmanneskju heldur einnig á 

sjálfsmynd þeirra sem persónu (Scott o.fl., 2010; Ullström o.fl., 2014; Mankaka o.fl., 2014; 

Chan o.fl., 2016). Þekking þessi hefur einnig varpað ljósi á að annars stigs þolendur þurfi 

ekki að eiga beina aðild að atvikum heldur geta heilbrigðisstarfsmenn upplifað sömu líðan 

við það sem hefði getað orðið við þær fjölbreyttu aðstæður sem þeir taka þátt í með sínum 

skjólstæðingum (Scott o.fl., 2009; Dekker, 2013; Whitehead, 2014; Granek o.fl., 2017). 

Þar sem um tiltölulega nýtt hugtak er að ræða er mikilvægt að vitneskjan um þetta 

efni rati inn í íslenskt heilbrigðiskerfi svo hægt sé að opna umræðuna og þar með taka á þeim 

vanda sem heilbrigðisstarfsmenn, sem hafa orðið fyrir óvæntu atviki eða eiga eftir að verða, 

sé sinnt sem skildi. Skortur á opinni umræðu í kjölfar óvæntra atvika er meðal þess sem 

heilbrigðisstarfsmönnum finnst ábótavatnt í starfsumhverfi þeirra (Ullström o.fl., 2014; 

Kable, Kelly og Adams, 2018). 

Æskilegt er að auka fræðslu varðandi annars stigs þolendur við menntun 

hjúkrunarfræðinga, nýliðafræðslu innan heilbrigðisstofnanna sem og á öðrum vettvangi 

endurmenntunar þar sem sýnt hefur verið fram á  að heilbrigðisstarfsfólki skorti fræðslu og 

þjálfun í því að takast á við eftirmála þess að verða annars stigs þolendur í kjölfar óvæntra 

atvika (Mira o.fl., 2015). 

Við öflun gagna ræddu höfundar m.a. við heilbrigðisstarfsmenn um viðfangsefnið þar 

sem fram kom að flestir þessara einstaklinga áttu sögu um óvænt atvik sem hafði misalvarleg 

áhrif á líf þeirra og líðan. Rannsókn Embætti landlæknis hefur sýnt fram á að tíðni óvæntra 
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atvika er sambærileg og gerist í erlendum rannsóknum (Embætti landslæknis, e.d.) sem 

styður enn frekar nauðsyn þess að rannsaka umfang vandans hérlendis.  

Við erum öll mannleg og getum öll gert mistök, það á einnig við um 

heilbrigðisstarfsfólk. Þó ólíklegt sé að hægt verði að komast algerlega hjá því að óvænt atvik, 

slys eða óhöpp eigi sér stað þá getum við lært af reynslunni, rannsakað orsakir atvika og 

þannig stuðlað að bættri öryggismenningu sem dregur úr tíðni og alvarleika þeirra atvika sem 

eiga sér stað (Makary og Daniel, 2016). 

Líkt og fram hefur komið eru ýmsir þættir í störfum og starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga sem gerir þá útsettari fyrir því að verða fyrir óvæntum atvikum í tengslum 

við störf sín. Talið er að hægt sé að komast hjá  rúmlega helmingi þessara atvika með bættum 

verkferlum og vinnulýsingum (Kohn, Corrigan and Donaldson, 2009). Höfundar telja því  

tækifæri til að fækka óvæntum atvikum og skapa betra og öruggara starfsumhverfi á 

heilbrigðisstofnunum með skýrri stefnumótun, gerð áætlana ásamt bættu innra eftirliti 

stofnanna, slík íhlutun myndi ekki aðeins fækka starfstengdum atvikum heldur einnig bæta 

starfshæfni hjúkrunarfræðinga og bæta heilsu þeirra 

(Khamisa o.fl., 2015). 

Það er einnig mat höfunda að mikilvægt sé að grípa til aðgerða varðandi viðvarandi 

skort á hjúkrunarfræðingum, ekki aðeins með aukinni nýliðun heldur einnig með aðgerðum 

sem miða að því að sporna við brottfalli hjúkrunarfræðinga úr stéttinni. Samkvæmt félagi 

íslenskra hjúkrunarfræðinga eru um 1000 hjúkrunarfræðingar sem starfa við annað en 

hjúkrun og er um brottfall nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga um 15%. Er það áhyggjuefni sér í 

lagi í ljósi þess að í dag næst ekki að manna um það bil 10,8% stöðugilda hjúkrunarfræðinga 

á sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum og heilsugæslum landsins (Fíh, 2017).  

Þar sem sýnt hefur verið fram á tengsl við aukið brottfall úr starfi í kjölfar aðildar 

heilbrigðisstarfsmanna að óvæntum atvikum við starfsóánægju og starfsmannaveltu væri 
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æskilegt að rannsaka það frekar ásamt því að þróa viðeigandi mótvægisaðgerðir gegn þessum 

þáttum  (Lesieur, Harris og Fraggos, 2013). 

 Með því að fjölga starfandi hjúkrunarfræðingum á heilbrigðisstofnunum leiðir það til 

færri endurinnlagna og færri óvæntra  atvika. Fækkar ótímabærum dauðsföllum og skila sér í 

fjárhagslegum ávinningi fyrir heilbrigðiskerfið en talið er að fyrir hvern dollara, sem fjárfest 

er í bættri mönnun á heilbrigðisstofnunum, skili sér í 0.75 dollara sparnaði fyrir stofnunina 

(Aiken o.fl., 2014). 

Atvikaskráningu er ætlað að varpa ljósi á tildrög óvæntra atvika, koma á endurbótum 

og stuðla að opinni öryggismenningu (de Feijter o.fl.,  2012). Vísbendingar eru þó uppi um 

að atvikaskráningu sé verulega ábótavant  (Dingelhoff o.fl., 2011; Smeby, Johnsen og 

Marhaug, 2015) meðal annars vegna ótta heilbrigðisstarfsmanna við fordæmingu, refsingar 

og lögsóknir (de Wit o.fl., 2013; Haw o.fl., 2014; Delacroix, 2017). Niðurstöður 

rótargreininga í kjölfar óvæntra atvika leiða þó flestar í ljós keðjuverkandi þætti í 

starfsumhverfi sem orsakavalda en ekki aðkomu einstakra heilbrigðisstarfsmanna (Sidney 

Dekker, 2013; Minnesota Department of Health Division of Health Policy, 2017). Til að bæta 

atvikaskráningu og draga úr ótta heilbrigðisstarfsmanna við refsingar og lögsóknir telja 

höfundar mikilvægt að hafa verklag Dana, við skráningu óvæntra atvika að fyrirmynd, þar 

sem lögbundið er að sá heilbrigðisstarfsmaður sem atvikið skráir verði hvorki sóttur til saka 

né honum refsað (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Í dómsúrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur í manndrápsmáli af gáleysi gegn starfandi 

hjúkrunarfræðingi á LSH kemur fram að litið hafi verið fram hjá öðrum hugsanlegum 

dánarorsökum þess látna og þær ekki rannsakaðar. Í kjölfar andlátsins hafi að auki farið af 

stað atburðarrás þar sem gengið var út frá því að hjúkrunarfræðingurinn einn bæri ábyrgð á 

því að skjólstæðingur hans lést (Ákæruvaldið gegn X og Landspítalanum, 2015). Í kjölfar 

þessa máls er ljóst að hér á landi hefur skapast brýn þörf á að koma á fót rannsóknarnefnd, 
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sérfróðra aðila innan heilbrigðiskerfisins líkt og er í Noregi, sem hefði það hlutverk að 

rannsaka á faglegan hátt óvænt atvik sem upp kunna að koma í heilbrigðiskerfinu. Slík 

rannsóknarnefnd er mikilvæg til að tryggja að samskonar mál fái samskonar meðferð og 

dómsniðurstöðu rati þau til dómstóla. Slík mismunun getur varðar við jafnræðisreglu 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands á meðan svo er ríkir lagaleg óvissa um meðferð slíkra mála 

sem upp kunna að koma. Í þessu tilliti er mikilvægt að skýrt ákvæði sé í lögum varðandi 

hvaða óvænt atvik skuli beina til frekari rannsókna hjá á vegum lögreglu 

(Velferðarráðuneytið, 2015; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 1944). 

Annars stigs þolendur tala um óvænt atvik sem umbreytandi áhrifavalda þ.e. að 

áhrifin af atvikinu eru svo mikil að þau búi með þeim alla ævi (Harrison o.fl, 2015; Edrees og 

Wu, 2017; Jones og Treiber, 2017; Delacroix, 2017). Í rannsókn Ullström o.fl. (2014) kemur 

fram að þolendur upplifi áfallið tvisvar, þ.e. fyrst viðbrögðin við atvikinu sjálfu og síðan 

hvernig stofnunin bregst við atvikinu. 

Það sem heilbrigðisstarfsmenn þurftu eftir óvænt atvik var fyrst og fremst stuðning 

(Scott o.fl., 2009; Ullström, 2014; Harrison o.fl., 2015). Á það hefur m.a. Embætti 

Landlæknis bent á í skýrslu sem kom út árið 2016. Þá töluðu annars stigs þolendur um óvænt 

atvik sem umbreytandi áhrifavalda þ.e. að áhrifin af atvikinu voru svo mikil að þau búi með 

þeim alla ævi (Harrison o.fl, 2015; Edrees og Wu, 2017; Jones og Treiber, 2017; Delacroix, 

2017). Í rannsókn Ullström o.fl. (2014) kemur fram að þolendur upplifi áfallið tvisvar, þ.e. 

fyrst viðbrögðin við atvikinu sjálfu og síðan hvernig stofnunin bregst við atvikinu. 

Flestir annars stigs þolendur kjósa jafningjastuðning þar sem þeir telja að aðrir skilji 

ekki starfsumhverfi þeirra (Harrison o.fl., 2015; Edrees o.fl., 2016). Formlegur stuðningur frá 

stofnunni er einnig talinn mikilvægur en þó virtist vanta bæði trúnað og að traust ríki á milli 

aðila (Edrees o.fl., 2016). Og þrátt fyrir að stofnun hafi verið með stuðning í boði þá vantar 

vitneskju hjá starfsfólki um hann (Scott o.fl., 2009; Harrison o.fl., 2015). 
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Á meðal hjúkrunarfræðinga á Íslandi virðist óformlegur jafningastuðningur vera 

frekar góður eða 83,4% en stuðningur í starfi er þó ekki nema um 43,2% og því eru 

sóknarfæri fyrir stofnanir að bæta bæði jafninga- og stofnanastuðning (Fíh, 2018).  

Telja höfundar vera tækifæri til að koma á stuðningsúrræði að fyrirmynd RISE 

jafningjastuðningsins á Johns Hopkins sjúkrahúsinu í Baltimore sem hefur sýnt góðan 

árangur (Edrees o.fl., 2016; Dukhanin o.fl., 2018). Þá geti hlutverk menntastofnanna verið 

meira en það er í dag en samkvæmt rannsókn Jones og Treiber (2017) virtist sem að 

hjúkrunarfræðingar séu mun betur þjálfaðir í að vera talsmenn skjólstæðinga en eigin 

talsmenn.  

Samantekt 

Óvænt atvik geta búið með heilbrigðisstarfsmönnum alla ævi og því er mikilvægt að 

opna umræðuna og koma á vitundarvakningu varðandi fyrirbærið. Bæta verður 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga með því að draga úr viðvarandi skort á 

hjúkrunarfræðingum sem meðal annars getur stafað vegna aðildar þeirra að óvæntum 

atvikum. Snúa verður frá ásökunarmenningu til að auka atvikaskráningu sem og að draga 

verður  úr lagaóvissu með því að tryggja að samskonar mál fái samskonar málsmeðferð og 

dómsniðurstöður. Mikilvægt er að veita annars stigs þolendum stuðning í formi formlegs og 

óformlegs jafningjastuðnings til að draga úr langtímaáhrifum í kjölfar óvæntra atvika ásamt 

því að bæta menntun hjúkrunarfræðinga og undirbúa þá í að takast á við slík atvik á 

starfsferlinum.  

 

 

 

 



    48 

 

  Lokaorð 

Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar hafa höfundar kynnt sér heilbrigðisstarfsmenn 

sem annars stigs þolendur í óvæntum atvikum innan heilbrigðiskerfisins og hvaða víðtæku 

afleiðingar aðild að slíkum atvikum geta haft í för með sér.  

Rannsóknir á fyrirbærinu erlendis hafa vart slitið barnsskónum. Innan 

heilbrigðiskerfisins hérlendis hefur það litla sem enga umfjöllun fengið og því er þekking á 

því af skornum skammti, í því ljósi telja höfundar mikilvægt að auka þekkingu á annars stigs 

þolendum meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga. Mikilvægt er að hvetja til vitundarvakningar 

því á þann hátt er hægt að fyrirbyggja og vinna með þann skaða sem kann að hljótast í kjölfar 

óvæntra atvika. Bæta líðan og starfsánægju hjúkrunarfræðinga sem og aukið gæði hjúkrunar 

og öryggi skjólstæðinga innan heilbrigðiskerfisins.  

Fyrirhuguð rannsókn höfunda hefur ekki verið framkvæmd hérlendis áður. Ýtir sú 

vitneskja enn frekar undir mikilvægi þess að slíkri rannsókn sé hrint í framkvæmd svo meta 

megi umfang og afleiðingar vandans, ásamt því að leggja grunn að viðeigandi viðbrögðum í 

kjölfar óvæntra atvika innan heilbrigðiskerfisins og þannig leitt til umbóta fyrir 

hjúkrunarfræði sem fag í heild. 

Slík rannsókn yrði þannig upphaf rannsókna á hjúkrunarfræðingum sem annars stigs 

þolendum hér á landi. Málefni þetta býður upp á fjölbreytta möguleika til framtíðarrannsókna 

meðal annars á áhrifum þess að vera aðili að óvæntum atvikum og afleiðingum þess á 

fjölskyldulíf. Hvaða áhrif það getur haft á hjúkrunarnema að verða aðilar að óvæntum 

atvikum á námstíma sínum sem og aðkomu menntastofnanna við að undirbúa hjúkrunarnema 

til að takast á við óvænt atvik á starfsferli sínum. 
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Fylgiskjal 1 

Drög að íslenskir þýðingu spurningalistans: Second Victim Experience and Support 

Survey (SVEST) -  Mat á umfangi annars stigs þolenda og stuðningur við þá. 

  

Til leiðbeiningar fyrir svarendur 

Meðfylgjandi spurningarlisti kemur til með að meta aðild þína af óvæntum atvikum í 

starfi er tengjast öryggi skjólstæðinga. Með óvæntu atviki er átt við atvik sem kann að stafa af 

mistökum eða yfirsjón í starfi, en það er þó ekki skilyrði. Með slíkum atvikum er einnig átt 

við aðstæður sem leiddu af sér beinan skaða fyrir skjólstæðing, hefði mögulegan getað leitt til 

skaða fyrir hann eða næratvik þar sem skjólstæðingur varð ekki fyrir neinum skaða. 

Vinsamlegast svaraðu hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum 

sem  tengjast þér og þinni reynslu á þessu sjúkrahúsi/á þessari heilbrigðisstofnun 

  

Óskir annars stigs þolenda varðandi stuðning 

Þú er vinsamlegast beðinn um að láta óskir þínar í ljós varðandi eftirfarandi 

stuðningsúrræði sem hægt er að bjóða upp á sjúkrahúsinu fyrir þá starfsmenn sem orðið hafa 

fyrir neikvæðum áhrifum í kjölfar óvænts atviks sem tengist öryggi skjólstæðinga. 

Með slíkum atvikum er einnig átt við aðstæður sem leiddu af sér beinan skaða fyrir 

skjólstæðing, hefði mögulegan getað leitt til skaða fyrir hann eða næratvik þar sem 

skjólstæðingur varð ekki fyrir neinum skaða 

  

Til leiðbeiningar fyrir rannsakendur - stigafjöldi í þáttum spurningarlista 

Ef nota á niðurstöður spurningarlistans í þeim tilgangi að varpa ljósi á mögulega þætti 

til úrbóta þarf að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum við úrlestur svara. 

 Fyrri hluti leiðbeininganna lúta að sjö mælistærðum og tveimur breytum 

rannsóknarinnar. Eftir að hafa leiðrétt andstætt orðalag í hluta svara a (sjá spurningalista hér 

að neðan), er reiknað meðaltal stiga svara fyrir hverja af mælistærðunum sjö sem notast er við 

ásamt breytanna tveggja. Svörin eru kvörðuð á bilinu 1-5 á Likert skala, þar sem hærri 

stigafjöldi gefur til kynna aukin viðbrögð í kjölfar þess að verða  annars stigs þolandi, 

ófullnægjandi stuðningsúrræði og aukna starfsóánægju (aukin starfsvelta og fjarvistir). 

Eftir að reiknað hefur verið meðaltal fyrir hvern þátttakanda, þarf að reikna 

prósentustig og hlutfallið af svörunum sem eru játandi/sammála (þ.e. meðaltal sem er 4,0 eða 
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hærra). Þessi aðferð mun veita niðurstöður sem takmarkast aðeins við neikvæðar afleiðingar 

annars stigs þolanda og varpa ljósi á þau stuðningsúrræði sem hægt væri að nýta. 

Fyrir þá þætti sem ætlað er að mæla óskir annars stigs þolenda, varðandi stuðning, 

verður stuðst við eftirfarandi skor til þess að fá niðurstöður sem byggjast á þeim 

stuðningsúrræðum sem stofnunin hefur tök á að veita. Svarmöguleikar á Likert skalanum eru 

frá 1 til 5 þar sem skor á bilinu 4-5 gefur til kynna að óskað er eftir viðkomandi 

stuðningsúrræði og skor á bilinu 1-2 gefur til kynna þann stuðningi sem síst er óskað eftir. 

Til að komast að því hvaða stuðningsúrræðum eru mest eða síst óskað eftir þarf að 

margfalda skorið við úrræði sem óskað er eftir (skor 4 eða 5) og úrræði sem ekki er óskað 

eftir úrræði (skor 1 eða 2). Með þessu fæst fram prósentuhlutfall fyrir hvert og eitt 

stuðningsúrræði sem nýst getur stofnuninni í viðleitni sinni til að efla stuðning sinn við 

annars stigs þolendur. 

  

Mæliþættir könnunar: 

Andleg upplifun í kjölfar óvænts atviks 

● Ég hef upplifað skömm í kjölfar óvænts atviks. 

● Aðild mín að óvæntu atviki hefur valdið mér ótta varðandi framtíðina. 

● Aðild að óvæntu atviki hefur valdið mér vanlíðan. 

● Ég finn enn fyrir sektarkennd vegna aðildar minnar að óvæntum atvikum í fortíðinni. 

Líkamleg einkenni í kjölfar óvænts atviks 

● Andleg líðan mín í kjölfar óvænts atviks hefur gert mig örmagna. 

● Ég hef átt í erfiðleikum með svefn í kjölfar óvænts atviks. 

● Ég hef fundið til ógleði og velgju vegna streitu í kjölfar óvænts atviks. 

● Þegar ég hugsa um óvænta atvikið hefur það áhrif á matarlist mína sem minnkar.  

Stuðningur samstarfsfólks í kjölfar óvænts atviks 

● Ég er ánægð/ur með stuðninginn frá samstarfsfólki mínu í kjölfar óvænts atviks, en 

hann getur verið veittur á röngum tímapunkti. 

● Að ræða óvænt atvik, sem ég á aðild að, við jafningja mína veitti mér vissan létti.a 

● Samstarfsfólk mitt getur haft mismikinn áhuga á upplifun minni af óvæntu atviki. 

● Samstarfsfólk mitt hjálpar mér við að trúa því að ég sé enn góður 

heilbrigðisstarfsmaður, þrátt fyrir að mér hafi orðið aðili að óvæntu atviki í starfi. a 
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Stuðningur yfirmanna í kjölfar óvænts atviks 

● Mér finnst yfirmaður minn hafa komið fram við mig á viðeigandi hátt í kjölfar óvænts 

atviks.a 

● Viðbrögð yfirmanns míns voru heiðarleg/sanngjörn í kjölfar óvænts atviks.a 

● Yfirmaður minn gerir einstaklinga ábyrga í kjölfar óvæntra atvika. Yfirmaður minn 

lætur einstaklinganna bera alla ábyrgð í kjölfar óvæntra atvika. 

● Ég tel yfirmann minn nálgast óvænt atvik út frá vitneskju um að meðferð 

skjólstæðinga getur verið flókin oft á tíðum. a 

Stuðningur á vegum stofnunar 

● Sú stofnun sem ég starfa hjá skilur þörf annars stigs þolenda fyrir hjálp og leggur sig 

fram við að reyna að draga úr áhrifum áfalls í  kjölfar óvæntra atvika.a 

● Stofnunin sem ég starfa hjá býður upp á fjölbreytt stuðningsúrræði til að hjálpa mér að 

komast yfir það að hafa orðið aðili að óvæntu atviki.a 

● Áhyggjur af líðan þeirra sem verða aðilar að óvæntum atvikum er eru ekki miklar 

innan þeirrar stofnunar sem ég starfa við. 

Stuðningur utan vinnustaðar 

● Ég leitaði til náinna vina til að fá tilfinningalegan stuðning í kjölfar óvænts atviks.a 

● Kærleikur fjölskyldu og vina hjálpaði mér að komast yfir óvænta atvikið.a 

Trú a eigin fagmennsku 

● Í kjölfar óvænts atviks fann ég til efa varðandi getu mína til að sinna skjólstæðingum 

mínum. 

● Aðild mín að óvæntu atviki lætur mig efast um að ég sé góður heilbrigðisstarfsmaður. 

● Í kjölfar óvænts atviks óttaðist ég að framkvæma flókna, erfiða og áhættusama 

verkferla. 

● Ég efast ekki um eigin faglega getu í kjölfar óvænts atviks. a 

Áform um að skipta um starfsvettvang 

● Aðild mín af óvæntu atviki hefur leitt til þess að ég hef íhugað að leita mér að starfi á 

öðrum starfsvettvangi. 

● Streita í kjölfar óvænts atviks hefur stundum leitt til þess að mig langar að hætta 

störfum. 
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Fjarvistir frá vinnustað 

● Upplifun mín af óvæntu atviki eða yfirsjón við veitingu meðferðar hafa leitt til þess að 

ég hef þurft að taka mér frí frá vinnu vegna andlegrar vanlíðunar. 

● Ég hef tekið mér leyfi frá störfum í kjölfar óvænts atviks.  

Óskir um stuðning við annars stigs þolendur 

● Að eiga möguleika á að stíga strax út úr aðstæðum í kjölfar óvænts atviks. 

● „Kyrrðarstaður“ þar sem hægt er að jafna sig og endurskilgreina í kjölfar óvæntra 

atvika. 

● Að ræða við virtan jafningja um það sem hefur gerst. 

● Þörf á stuðningsnet fyrir annars stigs þolendur þar sem að hægt er að fá 

endurgjaldslausa ráðgjöf sérfræðinga utan vinnustaðar. 

● Samræður við stjórnanda eða umsjónarmann um óvænta atvikið. 

● Að eiga möguleika á því að koma á fundi með ráðgjafa til að ræða óvænt atvik. 

● Að eiga möguleika á því að komast í trúnaðarsamband við einhvern innan 24. klst. til 

að ræða upplifun mína og áhrif óvænta atviksins á líðan mína. 

a Leiðrétt andstætt orðalag. 

  

Drög að spurningarlista - öll notkun óheimil. 

 

  

  



    68 

 

Fylgiskjal 2 

Uppkast að kynningarbréfi til þátttakenda og ósk um þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn 

  

Reykjavík, xx.xxxxx 2018 

  

Efni: Upplýsingar og beiðni um þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn: Hjúkrunarfræðingar 

sem annars stigs þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í kjölfar slíkra 

atvika. 

  

Kæri hjúkrunarfræðingur. 

Undirritaðar, Guðrún Svava Sveinsdóttir, Heiða Björg Ingadóttir, Magnea Ósk 

Sigrúnardóttir og Metta Ragnarsdóttir hjúkrunarfræðingar, viljum með erindi þessu óska eftir 

þátttöku þinni í fyrirhugaðri rannsókn okkar á „Hjúkrunarfræðingar sem annars stigs 

þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í kjölfar slíkra atvika“. 

Hverskonar óvænt atvik þar sem skjólstæðingur hlýtur skaða eða hefði getað skaðast, 

við að gangast undir hverskonar meðferð inni á heilbrigðisstofnun, getur haft neikvæðar og 

alvarlegar afleiðingar í för með sér á heilsu og líðan hjúkrunarfræðinga ef viðeigandi 

stuðningur er ekki veittur í kjölfarið. Sá hjúkrunarfræðingur sem verður aðili að óvæntu atviki 

getur upplifað margvísleg andleg og líkamleg einkenni í kjölfarið. Honum getur fundist sem 

hann hafi brugðist skjólstæðingi sínum, hann getur farið að efast um eigin klíníska færni og 

þekkingu, efast um starfsval og fundið til ótta vegna mögulegra refsinga og lögsóknar. 

Algeng líðan í kjölfar óvæntra atvika er sektarkennd, kvíði, þreyta, gremja, reiði og 

einbeitningarskortur. Einnig geta komið upp einkenni áfallastreituröskunar, vinnukvíði, 

þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsanir leitað á hugann. 

Erlendis hefur fyrirbæri þetta vefið nefnt “second victim”. Hérlendis er hugtakið nýtt 

og hefur verið notast við  “annars stigs þolandi” hérlendis.. Talið er að allt að helmingur 

heilbrigðisstarfsfólks geti orðið aðilar að minnsta kosti einu óvæntu atviki á starfsævi sinni 

með tilheyrandi vanlíðan og afleiðingum. 

Markmið og tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar: 

Markmið fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna tíðni annars stigs þolenda, áhrif þess 

að verða annars stigs þolandi, þátta sem hafa áhrif á það að verða aðili að óvæntum atvikum 



    69 

 

og stuðning innan heilbrigðiskerfisins til handa þeim hjúkrunarfræðingum sem orðið hafa 

fyrir óvæntum atvikum í störfum sínum og orðið þannig annars stigs þolendur. 

  

Um megindlega rannsókn er að ræða þar sem sóst verður eftir því að kanna, með 

spurningarlistanum Mat á umfangi annars stigs þolenda og stuðningur við þá (e. Second 

Victim Experiense and Support Tool), sálfræðilega vanlíðan, líkamlega vanlíðan, stuðning 

samstarfsfólks, yfirmanns og stofnunar, stuðning frá fjölskyldu og vinum, trú á eigin faglega 

getu, fyrirætlanir um að hætta í starfi, fjarveru frá vinnu og æskilegan stuðning í kjölfar 

atvika. Spurningunum er svarað á Likert kvarða með svarmöguleikum frá eitt til fimm. 

Ábyrgðamenn fyrirhugaðrar rannsóknar telja hana geta haft vísindalegt gildi fyrir 

hjúkrunarfræði þar sem hún getur varpað ljósi á tíðni annars stigs þolenda meðal 

hjúkrunarfræðinga hér á landi líðan þeirra sem og veitt upplýsingar varðandi þau 

stuðningsúrræði sem henta hjúkrunarfræðingum í kjölfar slíks atburðar. Einnig telja 

ábyrgðarmenn fyrirhugaðrar rannsóknar að niðurstöður þessar geti stuðlað að frekari 

rannsóknum á fyrirbærinu innan hjúkrunarfræði þar sem niðurstöður væru nýttar til að auka 

vellíðan og öryggi hjúkrunarfræðinga í starfi. 

Hvernig eru þátttakendur fundnir - þátttökuskilyrði:   

Þýði úrtaksins eru starfandi hjúkrunarfræðingar á Íslandi. Í úrtakinu verða starfandi 

hjúkrunarfræðingar á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi (LSH) og hjúkrunarfræðingar á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK). Skilyrði fyrir þátttöku í úrtaki er að vera búin að starfa sem 

hjúkrunarfræðingur í eitt ár eða lengur. 

Hvað felst í þátttöku? 

Spurningarlistar verða sendir þátttakendum sem verða aðgengilegir á uppgefinni 

vefslóð í fjórar vikur. Á því tímabili verða tvisvar send ítrekunarbréf til þátttakenda. 

Upplýsingar um þátttakanda í fyrirhugaðri rannsókn – trúnaður rannsakenda: 

Við fyrirhugaða rannsókn verða megingildi siðferði höfð að leiðarljósi til að verja 

þátttakendur, sem og að sótt verður um leyfi fyrir fyrirhugaða rannsókn til 

Vísindasiðanefndar.   

Óskað verður eftir leyfi stjórnenda LSH og SAK til að leggja fram fyrirhugaða 

rannsókn. Einnig mun hún vera tilkynt til Persónuverndar samkvæmt lögum. Öllum gögnum 

sem safnast mun að vinnslu lokinni vera eytt.   

Áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Rannsakendur telja að ekki felist áhætta fyrir þátttakendur í fyrirhugaðri rannsókn, né 

að nokkur óþægindi ættu af henni að verða. 
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Ávinningur fyrirhugaðrar rannsóknar: 

Vísindalegur ávinningur af framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar verður að teljast 

nokkur. Hér á landi hefur slík rannsókn ekki verið gerð áður samkvæmt bestu vitund 

rannsakenda. Teljum við því mikilvægt að hér á landi verði gerð rannsókn á algengi á annars 

stigs þolenda á meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga, áhrif á líðan þeirra og kanna þann 

stuðning sem þeim stendur til boða. Það er von okkar að fyrirhuguð rannsókn verði hvati að 

frekari rannsóknum og geti þannig mögulega leit til aukins skilnings á viðfangsefninu sem og 

til að efla hjúkrunarfræðinga í starfi og tryggja öryggi. 

Á næstu dögum mun þér berast tölvupóstur með spurningalistanum. Könnunin er 

nafnlaus og er ekki rekjanleg til þátttakenda. Þátttaka er með öllu frjáls sem og að 

þátttakendur geta hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. Áætlað er að um 20 mínútur taki 

að svara spurningarlistanum. 

Hver þátttakandi skiptir máli við það að varpa ljósi á fjölda annars stigs þolenda 

meðal hjúkrunarfræðinga hér á landi, höfundar yrðu því mjög þakklátir ef þú sæir þér fært að 

taka þátt í fyrirhugaðri rannsókn og leggja þannig þín lóð á vogarskálarnar. 

Ef einhverjar spurningar eða vangaveltur vakna er þér velkomið að hafa samband við 

rannsakendur á netfangið: haxxxxxx@unak.is eða í síma: xxx-xxxx. 

  

Með fyrirfram þökkum, 

Guðrún Svava Sveinsdóttir,  

Heiða Björg Ingadóttir, 

Magnea Ósk Sigrúnardóttir,  

Metta Ragnarsdóttir. 
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Fylgiskjal 3 

Uppkast að upplýstu samþykki fyrir þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn 

  

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningarbréf varðandi fyrirhugaða rannsókn 

„Hjúkrunarfræðingar sem annars stigs þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í 

kjölfar slíkra atvika“. Ábyrgðarmenn fyrirhugaðrar rannsóknar eru Guðrún Svava 

Sveinsdóttir, Heiða Björg Ingadóttir, Magnea Ósk Sigrúnardóttir og Metta Ragnarsdóttir. 

Markmið fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna tíðni annars stigs þolenda, áhrif þess 

að verða annars stigs þolandi, starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga og stuðning innan 

heilbrigðiskerfisins fyrir hjúkrunarfræðinga sem annars stigs þolendur. 

Ég geri mér fulla grein fyrir því að þátttaka mín felur í sér að lagður verður fyrir mig 

spurningarlistinn Mat á umfangi annars stigs þolenda og stuðningur við þá (e. Second Victim 

Experience and Support Tool  og niðurstöður notaðar til að greina umfang fyrirbærisins 

meðal hjúkrunarfræðinga hér á landi, líðan þeirra og stuðning við þá í kjölfar óvænts atviks. 

Mér hefur verið greint frá eðli og tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar sem og réttur minn til að 

hafna þátttöku eða hætta þátttöku í rannsóknarferlinu er mér ljós. Einnig er mér ljóst að mér 

er frjálst að sleppa einstökum spurningum í rannsókn þessari, kýs ég svo. Beinn og óbeinn 

ávinningur, fyrirhugaðrar rannsóknar, sem og möguleg óþægindi eða áhætta af þátttöku minni 

hefur verið skýrð út fyrir mér. Trúnaði og friðhelgi er heitið sem og að ég hef verið upplýst/ur 

um meðferð persónuupplýsinga sem kunna að safnast í fyrirhugaðri rannsókn. Einnig hafa 

ábyrgðarmenn og styrktaraðilar verið kynntir fyrir mér. 

Ég veiti hér með samþykki mitt fyrir því að ábyrgðarmenn fyrirhugaðrar rannsóknar 

leggi fyrir mig spurningarlistann Reynsla annars stig þolenda og stuðningur við þá 

spurningarlistann og vinni fyrirliggjandi gögn að því loknu. 

  

 Staður og dagsetning: __________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

Nafn þátttakanda 
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Fylgiskjal 4 

Uppkast að fyrsta ítrekunarbréfi vegna þátttöku í rannsókn 

  

Reykjavík, xx. xxxxx 2018 

  

Efni: Ítrekunarbréf vegna beiðni um þátttöku í rannsókninni: Hjúkrunarfræðingar sem 

annars stigs þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í kjölfar slíkra atvika. 

  

Kæri hjúkrunarfræðingur. 

Fyrir um þremur vikum síðan ætti þér að hafa borist tölvupóstur með 

spurningarkönnun varðandi rannsókn okkar „Hjúkrunarfræðingar sem annars stigs þolendur í 

óvæntum atvikum og stuðningur við þá í kjölfar slíkra atvika“. Hafir þú nú þegar svarað 

könnuninni, þá viljum við þakka þér fyrir þátttökuna. 

Hafir þú hinsvegar ekki enn tekið þátt, þá viljum við hvetja þig eindregið til þess svo 

niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að gefa sem besta mynd af hjúkrunarfræðingum 

sem annars stigs þolendum hér á landi. 

Ef frekari upplýsinga er óskað eða frekari vangaveltur vakna varðandi rannsóknina er 

þér velkomið að hafa samband við ábyrgðaraðila rannsóknarinnar á netfangið: 

haxxxxxx@unak.is eða í síma: xxx-xxxx. 

  

Með fyrirfram þökkum, 

Guðrún Svava Sveinsdóttir, 

Heiða Björg Ingadóttir, 

Magnea Ósk Sigrúnardóttir, 

Metta Ragnarsdóttir. 
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Fylgiskjal 5 

Uppkast að öðru ítrekunarbréfi vegna þátttöku í rannsókn 

  

Reykjavík xx. xxxxxxxx 2018 

Efni: Ítrekunarbréf vegna beiðni um þátttöku í rannsókninni: Hjúkrunarfræðingar sem 

annars stigs þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í kjölfar slíkra atvika. 

  

Kæri hjúkrunarfræðingur. 

Fyrir um sex vikum síðan ætti þér að hafa borist tölvupóstur varðandi rannsókn okkar 

„Hjúkrunarfræðingar sem annars stigs þolendur í óvæntum atvikum og stuðningur við þá í 

kjölfar slíkra atvika“. 

Hafir þú nú þegar svarað könnuninni, þá viljum við þakka þér fyrir þátttökuna. Hafir 

þú hinsvegar ekki enn tekið þátt þá viljum við hvetja þig eindregið til að taka þátt í rannsókn 

okkar svo niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að gefa sem besta mynd af 

hjúkrunarfræðingum sem annars stigs þolendum hér á landi. 

Ef frekari upplýsinga er óskað eða frekari vangaveltur vakna varðandi rannsóknina er 

þér velkomið að hafa samband við ábyrgðaraðila rannsóknarinnar á netfangið: 

haxxxxxx@unak.is eða í síma:xxx-xxxx. 

  

Með fyrirfram þökkum, 

Guðrún Svava Sveinsdóttir, 

Heiða Björg Ingadóttir, 

Magnea Ósk Sigrúnardóttir, 

Metta Ragnarsdóttir. 

  



 

 

 

 

 

 

 


