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Útdráttur 

Sykursýki af tegund tvö (SS2) er vaxandi heilbrigðisvandi um allan heim og 
reiknað er með að fjöldi þeirra sem greinast með sjúkdóminn muni tvöfaldast 
á næstu 25 árum. Meðferð við sjúkdómnum hefur þróast mikið undanfarin ár, 
m.a. með aukinni þátttöku hjúkrunarfræðinga. Tilgangur rannsóknarinnar var 
að auka þekkingu og efla þjónustu hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu við 
skjólstæðinga með SS2. Rannsóknarspurningin var: Hvernig mæta 
hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu skjólstæðingum sínum með sykursýki af 
gerð tvö með tilliti til hæfni þeirra til sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga? 
Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var valin eigindleg 
innihaldsgreining. Viðtöl voru tekin við 18 hjúkrunarfræðinga í fjórum 
rýnihópum, tveimur úr heimahjúkrun og tveimur úr sykursýkismóttökum. 
Lykilþema rannsóknarinnar, „Heildræn nálgun“ er lýsandi fyrir viðhorf 
þátttakenda sem voru sammála um að þjónustan þurfi að vera 
einstaklingsmiðuð og styðjandi með góðri eftirfylgd. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar er að finna í þremur þemum; einstaklingsmiðuð þjónusta, 
skjólstæðingur og hjúkrunarfræðingur og snúa þau að einstaklingsmiðaðri 
nálgun þjónustunnar, verklagi hjúkrunarfræðinga ásamt samskiptum þeirra og 
viðhorfum til annarra fagaðila og stofnana og að lokum þá þætti sem snúa beint 
að skjólstæðingunum sjálfum, sjálfsumönnun, sjálfsumhyggju og sjálfsábyrgð. 
Út frá niðurstöðunum má álykta að þrátt fyrir að þjónusta hjúkrunarstýrðra 
sykursýkismóttaka og heimahjúkrunar í heilsugæslu sé víða í góðum farvegi 
megi gera enn betur, m.a. með því að huga betur að andlegri líðan 
skjólstæðinga ásamt því að efla áhugahvetjandi samtalsmeðferð og 
þverfaglega teymisvinnu. Leggja má aukna áherslu á árangursmat þjónustu, 
verklagsleiðbeiningar og notkun matskvarða í nálgun hjúkrunarfræðinga í 
þjónustu við skjólstæðinga með SS2. Einnig má álykta að bæta þurfi samvinnu 
heimahjúkrunar og annarra fagaðila innan heilsugæslu. 
 

Lykilhugtök: Sykursýki af gerð tvö, heilsugæsla, hjúkrunarstýrð 
sykursýkismóttaka, heimahjúkrun, sjálfsumönnun og áhugahvetjandi 
samtalsmeðferð. 





 

Abstract 

Type 2 diabetes mellitus is globally an increasing health problem and number 
of those diagnosed is estimated to double over the next 25 years. Treatment of 
the disease has developed over the years, among other things because of 
increased involvement of nurses. The purpose of the study was to obtain 
knowledge of health care services provided by nurses in primary health care to 
enhance nursing service provided to clients with type 2 diabetes. The research 
question was: How do nurses in primary health care meet their clients with 
type 2 diabetes with regard to their self care and lifestyle changes? To answer 
the research question a qualitative content analysis was used. The data was 
collected in four focus group interviews of 4-5 participants in each group, with 
the total of 18. Two groups consisted of nurses in primary health care working 
in home-based care and other two nurses working in nurse-led diabetes care. 
The over-arching theme of the study was: „Holistic approach“ which describes 
the attitudes of the participants who all agreed that the service should be 
individualized and supportive with good follow-up. Three main themes were 
detected; individual care, the client and nurses, that describe the individual 
approach, procedures, communications and attitude towards other health 
professions and institutions and finally aspects that concern the clients 
themselves; self care, self caring and self responsibility. The results indicate 
that although the service in nurse-led diabetes care and home-based care is 
widely well handled it can be performed better, among other things by paying 
increased attention to psychological well-being, promoting motivational 
interviewing, team-based care and the use of practical guidelines and validated 
instruments. Collaboration of nurses in home-based care with other 
professionals within primary health care must be improved as well as 
emphasizing assessment of service for clients with type 2 diabetes. 

 
Keywords: Type 2 diabetes mellitus, primary health care, nurse-led diabetes 
care, home-based care, self care and motivational interviewing. 
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Þakkir 

Ég vil þakka kærlega öllum þeim sem veittu mér aðstoð og stuðning við gerð 
rannsóknarinnar. Sérstakar þakkir fá hjúkrunarfræðingarnir sem deildu með 
mér reynslu sinni af störfum sínum í heilsugæslu. Prófessor Árúnu K. 
Sigurðardóttur leiðbeinandanum mínum vil ég þakka góða samvinnu, 
leiðbeiningar og hvatningu. Manninum mínum Gísla Jóhannssyni vil ég þakka 
fyrir yfirlestur, stuðning og óbilandi hvatningu meðan á náminu og 
rannsóknarvinnunni stóð. Vinkonum mínum sem fóru af stað með mér í nám í 
klínískri heilsugæsluhjúkrun haustið 2015 og síðar í meistaranám vil ég þakka 
samfylgdina og áhugaverðar umræður ásamt hvatningu tengda náminu og 
rannsókninni. Vinnuveitendum mínum Heilsugæslunni Salahverfi kann ég 
mínar bestu þakkir fyrir að veita mér ómetanlegan stuðning til þess að stunda 
námið samhliða vinnu og að lokum vil ég þakka börnunum mínum þremur og 
tengdasyni fyrir þolinmæði og tillitssemi meðan á rannsóknarvinnunni stóð. 
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Inngangur 

Í kaflanum er fjallað um sykursýki af gerð tvö, áherslur í meðferð sjúkdómsins, 
þjónustu við aldraða með sjúkdóminn og þjónustu á Íslandi við skjólstæðinga 
í heilsugæslu með sykursýki af gerð tvö. Einnig er fjallað um tilgang 
rannsóknarinnar og rannsóknarspurning sett fram. 

Fræðileg umfjöllun 

Sykursýki af gerð tvö (SS2) er vaxandi heilbrigðisvandamál um allan heim 
sem rakið er til óhollra neysluvenja og hreyfingarleysis. Sykursýki greinist í 
tvær tegundir, tegund eitt og tegund tvö, en níu af hverjum tíu einstaklingum 
með sykursýki er með SS2 (World Health Organization, 2016). Sjúkdómurinn 
lýsir sér með hægt vaxandi viðnámi gegn insúlíni þannig að einstaklingurinn 
myndar þol gegn virkni eigin insúlíns sem síðar getur leitt til skertrar starfsemi 
briskirtils. Þannig hættir líkaminn smám saman að framleiða insúlín og missir 
hæfni til að vinna blóðsykur (Egan og Dinneen, 2014). Fjöldi þeirra sem árlega 
greinast með sjúkdóminn hefur tvöfaldast frá árinu 1980 og reiknað er með því 
að talan eigi aftur eftir að tvöfaldast á næstu 25 árum. Reiknað er með því að 
árið 2030 verði sykursýki í sjöunda sæti yfir ástæður dauðsfalla í heiminum 
(World Health Organization, 2016). Sama þróun hefur átt sér stað á Íslandi 
skv. rannsókn þar sem könnuð var þróun holdafars og sykursýki á Íslandi í 40 
ár. Í ljós kom að SS2 tvöfaldaðist hjá körlum og jókst um 50% hjá konum á 
árunum 1967 – 2007. Algengi SS2 á árunum 2004 – 2007 var 6% hjá körlum 
og 3% hjá konum og algengi offitu 23% hjá körlum en 21% hjá konum. 
Ályktað var að sykursýki aukist í hlutfalli við vaxandi ofþyngd (Bolli 
Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. Harris, Lenore J. Launer og Vilmundur 
Guðnason, 2009). 

Rannsóknir sýna að ráðgjöf og markviss fræðsla eiga mikinn þátt í því 
að draga úr afleiðingum sjúkdómsins og eru árangursríkar leiðir til að minnka 
hættu á lífsstílstengdum sjúkdómum almennt, s.s. SS2, hjarta- og 
æðasjúkdómum og offitu (Ades, 2015; International Diabetes Federation, 
2012; World Health Organization, 2016). Skipulögð fræðsla er því einn af 
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grundvallarþáttum meðferðar SS2 og í raun óaðskiljanlegur hluti hennar. 
Kerfisbundið yfirlit 26 rannsókna um árangur fræðslu með tilliti til kostnaðar 
bendir til að fræðsla dragi úr kostnaði við meðferð sjúkdómsins (Boren, 
Fitzner, Panhalkar og Specker, 2009). Ávinningur forvarna og snemmtækrar 
íhlutunar er því samfélagsins í heild, því líkur eru á minni kostnaði við 
meðhöndlun SS2 með meðferð og fyrirbyggingu alvarlegra fylgikvilla 
sjúkdómsins í kjölfarið (International Diabetes Federation, 2012). 

Blóðsykurstjórnun er metin út frá langtímasykurgildi (HbA1c) sem 
sýnir meðaltal blóðsykursgilda undanfarinna tveggja til þriggja mánaða. Stuðst 
er við gildið í meðferð við SS2 en einnig til að meta hættu á mögulegum 
fylgikvillum sjúkdómsins. Bresk framskyggn hóprannsókn sýndi að 
einstaklingar með SS2 þar sem HbA1c mælist undir 7% eru í minni áhættu 
varðandi hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem mælast yfir 7% (UK Prospective 
Diabetes Study, 1998). Lýsandi þversniðsrannsókn þar sem þátttakendur voru 
443 skjólstæðingar frá 17 heilsugæslustöðvum á Spáni sýndi ófullnægjandi 
blóðsykurstjórnun þátttakenda, þ.e. eingöngu 47% þeirra höfðu góða 
blóðsykurstjórnun (HbA1c undir 7%). Meðalgildi HbA1c reyndist 7,3% og 
samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var of sjaldan fylgst með langtíma 
blóðsykursgildinu og verr gekk að halda góðri sykurstjórnun eftir því sem 
meðferðin varð flóknari. American Diabetes Association (ADA) ráðleggja 
mælingu á HbA1c a.m.k. tvisvar hvert ár ef langtímasykurgildi helst undir 7% 
eða ef meðferðarmarkmiðum er náð, en á þriggja mánaða fresti ef svo er ekki 
(Alonso-Fernández o.fl., 2015). 

Það að léttast með lífsstílsbreytingum eða jafnvel aðgerðum bætir 
blóðsykurstjórnun og dregur úr áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. Einnig 
bætir það sykurstjórnun verulega að draga hóflega úr líkamsþyngd, eða um 5-
10% (Cox o.fl., 2016). Ónóg hreyfing er einn af áhættuþáttum SS2. Fjöldi 
rannsókna hefur sýnt fram á að hægt er að draga úr líkum þess að fá 
sjúkdóminn ef einstaklingar stunda reglulega hreyfingu og tileinka sér hollt 
mataræði. Ef einstaklingur með SS2 stundar reglulega hreyfingu leiðir það til 
aukins næmis insúlíns í vefjum, jafnvel í hvíld (Fyss, 2015). European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) og ADA mæla með 
lífsstílsbreytingum sem aðalmeðferð gegn SS2 ef langtímasykurgildi mælist 
jafnt og eða lægra en 7,5%. Jafnframt er hvatt til þess að gefa skjólstæðingum 
tækifæri á að tileinka sér breyttan lífsstíl í þrjá til sex mánuði áður en lyf, s.s. 
metformin eru reynd hjá þeim og hvetja þá jafnframt dyggilega í átt að bættum 
lífsstíl (Ades, 2015). 
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Áherslur í meðferð SS2 

Meðferð SS2 og skipulag hennar hefur þróast töluvert undanfarinn áratug, m.a. 
með aukinni þátttöku hjúkrunarfræðinga. Safngreining og kerfisbundin 
samantekt Shaw og félaga (2014) gefur til kynna að hjúkrunarstýrð þjónusta 
byggð á klínískum leiðbeiningum skili jákvæðum árangri varðandi lækkun 
blóðsykurs og blóðþrýstings hjá fullorðnum einstaklingum með langvinn 
heilsufarsvandamál. Rannsóknirnar 18 sýndu allar fram á jákvæð áhrif slíkra 
leiðbeininga, m.a. á langtímasykurgildi sem lækkaði um u.þ.b. 0,4%. 
Sambærilegar niðurstöður er að finna í slembaðri klasarannsókn Jutterström, 
Hörnsten, Sandström, Stenlund og Isaksson (2016) um stuðning í 
hjúkrunarstýrðri sykursýkismóttöku, hvort sem um var að ræða einstaklings- 
eða hópmeðferð. Marktækur munur reyndist vera á blóðsykri milli hópa sem 
fengu skjólstæðingsmiðaða þjónustu (e. patient centered care) og þeirra sem 
fengu hefðbundna meðferð. 

Sjálfsumönnun  

Eitt af mikilvægustu verkefnum allra þeirra sem koma að fræðslu, eftirliti og 
meðferð fólks með SS2 er að virkja skjólstæðinginn til þátttöku í eigin 
meðferð. Samkvæmt hugmyndafræði salutogenesins er mikilvægt að hver og 
einn finni tilgang í því að efla heilsu sína og finna sín eigin bjargráð því ef sá 
árangur næst upplifa þeir aukin lífsgæði og verða líklegri til að lifa heilbrigðara 
lífi (Chittem, Lindström, Byrapaneni og Espnes, 2015). Hugtakið er samsett úr 
latnesku orðunum salus (heilsa) og genesis (uppruni), en með því er spurt um 
styrkleika, möguleika og líðan einstaklings í stað veikleika hans, takmarkana 
og sjúkdóma. Leitað er þeirra styrkleika sem búa í einstaklingum, umhverfi 
þeirra og aðstæðum og ekki síður hæfileikum og möguleikum þeirra til að nýta 
þá til bættrar líðanar og heilsu (Lindström og Eriksson, 2006).  

Með hugmyndafræði sjálfseflingar (e. self-efficacy) eru 
skjólstæðingar með SS2 hvattir með ráðleggingum til upplýstrar 
ákvarðanatöku þar sem þeir í samvinnu við fagfólk beri ábyrgð á og stjórni 
meðferð sinni (Árún K. Sigurðardóttir, Rafn Benediktsson og Helga Jónsdóttir, 
2009). Samkvæmt yfirlitsrannsókn Árúnar K. Sigurðardóttur frá árinu 2005 
hefur hæfni einstaklings til sjálfsbjargar (e. self-efficacy), þekking hans á SS2, 
tilfinningaleg líðan og líkamleg færni hans áhrif á sjálfsumönnun og þar af 
leiðandi blóðsykursstjórnun. Lögð er áhersla á að meta þessa þætti til að stuðla 
að bættri blóðsykurstjórnun (sjá mynd 1) (Sigurdardottir, 2005). 
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Mynd 1: Sjálfsumönnun og sykursýki. 

Sambærilegar niðurstöður má sjá í lýsandi sambandsrannsókn D´Souza 
o.fl. (2017) sem sýndu að einstaklingar með slaka blóðsykurstjórnun eru
líklegri til að hafa slaka hæfni til sjálfsbjargar og sjálfsumönnunar.

Tilgangur slembaðrar klasarannsóknar Cortez og félaga (2017) var að 
meta áhrif meðferðar sem byggir á valdeflingu skjólstæðinga með SS2. 
Þátttakendurnir 238 talsins voru frá tíu heilsugæslustöðvum og veittu fimm 
heilsugæslustöðvanna hefðbundna þjónustu en hinar fimm meðferð byggða á 
valdeflingu sem snýst m.a. um upplifun skjólstæðings af meðferðinni með það 
að markmiði að auðvelda og ná fram árangursríkum samskiptum milli 
skjólstæðings og meðferðaraðila. Marktækur munur reyndist á milli hópa bæði 
varðandi valdeflingu og blóðsykurstjórn, valdeflingarmeðferðinni í hag. 
Sjálfsumönnun og þekking á sjúkdómnum jókst hjá þeim sem fengu 
valdeflingarmeðferðina sem hafði jákvæð áhrif á heilsuvenjur þeirra á meðan 
samanburðarhópurinn sýndi verri niðurstöður varðandi sömu þætti í lok 
rannsóknarinnar. Lýsandi samanburðarrannsókn Wooley og Kinner (2016) 
sýndi að sama skapi mikilvægi þess að hvetja einstaklinga með SS2 til 
valdeflingar og sjálfsumönnunar. Tilgangur rannsóknar Boyle, Saunders og 
Drury (2016) var að kanna reynslu tíu þátttakenda af þjónustu 
hjúkrunarfræðinga í samvinnu við lækna og væntingar þátttakendanna til 
þjónustunnar. Klínískt mat reyndist skipa hærri sess í meðferðinni en efling 
sjálfsumönnunar og lífsstílsráðleggingar. Þátttakendur voru sáttir við 
þjónustuna en óvissir um þátt hjúkrunarfræðinga í henni sem svo takmarkaði 
möguleika þeirra á að tileinka sér ráðgjöfina. Út frá niðurstöðum 
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rannsóknarinnar er ályktað að hlutverk hjúkrunarfræðinga í þverfaglegri 
teymisvinnu þurfi að vera vel skilgreint svo auka megi árangur þjónustu við 
skjólstæðinga með SS2. 

Vitað er að lífsstílsráðgjöf er mikilvæg til að efla heilsulæsi. Með 
hugtakinu er átt við hæfni einstaklings til að afla sér upplýsinga um heilsu sína 
og hagnýta þær, en slík hæfni er talin nauðsynleg til að taka upplýsta ákvörðun 
um eigin heilsu og fylgja ráðlagðri meðferð. Þversniðsrannsókn með 232 
þátttakendum var unnin í norðurhluta Taiwan í þeim tilgangi að kanna hlutverk 
þekkingar og þess hvar einstaklingur er staddur varðandi áhuga til breytinga, 
með tilliti til heilsulæsis. Niðurstöðurnar sýndu að slakt heilsulæsi tengist 
slæmri blóðsykursstjórnun. Þekking á æskilegum matarvenjum jók áhuga og 
getu þátttakenda til sjálfsumönnunar sem síðar skilaði sér í bættri 
blóðsykursstjórnun. Hvatt var til frekari þróunar íhlutana sem byggja á eflingu 
sjálfsumönnunar (Tseng, Liao, Wen og Chuang, 2017). 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta  

Undanfarin ár hefur áhersla verið lögð á valdeflandi og skjólstæðingsmiðaða 
meðferð. Hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu byggir á 
heildrænni, aðgengilegri, samfelldri og samhæfðri þjónustu (Park, 2015). Sýnt 
hefur verið fram á hag af slíkri þjónustu samanborið við hefðbundna þjónustu, 
m.a. í þversniðsrannsókn Helfrich og félaga (2014) sem sýndi bættan árangur 
starfsemi heilsugæslu með aukinni samhæfingu og samfellu. 
Skjólstæðingsmiðuð þjónusta byggir á þverfaglegri teymisvinnu þar sem 
teymisstjóri vinnur með öðrum fagaðilum og skjólstæðingnum sjálfum, en 
hver og einn meðlimur teymisins sinnir eingöngu þeim verkefnum sem hann 
er menntaður til eða best til þess fallinn að sinna. Skjólstæðingsmiðuð 
þverfagleg teymisvinna heilbrigðisstétta getur stuðlað að bættri útkomu 
langvinnra sjúkdóma s.s. sykursýki, m.a. með því að styðja við heilsueflingu. 
Lýsandi samanburðarrannsókn Barceló og félaga (2010) sýndi að íhlutun þar 
sem málefnum skjólstæðinga með SS2 var sinnt með þverfaglegri teymisvinnu 
lækkaði langtímasykurgildi marktækt miðað við þann hóp sem fékk 
hefðbundna þjónustu án teymisvinnu. Bandarísk, óslembuð samhliða 
hóprannsókn þar sem þátttakendur voru 384 fullorðnir einstaklingar með SS2 
sýndi sambærilegar niðurstöður. Í henni var nemendum í heilbrigðisvísindum 
kennt að vinna saman í þverfaglegri teymisvinnu til að bæta þjónustu og 
útkomu fyrir sjúklingana ásamt því að nota ICIC módelið (Improving Chronic 
Illness Care model). Módelið er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem starfar í 
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grunnheilbrigðisþjónustu til að þróa betri þjónustu fyrir skjólstæðinga með 
króníska sjúkdóma. Þverfaglegt teymi í grunnheilbrigðisþjónustu er lykilþáttur 
í módelinu en með því er unnt að veita skjóta, varanlega og fyrirbyggjandi 
aðhlynningu (Janson o.fl., 2009). Í hefðbundinni þjónustu heilsugæslustöðva 
gefst oft takmarkaður tími til að sinna flókinni sykursýkismeðferð. 
Afturskyggn greining Chen, Farwell og Jha (2009) sýndi jákvæð tengsl 
aukinnar tímalengdar viðtala við almenn gæði þjónustunnar en engin tengsl við 
viðeigandi lyfjameðferð SS2.  

Meðferðarsamband og áhugahvetjandi samtalsmeðferð 

Fyrirbærafræðileg rannsókn Johansson, Österberg, Leksell og Berglund (2016) 
sem kannaði reynslu þátttakenda af stuðningi heilbrigðisstarfsfólks við að lifa 
með SS2 og stuðla með því að góðri heilsu og bættri líðan sýndi að góð 
samskipti þátttakenda og meðferðaraðila skipta mestu máli. Að virkja 
einstakling í átt til breytinga er ferli sem reynst getur erfitt, en lykilatriði þess 
er áhugahvöt einstaklingsins því hún er það afl sem knýr hann áfram til 
breytinga. Mikilvægt er að hann finni fyrir persónulegri viðurkenningu 
meðferðaraðilans því þannig er hans innri áhugahvöt efld (Lundahl o.fl., 2013). 
Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl blóðsykurstjórnunar og 
áhugahvetjandi samtalsmeðferðar, þ.á.m. eigindleg rannsókn Graves, Garrett, 
Amiel, Ismail og Winkley (2016) sem kannaði reynslu 16 hjúkrunarfræðinga 
af því að veita sálrænan stuðning með áhugahvetjandi samtalsmeðferð og 
atferlismeðferð. Hluti hjúkrunarfræðinganna hafði fengið þjálfun í slíkum 
meðferðum en hinir þjálfun í hefðbundinni meðferð. Þátttakendurnir voru 
sammála um að þjálfun og færni í sálrænni meðferð geti haft jákvæð áhrif á 
umönnun skjólstæðinga með sykursýki en aðlögun þurfi í þessu hlutverki og 
viðeigandi stuðningur sé nauðsynlegur eigi hjúkrunarfræðingar að geta veitt 
sálræna meðferð af öryggi. Færri rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna 
reynslu fólks með SS2 af slíkri meðferð. Eigindleg rannsókn Dellasega, Anel, 
Tiangco og Gabbay (2012) sem byggði á viðtölum við 19 einstaklinga með 
SS2 og kannaði viðhorf þeirra til áhugahvetjandi samtalsmeðferðar sýnir að 
meirihluti þeirra hafði neikvæða reynslu af hefðbundinni meðferð og hluti lýsti 
reynslunni sem niðurlægjandi og forræðislegri en litu áhugahvetjandi 
samtalsmeðferð jákvæðum augum. Í rannsókn Linmans, van Rossem, 
Knotterus og Spigt (2015) var notast við blandaða rannsóknaraðferð þegar 
könnuð var reynsla fólks með SS2 af lífsstílsráðgjöf. Eigindleg gagnaöflun sem 
greind var með lýsandi fyrirbærafræðilegri aðferð fór fram samhliða því að 
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spurningalistar um lífsstílsvenjur og klínískar niðurstöður voru lagðir fyrir. 
Helstu niðurstöður eru að mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk mæti 
skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru staddir og markmiðasetning sé í 
samvinnu þeirra beggja. 

Stuðningur og mat á andlegri líðan 

Meðhöndlun þunglyndis og kvíða er talin mikilvægur þáttur í meðferð SS2 
(NICE, 2015) þar sem rannsóknir sýna að slæm andleg líðan, þunglyndi og 
kvíði, hafa fylgni við slæma blóðsykursstjórnun. Niðurstöður 
þversniðsrannsóknar Aikens o.fl. (2012) sýna að þunglyndi spái fyrir um 
sjálfsumönnun og lífsstílsvenjur í framtíðinni en fleiri langtíma rannsóknir 
vanti þó til að sýna fram á orsakasamband þarna á milli. Þunglyndi er talið 
tvöfalt algengara hjá einstaklingum með sykursýki en öðrum. Þeir eru einnig 
líklegri til að upplifa kvíða og breytingar á skapferli. Það að þekkja einkenni 
sálræns vanda getur bætt framvindu hans og SS2 (Shin, Poltavskiy, Kim, 
Hasan og Bang, 2017). Meðhöndla þarf streitu samhliða því að styrkja þá þætti 
sem bætt geta blóðsykurstjórnun, s.s. æskilegar matar- og hreyfivenjur. 
Þversniðsrannsókn þeirra Árúnar K. Sigurðardóttur og Kjartans Ólafssonar 
(2012) sýndi að heilbrigðisstarfsfólk þarf að huga vel að þeim skjólstæðingum 
með SS2 sem hafa lágt menntunarstig því þeir sýna minni skilning á meðferð 
sjúkdómsins. Einnig þarf að fylgja skjólstæðingum sem skora hátt á PAID 
streitukvarðanum (Problem Areas In Diabetes) vel eftir. Kvarðinn byggir á 20 
spurningum þar sem m.a. er spurt um óþægindi og streitu varðandi fæðuval, 
hræðslu við blóðsykurfall og reynslu af stuðningi fagfólks vegna sjúkdómsins, 
en niðurstöður yfir viðmiðunarmörkum tengjast háu langtímasykurgildi. Í 
klínískum leiðbeiningum Embættis landlæknis um meðferð SS2 sem gefnar 
voru út árið 2009 var m.a. ráðlagt að nota skimunarlista fyrir streitu og 
þunglyndi hjá einstaklingum með sykursýki, PAID streitukvarðann. 
Leiðbeiningarnar hafa verið fjarlægðar af heimasíðu embættisins vegna vinnu 
við endurnýjun þeirra og þar eingöngu að finna inngang að þeim (Embætti 
landlæknis, 2009). Til að bæta meðferð skjólstæðinga með SS2 er mikilvægt 
að átta sig á því hvaða þættir hafa áhrif á það hvort fólk leitar sér aðstoðar og 
hvaða þættir hamla því að þeir leiti sér aðstoðar við sálrænum vanda. Shin o.fl. 
(2017) notuðu í rannsókn sinni gögn úr California Health Interview Survey 
sem unnin var á árunum 2011-2012 þar sem þátttakendur voru 40.803 talsins. 
Niðurstöður sýndu að þátttakendur með sykursýki voru líklegri til að upplifa 
sálræna vanlíðan heldur en aðrir og fengu einnig minni þjónustu, voru ólíklegri 
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til að skynja þörfina fyrir hana og leita sér aðstoðar vegna hennar samanborið 
við þá sem eingöngu þjáðust af sálrænni vanlíðan. Þó sýndi rannsókn van Dijk-
de Vrijes og félaga (2016) sem unnin var með blandaðri aðferð, þar sem 
hálfopin djúpviðtöl voru tekin við 12 einstaklinga og í framhaldinu lagður fyrir 
205 þátttakendur spurningalisti byggður á niðurstöðum viðtalanna, að þeir 
voru vanir því að leita ráðgjafar hjúkrunarfræðinga varðandi líffræðilega þætti 
sykursýki en ekki til að ræða tilfinningalega og félagslega þætti tengda 
sjúkdómnum. Þátttakendur voru þrátt fyrir það jákvæðir þeirri hugmynd að 
samþætta meðferð með tilliti til þessara þátta.  

Í eigindlegri rannsókn Browne, Ventura, Mosely og Speight (2013) 
var könnuð upplifun fullorðinna Ástrala af félagslegum samskiptum vegna 
SS2, meðal annars varðandi fordóma (e. stigma) annarra í samfélaginu. Í ljós 
kom að 21 af 25 þátttakendum rannsóknarinnar töldu sig hafa upplifað fordóma 
í sinn garð vegna sjúkdómsins sem gætu í kjölfarið haft alvarlegar afleiðingar 
í för með sér. Hluti þátttakenda rannsóknarinnar fann fyrir sjálfsásökun vegna 
greiningar SS2. Sambærilegar niðurstöður er að finna í japanskri eigindlegri 
rannsókn Kato og félaga (2016) með 26 þátttakendum en þeir könnuðu áhrif 
fordóma samfélagsins á innri fordóma einstaklinga með SS2 og þar með 
sjálfsumönnun þeirra. Helstu niðurstöður eru að þátttakendurnir sem fundu 
fyrir innri fordómum höfðu minna sjálfsálit og slakari félagslega stöðu en hinir 
þátttakendurnir, sem svo er talið geta haft áhrif á meðferðarheldni þeirra. 

Þjónusta við aldraða með SS2 

Vegna aukins algengis SS2 og hækkaðs meðalaldurs fólks er áætlað að 
öldruðum með SS2 muni fjölga á næstu árum (Haugsvedt, Aarflot, Igland, 
Landbakk og Graue, 2016; Sesti o.fl., 2018). Aldraðir með SS2 eru oftar en 
ekki með fjölþætt heilsufarsvandamál sem krefjast flókinnar umönnunar 
heilbrigðisstarfsfólks (Gershater, Pilhamer og Roijer, 2010). Mikilvægt er að 
setja einstaklingsbundin meðferðarmarkmið, m.a. varðandi 
langtímasykurgildi, fyrir hvern og einn aldraðan með SS2 með það að 
markmiði að forðast blóðsykursföll (Sesti o.fl., 2018). Nýleg faraldsfræðileg 
rannsókn sem unnin var á Spáni sýnir að 2/3 þeirra sem þurfa að leita aðstoðar 
á bráðamóttöku vegna blóðsykurfalls eru eldri en 60 ára og 46% þeirra eru eldri 
en 76 ára (Gómes-Huelgas o.fl., 2018). Sjúkdómurinn er algengur meðal 
skjólstæðinga sem þurfa á heimahjúkrun að halda vegna vegna mögulegra 
síðbúinna fylgikvilla sjúkdómsins, s.s. fótasára, hjarta- og æðasjúkdóma, 
sjónskerðingar og nýrnasjúkdóma. Vegna þessa fjölþætta vanda getur 
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sjálfsumönnun þessara skjólstæðinga reynst þeim erfið og mikilvægt að 
þjónusta við þennan hóp skjólstæðinga sé vel skipulögð til að hægt sé að veita 
hágæða umönnun (Gershater o.fl., 2010). Niðurstöður rannsóknar Huang, Wu, 
Jeng og Lin (2004) um sérhæfða hjúkrunarþjónustu fyrir aldraða með SS2 sem 
búa einir og þurfa á heimahjúkrun að halda sýna fram á mikilvægi slíkrar 
þjónustu með tilliti til blóðsykursstjórnunar og fleiri þátta. Graue, Dunning, 
Hauksen og Rokne (2013) könnuðu reynslu og helstu áskoranir 
hjúkrunarfræðinga í starfi þeirra við að veita eldri borgurum með SS2 sérhæfða 
þjónustu. Rætt var við alls 26 hjúkrunarfræðinga í fjórum hópum og helstu 
niðurstöður rannsóknarinnar eru að misræmi reyndist vera milli þekkingar 
þátttakendanna og þeirrar sérþekkingar sem nauðsynleg er til að veita hágæða 
umönnun fyrir þennan hóp. Ýmsir þættir höfðu áhrif á getu þeirra til að veita 
góða þjónustu, s.s. skortur á upplýsingum, skortur á faglegum stuðningi og 
ófullnægjandi fagleg samheldni. Auk þess skorti þátttakendur sjálfstraust og 
sjálfstæði í starfi. Sambærilegar niðurstöður má sjá í rannsókn Crytyn, Garvey, 
Hayes, Cann og Murray (2009) sem sýna að hjúkrunarfræðingar starfandi í 
grunnþjónustu skorti oft þekkingu, sjálfstraust og hæfni til að takast á við 
sérhæfða umönnun eldri borgara með SS2. Ödegård og Andersson (2001) 
könnuðu þekkingu starfsfólks í heimaþjónustu og hvernig hún tengist 
lyfjamistökum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ófullnægjandi 
grunnþekkingu þátttakenda á sykursýki, en aukin hætta á mistökum var hjá 
starfsfólki í heimahjúkrun samanborið við starfsfólk á öldrunarheimilum. 
Eigindleg lýsandi rannsókn Andersson, Lindholm, Petterson og Jonasson 
(2017) þar sem hæfni hjúkrunarfræðinga í heimaþjónustu var könnuð sýndi 
m.a. að þátttakendurna 10 skipti mestu máli að vera hæfir og gagnlegir í starfi 
ásamt því að vera sjálfstæði og styðjandi. Í þessu felst að þeirra mati m.a. að 
finnast þeir hafa stjórn á aðstæðum, finna til öryggis í starfi og að stuðlað sé 
að starfsþróun. Lögð var áhersla á samvinnu og stuðning samstarfsfélaga, með 
því að deila færni og reynslu og læra með því af öðrum. 

Staðan í heilsugæslu á Íslandi 

Hér á landi er meðferð skjólstæðinga með SS2 sinnt á allmörgum 
heilsugæslustöðvum í hjúkrunarstýrðum sykursýkismóttökum. Breytilegt er á 
milli heilsugæslustöðva hvort og hvernig þessari þjónustu er háttað en 
meðferðin byggir í flestum tilfellum á áhugahvetjandi samtalsmeðferð, 
valdeflingu og samvinnu hjúkrunarfræðinga og lækna. Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins hefur undanfarið unnið að verklagsleiðbeiningum fyrir 
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sykursýkismóttökur sem komnar eru í notkun á stofnuninni en ekki utan hennar 
enn sem komið er. Hjúkrunarfræðingar heilsugæslu sinna einnig fjölmörgum 
skjólstæðingum með SS2 í heimahjúkrun. Í heimildaleit fannst engin íslensk 
rannsókn um reynslu hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu af því að mæta 
skjólstæðingum með SS2 og efla þá til sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga.  

Tilgangur rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að auka gæði þjónustu hjúkrunarfræðinga í 
heilsugæslu við skjólstæðinga sína með SS2 með því að dýpka skilning á því 
hvernig hjúkrunarfræðingarnir mæta þeim með tilliti til hæfni þeirra til 
sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga. Leitast verður við að svara 
rannsóknarspurningunni: Hvernig mæta hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu 
skjólstæðingum sínum með sykursýki af gerð tvö með tilliti til hæfni þeirra til 
sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga?  
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Aðferðafræði 

Í kaflanum er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, eigindlegri 
innihaldsgreiningu, vali á þátttakendum, gagnasöfnun og gagnagreiningu, 
réttmæti og áreiðanleika ásamt siðfræðilegum þáttum sem snúa að 
rannsókninni.  

Eigindleg innihaldsgreining 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin eigindleg innihaldsgreining (e. 
qualitative content analysis). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 
fjölbreytilegar en flestar eiga þær þó sammerkt að leitast er við að lýsa og skilja 
tiltekin mannleg fyrirbæri sama hvers eðlis þau eru (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Slíkar rannsóknaraðferðir leyfa að viðfangsefni séu skoðuð ítarlega og 
farið sé verulega djúpt ofan í kjölinn á því sem rannsaka á (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013). Eigindleg gagnagreining snýst um að draga gögn saman 
og flokka texta niður í ákveðin þemu. Í raun má skipta greiningu gagnanna upp 
í þrjú stig; gagnagreiningu sem fram fer á meðan gagnaöflun á sér stað, 
gagnagreiningu sem á sér stað um leið og gagnaöflun er lokið og að lokum 
gagnaöflun sem byggist á skráningu gagnanna orðrétt úr rýnihópaviðtölunum 
(Sóley S. Bender, 2013). Með eigindlegri innihaldsgreiningu er lögð áhersla á 
að greina innihald gagnanna, efni þeirra og samhengi með áherslu á breytileika 
þeirra. Leitað er eftir því sem augljóst er í gögnunum (e. manifest content) en 
einnig því sem mögulegt er að túlka úr duldum gögnum (e. latent content). 
Innihaldsgreining er gjarnan notuð í rannsóknum í hjúkrunarfræðum 
(Graneheim, Lindgren og Lundman, 2017; Graneheim og Lundman, 2004). 
Aðferðir innihaldsgreiningar eru nokkrar en eiga það sameiginlegt að gögn eru 
flokkuð niður á kerfisbundinn hátt til að gefa skýra mynd af viðfangsefninu 
(Graneheim, Lindgren og Lundman, 2017; Graneheim og Lundman, 2004; 
Sóley S. Bender, 2013). Aðferðirnar hafa m.a. verið flokkaðar niður í tvennt, 
annarsvegar fráleiðslu (e. deductive), þar sem flokkunin snýst um augljósa 
fyrirfram gefna þætti og hinsvegar aðleiðslu (e. inductive) þar sem flokkunin 
þróast út frá gögnunum sjálfum, þ.e. að nýjar upplýsingar eru vefaðar saman 
við eldri gögn og í kjölfarið leiddar líkur að niðurstöðum (Bengtsson, 2016). 
Hugmyndir Kruegers um gagnagreiningu snúast um að draga saman gögnin og 
flokka textann í þemu. Gögnin eru lesin yfir margsinnis, athugasemdir 
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skrifaðar á spássíu og smám saman flokkuð saman þau hugtök eða setningar 
sem eiga eitthvað sameiginlegt og falla mögulega undir sameiginlegt þema. 
Krueger leggur áherslu á að gögnin séu skoðuð af nákvæmni út frá orðnotkun, 
innra samræmi, samhengi, algengi atriða, nákvæmni í svörum, styrkleika 
samræðna og að lokum heildarmynd gagnanna (Krueger og Casey, 2015; Sóley 
S. Bender, 2013). Hann segir mikilvægt að hafa tilgang rannsóknarinnar ávallt 
í huga við gagnagreiningu (Krueger og Casey, 2015). Skv. Graneheim og 
Lundman (2004) þarf að gera ráð fyrir því að hægt sé að leggja ýmsar 
merkingar í ákveðin gögn og því sé alltaf um að ræða túlkun að einhverju leyti 
við greiningu þeirra. Skv. þeim byggir innihaldsgreining á merkingareiningu 
(e. meaning unit), þéttingu textans (e. condensation) og að lokum 
þemagreiningu eða kóðun textans (e. coding). Með merkingareiningu er átt við 
það þegar orð, setningar eða málsgreinar sem hafa samskonar miðlæga 
merkingu eru flokkaðar saman. Í kjölfarið fer fram þétting textans, þ.e. að 
gögnin eru dregin saman án þess að missa sjónar af kjarna innihalds þeirra. Að 
lokum fer fram kóðun eða þemagreining. Krippendorff (2004) sagði þema vera 
texta sem byggi yfir sameiginlegri túlkun/sameiginleika og sagði 
þemagreininguna lykilatriði í innihaldsgreiningunni sjálfri.  

Réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum er skv. Lincoln og 
Guba hægt að meta út frá hugtökunum trúverðugleika (e. credibility), 
traustleika (e. dependability), yfirfærslugildi (e. transferability) og 
staðfestanleika (e. confirmability), en erfitt getur verið að meta hugtökin án 
nokkurs vafa (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rýnihópar 

Gagnasöfnun fór fram í rýnihópum (e. focus groups) þar sem viðtöl voru tekin 
við hjúkrunarfræðinga starfandi við heimahjúkrun eða sykursýkismóttöku í 
heilsugæslu. Rýnihópar henta einkar vel þegar verið er að rannsaka upplifun 
og reynslu einstaklinga um tiltekið málefni (Kitzinger, 1995). Þeir eru gjarnan 
notaðir með megindlegum rannsóknaraðferðum en einnig er hægt að styðjast 
við þá óháð öðrum aðferðum. Aðferðin byggir á því að hópur fólks með 
ákveðin sameiginleg grundvallareinkenni sem samræmist tilgangi 
rannsóknarinnar ræðir saman á markvissan hátt um tiltekið efni. Markmiðið er 
að ná fram líflegum samræðum meðal þátttakenda hópsins og byggir á 
félagslegum samskiptum innan hans (Sóley S. Bender, 2013). Skoðuð eru 
viðhorf þátttakenda en jafnframt reynsla þeirra. Hlustað er á hópinn ræða 
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saman og í kjölfarið dreginn lærdómur af samræðunum. Ekki er verið að 
sækjast eftir sameiginlegu áliti hópanna líkt og í ýmsum öðrum 
hóprannsóknum heldur er tilgangurinn að læra af reynslu viðmælenda af 
tilteknu fyrirbæri (Jayasekara, 2012; Sóley S. Bender, 2013). 
Rannsóknaraðferðin var í upphafi einkum notuð í félagsvísindum og síðar 
markaðsfræðum en upp úr 1980 fóru fræðimenn af fleiri sviðum að sýna 
aðferðinni áhuga. Undanfarna áratugi hefur aðferðin notið vaxandi vinsælda 
innan heilbrigðisvísinda (Halcomb, Gholizadeh, DiGiacomo, Phillips og 
Davidson, 2007; Jayasekara, 2012; Sóley S. Bender, 2013). Hún er ekki 
eingöngu notuð til að afla nýrrar vitneskju eða til að meta þjónustu og/eða 
meðferð, heldur leita eftir skoðunum og gildum í sameiginlegu samhengi 
(Jayasekara, 2012; Sóley S. Bender, 2013). Talið er að aðferðin auki líkur á að 
þátttakendur tjái sig um tiltekið fyrirbæri vegna umræðna í hóp sem síður 
myndi eiga sér stað í einstaklingsviðtali (Halcomb o.fl., 2007; Kitzinger, 1995; 
Krueger og Casey, 2015). Áhersla er lögð á að þátttakendur komi sjálfir fram 
með spurningar og skapi umræður en ekki eingöngu rannsakandinn (Kitzinger, 
1995), sem hvetur til umræðu meðal þátttakendanna og eykur breidd hennar 
(Kitzinger, 1994; Sóley S. Bender, 2013). Þessir þættir greina eigindleg 
rýnihópaviðtöl frá megindlegum hópviðtölum þar sem rannsakandi styðst 
yfirleitt við staðlaðan spurningalista og spyr spurninga sem hann fær svör við 
jafnóðum (Sóley S. Bender, 2013). Meginhlutverk stjórnanda/rannsakanda í 
rýnihópaviðtölum er að gæta þess að samræðurnar séu innan ramma þess 
viðfangsefnis sem til umræðu er. Hann þarf að hafa góða þekkingu á 
viðfangsefninu, vera opinn fyrir umræðum, fordómalaus, sýna áhuga og halda 
umræðunum gangandi. Athugandi eða aðstoðarmaður er yfirleitt með í viðtali 
ásamt rannsakanda/stjórnanda. Hlutverk aðstoðarmanns getur verið breytilegt 
og fer eftir því hvernig það er skilgreint hverju sinni, en yfirleitt sér hann um 
að skapa gott andrúmsloft og hlúa að þátttakendum ásamt því að sjá um 
upptökutæki (Krueger og Casey, 2015; Sóley S. Bender, 2013).  

Þegar valið er í rýnihópa þarf að huga að því að umræðan verði fjölbreytt 
og því skiptir miklu að þátttakendur séu tilbúnir að tjá sig. Yfirleitt hittist hver 
hópur einu sinni og algengt er að viðtölin taki um eina til tvær klukkustundir 
(Sóley S. Bender, 2013). Oftast er talið að nægilegt sé að styðjast við fjóra til 
fimm rýnihópa í rannókn til að ná fram nægilegum gögnum, sérstaklega ef 
verið er að kanna þýði með ákveðin sérkenni (Kitzinger, 1994). Hópur með 
fimm til átta þátttakendum er yfirleitt talinn hæfileg stærð. Hætta er á að lítil 
breidd skapist ef þátttakendur eru færri og að ekki nái allir að taka til máls séu 
þeir fleiri, þrátt fyrir að rannsakandi reyni að gæta þess að allir hafi möguleika 
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á að taka þátt í samræðunum (Krueger og Casey, 2015; Sóley S. Bender, 2013). 
Þó er talið að gott sé að hafa hópa minni sé viðfangsefnið flókið og ef 
þátttakendur hafa sérþekkingu á viðfangsefninu (Jayasekara, 2012; Krueger og 
Casey, 2015). Fjölbreytileiki þátttakenda er æskilegur til að ýta undir 
samræður en þó þarf að vera nokkurt samræmi í umræðum hópsins svo 
samanburður á niðurstöðum breytilegra hópa sé mögulegur (Kitzinger, 1995). 

Helstu ókostir rýnihópa eru m.a. að erfitt getur reynst að ná hóp saman. 
Einnig getur einn þátttakandi mögulega yfirtekið samræðurnar eða þær gefið 
takmarkaða mynd af viðfangsefninu ef þátttakendur eru meira og minna 
sammála um það. Rýnihópaviðtöl reyna á þekkingu, þjálfun og færni 
rannsakanda. Því er mikilvægt að hann hafi yfirgripsmikla þekkingu á 
viðfangsefninu ásamt góðri þjálfun í viðtalstækni eigindlegra viðtala og 
hópastarfi (Sóley S. Bender, 2013). 

Val þátttakenda 

Rýnihóparnir í rannsókninni voru fjórir, tveir þeirra samanstóðu af 
hjúkrunarfræðingum starfandi í sykursýkismóttökum og tveir af 
hjúkrunarfræðingum starfandi í heimahjúkrun. Fjórir til fimm 
hjúkrunarfræðingar voru í hverjum hóp fyrir sig, fimm í hvorum 
heimahjúkrunarhópnum og fjórir í hvorum sykursýkismóttökuhópnum. 
Þátttakendur voru því alls 18 talsins. Val þátttakenda var framkvæmt með 
tilgangsúrtaki. Leyfis var aflað hjá hjúkrunarstjórnendum Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins (sjá fylgiskjal 4), Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (sjá 
fylgiskjal 5) og Heilsugæslunnar Salahverfi (sjá fylgiskjal 6) og þeir ásamt 
fagstjórum hjúkrunar og/eða svæðisstjórum á hverri stöð fyrir sig fengnir til að 
benda á hjúkrunarfræðinga innan sinna raða sem uppfylltu skilyrði fyrir 
þátttöku í rannsókninni. Við val á hjúkrunarfræðingum var sett skilyrði um að 
þeir hefðu unnið við sykursýkismóttöku eða í heimahjúkrun í amk. 1 ár. 
Starfsaldur þátttakenda við hjúkrun náði yfir 3-44 ár. Starfsaldur þátttakenda í 
heimahjúkrunarhópunum við heimahjúkrun náði yfir 1-19 ár, þar af í öðrum 
hópnum 1-5 ár, og þátttakenda í sykursýkismóttökuhópum við 
sykursýkismóttöku 1-16 ár. Allir þátttakendur voru konur en engir karlar starfa 
í heimahjúkrun eða sykursýkismóttökum þessara þriggja stofnana um þessar 
mundir. Þátttakendur í hvorum heimahjúkrunarhópunum þekktust innbyrðis 
því þeir voru samstarfsfélagar en þátttakendur í sykursýkishópunum voru ekki 
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samstarfsfélagar, sumir kunnugir hverjum öðrum en aðrir ekki og allir unnu 
þeir á sitthvorri heilsugæslustöðinni.  

Gagnasöfnun og gagnagreining 

Í rannsókninni var upplýsinga aflað með hálfstöðluðum viðtölum við 
þátttakendur þar sem stuðst var við viðtalsramma rannsakanda (sjá fylgiskjal 
7). Viðtalsramminn byggir á þremur lykilspurningum og nokkrum 
viðbótarspurningum sem allar taka mið af rannsóknarspurningunni. Við gerð 
viðtalsramma var stuðst við fyrrnefnt líkan Árúnar K. Sigurðardóttur (2005) 
um þætti sem stuðla að bættri blóðsykursstjórnun. Áhersla var lögð á opnar 
spurningar sem í upphafi viðtala voru almenns eðlis en urðu sértækari eftir því 
sem á þau leið. Viðtölin stóðu yfir í 45-85 mínútur hvert. Tvö þeirra áttu sér 
stað í fundarherbergi Heilsugæslunnar Salahverfi, eitt í fundarherbergi 
Heimahjúkrunar Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs, og eitt á skrifstofu 
teymisstjóra Heimahjúkrunar á Akureyri. Við gagnagreiningu var stuðst við 
hugmyndafræði Graneheim og Lundman (2004) um eigindlega 
innihaldsgreiningu. Flokkun gagna fólst í aðleiðslu þar sem hún þróaðist út frá 
gögnunum sjálfum og leiddar voru líkur að niðurstöðum. Viðtölin voru 
hljóðrituð nákvæmlega og margsinnis lesin yfir. Athugasemdir voru skrifaðar 
á spássíu og smám saman fundnar merkingareiningar fyrir hvert viðtal fyrir 
sig. Í kjölfarið fór fram þétting textans og að lokum voru flokkuð saman 
hugtök, orð og setningar sem saman gátu myndað ákveðin þemu. Að lokum 
voru þemu hvers viðtals fyrir sig borin saman, sett fram þrjú meginþemu og 
lykilþema ásamt heildargreiningarlíkani. Tvö af þremur meginþemum 
innihalda undirflokka/undirþemu.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar var leitast við að skoða 
hugsanlega þætti sem gætu ógnað réttmæti og sannreyna niðurstöður jafnóðum 
m.a. með því að leggja til hliðar eigin túlkun á viðfangsefninu og spyrja 
gagnrýnna spurninga um eigin túlkun á frásögnum þátttakenda. Þess var gætt 
að fullt samræmi væri milli rannsóknarspurningarinnar og 
rannsóknaraðferðarinnar. Leitast var við að velja úrtak rannsóknarinnar eins 
vel og mögulegt var og að greina rannsóknargögn jafnóðum. Lincoln og Guba 
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skilgreindu fjórar ógnanir við réttmæti eða trúverðugleika sem reynt var að 
forðast af fremsta megni; að halda sig hafa heildarmynd en hafa hana ekki, 
valskekkja, að missa faglega fjarlægð gagnvart þátttakendum og að lokum 
ónóg gagnasöfnun eða ónóg gagnagreining (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Nokkuð erfitt reyndist að ná hópum saman ásamt aðstoðarmanni í 
rannsókninni og því dróst gagnaöflun nokkuð á langinn. Rannsakandi telur sig 
hafa yfirgripsmikla þekkingu á viðfangsefninu og hefur nokkra reynslu af 
eigindlegum viðtölum ásamt áralangri reynslu í öflun heilsufarsupplýsinga 
þrátt fyrir að hafa ekki fyrri reynslu af gagnasöfnum með rýnihópaviðtölum. Í 
undirbúningi fyrir viðtölin kynnti rannsakandi sér ítarlega hugmyndir Krueger 
og Casey (2015) um slík viðtöl, s.s. skipulag og undirbúning þeirra.  

Siðfræði 

Í rannsókninni var hugað að höfuðreglunum fjórum sem nokkurt sammæli ríkir 
um í siðfræði rannsókna á heilbrigðissviði en þær eru sjálfræðisreglan sem 
kveður á um virðingu gagnvart þátttakanda og sjálfræði hans, skaðleysisreglan 
sem kveður á um að umfram allt sé forðast að valda þátttakanda skaða, 
velgjörðarreglan sem kveður á um skyldu þess að láta sem best af sér leiða og 
til þess sé valin leið sem minnstu fórnar og að lokum réttlætisreglan sem 
kveður á um sanngjarna dreifingu byrða og gæða og að hver og einn fái það 
sem hann á skilið (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Óskað var eftir þátttakendum með aðstoð hjúkrunaryfirmanna á hverri 
stofnun fyrir sig, þar sem grunnþáttum rannsóknarinnar var lýst. Þátttakendur 
fengu sent kynningarbréf rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 1) með upplýsingum 
um tilgang hennar, hvernig gagna yrði aflað og hvernig staðið yrði að úrvinnslu 
gagna. Þátttakendum var greint frá því að þeir mættu hætta þátttöku á hvaða 
stigi rannsóknarinnar sem er. Í upphafi viðtalanna skrifuðu þátttakendurnir 
undir samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal 2). Viðtölin voru hljóðrituð 
nákvæmlega og upptökunum eytt um leið og úrvinnslu var lokið. Tryggt var 
að upplýsingar sem fram komu í viðtölunum væru ekki persónugreinanlegar 
og nöfn þátttakenda koma hvergi fram. Fjarlægð voru öll önnur nöfn sem og 
staðhættir. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er vitnað í hópana fjóra en ekki 
einstaka þátttakendur. 

Samkvæmt Vísindasiðanefnd þurfti ekki að sækja um leyfi fyrir 
rannsókninni þar sem hún var ekki unnin í nafni stofnunar og engin 
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persónugreinanleg gögn komu fram. Rannsóknin var tilkynnt til 
Persónuverndar skv. lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

kafla VI um tilkynningaskyldu, leyfisskyldu o.fl. (Lög um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Tilkynningin er nr. S8398/2017 
(sjá fylgiskjal 3).
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Niðurstöður 

Í kaflanum er farið yfir helstu rannsóknarniðurstöður, lykilþema, meginþemu 
og undirþemu ásamt heildar greiningarlíkani. Tilvitnanir í þátttakendur eru 
notaðar til að styðja við greiningar rannsakanda en til þess að gæta fyllsta 
trúnaðar við þátttakendur verður ekki vitnað í einstaka þátttakendur heldur 
eftirfarandi hópa: 

 
 Rýnihópur 1 – hjúkrunarfræðingar í sykursýkismóttöku 
 Rýnihópur 2 – hjúkrunarfræðingar í sykursýkismóttöku 
 Rýnihópur 3 – hjúkrunarfræðingar í heimahjúkun Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins  
  Rýnihópur 4 – hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun hjá  
   Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

Heildræn nálgun 

Niðurstöður rannsóknarinnar lýsa reynslu þátttakendanna, hjúkrunarfræðinga 
í heilsugæslu, af þeirri þjónustu sem þeir veita skjólstæðingum sínum með SS2. 
Lykilþema rannsóknarinnar, „heildræn nálgun“, lýsir vel viðhorfi 
þátttakendanna til þjónustunnar. Þrátt fyrir að mörgu leyti ólíka nálgun í 
þjónustu sykursýkismóttökuhópanna annarsvegar og heimahjúkrunarhópanna 
hinsvegar voru þeir sammála um mikilvægi þess að þjónustan sé heildræn, 
einstaklingsmiðuð og styðjandi með góðri eftirfylgd. Skjólstæðingarnir eru 
margir hverjir með fjölþættan vanda og töldu þátttakendur mikilvægt að mæta 
hverjum og einum þeirra þar sem þeir eru staddir því lítill árangur náist í 
þjónustu sem byggi á fræðslu fyrir þá sem ekki eru móttækilegir fyrir henni.  

Greiningu á niðurstöðum í lykilþema, heildræna nálgun, meginþemu og 
undirþemu má sjá í heildargreiningarlíkani. Þemun snúa að 
einstaklingsmiðaðri nálgun þjónustunnar, verklagi hjúkrunarfræðinga í 
þjónustunni ásamt samskiptum þeirra og viðhorfum til annarra fagaðila og 
stofnana og að lokum þeim þáttum sem snúa beint að skjólstæðingunum 
sjálfum, s.s. sjálfsumönnun, sjálfsumhyggju og sjálfsábyrgð. 
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Mynd 2: Heildargreiningarlíkan 

Einstaklingsmiðuð þjónusta 

Þátttakendurnir voru sammála um að þjónustan þurfi að vera 
einstaklingsmiðuð og heildræn. Oft sé þessi hópur með fjölþættan vanda og 
huga þurfi að líðan almennt, andlegri jafnt sem líkamlegri.  

 
„Mér finnst þetta vera rosalega einstaklingsmiðað. Maður verður að 
mæta manneskjunni þar sem hún er stödd. Það þýðir ekkert fyrir mig 
að vera með neina predikun um þetta og hitt nema manneskjan sé 
tilbúin. Fyrst verður maður bara svolítið að þreifa á henni hvað hún er 
tilbúin að gera.” (Hópur 1) 

„Lang áhrifaríkast í allri þessari meðferð er samtalið, það er samtalið 
við skjólstæðinginn og síðan eftirfylgdin hvort sem það er læknirinn 
eða hjúkrunarfræðingurinn, bara að við styðjum við skjólstæðinginn.” 
(Hópur 2) 

 
Sykursýkishóparnir tveir, hópar 1 og 2 lögðu mikla áherslu á að nota 
áhugahvetjandi samtalsmeðferð til að nálgast skjólstæðinga sína á þennan 
einstaklingsmiðaða hátt. Þeir höfðu langflestir setið námskeið í slíkri meðferð 
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á meðan allir þátttakendurnir í öðrum heimahjúkrunarhópnum, hóp 3 höfðu 
ekki enn setið slíkt námskeið þrátt fyrir óskir þeirra um það og hinn 
heimahjúkrunarhópurinn, hópur 4 hafði ekki heyrt talað um áhugahvetjandi 
samtalsmeðferð en hafði eftir rýnihópaviðtalið mikinn áhuga á að kynna sér 
hana nánar. Þátttakendur í hópum 1 og 2 myndu vilja sjá alla fagaðila innan 
heilsugæslunnar tileinka sér áhugahvetjandi samtalsmeðferð eftir að hafa setið 
slík námskeið, ekki aðeins hjúkrunarfræðingana og 
hreyfistjórana/sjúkraþjálfarana heldur læknana einnig. Með þeim hætti yrði 
stuðlað að því að auðvelda þverfaglega teymisvinnu með því að allir fagaðilar 
sinni málefnum hópsins á sambærilegan hátt og tali sama tungumálið.  

 
„Mér finnst mín aðal orka fara í áhugahvötina, það þarf að virkja 
sjálfsábyrgðina ... hvað er mikilvægast fyrir fólk? Hvað skiptir þig 
mestu máli því að þar er fólk tilbúið til þess að byrja ... við erum 
náttúrulega alltaf með fræðsluna ... við völtum yfir fólk ... þetta verður 
bara að suði í eyrum þeirra.” (Hópur 2) 
 
„Áhugahvetjandi samtal er gulls ígildi, við fáum aldrei of mikið af 
því”. (Hópur 1) 
 
„Mér finnst áhugahvötin vera algjört lykilatriði og að við tölum sama 
tungumál ... mér finnst betra að tala við hreyfistjórann en læknana, þeir 
þyrftu að fá þetta líka þannig að við töluðum þá öll á svipuðum 
nótum.” (Hópur 2) 

 
Þátttakendur í hópum 1 og 2 ræddu mikilvægi þess að vera ekki með boð og 
bönn gagnvart skjólstæðingunum því slík fræðsla skili litlum árangri. Þeir 
sögðu marga skjólstæðinga finna fyrir kvíða í tengslum við félagslegar athafnir 
s.s. matarboð og veislur þar sem þeim fyndist þeir þurfa að sniðganga veitingar 
og breyta fyrri venjum. 

 
„Maður hefur heyrt fólk segja að það sé ekkert gaman að fara í veislur 
lengur ... það sé alltaf að hugsa ég má ekki þetta og ekki hitt ... fólk 
upplifir það svolítið ... það er ekkert gaman að fara lengur.“ (Hópur 1) 

 
„Allt í einu er búið að banna einstaklingnum að borða allt sem er sætt 
og allt sem er gott ... hann horfir bara fram á bara hundleiðinlegt líf ... 
þess vegna skiptir áhugahvetjandi samtal svo miklu ... hversu 
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mikilvægt er þetta fyrir einstaklinginn ...fólkið á sjálft að setja sér 
markmið út frá því hvað þeim finnst vera sér mikilvægast.“ (Hópur 2) 
 
„Fólk kvíðir öllum þessum kaffiboðum sérstaklega ... hvað á að gera 
þar.“ (Hópur 1) 

 
Margir þátttakendanna lýstu mikilvægi þess að einfalda meðferðina og 
framkvæma breytingar í litlum skrefum en ekki ráðast á öll vandamálin í einu. 

  
„Það þarf að meta hvort skjólstæðingarnir séu tilbúnir til að gera 
breytingar, hvort þeir séu að meðtaka og hvort þeir myndu meðtaka 
flóknari hluti. Maður þarf þá kannski bara að taka þetta í mjög 
einföldum skrefum.” (Hópur 1) 
 
„Maður verður bara að velja svolítið barátturnar ... að reyna að finna 
út hvað er stærsta vandamálið og hvar er hægt að gera breytingar.“ 
(Hópur 2) 
 

Lögð var áhersla á samfellu í meðferð og gott meðferðarsamband. Miklu máli 
skipti að þekkja vel til einstaklingsins. Þátttakendum í hópum 1 og 2 fannst 
mikilvægt að vera vel undirbúinn fyrir viðtal til að geta tekið upp þráðinn þar 
sem frá var horfið og lögðu áherslu á góða skráningu og samfellu í þjónustunni. 
Ljóst var í umræðum hjúkrunarfræðinganna í heimahjúkrun að þeim fannst 
auðveldara að veita skjólstæðingum sínum umönnun ef þeir þekktu vel til 
þeirra, frekar en ef innlit þurfti að kvöldi eða nóttu til skjólstæðinga sem þeir 
þekktu minna til. Þá geti reynst erfiðara að setja málin í samhengi og ná fram 
heildrænni og einstaklingsbundinni nálgun. 

 
„Ég reyni alltaf að lesa yfir það sem ég er búin að skrifa í tvö til þrjú 
skipti áður, þannig að maður geti byrjað viðtalið þar sem það endaði 
síðast.” (Hópur 1) 
 
„Þegar þú ert búin að hitta fólk nokkrum sinnum þá ertu komin með 
svolítið samband og þá ertu miklu betur í stakk búin til að styðja fólk 
og einstaklingarnir opna sig frekar með sinn vanda.” (Hópur 2) 
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Stuðningur er mikilvægur ásamt góðu meðferðarsambandi og samfellu í 
þjónustu. Stuðningurinn er eins og annað í meðferðinni einstaklingsbundinn 
og fjölbreytilegur. 

„Flestir vita allavegana nokkurnveginn hvað þeir þurfa að gera en 
þurfa kannski aðstoð við það hvernig þeir eigi að útfæra það, hvernig 
á að framkvæma það ... þurfa til þess stuðning.” (Hópur 1) 

„Við höfum farið með einni hjá okkur til sykursýkissérfræðings af því 
að hún er kannski ekki að meðtaka allar upplýsingar og alla skammta 
og svoleiðis þannig að síðustu árin hefur hún aldrei farið ein til 
sérfræðings, við höfum alltaf farið með.” (Hópur 4) 

„Það skiptir líka rosalegu máli að fólk fái svolítið hrós fyrir litlu 
skrefin ... að finna hvað hefur gengið vel ... finna styrkleikana það 
skiptir miklu máli því einmitt þessi hópur er gjarn á að rífa sig niður.” 
(Hópur 2) 

Margir þátttakendanna minntust á tímaskort í tengslum við þjónustuna. 
Mikilvægt væri að hafa góðan tíma ef hægt ætti að vera að nálgast þjónustuna 
á heildrænan og samfelldan hátt.  

„Við erum oft að sjá svolítið brot af lífi fólks þegar við komum inn í 
15 mínútur og út aftur”. (Hópur 4) 

Skjólstæðingar 

Þátttakendur lýstu viðhorfum sínum til skjólstæðinga sinna varðandi 
sjálfsumönnun og sjálfsumhyggju eða eins og einn þáttakandinn kallaði hana, 
„velvild í eigin garð” eða að hugsa vel til sjálfs sín. Þeir ræddu einnig um 
mikilvægi þess að skjólstæðingarnir beri ábyrgð á eigin heilsu.  

Sjálfsumönnun 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvað þeim finnist felast í hugtakinu 
sjálfsumönnun komu fram ýmis svör s.s. góðar matar- og hreyfivenjur, 
fótaumhirða, reglubundin augnskoðun, eftirlit með blóðsykri, huga að streitu, 
góð meðferðarheldni ásamt ábyrgð á eigin lífi og eigin heilsu. Það að mæta 



24 
 

reglulega í eftirlit þótti einnig mikilvægur þáttur sjálfsumönnunar. Hópur 3 
taldi þó sjálfsumönnun, s.s. hreyfingu og góðar matarvenjur, skipta minna máli 
með hækkandi aldri.  

 
„Þetta er orðið það fullorðið fólk ... þetta skiptir það kannski ekkert 
endilega svo miklu máli ... en ef það er yngra skiptir það meira máli.” 
(Hópur 3) 
 

Hópur 4 var þessu ekki sammála en sagði að oft gæti reynst erfiðara að fá fólk 
til að bæta matarvenjur og auka hreyfingu með hækkandi aldri, m.a. vegna 
vanafestu, versnandi hreyfigetu og almenns heilsufarsástands.  

 
„Það er náttúrulega með þennan aldurshóp að það er erfitt að kenna 
gömlum hundi að sitja ... það er bara stundum að borða eins og það 
hefur verið vant að gera.” (Hópur 4) 
 

Þátttakendur í hópi 4 segjast gefa ráð varðandi æfingar heima fyrir komist fólk 
ekki út í göngu eða aðra þjálfun og eru duglegir að nýta sér sjúkraþjálfun fyrir 
sína skjólstæðinga, jafnvel í heimahúsum. 

Sjálfsumhyggja 

Skjólstæðingarnir hafa mismunandi væntingar til þjónustunnar og einn 
þátttakandinn lagði mikla áherslu á að kynna þjónustuna vel fyrir 
skjólstæðingum í byrjun, að hún sé heildræn og verið sé að styðja fólk varðandi 
ýmsa lífsstílstengda þætti, jafnt andlega sem og líkamlega. Með því væri hægt 
að auka líkur á að fólk nýti sér ekki aðeins mælingar og lífsstílsráðgjöf heldur 
fleiri þætti þjónustunnar. Það geti verið flókið að lifa með sjúkdóminn en miklu 
máli skipti að fólk sé jákvætt í sinn eigin garð. Fólk sé hinsvegar oft neikvætt 
og dómhart við sjálft sig, sjúkdómurinn sé flókinn og aðlögun að honum geti 
verið erfið. 

 
„Mér finnst skipta svo miklu máli að útskýra vel þjónustuna ... eflaust 
eru margir með það efst í huga að nú ætlum við að fara að banna allt 
mögulegt, umturna mataræðinu og setja fólk út að hlaupa ... þegar við 
útskýrum að við ætlum að nálgast þetta svona heildrænt, tala um 
mataræði, hreyfinguna, svefninn, andlega líðan, hvernig manni líður, 
hvernig maður hugsar til sjálfs sín og svona tekur þetta svona á þessum 
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nótum finnst mér bara ofboðslega margir fá tár í augun. Þetta er oft of 
þungt fólk sem er að berjast við eigin tilfinningar, rífur sig niður, 
sjálfsvirðingin engin og því er gríðarlega mikilvægt að tala um þetta”. 
(Hópur 2) 
 
„Það eru ansi margir, sérstaklega þetta yngra fólk, sem upplifir ansi 
mikið stress af því að þurfa að vera að huga að því sífellt hvernig það 
er að lifa og vera.” (Hópur 1) 
 

Hópar 1 og 2 voru sammála um að algengara væri að skjólstæðingar þeirra með 
SS2 upplifi fordóma gagnvart sjálfum sér heldur en að þeir finni fyrir 
fordómum frá samfélaginu.  

 
„Mér finnst fordómarnir gagnvart sjálfum sér vera sterkari heldur en 
að fólk tali um fordómana í umhverfinu. Það náttúrulega talar um 
kröfurnar sem dynja á okkur, hvernig þú átt að líta út og annað og þá 
byrjar fólk að rífa sig niður ... við vitum að við eigum að líta út eftir 
ákveðnu módeli og á sama tíma er veröldin full af girnilegum mat og 
freistingum ... fólki finnst því vera að mistakast.” (Hópur 2) 
 

Hópar 1 og 2 voru einnig sammála um mikilvægi þess að styðja við andlega 
líðan en þar megi gera betur og vandasamt geti verið að ræða þessi mál. Oft 
séu skjólstæðingarnir að burðast með gömul og ný vandamál, áföll, erfiðleika 
í samskiptum við fjölskyldu og vini og jafnvel erfiðleika í vinnu. Oft vanti þá 
stuðning og skilning til að takast á við tilfinningavanda.  

 
„Það getur verið rosalega erfitt að opna inn á svona ... það þarf að 
vanda sig.” (Hópur 1) 
 
„Mér finnst fólk oft vera eitt að berjast í sínu … það vanti svolítið 
skilninginn og stuðninginn”. (Hópur 2) 
 

Nokkrum þátttakendanna fannst andlega líðanin stundum geta yfirtekið aðra 
þætti meðferðarinnar. 

 
„Ég hef alveg lent í því að spyrja um andlega líðan og þá hefur viðtalið 
eiginlega bara endað í einhverju svona sálfræðiviðtali ...fólk hefur 



26 
 

kannski verið að koma endurtekið til að ræða bara um þessi mál.” 
(Hópur 1) 
 

Hópum 1, 2 og 3 fannst vanta aðgengi að sálfræðingum inni á 
heilsugæslustöðvum og hóp 3 fannst einnig vanta aðgengi að félagsráðgjöfum 
til að sinna þessum andlegu málum. Enn sem komið er sé á fáum 
heilsugæslustöðvum boðið upp á þjónustu sálfræðinga fyrir fullorðna en það 
standi vonandi til bóta. Hópur 4 skar sig úr hvað þetta varðar því þeirra 
skjólstæðingar hafa nokkuð góðan aðgang að sálfræðingi á þeirra 
heilsugæslustöð. Þátttakendur í hópum 1 og 2 töldu áföll og andlega vanlíðan 
geta m.a. verið orsök offitu sem síðar geti leitt til SS2. Oft geti þurft að vinna 
úr þeim vanda áður en tekist er á við lífsstílsbreytingar og góða 
blóðsykurstjórnun. 

 
„Ég held nefnilega að grunnurinn að offitu og þessum vandamálum sé 
oft andleg vanlíðan.” (Hópur 2) 
 
„Stundum er mikilvægara að byrja á sálinni heldur en þessu líkamlega 
... fólk kemst bara ekki í gang fyrr en það er búið að vinna úr þessum 
málum sínum.” (Hópur 1) 

Sjálfsábyrgð 

Hóparnir lögðu áherslu á það að vera styðjandi, hjálpa fólki að koma auga á 
styrkleika sína og setja sér markmið út frá því hvað skiptir þá sjálfa mestu máli 
í meðferðinni, en til þess þurfi gott meðferðarsamband skjólstæðings og 
hjúkrunarfræðings. Leggja þurfi áherslu á sjálfsábyrgð í meðferðinni, að 
skjólstæðingurinn beri ábyrgð á eigin lífi og heilsu með góðri sjálfsumönnun 
en til þess að efla sjálfsábyrgð sé best að nýta fyrrnefnda áhugahvöt. Hóparnir 
voru sammála um að meðferðarheldni skjólstæðinga þeirra sé mismikil og oft 
vanti skilning á alvarleika ástandsins. Samvinna geti verið sérstaklega erfið ef 
um geðfatlaða, fólk með þroskahömlun eða skerðingu af einhverjum toga sé 
að ræða. 

 
„Við erum líka með skerta einstaklinga sem eru ekkert 
meðferðarheldnir og þá er svolítið erfitt að berjast við að ná sykrinum 
góðum.” (Hópur 4) 
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„Þetta er eiginlega bara vonlaust stundum ... það er ljótt að segja það.” 
(Hópur 3) 

Hjúkrunarfræðingar 

Þátttakendur ræddu allir samvinnu við aðrar fagstéttir og stofnanir ásamt 
viðhorfum sínum til þjónustunnar og stoðþjónustu. Þátttakendum í hópum 1 
og 2 fannst þeir læra af því að ræða saman verklag sitt í rýnihópunum og bera 
það saman við verklag annarra. Umræður þeirra hópa leiddust gjarnan að 
verklagi þjónustunnar, ráðgjöf varðandi sjálfsumönnun s.s.hreyfingu og 
matarvenjur á meðan umræður hópa 3 og 4 snerust aðallega um insúlíngjafir 
og blóðsykursmælingar og samvinnu við aðrar fagstéttir og stofnanir en minna 
um verklag. Þeir sögðu ekkert verklag til staðar hjá þeim varðandi þennan 
skjólstæðingahóp og yfirhöfuð væri lítið um verklagsleiðbeiningar innan 
heimahjúkrunar.  

Samvinna við aðrar fagstéttir og stofnanir 

Hópar 1 og 2 sögðu samvinnu við heimilislækna í langflestum tilfellum góða, 
en enginn þeirra sagði þó hægt að skilgreina samvinnuna formlega sem 
þverfaglega teymisvinnu. Breytilegt er hversu læknarnir eru duglegir að nýta 
sér þjónustu hjúkrunarfræðinga, sumir mjög duglegir en aðrir ekki. 

 
„Við flesta er mjög góð samvinna þeir eru eiginlega svolítið þakklátir 
fyrir að það skuli vera einhver sem pikkar í fólkið ... en mér hefur líka 
verið hafnað. Það eru læknar á heilsugæslunni sem senda mér aldrei 
sjúklinga og það er bara þeirra mál eða þeirra tap sem tilheyra þeim.” 
(Hópur 1) 
 
„Mér finnst ganga misvel ... þeir eru misáhugasamir.” (Hópur 1) 
 
„Núna seinni árin þegar við erum aðeins búnar að sanna okkur þá eru 
fleiri tilvísanir ... við erum að fá þessa nýgreindu ... flestir læknarnir 
eru duglegir að vísa til okkar, það er alltaf að aukast.” (Hópur 1) 
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Einn þátttakandinn taldi miklu máli skipta að virða breytileg viðhorf og 
skoðanir annarra varðandi þjónustuna og mestu máli skipti að einhver fagaðili 
innan hverrar heilsugæslustöðvar haldi utan um mál einstaka skjólstæðinga. 

 
„Svo eru náttúrulega einn og einn læknir sem að vill bara hafa sína 
skjólstæðinga svona að mestu bara hjá sér en sendir einn og einn 
meðan aðrir senda alla með greiningu ... mér finnst þetta líka bara eiga 
að vera þannig ... bara að einhver sé að sinna fólkinu og ég held að öll 
samvinna verði miklu liprari og þægilegri ef við bara virðum það að 
við erum með mismunandi áherslur.” (Hópur 2) 
 

Heimahjúkrunarhóparnir tveir höfðu ekki sömu sögu að segja af samvinnu við 
heimilislækna. Í báðum tilfellum eru starfsstöðvar hópanna ekki í sama 
húsnæði og heilsugæslustöð viðkomandi bæjarfélags. Þátttakendur upplifðu 
sig einangraða, sögðu aðgengi að læknunum í flestum tilfellum erfitt og oftast 
auðveldara að hafa samband við sérfræðinga og göngudeildir sykursýki heldur 
en starfsfólk heilsugæslunnar. Þeim fannst það vera í þversögn við þá 
staðreynd að lagt sé upp með að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni. 

  
„Heilsugæslan er farin ansi langt frá okkur eftir að við fluttum í annað 
húsnæði ... við erum orðin svolítil eyja í úthafinu ... það er eins og þeir 
vilji bara helst ekkert vita af okkur ... þar af leiðandi þurfum við 
stundum og mikið að nota spítalann, senda fólk þangað.” (Hópur 3) 
 
„Það vantar heilsugæsluna sem við erum í rauninni undir ... það er eins 
og við séum önnur stofnun.” (Hópur 4) 
 
„Okkur vantar svolítið svona millistykkið á milli heilsugæslunnar og 
heimahjúkrunar ... einhvern tengilið.” (Hópur 3) 
 
„Það er allavegana ekkert sérstaklega hvetjandi eins og ég segi að bera 
sig eftir hlutunum.” (Hópur 4) 

 
Þátttakendur í hóp 4 voru ekki allir sammála um þetta og hluti hópsins sagði 
aðgengi að heimilislæknum breytilegt, samvinnan væri auðveldari við suma en 
aðra. 
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„Það er ekkert hægt að alhæfa þetta kannski yfir alla heimilislæknana á 
stöðinni ... þeir eru auðvitað líka jafn misjafnir og þeir eru margir.” 
(Hópur 4) 

 
Hópar 1 og 2 töldu mikilvægt að koma á þverfaglegri teymisvinnu til að auka 
samfellu í þjónustunni, nýta tíma hvers fagaðila vel og styrkja þjónustuna. 

 
„Ef að manneskjan er sérstaklega há eða að velta fyrir sér lyfjamálum 
þá þarf maður að pikka í lækninn ... mér finnst það svolítið vesen ... 
það væri fínt að hafa teymi þar sem maður talar við viðkomandi 
heimilislækni á einhverjum vissum tíma til að fara yfir málefni 
skjólstæðinganna.” (Hópur 1) 
 

Einungis einn þátttakandinn lýsti þverfaglegri teymisvinnu sem hún sagði 
mjög mikilvæga, en hann sagðist samt ekki viss um það hvort mæti skilgreina 
samvinnuna á þann hátt. 

  
„Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli ... fyrir mig að fá reglulega að 
heyra hvað læknarnir eru að spá og spekúlera í þessu ... auðvitað er ég 
að fá endalausar tilvísanir og annað en mér finnst líka gott að heyra að 
þetta er að skipta máli og þetta er að skila árangri ... og þetta er rosaleg 
vinna.” (Hópur 2) 
 

Hann greindi einnig frá sínu hlutverki í teymisvinnunni. 
 

„Mér finnst það vera mitt hlutverk að segja þeim hvað er svona að gerast 
í þessum sykursýkisheimi og hvernig við getum kannski þjónustað fólk 
betur.” (Hópur 2) 

 
Hóparnir voru almennt sáttir við samskipti og aðgengi að stoðþjónustu s.s. 
göngudeild sykursjúkra, sáramóttökur og sérfræðiþjónustu. Starfsfólk 
göngudeilda vilji vera ráðgefandi og sýni liðlegheit. Hópar 3 og 4 lýstu yfir 
meira trausti til innkirtlasérfræðinganna en heimilislæknanna til að stýra 
lyfjameðferð skjólstæðinganna og hóp 3 fannst margir heimilislæknar jafnvel 
ekki nægilega vel að sér varðandi nýjustu lyf og lyfjameðferðir. Þeim fannst 
aðgengi að sérfræðingunum einnig betra eins og áður hefur komið fram. 
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„Það er mjög gott samstarf við innkirtlasérfræðinginn ... hann hefur 
gefið okkur upp símanúmerið sitt ... ef að það er eitthvað megum við 
bara hringja í hann.” (Hópur 4) 
 
„Mér finnst ég vera minna í sambandi við heilsugæsluna varðandi 
insúlín ... ég treysti miklu meira göngudeildinni ... mér finnst þau hafa 
meira innsæi en heimilislæknir ... auðveldara aðgengi líka.” (Hópur 3) 
 
„Göngudeildarþjónustan er mjög öflug ... við eigum í góðum 
samskiptum við hana ... miklu auðveldara að hafa samband við þau 
heldur en heimilislæknana.” (Hópur 4) 

 
Þó sögðu hópar 3 og 4 að stundum vanti samskipti og samfellu í þjónustuna, 
sérstaklega eftir innlagnir á sjúkrahús og skammtímavistun á dvalarheimilum. 
Í þeim tilfellum sé stundum verið að breyta lyfjaskömmtum, t.d. varðandi 
insúlínmeðferð í umhverfi sem væri ólíkt því sem væri heima fyrir. 

  
„Fólk fer inn á spítala og fær allt öðruvísi fæði þar en heima hjá sér og 
insúlínskammtar eru hækkaðir í legunni af því að sykurinn er of hár ... 
svo kemur það heim og fer að borða aftur sína fæðu þar sem það er 
búið að vera að skera út sykur ... þá getur þurft að breyta skammtinum 
aftur því þá er það allt í einu farið að verða of lágt.” (Hópur 4) 
 

Flestir þátttakendanna í hópum 1 og 2 voru mjög ánægðir með samvinnu við 
hreyfistjóra heilsugæslu en nokkrum þáttakendanna fannst eftirfylgd þeirra 
ekki nægileg. 

  
„Ég veit að fólk hefur haldið þetta sæmilega út en svo hefur þetta bara 
dottið upp fyrir um leið og hætt er að fylgja því eftir.” (Hópur 1)  

Mat á færni og líðan 

Aðspurðir um leiðir til að meta færni, hreyfingu, matarvenjur og líðan sögðust 
margir þátttakendanna í hópum 1 og 2 styðjast við heilsuvenjublað sem er 
skimunarlisti unninn á vegum Þróunarstofu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins (sjá fylgiskjal 8). Þar er komið inn á matar- og 
hreyfivenjur ásamt því að kanna hversu sáttur einstaklingurinn er við sjálfan 
sig. Flestum fannst skimunarlistinn nýtast vel til að opna umræður, væri góður 
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umræðugrundvöllur til að kortleggja heilsuvenjur en örfáum fannst blaðið ekki 
nýtast sem skyldi. Hópar 3 og 4 könnuðust ekki við blaðið þrátt fyrir að hópur 
3 starfi innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og ætti því að geta haft 
aðgang að því, en hópur 4 sýndi því mikinn áhuga. Þátttakendum í hópum 1 og 
2 fannst ganga ágætlega að meta hreyfivenjur og eru ánægðir með að geta nýtt 
sér stuðning hreyfistjóra. 

 
„Sumir eru að ganga mikið í vinnunni, aðrir fara í göngutúra og þurfa 
kannski bara að auka aðeins hreyfinguna og svo eru aðrir sem þurfa 
stuðning frá hreyfistjóra til að finna bara réttu hreyfinguna fyrir sig og 
vera í þessu eftirliti og stuðningi”. (Hópur 1) 
 

Margir sögðust eingöngu nota innsæið til að meta færni til sjálfsumönnunar og 
líðan. 

 
„Þetta er bara svona almennt eftirlit sem við erum í hjá fólki og við 
erum kannski ekki hnitmiðað að spyrja ... við erum ekki með einhverja 
punkta sem við erum að spyrja fólk út í en við fylgjumst með líðan 
fólks og við getum sett inn fleiri vitjanir ef okkur finnst þörf á því.” 
(Hópur 4) 
 
„Maður finnur það bara strax þegar maður byrjar að tala við fólk hvort 
það sé móttækilegt.” (Hópur 1) 
 
„Stundum er erfitt að átta sig á færninni fyrst. Maður heldur kannski 
að fólkið sé allt annarsstaðar statt heldur en að maður gerir sér svo 
grein fyrir seinna þegar maður er búinn að kynnast því ... það tekur oft 
kannski svolítinn tíma ... það kemur bara eftir því sem maður kynnist 
fólkinu betur.” (Hópur 4) 
 

Eins og áður hefur komið fram töldu þátttakendur í hópum 1 og 2 að þeir mættu 
huga betur að andlegri líðan og sögðu hana sennilega ekki skipa nægilega háan 
sess í þjónustunni. Nokkrir þátttakenda í þeim hópum nýta eftir þörfum PAID 
streitukvarðann en flestir eru ekki að styðjast við hann. 

 
„Mér finnst PAID skimunarlistinn bara alveg frábær ... mér finnst hann 
sérstaklega góður fyrir karlana sem tala nú yfirleitt ekki um það 
hvernig þeim líður ... mér er mjög minnisstæður einn sem notaði öll 
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blótsyrði orðabókarinnar um hvað allt væri ömurlegt og nú mætti hann 
ekkert ... svo dró ég fram listann og svo bara sat þessi maður og grét 
... einhvernveginn var brynjan orðin svo rosalega sterk og þarna kom 
pínu glufa þegar hann þurfti aðeins að fara að horfa á hvernig honum 
leið.” (Hópur 2) 
 

Aðrir nota innsæið fyrst og fremst og finnst þeir geti greint vandann smám 
saman eftir því sem þeir kynnast skjólstæðingunum betur. 

 
„Ef andleg vanlíðan er eitthvað sérstaklega mikið vandamál þá finnst 
mér það oft líka koma í ljós í samtölunum, þá kemur það upp á 
yfirborðið.” (Hópur 1) 

 
Hópur 4 sagði hluta af heildrænni þjónustu að huga að andlegri líðan þó svo 
að það væri ekki gert markvisst í tengslum við ákveðið verklag. 

 
„Ég held að það sé allstaðar þar sem við förum sama hvar það er þá er 
maður alltaf með hugann við andlega líðan líka.” (Hópur 4) 

Lífsstílsráðgjöf 

Hópar 1 og 2 virtust leggja mesta áherslu á einstaklingsbundna lífsstílsráðgjöf 
í sinni þjónustu og umræðurnar snerust að miklu leyti um ráðleggingar 
varðandi matarvenjur og hreyfingu. 

  
„Það sem skiptir máli er ekki það sem þú gerir einu sinni í viku eða 
einu sinni í mánuði, heldur hvað þú gerir daglega.” (Hópur 2) 
 

Hópum 3 og 4 fannst hinsvegar að fræðslan ætti að mestu að fara fram við 
greiningu sjúkdómsins og fannst ráðgjöf varðandi matarvenjur og hreyfingu 
kannski ekki spila svo stóran þátt í sinni þjónustu.  
 

„Mér finnst að það mætti fræða skjólstæðingana betur sem eru 
nýgreindir af því að mér finnst fólk oft bara svolítið lost þegar það er 
nýlega greint og farið heim.” (Hópur 4) 
 
„Mér finnst við ekki vera að skipta okkur svo mikið af mataræðinu 
þannig lagað ... svo er fólk að fá heimsendan mat og þú getur ekkert 



33 
 

stjórnað því ... ég ætla ekki að segja neitt, þetta er hans heimili.” 
(Hópur 3) 
 
„Sjálfsagt eru margir sem eru búnir að vera með sykursýki lengi og 
hafa kannski ekki fengið neina fræðslu ... verið settir á þetta í 
innlögnum eða eitthvað slíkt ... en við erum svosem ekkert markvisst 
að fylgja því eftir nema þá svona tilfallandi ... ég held að við mættum 
aðeins bæta okkur með þetta.” (Hópur 4) 

 
Hópur 4 taldi þetta þó breytilegt eftir því hvar greiningin færi fram, því 
innkirtlasérfræðingarnir kæmu málum skjólstæðinganna yfirleitt í farveg en 
voru ekki eins vissir með þátt heimilislæknanna. 

 
„Ég ætla ekkert að alhæfa það ... margir heimilislæknar eru kannski 
ekkert að veita neitt einhverja brjálæðislega fræðslu eða vísa áfram í 
sykursýkismóttöku eða göngudeild.” (Hópur 4) 
 

Flestir þátttakendurnir voru sammála um að einfalt fræðsluefni vanti, það vanti 
til dæmis myndrænt fræðsluefni. Allir þátttakendurnir voru sammála um 
mikilvægi þess að hafa aðgang að næringarfræðingi, en ekki væri um slíka 
þjónustu að ræða á heilsugæslustöðvum í dag. 

Öryggi 

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort og hvernig þeir reyndu að 
tryggja öryggi fólks heima fyrir töldu hópar 1 og 2 mikilvægt að tryggja 
stuðningsnet fólks með því að hafa fjölskyldu og ættingja með í ráðum. 

 
„Ég spyr oft fólkið hvaða stuðningsnet það hafi ... reyni að fá fólk til 
að tala um þetta við ættingjana til að fá stuðning ... sumir eru svo einir 
að pukrast og enginn veit það kannski að manneskjan er sjúklingur”. 
(Hópur 1) 
 

Hópar 3 og 4 sögðust reyna að hafa aðstandendur með en þjónusta þeirra væri 
mun algengari hjá skjólstæðingum sem búa einir heldur en hjá þeim sem búa 
með maka sínum. Sumir þátttakendanna sögðust kenna fólki að mæla 
blóðsykur og lána þeim jafnvel blóðsykursmæla til að fylgjast með hvort þeir 
séu of lágir en öðrum fannst það mögulega geta valdið fólki kvíða. Þessir 
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þátttakendur töldu mikilvægt að fólk væri ekki að mæla blóðsykurinn ef það 
ætlaði sér ekkert að gera með niðurstöðurnar. Hópar 3 og 4 lýstu stærstum hluta 
vinnu sinnar sem eftirliti með insúlíngjöfum og blóðsykri. Skjólstæðingar 
þeirra þyrftu mikinn stuðning í upphafi insúlínmeðferðar. 

 
„Þegar fólk er að byrja á insúlínsprautum þá höfum við fylgst þétt með 
fólki ... erum með margar vitjanir til að byrja með á meðan fólk er að 
ná tökum á þessu ... að sprauta sig og mæla sig og þá bara sitjum við 
við hliðina á fólki meðan það er að þessu og styðjum það þannig ... svo 
getum við oft trappað út vitjanirnar þegar fólk er orðið öruggt með 
sig.” (Hópur 4) 
 

Heimahjúkrunarhópunum fannst oft erfitt að þurfa að fara frá fólki sem er lágt 
í blóðsykri heima fyrir. 

 
„Þú ert inni á heimili að mæla … manneskjan er lág og þú þarf að gefa 
insúlínið af því að þú er að fara út á kvöldvakt ... maður þar að fara inn 
í eldhús og liggur við rétta manneskjunni bananann ... því það hafa 
komið fyrir slys sem hafa endað illa.” (Hópur 3) 
 
„Mér finnst óþægilegt að dúndra einhverjum 60 einingum bara í lærið 
og svo bara farin ... og vona það besta.” (Hópur 3) 
 

 Hóparnir lýstu þó ýmsum úrræðum til að takast á við þessar aðstæður. 
  

„Stundum höfum við bara bjargað okkur með því að gefa fólki 
þrúgusykur, ávaxtasafa eða bara hvað maður finnur heima hjá þeim ... 
bíða kannski í hálftíma og mæla það aftur ... bæta inn auka vitjunum 
ef að þess þarf ... við biðjum oft kvöldvaktina um að fara til öryggis í 
auka vitjun seinna sama dag ... eins á kvöldin ef það er eitthvað að þá 
hefur næturvaktin kannski auga með einstaklingnum ef hann er 
óstabill.” (Hópur 4) 
 
„Stundum hringir maður aftur seinna um kvöldið og biður fólk um að 
mæla blóðsykurinn aftur.” (Hópur 3) 
 

Hóparnir voru sammála um að huga mætti betur að öryggi fólks á töflumeðferð 
í þeim tilfellum sem lyfin geti valdið sykurfalli. Oft séu skjólstæðingarnir ekki 
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meðvitaðir um hættu á sykurfalli þrátt fyrir að vera á lyfjum sem geti valdið 
því. 

 
„Ég held að við mættum aðeins bæta okkur með per os lyfjameðferð 
af því að maður einblínir svolítið á insúlínmeðferðirnar ... veistu ég 
held ég verði bara að viðurkenna að stundum veit ég ekki einu sinni að 
fólk er á þessu, þetta er bara í rúllu og ég veit ekkert alltaf af því ... við 
erum náttúrulega ekkert alltaf að koma nálægt lyfjunum ... í rauninni 
er fólk bara á sinni rúllu.” (Hópur 4) 
 
„Ég spyr fólk oft ef það er á þessum lyfjum þar sem að mikil hætta er 
á blóðsykursfalli hvort það geri sér grein fyrir því og það er oft sem 
fólk gerir það ekki ... það er nú alveg ótrúlegt sko.” (Hópur 1) 

Árangursmat 

Þátttakendur sögðu allir að ekki væri verið að fylgjast neitt sérstaklega með 
árangri þjónustunnar sem þeir veita. Hópur 4 taldi mögulegt að meta 
árangurinn með því að sjá að þjónustan skili sér í færri innlögnum og 
fylgikvillum vegna bættrar blóðsykurstjórnunar. 

  
„Ef við værum ekki hjá sumu af þessu fólki þá væru innlagnir mun 
algengari ... í sumum tilfellum væri bara þetta fólk ekki á lífi ... margir 
væri nú bara komnir í gröfina ef við værum ekki að fylgjast með þeim 
alltaf.“ (Hópur 4) 
 

Aðal markmið sykursýkismóttöku er að mati þátttakenda sem þar starfa að 
skjólstæðingarnir mæti og nýti sér þjónustuna. Með því að horfa á þátttöku í 
þjónustunni mætti í raun meta árangur hennar. Einnig væri hægt að skoða 
árangur með því að sjá hvort einstaklingsmarkmiðum hefur verið náð. 

 
„Ef að fólk hefur sett sér markmið og hefur náð markmiðinu þá er það 
náttúrulega árangur út af fyrir sig ... en ég vildi gjarnan hafa einhvern 
lista þar sem maður hreinlega fengi bara út hvar þú ert á 
árangursskalanum.“ (Hópur 2) 
 

Þátttakendur í hóp 4 töldu mikilvægt að leggja heilsuvenju skimunarlistann 
aftur fyrir síðar til að meta árangurinn. 
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„Það er svo mikilvægt að leggja skimunarlistann aftur fyrir seinna eftir 
ákveðinn tíma til að sjá hvort það hefur orðið jákvæð breyting.“ 
(Hópur 2) 
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Umfjöllun um niðurstöður  

Í kaflanum er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt 
samhengi. Einnig er fjallað um helstu takmarkanir rannsóknarinnar og 
notagildi hennar ásamt tillögum að framtíðarrannsóknum.  

Heildræn nálgun 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar, „heildræn nálgun“ lýsir sameiginlegu áliti 
þátttakenda á mikilvægi einstaklingsbundinnar þjónustu með góðri eftirfylgd 
þar sem hugað er að líkamlegri jafnt sem andlegri líðan þátttakendanna. Oft sé 
þessi skjólstæðingahópur með fjölþættan vanda sem huga þurfi að með 
heildrænum hætti. Niðurstaðan sýnir samhljóm með eldri rannsóknum, s.s. 
rannsókn Shaw o.fl. (2014) og rannsókn Jutterström o.fl. (2016) um jákvæð 
áhrif stuðnings sem veittur er í hjúkrunarstýrðum hjúkrunarmóttökum, m.a. 
varðandi lækkun blóðsykurs.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa innsýn í nálgun hjúkrunarfræðinga 
í heilsugæslu í þjónustu sinni við skjólstæðinga með SS2. Ljóst er að nálgun 
þátttakenda í sykursýkismóttökuhópunum annarsvegar og 
heimahjúkrunarhópunum hinsvegar er að mörgu leyti mjög ólík. Þrátt fyrir að 
þátttakendur í sykursýkismóttökuhópunum tveimur styðjist ekki allir við sömu 
verklagsleiðbeiningar hafa þeir sambærilega verkferla/leiðbeiningar þar sem 
hugað er að mörgum ólíkum þáttum sjálfsumönnunar og stuðst að miklu leyti 
við áhugahvetjandi samtalsmeðferð við að virkja skjólstæðingana til 
sjálfsábyrgðar og sjálfsumönnunar. Þátttakendur í heimahjúkrunarhópunum 
greindu hinsvegar frá því að þeirra nálgun fælist fyrst og fremst í 
blóðsykursmælingum og insúlíngjöfum en minna um lífsstílsráðgjöf og eflingu 
sjálfsumönnunar. Þátttakendum í hóp 3 fannst sjálfsumönnun skipta minna 
máli hjá eldra fólki en yngra, en þátttakendur í hóp 4 voru því ekki sammála. 
Töluverður munur var á hópunum tveimur varðandi starfsaldur í heimahjúkrun 
og starfsaldur í hjúkrun almennt. Hópur 3 hafði lengri starfsaldur í hjúkrun og 
þar með talið heimahjúkrun heldur en hópur 4 og má velta fyrir sér hvort það 
geti mögulega haft áhrif á afstöðu þeirra til mikilvægis sjálfsumönnunar á eftir 
árum. Skv. rannsókn Graue o.fl. (2009) hafa ýmsir þættir áhrif á getu 
hjúkrunarfræðinga til að veita eldri borgurum með SS2 góða þjónustu, s.s. 
skortur á upplýsingum og faglegum stuðningi ásamt ófullnægjandi faglegri 
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samheldni. Þátttakendur í hópum 3 og 4 sögðust eins og áður sagði ekki hafa 
neinar verklagsleiðbeiningar til að styðjast við í störfum sínum. 

Andleg líðan 

Þátttakendur voru allir sammála um að betur megi huga að andlegri líðan 
skjólstæðinga með SS2. Þeir sögðust langflestir frekar styðjast við eigið innsæi 
en matslista/kvarða við mat á andlegri líðan og stundum gæfist ekki nægilegur 
tími til að sinna skjólstæðingunum á þennan hátt. Einn þátttakandinn sagðist 
þó nýta PAID streitukvarðann með góðum árangri. Matskvarðar nýtast vel til 
að meta þarfir fólks fyrir ráðgjöf og stuðning, en með þeim er hægt að greina 
ómeðvitaðar þarfir skjólstæðinga, m.a. á hvaða sviðum skortur er á 
sjálfsumönnun og hvar þekkingu þeirra um SS2 er ábótavant (Árún K. 
Sigurðardóttir o.fl., 2009). Samkvæmt samanburðarrannsókn Sigurdardottir, 
Benediktsson og Jonsdottir (2009) með 53 þátttakendum þar sem bornir voru 
saman hópar sem annarsvegar fengu íhlutun byggða á valdeflingu og hinsvegar 
hefðbundna meðferð hefur PAID streitukvarðinn ásamt fleiri skimunarlistum 
sannað klínískt notagildi sitt og mælt er með því að hann sé notaður í þjónustu 
við skjólstæðinga með sykursýki. Meðhöndlun þunglyndis og kvíða er talin 
mikilvægur þáttur í meðferð SS2 (NICE, 2015). Rannsóknir sýna að slæm 
andleg líðan hefur fylgni við slæma blóðsykursstjórnun, m.a. 
þversniðsrannsókn Aikens o.fl. (2012), sem segja þó að fleiri langtíma 
rannsóknir vanti til að sýna fram á orsakasamband þarna á milli. Að sama skapi 
sýnir þversniðsrannsókn þeirra Árúnar K. Sigurðardóttur og Kjartans 
Ólafssonar (2012) mikilvægi þess að huga vel að einstaklingum sem sýna 
streitu og kvíða vegna SS2 því há niðurstöðugildi PAID streitukvarða tengist 
háu langtímasykurgildi. Rannsókn Shin o.fl. (2017) sýnir að einstaklingar með 
sykursýki eru líklegri til að upplifa sálræna vanlíðan heldur en aðrir og 
þátttakendur fengu minni þjónustu, m.a. vegna þess að þeir leituðu síður eftir 
þjónustunni og voru ólíklegri til að skynja þörfina fyrir hana. Hópur 2 taldi 
mikilvægt að útskýra heildrænan tilgang þjónustunnar í upphafi meðferðar en 
með þeim hætti væri hægt að auka væntingar skjólstæðinganna til 
þjónustunnar, m.a. varðandi stuðning við andlega líðan. Þetta samræmist 
niðurstöðum rannsóknar van Dijk-de Vrijes o.fl. (2016) þar sem þátttakendur 
voru vanir að leita til hjúkrunarfræðinga varðandi líkamlega þætti fremur en 
andlega en voru jákvæðir þeirri hugmynd að samþætta meðferð með tilliti til 
þessara þátta. Þetta samræmist einnig niðurstöðum rannsóknar Boyle o.fl. 
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(2016) sem sýnir mikilvægi þess að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé vel 
skilgreint í þverfaglegri teymisvinnu í þjónustu við skjólstæðinga með SS2 svo 
víkka megi út væntingar skjólstæðinga til þjónustunnar og auka megi árangur 
hennar. 

Þátttakendur í hópum 1 og 2 töldu meiri líkur á eigin fordómum 
einstaklinga með SS2 fremur en fordómum frá samfélaginu. Skoðun 
hjúkrunarfræðinganna stangast hinsvegar á við niðurstöður rannsóknar 
Browne o.fl. (2013) þar sem meirihluti þátttakendanna sem allir voru með SS2 
sögðust hafa upplifað fordóma frá samfélaginu í sinn garð vegna sjúkdómsins. 
Hluti þátttakendanna fann þó fyrir sjálfsásökun og í rannsókn Kato o.fl. (2016) 
kom fram að þátttakendur sem fundu fyrir innri fordómum höfðu minna 
sjálfsálit og slakari félagslega stöðu en hinir þátttakendurnir sem svo var talið 
geta haft áhrif á meðferðarheldni þeirra.  

Þátttakendurnir voru allir sammála um mikilvægi þess að auka aðgengi 
að sálfræðingum innan heilsugæslunnar fyrir þá sem þurfa meiri stuðning en 
hjúkrunarfræðingar telja sig geta veitt, en slík sálfræðiþjónusta væri á flestum 
heilsugæslustöðvum í boði fyrir börn en ekki fullorðna. 

Lífsstílsráðgjöf 

Helsta umræðuefni þátttakenda í sykursýkismóttökuhópunum tveimur var 
lífsstílsráðgjöf og hvernig best væri hægt að standa að henni. Allmargir þeirra 
sögðust nota fyrrnefnt heilsuvenjublað Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til 
að meta færni skjólstæðinga sinna til sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga. 
Þátttakendum í heimahjúkrunarhópunum, hópum 3 og 4 fannst það hafa minna 
vægi í sinni þjónustu og reiknuðu með því að skjólstæðingarnir fengju slíka 
fræðslu hjá sérfræðingum við greiningu sjúkdómsins. Þátttakendur í hópi 4 
voru þó frekar meðvitaðir um að huga að þessum þáttum heldur en 
þátttakendur í hóp 3 sem fannst þetta ekki mikilvægur þáttur þjónustunnar. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsókna geta ráðgjöf og markviss fræðsla dregið úr 
einkennum og afleiðingum sjúkdómsins (Ades, 2015; International Diabetes 
Federation, 2012; World Health Organization, 2016) og því ætti að vera 
mikilvægt að meta færni og líðan skjólstæðinga með SS2 með tilliti til 
sjálfsumönnunar og lífsstíls, sama á hvaða aldri þeir eru. Hvetja ætti til 
notkunar matslista/kvarða í því sambandi. 

Þátttakendur voru allir sammála um mikilvægi þess að hafa aðgang að 
næringarfræðingum innan heilsugæslunnar fyrir þá sem þurfa flóknar 
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leiðbeiningar og illa gengur að koma blóðsykri í jafnvægi. Slík þjónusta er ekki 
til staðar innan heilsugæslunnar eins og staðan er í dag. 

Þverfagleg teymisvinna og samvinna 

Allir þátttakendurnir ræddu mikilvægi þverfaglegrar teymisvinnu. Þó sagðist 
enginn þeirra geta skilgreint samvinnu sína við ólíkar fagstéttir í þjónustu við 
skjólstæðinga með SS2 sem þverfaglega teymisvinnu. Klínískar leiðbeiningar 
mæla með því að meðferð SS2 sé veitt í þverfaglegu teymi (NICE, 2015). Sýnt 
hefur verið fram á hag af slíkri þjónustu varðandi lækkun langtímablóðsykurs, 
m.a. í rannsókn Barceló o.fl. (2010) og rannsókn Janson o.fl. (2009). Hluti 
þátttakenda nefndi tímaskort sem hindrun í þessu sambandi. Rannsókn Chen 
o.fl. (2009) sýndi jákvæð tengsl tímalengdar viðtala við almenn gæði 
þjónustunnar. Því mætti hugleiða að auka tímalengd vitjana og viðtala til að 
stuðla að bættri þjónustu og eflingu þverfaglegrar teymisvinnu. Þátttakendur í 
heimahjúkrunarhópum greindu frá skorti á samvinnu við aðra fagaðila innan 
heilsugæslunnar, þrátt fyrir að vinnan fari fram undir formerkjum sömu 
heilbrigðisstofnunar. Athygli vekur að fjarlægð við heimilislækna virðist hafa 
neikvæð áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinganna af gæðum veittrar þjónustu. 
Skv. niðurstöðum rannsóknar Andersson o.fl. (2017) skiptir mestu máli fyrir 
hjúkrunarfræðinga í heimaþjónustu að þeim finnist þeir hafa stjórn á 
aðstæðum, að þeir finni til öryggis í starfi og að stuðlað sé að starfsþróun þeirra. 
Þátttakendur í þessum hópum greindu frá því að þeir finni oft til óöryggis í 
starfi vegna hættu á blóðsykursföllum hjá þeim skjólstæðingum sem eru á 
insúlínmeðferð og með blóðsykur í ójafnvægi. Þverfagleg teymisvinna gæti 
mögulega dregið úr þessu óöryggi og styrkt hjúkrunarfræðingana í vinnu sinni.  

Áhugahvetjandi samtalsmeðferð og 
meðferðarsamband 

Þátttakendur í hópum 1 og 2 töldu mikilvægt að mæta hverjum og einum 
skjólstæðingi þar sem hann er staddur. Mikilvægi þess að nálgun þjónustunnar 
sé við hæfi hvers og eins skjólstæðings með SS2 og snúist ekki um boð og 
bönn sýnir samhljóm með rannsóknum sem sýna mikilvægi valdeflingar, s.s. 
rannsókn Cortez o.fl.(2017) og áhugahvetjandi samtalsmeðferðar, s.s. 
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rannsókn Dellasega o.fl. (2012). Rannsókn Linmans o.fl. (2015) sýnir einnig 
fram á mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk mæti hverjum og einum 
skjólstæðingi þar sem hann er staddur. Samkvæmt Lindström og Erikson 
(2006) er eitt af mikilvægustu verkefnum allra þeirra sem koma að fræðslu, 
eftirliti og meðferð fólks með SS2 að virkja skjólstæðinginn til þátttöku í eigin 
meðferð. Til að nálgun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu við skjólstæðinga sína 
með SS2 beri árangur er mikilvægt, miðað við fyrrgreindar rannsóknir, að 
hjúkrunarfræðingar sem sinna henni tileinki sér og fái þjálfun í áhugahvetjandi 
samtalsmeðferð sem byggir á því að aðstoða fólk við að finna eigin bjargráð 
og setja sér markmið í samvinnu við meðferðaraðila. Flestir þátttakendanna í 
hópum 1 og 2 höfðu setið námskeið í slíkri meðferð en þátttakendur í hópum 
3 og 4 ekki, þrátt fyrir að þátttakendur í hóp 3 hafi óskað eftir því. 
Þátttakendum sem höfðu reynslu af því að veita slíka meðferð töldu mikilvægt 
að allar þær fagstéttir sem koma að þjónustu við skjólstæðinga með SS2 og 
heilsueflingu almennt tileinki sér áhugahvetjandi samtalsmeðferð. 
Þátttakendur lögðu áherslu á gott meðferðarsamband hjúkrunarfræðinga og 
skjólstæðinga, að mikilvægt væri að vera vel að sér í þeirra málum til að geta 
sinnt þeim á samfelldan og einstaklingsbundinn hátt og bæta með því 
sjálfsumönnun þeirra. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Johannson 
o.fl. (2016) sem sýna mikilvægi góðs meðferðarsambands.  

Árangursmat 

Þátttakendur greindu frá því að ekkert árangursmat fari fram á þjónustu þeirra. 
Heimahjúkrun sagði árangurinn felast í færri innlögnum á sjúkrastofnanir en 
ekki væri búið að gera neina formlega úttekt á því. Sykursýkismóttökuhóparnir 
sögðu aðal markmið sitt að fólk þiggi þjónustuna og mæti í eftirlit en ekkert 
væri búið að kanna árangur meðferðarinnar að öðru leyti. Einnig væri hægt að 
meta árangurinn út frá niðurstöðum helstu mælinga s.s. langtímablóðsykurs og 
blóðþrýstings. Vissulega er hægt að mæla árangurinn með því að fylgjast með 
mælingum, tíðni fylgikvilla SS2 og innlögnum á sjúkrastofnanir, en ef árangur 
þjónustu hefur ekki verið mældur er erfitt að segja til um gæði hennar. Skv. 
klínískum leiðbeiningum NICE (2015) er mælt með árlegu eftirliti hjá 
skjólstæðingum með SS2 og árangursmati í kjölfarið sem byggi á 
gagnasöfnuninni.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Út frá kenningu Lincoln og Guba um fjórar ógnanir við réttmæti og 
trúverðugleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) eru 
takmarkanir rannsóknarinnar þær að fyllri mynd af fyrirbærinu vantar vegna 
smæðar úrtaksins. Ekki liggja fyrir tölur um fjölda hjúkrunarfræðinga sem 
sinna skjólstæðingum með SS2 í sykursýkismóttökum en ljóst er að hlutfall 
þeirra í rannsókninni er mun hærra en hlutfall þátttakenda úr heimahjúkrun, 
þar sem margfalt fleiri hjúkrunarfræðingar sinna heimahjúkrun heldur en 
þjónustu í sykursýkismóttökum. Möguleiki er á að faglega fjarlægð skorti þar 
sem rannsakandi starfar í sykursýkismóttöku á heilsugæslu og er því tengdur 
viðfangsefninu. Hann vann þó markvisst að því að leggja til hliðar eigin túlkun 
á rannsóknarefninu og varaðist sérstaklega að spyrja leiðandi spurninga og 
gætti þess að sýna hlutlaus viðbrögð við frásögn þátttakenda. Að lokum er 
möguleiki á ónógri gagnasöfnun og greiningu þar sem rannsakandi hefur ekki 
mikla reynslu af rannsóknarviðtölum og greiningu eigindlegra gagna þrátt fyrir 
áralanga reynslu af öflun heildrænna heilsufarsupplýsinga, en rannsakandi var 
í fyrsta sinn að afla gagna með viðtölum í rýnihópum. Það eykur þó styrk 
rannsóknarinnar að leiðbeinandi rannsakanda, sem er reyndur 
hjúkrunarfræðingur og rannsakandi, las öll viðtölin og tók þátt í greiningu 
gagna.  

Notagildi 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru samhljóma við erlendar rannsóknir en ekki er 
vitað til þess að sambærileg rannsókn hafi verið unnin hér á landi. 
Niðurstöðurnar ættu að nýtast hjúkrunarfræðingum sem starfa í heimahjúkrun 
og sykursýkismóttökum um land allt en ekki síður yfirmönnum og 
stjórnendum heilbrigðisstofnana við skipulag þjónustunnar. Þrátt fyrir að ekki 
sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum er hægt að álykta um ákveðna þætti 
þjónustunnar sem betur mættu fara. 
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Ályktanir og lokaorð 

Í kaflanum er farið yfir helstu ályktanir rannsakanda út frá niðurstöðum 
rannsóknarinnar, hugmyndir að framtíðarrannsóknum ásamt lokaorðum. 

Helstu ályktanir 

Telja má út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að þrátt fyrir að þjónusta 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu innan heimahjúkrunar og í 
sykursýkismóttökum sé víða góð megi gera betur. Ljóst er að nálgun 
þátttakenda í sykursýkismóttökuhópunum annarsvegar og 
heimahjúkrunarhópunum hinsvegar er að mörgu leyti mjög ólík. 
Verklagsleiðbeiningar vantar og bæta þarf samvinnu heimahjúkrunar við aðrar 
fagstéttir heilsugæslunnar. Þátttakendur í heimahjúkrunarhópunum töldu sig 
nokkuð einangraða þrátt fyrir að vinna innan heilsugæslunnar og segjast leita 
frekar í sérhæfðari þjónustu s.s. til göngudeilda og innkirtlasérfræðinga. Það 
orkar tvímælis þegar stefnan innan heilbrigðiskerfisins er að heilsugæsla sé 
fyrsti viðkomustaður skjólstæðinga með heilsufarsvanda. Tryggja þarf að 
hjúkrunarfræðingum gefist nægur tími til að sinna þjónustunni með heildrænni 
nálgun og huga þannig að andlegri jafnt sem líkamlegri líðan skjólstæðinga 
sinna. Þátttakendur voru allir sammála um að huga megi betur að stuðningi við 
andlega líðan en mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar nýti sér í auknum mæli 
matstæki/kvarða til að meta færni og líðan skjólstæðinga og stuðla með þeim 
hætti að markvissari þjónustu. Þátttakendur voru sammála um að æskilegt sé 
að hafa aukinn aðgang að sálfræðingum innan heilsugæslunnar. Einnig töldu 
þeir mikilvægt að hafa aðgengi að næringarfræðingum en slík þjónusta er í 
flestum tilfellum ekki í boði innan heilsugæslunnar í dag. Þátttakendur í 
sykursýkismóttökuhópunum töldu þörf á þverfaglegri teymisvinnu en þrátt 
fyrir góða samvinnu við heimilislækna í langflestum tilfellum mætti hún vera 
í fastari skorðum. Álykta má að leggja þurfi áherslu á árangursmat þjónustu 
við skjólstæðinga með SS2 til að meta hvort nálgun hjúkrunarfræðinga í 
þjónustu við skjólstæðinga með SS2 skili árangri. Það væri m.a. hægt að gera 
með því að nota matstæki/skimunarlista í auknum mæli í nálgun 
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hjúkurnarfræðinga við skjólstæðinga sína með SS2. Að lokum má álykta að 
huga þurfi að þjónustu heimahjúkrunar með annarri og heildrænni nálgun en 
gert er í dag.  

Framtíðarrannsóknir 

Áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn á hefðbundinni meðferð SS2 í 
heilsugæslu sem að mestu hefur verið á vegum heimilislækna annars vegar og 
hjúkrunarstýrðri sykursýkismóttöku hins vegar til að bera saman árangur 
meðferðanna. Út frá niðurstöðum slíkrar rannsóknar væri hægt að efla enn 
frekar þjónustu við einstaklinga með SS2. Einnig væri áhugavert að kanna 
upplifun skjólstæðinganna sjálfra af þjónustu hjúkrunarfræðinga og annarra 
fagstétta innan heimahjúkrunar og í sykursýkismóttökum. Að lokum væri 
áhugavert að kanna líðan og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun.  

Lokaorð 

Fjöldi einstaklinga með SS2 mun aukast enn frekar í framtíðinni, m.a. vegna 
hækkandi meðalaldurs. Efling þjónustu við þennan hóp skjólstæðinga mun því 
verða æ mikilvægara viðfangsefni heilbrigðisstarfsfólks á komandi árum. Þar 
spila hjúkrunarfræðingar stórt og viðamikið hlutverk sem mikilvægt er efla og 
hlúa vel að. Til að tryggja árangur þjónustu hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu 
við skjólstæðinga með SS2 þarf hlutverk hjúkrunarfræðinga að vera vel 
skilgreint og æskilegt að styðjast við verklagsleiðbeiningar, matskvarða og 
árangursmat í auknum mæli. Öflug heildræn nálgun hjúkrunarfræðinga í slíkri 
þjónustu skiptir gríðarmiklu máli, ekki aðeins fyrir einstaklinginn sjálfan, 
heldur ekki síður samfélagið í heild. Með heildrænni nálgun er hægt að 
fyrirbyggja sjúkdóminn, hægja á framþróun hans og koma þannig í veg fyrir 
alvarlega fylgikvilla. Heildræn nálgun myndi því að öllum líkindum bæta líðan 
fólks með SS2. Æskilegt er að fagstéttir innan heilsugæslu tileinki sér 
áhugahvetjandi samtalstækni til að efla þjónustu við skjólstæðinga sína sem 
þurfa á lífsstílsbreytingum að halda. Ljóst er að efla þarf samvinnu 
heimahjúkrunar við aðrar fagstéttir innan heilsugæslu og leggja þarf aukna 
áherslu á verklagsleiðbeiningar fyrir störf þeirra. Heilsugæsla ætti að vera 
fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu og þverfagleg teymisvinna myndi án 
efa bæta alla þjónustu fagaðila innan hennar.
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf 
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Fylgiskjal 2: Samþykkisyfirlýsing 

 
Hvernig mæta hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu skjólstæðingum sínum 
með sykursýki af gerð tvö með tilliti til hæfni þeirra til sjálfsumönnunar 
og lífsstílsbreytinga? 
 
Ábyrgðarmaður: Árún K. Sigurðardóttir prófessor við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri 
Sími: 4608464 
Netfang: arun@unak.is  
 
Rannsakandi: Þorgerður Einarsdóttir heilsugæsluhjúkrunarfræðingur 
Heilsugæslunni Salahverfi og meistaranemi við Háskólann á Akureyri  
Sími:864-9779 
Netfang: ha150500@unak.is og thorgerdure@salus.is  
 
Hér með samþykki ég að taka þátt í ofangreindri rannsókn sem er hluti af 
meistararitgerð Þorgerðar Einarsdóttur heilsugæsluhjúkrunarfræðings og 
meistaranema.  
Ég hef fengið skriflegar og munnlegar upplýsingar um rannsóknina í 
meðfylgjandi kynningarbréfi sem er undirritað af ábyrgðarmanni 
rannsóknarinnar og rannsakanda. Ég er meðvituð um að mér er frjálst að 
hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er, án skýringa eða 
eftirmála.  
 
_______________________________________ 
Dagsetning  
 
_______________________________________  
Nafn eða merki þátttakanda  
 
Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 
upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar  
 
_________________________________________  
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir
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Fylgiskjal 3: Tilkynning til persónuverndar
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Fylgiskjal 4: Samþykki framkvæmdastjóra 
hjúkrunar Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins 

 
 
 

Sæl Þorgerður 
Frábært að þú sért komin þetta langt í meistaranáminu. 
  
Ég veiti þér hér með leyfi til að nálgast umrædda hjúkrunarfræðinga til að 

óska eftir þátttöku þeirra 
í viðtali sem fer fram í rýnihópum. 
  
Gangi þér vel 
  
Mbk, 
  
Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík 
Sími 5851300 
Netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is 
www.heilsugaeslan.is 
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Fylgiskjal 5: Samþykki hjúkrunarforstjóra 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 

 
 
 

Sæl Þorgerður, leyfi er samþykkt.  
  
Bið þig að vera í sambandi við yfirhjúkrunarfræðinga svæða um það hvaða 

hjúkrunarfræðingar myndu taka þátt. Set þá hér í cc 
  
  

Guðný Friðriksdóttir 

Framkvæmdastjóri hjúkrunar 

Chief Nursing Executive 

Health Care Institution of North Iceland 
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Fylgiskjal 6: Samþykki 
yfirhjúkrunarfræðings Heilsugæslunnar 
Salahverfi 
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Fylgiskjal 7: Viðtalsrammi 

 

 

(3 lykilspurningar) 

Hverjar eru helstu áherslur ykkar í meðferð skjólstæðinga með sykursýki af 
gerð tvö? 

Hvernig metið þið færni skjólstæðinga ykkar með tilliti til færni þeirra til 
sjálfsumönnunar og lífsstílsbreytinga? 

Hvað finnst ykkur felast í hugtakinu sjálfsumönnun? 

 

(Aðrar spurningar) 

Hvernig hugið þið að líkamlegri líðan skjólstæðinga ykkar? 

Hvernig hugið þið að andlegri líðan skjólstæðinga ykkar? 

Hvernig hugið þið að öryggi skjólstæðinga ykkar? 

Hvernig hugið þið að lyfjagjöfum/lyfjainntekt skjólstæðinga ykkar? 

Hvernig gengur ykkur að meta hreyfingu skjólstæðinga ykkar? 

Hvernig gengur ykkur að meta matarvenjur skjólstæðinga ykkar? 

Notið þið áhugahvetjandi samtalsmeðferð, og ef svo er, hafið þið sótt 
námskeið í áhugahvetjandi samtalsmeðferð? 

Metið þið á einhvern hátt árangur þjónustunnar og ef svo er, hvernig? 

Getið þið lýst fyrir mér samstarfi ykkar við aðra fagaðila innan 
heilsugæslunnar? Hvernig finnst ykkur það ganga? Teljið þið að um 
þverfaglega teymisvinnu sé að ræða?
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Fylgiskjal 8: Heilsuvenjublað - skimunarlisti 

 


