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Útdráttur 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka reynslu og skilning sjúklinga á 

þátttöku í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri.  

Rannsóknarspurningar: 

1) Hvaða skilning leggja sjúklingar í hugtakið þátttaka í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

2) Hver er reynsla sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar? 

3) Hvaða þættir styrkja og hamla þátttöku sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

Aðferð: Notast var við aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Tvö viðtöl voru tekin við 

sjö einstaklinga. Þau vélrituð og greind í þemu samkvæmt aðferðafræði Vancouver-skólans.  

Niðurstöður: Við greiningu gagna kom í ljós að reynslu sjúklinga af þátttöku í undirbúningi 

og eftirmeðferð skurðaðgerðar megi skipta í fjóra þætti (þemu): Að fá og skilja upplýsingar, 

sem var aðalþemað og grundvöllur fyrir hin þemun sem voru ákvörðunartaka, undirbúningur 

og að fylgja fyrirmælum. Einnig greindust styrkjandi og hamlandi þættir er höfðu áhrif á 

þátttöku sjúklinga. Styrkjandi þættir voru: Upplýsingar, tengsl og fyrri reynsla. Hamlandi 

þættir reyndust vera: Slæmt líkamsástand og skortur á upplýsingum. Það bar þó á því að 

nokkrum meðrannsakendum þætti umrætt fyrirbæri þ.e. þátttaka sjúklinga óljóst og höfðu 

ekki velt því fyrir sér.    

Ályktanir: Upplýsingar eru afar mikilvægar fyrir þátttöku sjúklinga samkvæmt okkar 

niðurstöðum og samræmist það niðurstöðum fjölda erlendra rannsókna. Niðurstöður okkar 

voru þó frábrugðnar öðrum rannsóknum að því leyti hve sterkt það að fylgja fyrirmælum og 

undirbúningur var tengt reynslu meðrannsakenda á þátttöku. 

Lykilhugtök: Þátttaka sjúklinga, skurðaðgerð, undirbúningur, eftirmeðferð, fræðsla, 

fyrirmæli, ákvörðunartaka, undirbúningur, upplýsingar.  
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to explore patients’ understanding and 

experience participation in their preoperative preparation and postoperative care at the 

Hospital in Akureyri.   

Research questions:  

1) How do patients perceive the phenomenon participation in preoperative preparation 

and postoperative care? 

2) How do patients experience their participation in preoperative preparation and 

postoperative care? 

3) Which factors enable and hinder patient participation in preoperative preparation and 

postoperative care? 

Methodology: The Vancouver-school methodology was applied in this phenomenological 

research. Two semi-structured interviews with seven co-researchers were conducted which 

were subsequently analysed into themes and key themes identified. 

Results: In analyzing the interviews, four themes emerged that expressed the patients’ 

experience of participation in preoperative preparation and postoperative care: To receive and 

comprehend information, which was the core-theme and the basis for the other themes, 

decision making, compliance with orders and preparation. Enabling factors and hindrances to 

participation were also found. Enabling factors were: Information, professional-patient 

relationship and past experience. Hindering factors were: Poor physical condition and 

insufficient information. The study revealed that the some of the interviewees had not given 

the phenomenon much thought, thus it was unclear to them.      

Conclusion: Information is very important for patient participation according to our findings 

and those of others. However our findings differed from others in how strongly compliance 

with orders and preparation were linked to participants’ experience of participating in their 

own treatment.  Key concepts: Patient participation, operation, surgery, preoperative, 

postoperative, information, compliancy, decision making, preparation. 
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Þakkarorð 

Við viljum þakka meðrannsakendum rannsóknarinnar sem gerðu okkur kleift að gera 

þessa rannsókn með því að deila reynslu sinni á þátttöku. Við viljum þakka  leiðbeinanda 

okkar, Kristínu Þórarinsdóttur hjúkrunarfræðingi og lektor við Háskólann á Akureyri, fyrir 

góðan stuðning og faglega aðstoð við gerð þessa verkefnis. Auk þess viljum við þakka þeim 

sem aðstoðuðu okkur við prófarkalestur. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir  

þolinmæði og stuðning. 
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Kafli 1 

Inngangur 

 

Rannsókn þessi er unnin vorið 2009 og er lokaverkefni nemenda til B.Sc. prófs í 

hjúkrunarfræði. Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunnsupplýsingar, tilgang 

rannsóknarinnar og gildi hennar fyrir hjúkrun. Rannsóknarspurningar verða settar fram, 

meginhugtök skilgreind og fjallað verður um aðferðafræði rannsóknarinnar. Einnig er 

gildismati rannsakenda lýst og gerð grein fyrir uppbyggingu skýrslunnar.  

 

1.1 Bakgrunnsupplýsingar  

Samkvæmt 21. grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 ber sjúklingi að vera eftir 

atvikum virkur þátttakandi í eigin meðferð sem hann hefur samþykkt.    

Virk þátttaka sjúklinga í eigin meðferð er talin stuðla að auknum bata, betri árangri 

meðferðar og aukinni ánægju sjúklinga með heilbrigðisþjónustuna.Vitneskja um hvaða 

skilning sjúklingar leggja í slíka þátttöku er mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinga þar sem hún 

auðveldar þeim að mæta væntingum sjúklinga og þar með að auka gæði hjúkrunar. Óánægja 

sjúklinga með þátttöku í eigin meðferð heldur áfram að vera vandamál enn um sinn þrátt fyrir 

þennan rétt en þó er ljóst að aukin áhersla hefur verið lögð á rétt sjúklinga til að taka þátt í 

eigin meðferð í mörgum vestrænum ríkjum undanfarna áratugi (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona og Plos, 2007).  

Í rannsókn þessari er meðal annars tekið mið af rannsóknum Larsson og félaga (2007), 

Eldh og félaga (2006), Entwistle, Prior, Skea og Francis (2008) og Bastiaens, Royen, Pavlic, 

Raposo og Baker (2007). Í þessum rannsóknum er reynsla sjúklinga af þátttöku í eigin 

meðferð könnuð með eigindlegum aðferðum.  

.  
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Samkvæmt  Eldh, Ekman og Ehnfors (2006) aukast líkur á að sjúklingar taki þátt í 

eigin meðferð þegar upplýsingar sem þeim eru veittar eru byggðar á einstaklingsbundnum 

þörfum og vel útskýrðar.  

Í rannsókn Avis frá 1994 kemur fram að sjúklingar álíta að skurðaðgerð og 

eftirmeðferð séu fyrst og fremst viðfangsefni lækna og væntingar sjúklinganna til þátttöku eru 

ekki miklar. Hins vegar leiddi nýlegri rannsókn í ljós að 71-75% sjúklinga kusu að vera 

þátttakendur í eigin meðferð fyrir og eftir skurðaðgerð (Ramfelt, Lützen og Nordström, 2005). 

 Engin sambærileg rannsókn um þátttöku sjúklinga hefur verið gerð á Íslandi  þrátt 

fyrir að lögum samkvæmt beri sjúklingum að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð eins og 

áður hefur komið fram. Athyglisvert verður því að kanna óskir og skilning íslenskra 

aðgerðasjúklinga á þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar.  

 

1.2 Tilgangur rannsóknar  

Með þessari rannsókn er ætlunin að kanna reynslu sjúklinga af þátttöku í undirbúningi 

og eftirmeðferð skurðaðgerðar á Sjúkrahúsi Akureyrar (FSA). Í fyrri hluta rannsóknarinnar 

munu neðangreindir fjórir nemendur í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri (HA) taka 

tvö viðtöl við sjö sjúklinga/meðrannsakendur á tímabilinu mars 2009 til apríl 2009. Nemendur 

vinna rannsóknina sem lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði undir leiðsögn Kristínar 

Þórarinsdóttur hjúkrunarfræðings og lektors við HA.  

Í síðari hluta rannsóknarinnar mun Kristín Þórarinsdóttir taka viðtöl við aðra 16-20 

sjúklinga úr ofangreindum sjúklingahóp á tímabilinu apríl 2009 til desember 2009.  

Tekin verða eigindleg viðtöl og verður úrvinnsla gagna samkvæmt Vancouver-

skólanum í fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). Vísindalegur ávinningur er aukinn 

skilningur á þýðingu þess fyrir sjúklinga að taka þátt eða ekki taka þátt í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerðar.  
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1.3 Rannsóknarspurningar  

Meginrannsóknarspurningarnar sem gengið er út frá eru:  

1. Hvaða skilning leggja sjúklingar í hugtakið þátttaka í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

2. Hver er reynsla sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar? 

3. Hvaða þættir styrkja og hamla þátttöku sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

 

1.4 Skilgreining meginhugtaka  

Fyrirbærafræði: Margleit heimspekistefna en uppruni hennar er oft rakinn til Edmund 

Husserl. Hún beinist gegn þeirri tilhneigingu manna að taka við skýringum náttúruvísindanna 

á veruleikanum gagnrýnislaust en beinir þess í stað sjónum að reynsluheimi fólks á vissum 

fyrirbærum (Skirbekk og Gilje, 1999). 

 

Eigindleg rannsókn: Byggir á kerfisbundinni, gagnkvæmri og huglægri nálgun sem lýsa á 

upplifun og gefa henni merkingu. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir teljast til eigindlegra 

rannsókna (Burns og Grove, 2005). 

 

Fyrirbærafræðileg rannsókn: Lýsandi eigindleg aðferðafræði sem byggir á heimspekilegri 

fyrirbærafræði og er notuð þegar lýsa á reynslu og upplifun meðrannsakenda (Burns of Grove, 

2005). 

 

Meðrannsakandi: Hver þátttakandi verður meðrannsakandi vegna þátttöku sinnar og reynslu 

á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). 
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1.5 Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur telja að í dag sé almenningur mun upplýstari um heilsu og heilsutengda 

þætti en áður var og geri þ.a.l. mun meiri kröfur til heilbrigðisþjónustu en áður var. Aðgengi 

að upplýsingum í fjölmiðlum er allt annað en var fyrir svo sem 30 árum að ekki sé talað um 

stóraukna fræðslu og forvarnir varðandi heilsu og heilsutengda þætti á vegum hins opinbera í 

flestum löndum hin síðari ár. Í þessu sambandi telja rannsakendur því áhugavert að skoða 

hvað það er sem sjúklingar telja þátttöku svo hægt sé að komast til móts við þá og þannig 

auka gæði hjúkrunar. Að sama skapi er mikilvægt að kanna hvaða þættir styrkja eða hamla 

sjúklinga til þátttöku. Við teljum að ef heilbrigðisstarfsfólk og skjólstæðingar þeirra vinni í 

sameiningu að bættri heilsu þess síðarnefnda leiði það fremur til bættrar heilsu og bata heldur 

en að heilbrigðisstarfsfólk ráði eingöngu för.Við teljum ennfremur að fræðsla, skilningur og 

stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki séu lykilþættir þess að sjúklingurinn nái að skynja eigið 

mikilvægi í meðferðinni og að þessir þættir séu þannig efling til sjálfshjálpar. 

 

1.6 Gildi fyrir hjúkrun og vísindalegur ávinningur  

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar verði nýttar til að auðvelda 

aðgerðasjúklingum þátttöku í meðferð sinni og þar með að 

hjúkrunarfræðingar/heilbrigðisstarfsfólk geri sé betur grein fyrir gildi þess að sjúklingar séu 

þátttakendur í eigin meðferð.  

Vísindalegur ávinningur þessarar rannsóknar er því aukinn skilningur á þýðingu þess 

fyrir sjúklinga að taka þátt í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar.  
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1.7 Aðferðafræði  

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg þar sem notaðar eru eigindlegar aðferðir við 

gagnasöfnun. Stuðst er við aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003b). Þessi rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún veitir innsýn og 

skilning á reynslu sjúklinga af þátttöku. Tekin verða tvö viðtöl við þátttakendur sem búast má 

við að taki samtals um það bil hálfa til eina klukkustund. Ef nánari útskýringa er þörf eða 

æskilegt er bera túlkun undir meðrannsakendur verður þriðja viðtalið tekið, sem mun þá taka 

styttri tíma. Meðrannsakendur  verða beðnir um að lýsa reynslu sinni á eins opinn og frjálsan 

hátt og mögulegt er. Viðtölin verða hljóðrituð. Allar upplýsingar eru fengnar á þennan hátt og 

því þarf ekki að afla upplýsinga úr skýrslum eða gögnum sem eru í vörslu annarra, s.s. 

sjúkrahúsa. 

   

1.8 Uppbygging rannsóknarskýrslu   

Rannsóknarskýrslan samanstendur af sex köflum. Í fyrsta kafla eru dregin saman 

helstu atriði skýrslunnar. Annar kafli fjallar um fræðilegan grunn rannsóknarinnar en þar er 

greint frá helstu niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Í þriðja kafla er 

greint frá þeirri aðferðafræði sem lögð er til grundvallar við gerð rannsóknarinnar en hún 

byggist á hugmyndafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Niðurstöður eru settar fram í 

fjórða kafla en þær byggjast á viðtölum sem tekin eru við þá sjö meðrannsakendur er þátt tóku 

í rannsókninni. Í fimmta kafla eru niðurstöður túlkaðar og bornar saman við niðurstöður eldri 

rannsókna um sambærilegt efni. Í sjötta kafla sem er jafnframt lokakafli  er fjallað um gildi 

rannsóknarinnar fyrir hjúkrun og fræðigreinina almennt. 
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1.9 Samantekt    

Í dag eru sjúklingar upplýstari um eigin meðferð og innlagnatími þeirra er að styttast 

þannig að þátttaka þeirra skiptir meira máli en áður. Samkvæmt lögum ber sjúklingi að vera 

virkur þátttakandi í eigin meðferð sem hann hefur samþykkt. Því er að mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk hvetji sjúklinga til þátttöku og hafi jafnframt að leiðarljósi hvaða 

merkingu þátttaka hefur fyrir sjúklinga. Rannsakendum er ekki kunnugt um að þátttaka 

sjúklinga hafi verið rannsökuð áður hér á landi. Rannsakendur notuðu eigindlega 

rannsóknaraðferð til að kanna upplifun sjúklinga af þátttöku. 
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2 kafli 

Fræðilegur hluti 

 

2.1 Inngangur  

Á undanförnum árum hefur hlutverk heilbrigðisstarfsfólks breyst á þann veg að 

sjúklingar taka meiri þátt í og bera sjálfir meiri ábyrgð á eigin meðferð. Hlutverk sjúklinga er 

því orðið viðameira og færa má sterk rök fyrir því að kanna hvaða þýðingu þessi þátttaka 

hefur fyrir heilbrigði sjúklinga og þá jafnframt fyrir heilbrigðiskerfið í heild sinni.  

Í aðferðafræði Vancouver-skólans er litið á viðmælendur sem meðrannsakendur vegna 

reynslu þeirra af viðfangsefninu sem verið er að rannsaka. Rannsakandinn sjálfur þarf hins 

vegar að kynna sér það sem vitað er um efnið með lestri á greinum og bókum en forðast þó 

jafnframt að sá lestur liti niðurstöður rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). Efni 

þessa kafla mun því tengjast þátttöku sjúklinga í aðgerðarferlinu út frá fræðilegum greinum. Í 

upphafi kaflans er hugtakið þátttaka sjúklings skilgreint sem og lagalegur grundvöllur þess. Þá 

verður fjallað um þátttöku sjúklinga út frá sjónarhóli starfsfólks en megináhersla í kaflanum 

verður á þátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni út frá þeirra sjónarhóli.   

Við leit á heimildum í þennan kafla var notast við orðin „patient“, „participation“, 

„partnership“, „involvement“ og „collaboration“. Notast var við gagnasöfnin CINAHL, 

Ovid MEDLINE(R) og Blackwell Synergy. Leit í íslenska gagnagrunninum Gegnir.is með 

leitarorðunum þátttaka sjúklinga bar engan árangur. 

 

2.2 Lagalegur grundvöllur    

Mikið hefur dregið úr foræðishyggju  heilbrigðisstarfsfólks og tímabil lækna sem 

föðurímyndar er lokið. Rannsókn Casey (2007) styður þetta, en hún sýndi fram á að eldra fólk 

væri ólíklegra til að vera þátttakendur í eigin meðferð heldur en yngra fólk. Ennfremur sýndi 
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rannsókn Henderson og Shum (2003) fram á að yngri þátttakendur vildu frekar taka þátt í   

ákvarðanatöku með lækni meðan eldri þátttakendur kusu frekar að reiða sig á ákvörðun 

læknisins.  

Lagabreytingar hafa fylgt í kjölfar breytinga í  samfélaginu og þannig hefur 

heilbrigðisstarfsfólk orðið að laga sig að þessum breytingum m.a. með því að virkja sjúklinga 

í ákvarðanatöku. (Stacey, Samant og Bennet, 2008). Til eru ýmis meðferðarúrræði til að 

hjálpa sjúklingum við að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigin meðferð (Foundation for 

Informed Medical Decision Making, e.d.; Ottawa Health Research Institute, e.d.; Healthwise, 

e.d.). Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur jafnframt mælst til þess að sjúklingar fái 

fræðslu sem hvetji til þátttöku í eigin meðferð (World Health Organisation, 1994). Meðal 

annarra hafa Bretar og Svíar fylgt þessari stefnu eftir (Socialstyrelsen, 2003; Department of 

Health, 2001). Á Íslandi má vísa til 21. greinar laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 sem 

kveður á um að sjúklingum beri eftir atvikum að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð sem 

þeir hafa samþykkt. Við teljum því að rík og  hagsmunaleg ástæða sé  til þess að rannsaka 

fyrirbærið þátttaka sjúklinga hér á landi sem og annars staðar. 

 

2.3 Skilgreining hugtaks   

Hugtakið þátttaka sjúklinga er á þessari stundu ekki orðið þjált í almennri umræðu á 

Íslandi  þannig að hinn almenni íslendingur  á í erfiðleikum með að skilgreina hugtakið. 

Samkvæmt íslenskri orðabók er þátttaka það að taka þátt í einhverju, hlutdeild (Mörður 

Árnason, 2002). 

 Í enskri orðræðu eru hugtökin, involvement, collaboration, participation, shared 

decision making og partnership notuð yfir þátttöku sjúklinga. 

 Í hugtakagreiningu Cahill (1996)  er varðar  þátttöku sjúklinga voru tekin fyrir  tengsl 

hugtakanna: involvemen/collaboration, participation og partnership. Sett var upp 
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pýramídalíkan sem sýndi involvement/collaboration (íhlutun) í grunninn, þar fyrir ofan var  

participation (þátttaka) en partnership (samstarf) efst. Það sem sat efst í pýramídanum þótti 

tjá mestu þátttöku sjúklinga. Í enskri samheitaorðabók þýða orðin  involvement og 

participation nokkurn vegin það sama (Waite, 2001).  

Sahlsten, Larsson, Sjöström og Plos (2008) gerðu einnig hugtakagreiningu á þátttöku 

sjúklinga. Í þeirri greiningu kom fram að þátttaka sjúklinga í hjúkrunarmeðferð á sér stað 

þegar allir eftirfarandi greiningarþættir eru til staðar: 

 Samband hefur myndast milli hjúkrunarfræðings og sjúklings 

 Hjúkrunarfræðingur gefur frá sér vald 

 Upplýsingum og þekkingu er deilt 

 Virk íhlutun beggja aðila í vitrænum eða líkamlegum athöfnum hefur átt sé 

stað 

Cahill (1996) gerði svipaða hugtakagreiningu og notaði sömu þætti til að útskýringar á 

hugtakinu.  

Þátttaka getur átt við sjúklinga sem taka þátt í eigin meðferð en  einnig þegar 

hagsmunasamtök eða þrýstihópar eiga hlut að máli. Hvort sem er þá er það undir 

heilbrigðisstarfsfólki komið að stuðla að þátttöku sjúklinga (Sahlsten, Larsson, Plos og 

Lindencrona, 2005). 

Roberts (2002) gerði rannsókn þar sem upplýsingasöfnun og greining gagna 

samanstóð af spurningalistum og  viðtölum. Allir þátttakendur voru eldri en 70 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meirihluti aldraðra voru á þeirri skoðun að  þeir væru  

þátttakendur í ákvarðanatöku varðandi útskrift.  Ekki tóku þó allir þátt á sama hátt. 

Þátttakendum var skipt í þrjá mismunandi flokka: 1) þeir sem tjáðu skoðun sína og ákvarðanir 

hiklaust. 2) Þeir sem tóku við skoðunum og ákvörðunum heilbrigðisstarfsfólks án 

athugasemda. 3) Þeir sem voru þarna mitt á milli. Í kjölfar þessarar rannsóknar fjallaði 
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höfundurinn um mismunandi gráður þátttöku og mismunandi upplifanir þjónustuþega á hvað 

það þýðir fyrir sjúklinga að taka þátt. Arnstein (1969) setti fram marxíska kenningu um 

þátttöku þegna. Þar kemur fram að fræðsla og ráðgjöf eiga að vera í sama flokki og sefjun og 

eru leiðir til þess að koma til móts við þarfir þegnanna. Sigríður Halldórsdóttir (2003a) setti 

fram kenningu um samskipti hjúkrunarfólks og sjúklinga en þar er markmið 

hjúkrunarfræðinga styrking (eflandi samskiptaháttur). Hjúkrunarfræðingar ættu að gefa vald 

til sjúklinga sinna og þar með gerast þeir jafningjar og varnarleysi sjúklingsins hverfur.    

Thompson (2007) benti á að ýmsir þættir gætu aukið áhuga á þátttöku eða dregið úr 

þessum áhuga. Ef til að mynda traust á heilbrigðisstarfsfólki var lítið þá var hvati til þátttöku 

meiri. Einnig ef sjúkdómsástand var langvinnt eða ekki mjög brátt þá var þörfin fyrir þátttöku 

meiri. Hins vegar ef ástand einstaklingsins var brátt og alvarlegt var krafan um þátttöku 

minni. Persónulegir þættir hvers og eins skiptu einnig máli. Óvirkur (passive) einstaklingur 

var síður líklegur til þátttöku en einstaklingur sem var virkur (active). Rannsóknin sýndi 

einnig fram á að hægt var að skipta þátttöku upp í mismunandi stig. Notaður var ákveðinn 

skali sem lýsti þátttökuleysi og síðan stigmagnandi þátttöku sjúklings sem endaði í í upplýstri 

sjálfræðri ákvarðanatöku. Þessi ákvarðanataka var fengin með samræðum milli starfsfólks og 

sjúklings. Þátttaka ræðst samkvæmt þessari rannsókn af sjúklingi, heilbrigðisstarfsmanni og 

samspili beggja aðila.  

Ljóst er að til þess að sjúklingar geti tekið þátt í að viðhalda og auka heilbrigði sitt þá 

þurfa vissir þættir að vera til staðar ef marka má ofangreinda hugtakagreiningu. Það að taka 

þátt í eigin meðferð/heilbrigði er frekar óljóst á þann hátt að meðrannsakendum reyndist 

frekar erfitt að skilgreina hugtakið þátttaka sjúklinga sérstaklega. 
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2.4 Sjónarhorn heilbrigðisstarfsfólks    

Þegar fjallað er um sjúklinga á heilbrigðisstarfsfólk ávallt hlut að máli. Í því samhengi  

hlýtur það að skipta máli að hjúkrunarfræðingar og aðrir er koma að umönnun sjúklinga geri 

sér grein fyrir mikilvægi þess að sjúklingar taki þátt í eigin meðferð og stuðli þannig að 

skjótari og betri bata en ella.  

Samkvæmt  Arnetz, Winblad, Ametz og Höglund, (2002) töldu hjúkrunarfræðingar og 

læknar að virkur sjúklingur auðgaði starfið en aftur á móti jók það vinnuálag og tók tíma frá 

öðrum verkum að virkja sjúklingana. Læknum þótti betra að hafa þriðja aðila til stuðnings til 

þess að ná fram sameiginlegri ákvarðanatöku sjúklings og læknis. Sömuleiðis kvörtuðu 

læknar yfir því að hafa ekki nægan tíma til að gefa sjúklingum tækifæri til þess að vera virkir 

þátttakendur (Shepherd, Tattersall og Butow, 2008). Önnur rannsókn sýndi fram á að viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks til ákvarðanatöku sjúklinga var á þá leið að sjúklingar væru þátttakendur 

í umræðunni en að lokaákvörðunin ætti samt sem áður að vera í höndum heilbrigðisstarfsfólks 

(Gagliardi, Lemieux-Charles, Brown, Sullivan og Goel, 2008).  

Rannsókn Tutton (2005)  sýndi fram á að þátttaka sjúklinga er  breytileg og 

óaðskiljanleg starfi hjúkrunarfræðinga. Góð samskipti, tengsl og hvatning eru í þessu 

samhengi mikilvægir þættir.  

Entwistle o.fl. (2008) gerðu eigindlega rannsókn um ákvarðanatöku 

sykursýkissjúklinga. Þar komu fram nokkrir þættir sem þóttu styrkja sjúklinga til þátttöku í 

eigin meðferð. Þessir þættir voru eftirfarandi: 1) Að finnast þeir vera velkomnir. 2) Að virðing 

væri borin fyrir þeim. 3) Að þeir gætu öðlast upplýsingar í gegnum samræður. 

Í rannsókn Arnetz, Höglund, Arnetz og Winblad (2008) kom fram að erfitt gat verið að 

dæma um það hvenær þátttaka sjúklinga væri fullnægjandi. Hannaður var spurningarlisti sem 

átti að gefa mynd af þátttöku sjúklinga í samstarfi við starfsfólk á hjartadeild. Sjúklingarnir 

fylltu út spurningalistann og gátu þannig metið starfsfólkið sem annaðist þá. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar bentu til þess að þegar samband milli sjúklings og starfsfólks styrkist hvetur 

það til þátttöku sjúklinga. 

Sahlsten o.fl. (2005) lýstu því sem helst gæti hindrað hjúkrunarfræðinga í því að hvetja 

sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Tekið skal fram að þessar hindranir gátu m.a. tengst 

hæfni starfsfólks, þ.e. ef skortur var á innsæi og þekkingu. Einnig gat það verið hindrun ef 

hjúkrunarfræðingar tóku ekki nægilegt tillit til sjúklinga og sýndu of mikla forræðishyggju. Þá 

hafði skipulag og vinnuumhverfi mikil áhrif á þátttöku. Þetta kom fram í því að  

hjúkrunarfræðingar höfðu ekki möguleika á að sinna sjúklingi í framhaldi af meðferð hans. Þá 

gat skortur á stuðningi hamlað þátttöku ákveðnum hópi starfsfólks fannst að of mikill tími  

færi í að sitja hjá sjúklingi og fræða um þátttöku. Einnig kom fram að ef sjúklingur náði ekki 

að tjá sig þegar stofugangur fór fram, þar sem hann var t.d. í erfiðri aðstöðu gagnvart mergð 

sérfræðinga, þá hamlaði það þátttöku. Enn fremur kom í ljós að umhverfi gat hamlað þátttöku 

sjúklings t.d. ef búnaður eins og sjúkrarúm eða sturtuaðstaða var ekki við hæfi. 

 

2.5 Sjónarhorn sjúklinga 

Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingum þykir mikilvægt að taka þátt í eigin meðferð 

(Nordgren og Fridlund, 2001; Edwards, 2002; Sainio og Lauri, 2003). Ákveðnum hópi 

sjúklinga þykir skipta máli að taka þátt í ákvörðunum um eigin meðferð en aðrir vilja aðeins 

þóknast heilbrigðisstarfsfólki. 

 Sjúklingar leggja mismunandi skilning í þátttöku og sumir líta svo á að þátttaka sé 

ómöguleg. Flestir sögðu þó þátttöku vera það að tjá skoðanir sínar og að leita sér upplýsinga 

(Sainio, Lauri og Eriksson, 2001). Sumum sjúklingum þykir ekki skipta máli að taka þátt í 

ákvörðunum og enn aðrir vilja aðeins þóknast hjúkrunarfræðingum (Waterworth og Luker, 

1990; Biley, 1992). Í ástralskri rannsókn kom fram að meirihluti sjúklinga á nýrnadeild var 
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óvirkur í verkjastillingu sinni og skilaði það sér í verri líðan. Sjúklingum sem tóku þátt leið 

betur en þeim sem ekki tóku þátt (Manias og Williams, 2007).  

Í rannsókn Wikman og Fältholm (2006) treystu sjúklingarnir hæfni meðferðaraðilans 

og reyndu að fylgja fyrirmælum hans eins og mögulegt var í eftirmeðferð. Þeirra reynsla var 

að gera ætti æfingar og fylgja þeim eftir til þess að tryggja árangur. Með því að nýta sér 

upplýsingar og stuðning frá sjúkraþjálfurum ásamt stuðningi frá vinum og ættingjum, tókst 

sjúklingunum að takast á við nýjar aðstæður. Þeir treystu á þekkingu meðferðaraðilans og 

hugðust fylgja fyrirmælunum hans eftir. Sainio o.fl. (2001) sýndu einnig fram á að það að 

fylgja fyrirmælum væri þátttaka að áliti sjúklinga. 

Í rannsókn Nordgren og Fridlund (2001) kom fram að þó að sjúklingar hefðu traust á  

heilbrigðisstarfsfólki þá fundu þeir fyrir vanmætti í sambandi við sjálfsákvörðunarrétt ef þeir 

voru illa upplýstir. Skortur á þekkingu dró úr hæfni sjúklinga í ákvarðanatöku í eigin meðferð 

(Nordgren og Fridlund, 2001). Ákvarðanataka í eigin meðferð var stór hluti í þátttöku 

sjúklinga. Til að geta tekið ákvörðun þurfti að hafa skilning á efninu. Hægt var að tengja betri 

skilning á heilbrigði (heilsulæsi) við betri heilsu og einnig meiri þátttöku í meðferð (Ishikawa 

og Yano, 2008).    

Það sem dró virkilega úr þátttöku sjúklinga var skortur á upplýsingum, að ekki væri 

hlustað á þá eða að þeir væru ekki viðurkenndir sem einstaklingar með áhyggjur og þarfir. 

Einnig dró það úr þátttöku sjúklinga ef þeir voru óöruggir eða ef menning stofnunar var 

kerfismiðuð frekar en einstaklingsmiðuð (Eldh, Ekman og Ehnfors, 2008).  

Mikilvægt var fyrir sjúklinga að hafa tilfinningu fyrir því að hjúkrunarfræðingar 

tryggðu rétt sjúklinga þannig að sá réttur endurspeglaðist í hugtökunum: upplýsingar, val, 

ákvörðun og ábyrgð. Hugtakið upplýsingar merkti þá í þessu samhengi að það væri mikilvægt 

að vera vel upplýstur um eigin meðferð, aðstæður og framfarir. Mikilvægt var að 

upplýsingarnar væru settar fram á skýran og aðgengilegan hátt þannig að sjúklingurinn fengi 
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tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum ef hann á annað borð hefði hug á því (Larsson o.fl. 

2007). Niðurstöður rannsóknar þar sem metin var ánægja 3888 kvenna á fræðslu fyrir 

skurðaðgerð leiddi í ljós að þær sem voru óánægðar skildu ekki upplýsingarnar því þær voru 

ekki á því máli sem þær höfðu skilning á. Niðurstöður rannsóknarinnar voru því á þá leið að 

mikilvægt var að sjúklingar fái bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar því það auðveldar 

þeim að taka upplýsta ákvörðun (Ghulam, Kessler, Bachmann, Haller og Kessler, 2006).   

Í rannsókn þar sem skoðað var hvaða ávinning sjúklingar sæju í því að taka þátt í 

hjúkrunarmeðferð kom fram að innsæi byggt á íhugun sem grundvallast á reynslu sjúklingsins 

var mikilvægur þáttur þegar kom að þátttöku (Larsson o.fl., 2007). Í sömu rannsókn kom 

einnig fram að íhugun frá sjónarhóli sjúklingsins var í raun geta eða hæfileiki sjúklingsins til 

þess að mynda sér skoðun um ákveðin hjúkrunarleg viðfangsefni og að bera þau saman við 

eigin væntingar og óskir. Sjúklingarnir höfðu þörf fyrir að  fá tækifæri til að íhuga hvort þeir 

vildu eða vildu ekki taka þátt í eigin meðferð. Sjúklingarnir skyldu einnig eiga þess kost að 

taka þátt í ákvörðunum er vörðuðu eigin meðferð og velferð. Í undirbúningi fólst gagnkvæmt 

traust og skilningur og staðfesting á því  á því að hagsmunir sjúklingsins væru ávallt í 

fyrirrúmi.   

 Í eigindlegri rannsókn þar sem skoðuð var reynsla og skilningur 34 

krabbameinssjúklinga á þátttöku og ákvörðunartöku kom fram að sjúklingar skilgreindu 

þátttöku sem það að spyrja spurninga og/eða að afla sér upplýsinga. Þátttaka var einnig 

skilgreind sem það að miðla tilfinningum og einkennum til hjúkrunarfræðinga og lækna og að 

fylgja fyrirmælum þeirra. Í rannsókninni kom einnig fram að þættir sem lýstu samskiptum 

milli hjúkrunarfræðinga, lækna og sjúklinga höfðu ýmist styrkjandi eða hamlandi áhrif á 

þátttöku sjúklinga. Góð tengsl voru mikilvæg til hvatningar þegar kom að því að hvetja 

sjúklinga til þátttöku. Í þeim tilfellum þegar sjúklingur þekkir hjúkrunarfræðinginn eða 

lækninn persónulega og einnig þegar heilbrigðisstarfsfólk eða meðferðaraðilar voru 
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vinsamlegir og sýndu að þeir báru einlæga umhyggju fyrir velferð sjúklingsins var auðveldara 

fyrir sjúklinginn að taka þátt í eigin meðferð. Margir viðmælendur tjáðu sig um mikilvægi 

persónulegrar útgeislunar og tengsla við meðferðaraðila. Sjúklingar gerðu ráð fyrir að 

hjúkrunarfræðingar og læknar hvettu til þátttöku og miðluðu þeim upplýsingum sem sóst væri 

eftir. Þegar þátttakendur upplifðu að þeir fengju ekki nægar upplýsingar þá fannst þeim að 

ekki væru  nægilegar forsendur til ákvarðanatöku. Þá vildu sjúklingar síður ónáða starfsfólkið 

með spurningum þegar þeir gerðu sér grein fyrir því að starfsfólkið væri að vinna undir álagi 

(Sainio o.fl., 2001).  

Til að ná fram samstarfi við sjúklinga (partnership) þarf tíma til að skapa 

meðferðarsamband. Meðferðarsamband var mikilvægt þegar virkja átti sjúklinga til þátttöku 

en til þess þarf meðal annars góð samskipti og deilingu valds. Gott meðferðarsamband hafði 

því  jákvæðar afleiðingar fyrir sjúklinginn (Hook, 2006). Bastiaens o.fl. (2007) gerðu 

viðamikla rannsókn þar sem skoðuð var þátttaka 406 aldraðra einstaklinga frá 11 

Evrópulöndum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að sjúklingar í öllum þeim löndum 

þar sem rannsóknin fór fram litu á samband læknis og sjúkling sem mikilvægan þátt í 

meðferðarsambandi. Niðurstöðurnar voru greindar niður í þrjú megin þemu: samskipti, 

upplýsingar/samband og ákvarðanataka. Fólk var þakklátt fyrir að fá tækifæri til að tala við 

lækni, eiga þess kost að spyrja spurninga og að hlustað væri á það. Fólk mat það einnig mikils 

að fá upplýsingar um eigið heilbrigðisástand, meðferðarmöguleika og nákvæmar upplýsingar 

varðandi fyrirbyggjandi þætti og einnig að upplýsingarnar væru sniðnar að 

einstaklingsbundnum þörfum.  

Samkvæmt þessari viðamiklu rannsókn  var litið á góð samskipti og upplýsingar sem 

mikilvæga þætti fyrir þátttöku sjúklinga. 
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 Pick (2008) gerði rannsókn þar sem kannaður var ávinningur fræðslu innan  

stuðningshópa sykursjúkra. Markmiðið var að einstaklingurinn tæki aukna ábyrgð á eigin 

sjúkdómi. Slíkir stuðningshópar skiluðu meiri og betri þátttöku sjúklinga í eigin meðferð.  

Í rannsókn þar sem skoðuð var þátttaka sjúklinga með ristilkrabbamein í 

ákvarðanatöku tjáðu sjúklingar sig um að þó að þeim væri boðið upp á val varðandi meðferð 

þá upplifðu þeir þetta val oft sem mjög takmarkað. Val tengdist því þegar verið væri að lýsa 

ákveðnu ferli, semja um, gera ráð fyrir og útskýra þá möguleika sem væru til staðar. 

Sjúklingar sem spurðu sérstaklega um meðferðarúrræði voru líklegri til þess að vera boðið 

upp á raunverulega valkosti. Sjúklingarnir töldu að skurðaðgerð væri aðal meðferðin við 

ristilkrabbameini, en upplifðu þó að  val þeirra væri mjög takmarkað þar sem eini 

möguleikinn væri að taka ákvörðun um að gangast undir aðgerð eða ekki. Í sömu rannsókn 

kom einnig fram að aldur var álitinn mikilvægt atriði til að greina hverjir væru líklegir til þess 

að vilja taka þátt í ákvörðun um meðferð. Þannig taldi þriðjungur þátttakenda að yngri 

sjúklingar væru líklegri til þess að vilja fá upplýsingar og kost á valmöguleikum á meðan eldri 

sjúklingar hneigðust frekar að því að heilbrigðisstarfsmaður sæi um allan pakkann. Þá kom 

einnig fram að aðferð við miðlun á upplýsingum til sjúklings hefði áhrif á möguleika 

sjúklingsins til þess að taka ákvörðun (Beaver o.fl., 2007).    

Í rannsókn Beaver o.fl. (2005) kom einnig fram að fyrir sjúklingana þýddi þátttaka í 

ákvörðunarferlinu það að vera vel upplýstur og að vera viðriðin umræðuferlið hvort sem það 

þýddi svo þátttöku í lokaniðurstöðu eða ekki. Þættir sem drógu úr ákvarðanatöku sjúklinga 

voru skortur á upplýsingum og þekkingu sem leiddi þá til þess að sjúklingarnir fólu 

ákvarðanatöku í hendur heilbrigðisstarfsfólki Edwards og Elwyn (2006) sýndu fram á að það 

skipti ekki mestu máli hver tæki lokaákvörðunina heldur skipti ferlið að ákvörðuninni mestu 

máli þ.e. íhlutun sjúklingsins. Það að skiptast á skoðunum, meta hættur og skoða möguleika 

með starfsmanni sem svo leiddi af sér ákvörðun skipti sjúklinginn meira máli en ákvörðunin 
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sjálf. Í rannsókn Bastiaens o.fl. (2007) kom fram að eldra fólk leit ekki á þátttöku sem það að 

taka loka ákvörðun heldur það að vera viðriðinn ferlið sem leiddi til ákvarðanatökunnar. 

Eldh o.fl. (2006) gerðu eigindlega rannsókn þar sem sjúklingar svöruðu opnum 

spurningum um þátttöku. Svörin voru síðan greind með innihaldsgreiningu (contact analysis). 

Þar kom fram að upplýsingar áttu stóran þátt í því að efla þátttöku sjúklinga og að sjúklingum 

fannst þeim ekki sýnd nægileg virðing ef þeir fengju ekki viðeigandi upplýsingar. Skortur á 

virðingu og upplýsingum dró því úr þátttöku sjúklinga. 

Í rannsókn sem gerð var meðal sjúklinga á hjartadeild kom fram að þeir eru  óvirkari í 

eigin meðferð en sjúklingar á öðrum deildum. Skýrðist það af því að karlmenn voru 

hlutfallslega fleiri á hjartadeildum en konur og voru konurnar líklegri til þess að vera virkir 

þátttakendur í eigin meðferð en karlmenn. Einnig skipti menntun, stétt og félagslegar 

aðstæður máli (Florin, Ehrenberg og Ehnfors, 2008).  

Eins og komið hefur fram þá hefur alvarleiki ástands einnig áhrif á þátttöku sjúklinga  

(Thompson, 2007). Rannsókn þar sem skoðaðar voru aðstæður asmasjúklinga  leiddu í ljós  að 

alvarleiki ástands hefur áhrif á þátttöku. Þar kom í ljós að í bráðaköstum og öðrum alvarlegum 

aðstæðum  þá var krafan um þátttöku ekki eins sterk og í ýmsum öðrum aðstæðum þar sem 

ekki er þörf á skjótum viðbrögðum (Caress, Luker, Woodcock og Beaver, 2002).  

Í rannsókn Henderson og Shum (2003) kom fram að eldra fólk er ólíklegra til þátttöku  

í eigin meðferð en yngra fólk og einnig kom fram að alvarleiki ástands skiptir máli. Allir 

þátttakendur þessarar rannsóknar, 96 talsins, tengdust skurðaðgerðum og þeim mun alvarlegri 

sem aðgerðin var, þeim mun minni var krafan um þátttöku sjúklinga, bæði hjá sjúklingunum 

sjálfum og hjá heilbrigðisstarfsfólki. 
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2.6 Samantekt  

Flestir virðast vera jákvæðir gagnvart þátttöku sjúklinga í eigin meðferð og gera má 

ráð fyrir því að frekari aukning þar á sé það sem koma skal. Í rannsóknum sem fjallað hafa um 

þátttöku sjúklinga er einblínt á ákvarðanatöku. Fræðsla, þekking og deiling valds eru hugtök 

sem tengjast efninu. Mennt er þar máttur ef þannig má að orði komast. Lítið er fjallað um 

beina þátttöku í verklegum athöfnum, en í eftirmeðferð stoðkerfisaðgerðar er það trúlega stór 

þáttur. Þó kemur fram að sumir líta á það að fylgja fyrirmælum sem þátttöku. Fram kemur það 

sjónarmið heilbrigðisstarfsfólks að það sé þeirra að taka lokaákvörðun eftir að sjúklingar hafa 

verið upplýstir. Það samræmist einnig skoðunum sumra sjúklinga. Þeir vilja vera vel upplýstir 

og með í umræðuferlinu um aðgerðaráætlun en ekki endilega taka endanlega ákvörðun. 

Rannsakendum er ekki kunnugt um að gerð hafi verið rannsókn um þátttöku sjúklinga hér á 

landi þrátt fyrir að samkvæmt lögum beri sjúklingum að vera virkir þátttakendur í eigin 

meðferð. Áhugavert er því að skoða hvernig íslenskir sjúklingar líta á þátttöku, hvort það sé 

aðeins ákvarðanataka, tjáning, eitthvað meira eða alfarið í höndum heilbrigðisstarfsfólks. 
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Kafli 3 

Aðferðafræði 

 

3.1 Inngangur 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar og greint frá rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fram til grundvallar 

rannsókninni. Lýst verður vali á þátttakendum, gagnasöfnun og greiningu gagna. Að lokum 

verður fjallað um réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar og siðferðileg atriði. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð Vancouver-skólans varð fyrir valinu við gerð 

þessarar rannsóknar þar sem hún er talin nýtast vel þegar reynt er að ná fram auknum 

skilningi á mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). Þessi aðferðafræði er 

talin henta einkar vel þegar lítið er vitað um efnið sem á að rannsaka (Morse, 1991).  

Þátttaka sjúklinga frá sjónarhóli þeirra sjálfra er fyrirbæri sem hefur lítið verið 

rannsakað hér á landi. Ekki hefur verið gerð fyrirbærafræðileg rannsókn á Íslandi sem fjallar 

um reynslu sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Það er von 

rannsakenda að rannsóknin veiti örlitla sýn á hvaða hugmyndir sjúklingar hafa um hugtakið 

þátttaka sjúklinga og hvernig þeir lýsa reynslu sinni af  fyrirbærinu. 

Fyrirbærafræðileg aðferð getur dýpkað skilning á mannlegri reynslu en 

aðferðin byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur skynji heiminn á sinn hátt og að sú 

tilfinning mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu (Burns og Grove, 2005; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2003b).  

Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Við þróun á skilningi sínum byggir 



Kafli 3: Aðferðafræði 20 
 

einstaklingurinn á ákveðnum forsendum, einkum tungumáli, menningu, reynslu, þekkingu, 

færni, venjum og siðum (Denzin og Lincoln, 2000). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru þannig upp byggðar að þær krefjast mikillar 

aðferðafræðilegrar nákvæmni að hálfu rannsakenda þó að þær séu ekki staðlaðar (Burns og 

Grove, 2005). Þannig þurfa rannsakendur sem eru sjálfir aðalrannsóknartækið, að vera 

athugulir og tileinka sér ákveðin vinnubrögð við skráningu og úrvinnslu gagna. Einnig er 

sveigjanleiki mikilvægt atriði í vinnsluferlinu því þó að lagt sé upp með ákveðnar spurningar 

og áætlun hafa rannsakendur fullan rétt á að gera breytingar á meðan á gagnasöfnun stendur 

(Taylor og Bogdan, 1998). Mikilvægt er að rannsakendur reyni eftir fremsta megni að leggja 

til hliðar eigin skoðanir og viðhorf. Í viðtalsferlinu er leitast við að mynda tengsl og traust við 

meðrannsakendur og því má segja að rannsakendur séu óhjákvæmilega þátttakendur í 

rannsókninni (Bogdan og Biklen, 1992).  

Að takast á hendur vinnu við eigindlega rannsókn með opnum huga og án fordóma og 

fyrirfram ákveðinna skoðana getur veitt rannsakandanum góða innsýn í þjóðfélagslegar 

aðstæður meðrannsakandans. Þetta gefur möguleika á þróun aukinnar þekkingar í 

heilbrigðisfræðum, getur dýpkað skilning okkar á heilsutengdri hegðun og gert okkur kleift að 

skilja hvað það er sem fólk metur mest í lífinu, gildi og hinar ýmsu andstæðu ákvarðanir sem 

upp koma í daglegu lífi (Carter og Henderson, 1998). 

 

3.2.1 Vancouver-skólinn.  

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði er rannsóknaraðferð þar sem fengist er við túlkun 

á fyrirbærafræðilegri heimspeki og notkun hennar við rannsóknir á sviði mannlegrar reynslu. 

Hann byggir á fjölmörgum þáttum sem saman mynda eina heild í túlkun á ákveðnu fyrirbæri. 

Með því að lesa úr, túlka, bera saman og raða upp fyrirliggjandi rannsóknargögnum er unnt að 

skoða hvaða skilning einstaklingurinn leggur í veruleika sinn (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 
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 Í stað þess að skoða einungis fyrirbærið sjálft þá er litið á hvern þátttakanda sem 

meðrannsakanda og markmið rannsóknarinnar er þá fyrst og fremst að öðlast skilning – skilja  

hvað þessi ákveðna reynsla þýðir og hvernig þessi skilningur getur leiðbeint fólki betur t.d. í 

gegn um ákveðnar breytingar sem verða í lífi þess (Sigríður Halldórsdóttir, 2000).  

Til að geta nýtt sér Vancouver-skólann verða rannsakendur að vera opnir og 

móttækilegir fyrir reynslu annarra. Rannsakendur þurfa í samvinnu við meðrannsakandann að 

byggja upp ákveðna heildarmynd af þeirri reynslu sem skoðuð er. Síðan er sú heildarmynd 

borin saman við þá mynd sem fengist hefur af næsta meðrannsakanda og þannig heldur ferlið 

áfram þar til heildarmynd af fyrirbærinu er fullmótuð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). 

Rannsóknarferlið í Vancouver-skólanum byggir á sjö meginþáttum sem eru 

eftirfarandi: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Þetta ferli er hægt að setja upp sem hringferli á eftirfarandi hátt: 

 

Mynd 1: Sjö vitrænir þættir Vancouver-skólans 

 

Á þessu sést að ígrundun er mikilvægur þáttur í hverju þrepi rannsóknarferilsins. Með 

þetta í huga er rannsóknarferlið sett fram í 12 meginþrepum, sem lýsa því í grófum dráttum 

hvernig staðið er að rannsókn innan Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). 

 

Að 
vera 
kyrr

Að 
ígrunda

Að 
koma 
auga á

Að 
velja

Að 
túlka

Að 
raða 

saman

Að 
sann-
reyna



Kafli 3: Aðferðafræði 22 
 

3.2.2 Rannsóknarferlið -12 þrep.  

1. Að velja samræðufélaga (val á úrtaki). Á þessu þrepi völdu rannsakendur 

meðrannsakendur til þess að taka þátt í rannsókninni. 

2. Fyrst er að vera kyrr (rannsakandinn staldrar við áður en hann  fer í samræður). 

Rannsakendur skoðuðu eigin viðhorf til viðfangsefnisins og reyndu að nálgast það með 

opnum huga. 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Á þessu þrepi öfluðu rannsakendur heimilda um 

viðfangsefnið og tóku viðtöl.  

4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining). Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð 

orðrétt upp í tölvu. Rannsakendur prentuðu afritin út og ljósrituðu þannig að allir gátu lesið öll 

viðtölin. Samtölin voru lesin yfir mörgum sinnum. 

5. Byrjandi greining á þemum (setja orð á hugmyndir). Rannsakendur lásu viðtölin 

vandlega yfir og skráðu á spássíu þau þemu sem komu í ljós við greiningu gagnanna. 

6. Að átta sig á heildarmynd, reynslu hvers einstaklings. Rannsakendur röðuðu þemum  

upp í eina heildarmynd (hugtakalíkan, byggt á reynslu einstaklingsins af fyrirbærinu). 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. Á þessu þrepi voru 

tekin seinni viðtöl við meðrannsakendur  til þess sannreyna réttmæti niðurstaðna og koma í 

veg fyrir að fyrirframgefnar hugmyndir rannsakenda hefðu áhrif á niðurstöður. 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu (meginniðurstöður rannsóknarinnar). 

Rannsakendur báru saman sameiginleg þemu frá öllum meðrannsakendum og leituðust við að 

þróa eina heildarmynd. 
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9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru 

þær bornar saman við rituðu viðtölin og skoðað hvort samræmi væri milli rannsóknargagna 

og niðurstaðna.  

10. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðunum í örstuttu máli (felur í sér túlkun á niðurstöðum 

rannsóknarinnar). Meginþema rannsóknarinnar lýsti sér í þörf fyrir upplýsingar og skilning á 

þeim. 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakendanna. Bera 

meginþema rannsóknarinnar undir einhverja af meðrannsakendunum ef hægt er að koma því 

við. 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Mikilvægt að rödd allra meðrannsakenda 

fái að heyrast, hvernig þeir lýsa fyrirbærinu.  

 Í hverju þrepi notuðu rannsakendur meðvitað hina sjö vitrænu þætti Vancouver-

skólans (sjá mynd 1 bls. 21).  

3.3  Þátttakendur  

Við val á þátttakendum var notast við þægindaúrtak (e. convenience  sampling) en það 

er úrtak sem safnað er á ákveðnum stað, tilheyrir vissum hópi fólks eða kemur úr sérstöku 

umhverfi (dæmi: drykkjumenn á krá eða sjúklingar á heilbrigðisstofnun) og gert er ráð fyrir 

að henti því fyrirbæri sem sóst er eftir að rannsaka (Carter og Henderson, 2005).  

Áður en þátttakenda var aflað lá fyrir samþykki Vísindasiðanefndar. Anna Lilja 

Filipsdóttir deildarstjóri handlækninga- og bæklunardeildar (FSA) benti á mögulega 

þátttakendur en leiðbeinandi rannsóknarinnar Kristín Þórarinsdóttir hafði samband við þá, 

kynnti fyrir þeim rannsóknina og athugaði hvort áhugi væri fyrir þátttöku í rannsókninni. Þeir 

þátttakendur sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku fengu afhent kynningarbréf (fylgiskjal 9) um 
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rannsóknina. Þeir einstaklingar sem höfðu áhuga á að fá frekari upplýsingar um rannsóknina 

og eða höfðu ákveðið að taka þátt í henni fengu afhent sérstakt samþykkisbréf (fylgiskjal 10) 

þar sem þeir samþykktu að hafa mætti samband vegna fyrirhugaðar rannsóknar. Eftir að 

þátttakenda hafði verið aflað og þeir gefið upplýst samþykki var haft samband við þá 

símleiðis u.þ.b. viku eftir heimkomu af sjúkrahúsi og stund og staður ákveðinn fyrir viðtölin. 

Áður en viðtölin fóru fram undirrituðu þátttakendur bréf um upplýst samþykki (fylgiskjal 11). 

Einn einstaklingur hætti við þátttöku þegar haft var samband við hann áður en viðtalið átti að 

fara fram. 

Þátttakendur voru sex konur og einn karlmaður sem gengist höfðu undir fyrirfram 

ákveðna skurðaðgerð og verið inniliggjandi á handlækninga- og bæklunardeild Sjúkrahússins 

á Akureyri að lágmarki eina nótt. Þátttakendur bjuggu á Akureyri eða innan við tveggja 

klukkustunda aksturs frá Akureyri og gátu lesið og nýtt sér skriflegt fræðsluefni. Sjá nánar 

kynningu á þátttakendum í niðurstöðukafla. 

 

3.4 Rannsóknarspurningar  

Meginrannsóknarspurningarnar sem gengið var út frá voru:  

1. Hvaða skilning leggja sjúklingar í hugtakið þátttaka í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

2. Hver er reynsla sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar?  

3. Hvaða þættir styrkja og hamla þátttöku sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

Undirspurningar voru: 

 Hvað finnst þér felast í að taka þátt í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar? 

 Lýstu atvikum þegar þér fannst þú vera að taka virkan þátt í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerðar.  
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 Lýstu atvikum þegar þér fannst þú ekki að vera að taka þátt í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerðar.  

 Hvaða áhrif hafði það á þig að taka þátt í meðferð þinni og bataferli?  

 Hvað var jákvætt og hvað var neikvætt eða erfitt? 

 Hvað fannst þér erfitt við það að taka þátt í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar? 

 Hvað auðveldaði þér að taka virkan þátt í meðferð þinni?  

 Hvað hindraði þig í að taka virkan þátt í meðferð þinni og bataferli?   

 

3.5  Upplýsingasöfnun og greining gagna 

Tekin voru viðtöl við sjö einstaklinga. Gengið var út frá meginrannsóknarspurningum 

í viðtölunum en hinsvegar var myndaður ákveðinn viðtalsrammi sem samanstóð af 

ofangreindum spurningum. Ramminn var unninn í samráði við leiðbeinanda okkar. Því var 

um hálfstöðluð viðtöl að ræða. Tekin voru tvö viðtöl við hvern meðrannsakanda. Fyrra 

viðtalið tók um 30-45 mínútur en seinna viðtalið 10 til 20 mínútur.  

Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003) eru viðtöl ein af mikilvægustu 

gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Með viðtölum í þessu sambandi 

er átt við öflun gagna með beinum orðaskiptum rannsakenda og viðmælenda. Þannig eru 

viðtöl félagsleg athöfn þar sem gagnkvæm samskipti rannsakenda og viðmælenda lýsa 

margvíslegu og flóknu samspili hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga. 

Hálfstöðluð viðtöl eru algengasta viðtalsformið í eigindlegum rannsóknum. Viðtölin 

fara yfirleitt fram á fyrirfram ákveðnum stað og tíma og oftast er notast við ákveðinn 

spurningaramma. Algengast er að tekið sé eitt viðtal við einstaklinga eða hóp og getur  

viðtalið varað frá 45 mínútum til nokkurra klukkustunda (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2006). 
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Hálfstöðluð viðtöl byrja á þeirri spurningu er varðar meginviðfangsefni 

rannsóknarinnar en  innihalda þó oftast lista yfir tengt efni sem verður tekið fyrir í 

viðtölunum. Spurningarnar eru settar upp í ákveðinn viðtalsramma með áherslu á það 

viðfangsefni sem ætlunin er að skoða. Ekki er gefið að allar spurningarnar séu bornar undir 

meðrannsakendur þar sem það fer eftir því hvert viðtalið leiðir og þeim svörum sem hver og 

einn einstaklingur gefur. Samt sem áður tryggir viðtalsramminn það að álíkar upplýsingar fást 

frá öllum meðrannsakendum. Á þennan hátt geta rannsakendur  m.a. sparað tíma, brottfall 

þátttakenda er lægra en í óstöðluðum viðtölum og rannsakendur geta hannað spurningar og 

ákveðið sjálfir hvaða atriði þeir vilja leggja áherslu á og ennfremur hvaða þáttum í 

viðtölunum er mikilvægast að fylgja eftir (Holloway og Wheeler, 1996).  

Lykilinn að vel heppnuðu viðtali er að ná strax í byrjun viðtals að mynda tengsl við 

viðmælandann, forðast að spyrja leiðandi spurninga, vera ekki dæmandi og koma ekki með 

útlistanir á eigin skoðunum. Markmiðið er að gefa viðmælandanum svigrúm til að segja frá á 

eigin forsendum á meðan rannsakendur hafa yfirsýn með því að fylgja eftir þeim 

viðtalsramma sem lagður var til grundvallar rannsókninni og snerti þau viðfangsefni sem var 

verið að skoða. Rannsakendur ættu ekki að vera ráðandi í viðtalsferlinu og það sem skiptir 

höfuðmáli er að viðmælendur fái tækifæri til þess að tjá sig óáreittir um reynslu sína og 

hugmyndir út frá eigin sjónarhorni án truflana eða tímatakmarkana (Carter og Henderson, 

2005). 

 Að viðtölunum loknum voru þau hljóðrituð og vélrituð orðrétt upp og þess gætt að 

nöfn þátttakenda kæmu hvergi fram. Að upplýsingasöfnun lokinni hófst úrvinnsla gagna þar 

sem leitað var að sameiginlegri reynslu þátttakenda og greiningu í þemu með það að 

markmiði að lýsa upplifuninni í heild. 
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3.6 Siðfræði 

Í þessari rannsókn var stuðst við fjórar höfuðreglur sem liggja til grundvallar  þeim 

siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir. Þessar reglur eru kenndar við sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti.  

Sjálfræðisreglan - kveður á um virðingu fyrir sjálfræði fólks og að rangt sé að hafa af fólki 

gögn á fölskum forsendum. Í vísindarannsóknum leiðir þetta af sér  kröfuna um upplýst og 

óþvingað samþykki (Sigurður Kristinsson, 2003). Allir meðrannsakendur skrifuðu undir 

upplýst samþykki. 

Skaðleysisreglan - fjallar um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að valda 

skaða. Rannsóknir mega ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. 

Rannsakandinn á að ganga úr skugga um að áhætta sé innan viðunandi marka og að 

ávinningur þátttakenda sé nægur til að réttlæta áhættuna. Oft er það svo að þátttakendur 

treysta því að rannsakendur séu ekki að taka neina óþarfa áhættu og getur það haft áhrif á   

upplýsta samþykkið. Það þarf því að meta þennan þátt út frá siðfræðilegum sjónarmiðum 

óháð samþykki þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur hafa í raun engan 

ávinning af þátttöku í rannsókninni en tjáning þeirra á reynslu sinni gæti orðið öðrum  

sjúklingum til hagsbóta vegna aukins skilnings á fyrirbærinu. Rannsakendur telja enn fremur  

að engin áhætta sé fólgin í því að taka þátt í rannsókninni en sú skoðun byggir meðal annars á 

því að engar bakgrunnsupplýsingar koma fram. 

Velgjörðarreglan - samkvæmt þessari reglu er það skylda rannsakenda að gera aðeins 

rannsóknir sem líklegar eru til bóta fyrir mannkyn þegar á heildarmyndina er litið. Þó má ekki 

líta svo á að velgjörðarreglan standi framar skaðleysisreglunni (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Rannsakendur vona að niðurstöður rannsóknar muni nýtast heilbrigðisstarfsmönnum sem og 

sjúklingum. 
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Réttlætisreglan - kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og að hver og einn skuli fá það sem 

hann á skilið. Á þetta reynir við val þátttakenda og eins þegar upp koma spurningar um hvað 

þátttakendur skuli fá í staðinn fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2003). Í íslensku 

heilbrigðiskerfi eiga allir að eiga jafnan rétt til þjónustu og er því ólíklegt að rannsakendur 

þurfi að hafa áhyggjur af þessu siðferðismáli. 

 

3.7 Réttmæti og trúverðugleiki 

Þar sem Vancouver-skólinn leggur áherslu á að rannsakandinn sé virkur í því að skapa 

rannsóknargögnin og reynsla hans og þekking endurspeglast í rannsóknargögnunum getur 

verið erfitt að meta réttmæti. Í Vancouver-skólanum er stuðlað að auknu réttmæti og 

trúverðugleika rannsókna með því að athuga stöðugt ógnanir við réttmæti þeirra. 

Rannsakandinn er því stöðugt á varðbergi gagnvart því að ótrúverðug mynd verði til af 

fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Það sem einnig getur ógnað réttmæti eða trúverðugleika 

rannsókna eru þættir eins og það að rannsakandinn heldur ekki nægilegri fjarlægð frá 

meðrannsakendum, gagnagreiningu er hætt of snemma eða meðrannsakendur eru of fáir 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003b). 

Hægt er að auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna með því að sjá til þess að allir 

meðrannsakendur séu spurðir sömu spurninganna og á svipaðan hátt en þó ekki þannig að það 

komi niður á þróun og sveigjanleika viðtalsins (Donovan og Sanders, 2005). 

  

3.8  Samantekt 

 Rannsóknin byggir á aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Þægindaúrtak 

samanstóð af sjö einstaklingum sem gengist höfðu undir skurðaðgerð á Sjúkrahúsi Akureyrar. 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl og tók hver rannsakandi  tvö viðtöl við einn til tvo 

einstaklinga. Gagnaöflun stóð yfir í um þrjár vikur og að henni lokinni var unnið úr 
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upplýsingunum samkvæmt þrepakenningu  Vancouver -skólans. Stuðst var við viðtalsramma í 

viðtölunum og við gerð rannsóknarinnar höfðu rannsakendur í huga þær fjórar fyrrnefndar 

höfuðreglur sem gjarnan er horft til við gerð vísindarannsókna. Rannsakendur skoðuðu einnig 

réttmæti rannsóknarinnar og hugsanlega áhættu/ávinning fyrir meðrannsakendur. 
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Kafli 4 

Niðurstöður 

 

4.1. Inngangur 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar sem fjallar um reynslu 

sjúklinga af þátttöku í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Í byrjun kaflans verða meðrannsakendur kynntir stuttlega og síðan greint frá þeim þemum 

sem fram komu í viðtölunum.  

Viðtöl við meðrannsakendur voru túlkuð og greind niður í þemu sem síðan var stillt 

upp í tvö greiningarlíkön (sjá greiningarlíkön 1 og 2, bls. 31 og 39) sem byggð eru á 

meginþemum. Rauði þráðurinn og aðalþemað í reynslu meðrannsakenda af þátttöku í 

undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar reyndist vera: Að fá og skilja upplýsingar. Þá 

voru greind meginþemun: Ákvarðanataka, undirbúningur og að fylgja fyrirmælum. Einnig 

voru greindir styrkjandi og hamlandi þættir sem höfðu áhrif á þátttöku sjúklinga. 

Við greiningu gagnanna kom fram óljós skilningur meðrannsakenda á hugtakinu 

þátttaka sjúklinga og munum við fjalla sérstaklega um það. 

  

 4.2 Kynning á meðrannsakendum 

Meðrannsakendur okkar voru sjö. Fimm búsettir á Akureyri, einn á Húsavík og einn í 

Mývatnssveit. Um sex konur og einn karlmann var að ræða. Allir meðrannsakendur höfðu 

gengist undir skurðaðgerð við handlækninga- og bæklunardeild Sjúkrahússins á Akureyri. 

 Meðrannsakendum voru gefin nöfnin: Ási (65-75 ára), Brynja (65-75 ára), Embla (50-

60 ára), Guðrún (50-60 ára), Hrafnhildur (45-55 ára), Magnea (40-50 ára) og Vilborg (55-65 

ára). Aldur meðrannsakenda var því á bilinu 40 til 75 ára. Þau lýstu reynslu sinni af þátttöku í 
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undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Til þess að gæta trúnaðar við meðrannsakendur 

var staðreyndum breytt án þess þó að það rýrði gildi rannsóknarinnar. 

 

4.3 Reynsla sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar 

Rauði þráðurinn og aðalþemað í lýsingum meðrannsakenda á reynslunni af  þátttöku 

sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar við Sjúkrahúsið á Akureyri var: Að fá 

og skilja upplýsingar. Þá voru greind meginþemun: Ákvarðanataka, undirbúningur og að 

fylgja fyrirmælum. Greiningarlíkan 1 (bls. 31) sýnir myndrænt tengsl þemanna.  

  

 

 

 

Mynd 2: Greiningarlíkan 1, að fá og skilja upplýsingar 

 

Að fá og 
skilja 

upplýsingar

Undirbúningur

Ákvörðunartaka
Að fylgja 

fyrirmælum
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4.3.1 Að fá og skilja upplýsingar. 

Hjá öllum meðrannsakendum kom sterkt fram að það að fá og skilja upplýsingar skipti 

afar miklu máli varðandi þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Það kom þó 

ekki eins sterkt fram í eftirmeðferð eins og í undirbúningi skurðaðgerðar. Upplifun 

meðrannsakenda af því að fá og skilja upplýsingar kom fram á mismunandi hátt. Magnea lýsti 

sinni reynslu á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst  bara þátttakan .. vera kannski .. það að fara í ákveðna aðgerð, bara að búa sig undir það, fá 

upplýsingar um hvað þetta þýðir fyrir mann og hvort þetta er aðgerð sem maður þarf að vera vel 

undirbúin fyrir ... andlega og líkamlega undirbúin fyrir og taka þá á því og undirbúa sig eins vel og 

maður getur, ég held að það skipti gríðarlegu máli. 

Í framhaldi af því talaði hún um mikilvægi þess að geta fengið frekari upplýsingar ef  hún 

hefði þörf fyrir það: 

Tvisvar var ég lögð af stað í aðgerðina en hætti við. Fyrsta skipti hætti ég við vegna þess að mér fannst 

ég ekki alveg vita út í hvað ég væri að fara og þá fékk ég bara meiri upplýsingar og meira spjall við 

lækninn.  

Brynja lýsti mikilvægi þess að upplýsingarnar væru settar fram á mannamáli: 

Bara að það sé talað við það [fólkið] eins og mann og gera sér grein fyrir hversu mikið inn í hlutunum 

það er, bæði það sem er gott og vont, það er bara svoleiðis. Í framhaldi af því ... það er ekki allt gott, 

margt sem maður ekki veit og maður hefði þurft að spyrja um.  

Brynja talaði einnig um að upplýsingar væru mikilvægar fyrir aðgerð en fannst að hún hefði 

ekki fengið nægar upplýsingar og að það væri erfitt að sækja upplýsingar til starfsfólks: 

Ég er voða þakklát að læknirinn hafi gefið sér tíma til að gera aðgerðina, en upplýsingar ... það væri 

voða gott ef það væri svona staðlað blað svo maður gæti lesið yfir það til þess að geta spurt, þú spyrð 

ekki að því sem að þú veist ekki að er til ... það get ég sagt með sanni að það er afar erfitt að fá 

upplýsingar.       
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Embla talaði um eigin ábyrgð í upplýsingaöflun og komst svo að orði:  

Ég  var sjálf  búin að afla mér svo mikilla upplýsinga um þetta, um aðgerðina sjálfa ... þá vissi ég 

nákvæmlega hvernig þetta væri og svona. Og svo aftur þegar ég fór í skoðunina hjá lækninum viku áður 

þá var ég svo ofboðslega ánægð með hvað hún skoðaði mig svo vel og gaf mér svo góðan tíma á eftir 

og útskýrði nákvæmlega fyrir mér hvað hún væri að fara að gera. Mér fannst það skipta mjög miklu 

máli.  

Embla tjáði sig ennfremur um að þátttaka í eftirmeðferð fælist í því að fá upplýsingar um 

hvað ætti að fara að gera: 

... ég vildi fá útskýringar á því af hverju ég væri að taka þetta, líka blóðþynning og ég man ekki eftir að 

hafa fengið það einu sinni þegar ég fór í aðgerð þannig að ég vildi fá upplýsingar á því líka .. þegar ég 

var að útskrifast þá útskýrði hún [læknirinn] mjög vel út fyrir mér og hvernig ég ætti að haga mér. 

Við undirbúning aðgerðar fannst Vilborgu þátttaka vera upplýsingaflæði milli læknis og 

sjúklings:  

 Já hérna [hugsar sig aðeins um]..  Já þátttaka hlýtur náttúrulega að vera í upplýsingaflæðinu milli mín 

og læknisins, hlýtur að vera .. ég veit ekki hvernig .. öðruvísi. 

Þegar kom að eftirmeðferð taldi Vilborg þörf á meiri upplýsingum og ætlar því að spyrja  

spurninga þegar hún fer í eftirskoðun. Hún upplifði sig í lausu lofti vegna ónógra upplýsinga:  

Og þegar ég fer í eftirskoðun þá eru spurningar sem ég þarf að spyrja. Skilur þú, en það er ábyggilega 

það að maður þarf að vera duglegur að spyrja ... finnst mér ég hafa upplifað að [ég] er svolítið í lausu 

lofti 

Guðrún var beðin um að taka dæmi um það þegar henni fannst hún vera að taka þátt og í svari 

hennar kom skýrt fram að þátttaka samkvæmt hennar áliti væri fólgin í upplýsingum og 

undirbúningi: 

Já mér fannst ég vera að taka þátt í þessu þegar t.d. þegar að skurðlæknirinn kemur þarna bara og sýnir 

manni, kom með svona .. já líkan af þessu öllu og sýndi nákvæmlega hvað væri að gera og sýndi manni 

það í tölvunni, sýndi manni mjöðmina í tölvunni og hvernig staðan var og hvað þeir væru að fara að 
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gera nákvæmlega, þannig að mér fannst ég vera alveg hreint vera komin inn í þetta ... Maður er inn í 

þessu alveg, hvað er verið að gera eins og var ekki hérna áður fyrr ... Ég hérna, maður var að spyrja og 

fékk alltaf svör við öllu. 

Síðar í viðtalinu kom Guðrún inn á hve upplýsingarnar hefðu verið góðar:  

Já með því að upplýsa mann svona um alla hluti, þá er maður orðin svona þátttakandi í þessu er ekki 

bara, leggst ekki bara þarna á borðið og svo er gert eitthvað sem maður hefur ekki hugmynd um ... eins 

eftir aðgerðina því að sjúkraþjálfararnir sögðu manni mjög vel til  og svo bara læknirinn sjálfur þegar 

hann kom, maður gat spurt hann á hverjum degi hvað, já hvernig staðan væri . Og svo þegar maður fór 

heim þá sagði hann manni nákvæmlega hvernig þetta hefði verið .. mér finnst þetta vera mjög góður 

undirbúningur. 

 Ása fannst þó ekki þörf á því að upplýsingarnar væru of ýtarlegar í undirbúningi 

skurðaðgerðar: 

Ég er þeirrar skoðunar sko að fólk sem þarf að fara í aðgerðir svona stærri aðgerðir að ég held eða mín 

reynsla er sú að það er ekkert betra að vera neitt að tíunda þetta í smáatriðum ... allar upplýsingar eru til 

góðs alveg sama í hverju það er og ég fékk góðar upplýsingar.  

 

4.3.2 Ákvarðanataka. 

Ákvarðanataka var eitt af meginþemum í undirbúningi skurðaðgerðar. Það að taka 

ákvörðun byggðist m.a. á þeim upplýsingum sem sjúklingunum voru veittar eða þeir bjuggu 

yfir vegna fyrri reynslu. Magnea lýsti þessu á eftirfarandi hátt: 

Ég byrjaði að fá upplýsingar frá lækninum ... það er svona eitt og hálft ár síðan við byrjuðum að skoða 

þennan möguleika þar sem þetta var orðið frekar erfitt og ég fékk alveg góðan tíma til þess að taka 

endanlega ákvörðun og var ekkert þrýst á mig. Mér voru kynntir allir kostir í stöðunni og ég var sem 

sagt .. og gaf mér þann tíma sem mér fannst ég þurfa til þess að taka endanlega ákvörðun. 
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Einnig kom fram að oft var ákvarðanatakan byggð á þeirri staðreynd að ekkert annað var í 

stöðunni en að fara í ákveðna aðgerð eða eins og einn þátttakandi komst að orði: 

 Það var svo sem ekkert um annað að ræða en að gera þetta því að það er ekkert .. þetta lagast ekkert. 

Brynja taldi sig ekki hafa haft tækifæri til þess að vera þátttakandi í ákvarðanatöku: 

Ég upplifði enga þátttöku, [hlátur] ég var bæði spennt og kvíðin ... já þetta var hans [læknisins] út af því 

að maður ræður engu. Þannig upplifði ég það ... læknirinn dró ekki úr neinu sem hann sagði við mig, 

hann segir nú aldeilis rétt frá því og hann segir taktu mig á orðinu og trúðu mér. 

Lífsgæði Guðrúnar voru takmörkuð og því þrýsti hún á að eitthvað yrði gert til að laga 

stöðuna : 

... mjög slæm í tvö ár, varla getað gengið ... Honum [lækninum] fannst ég vera ung ... þannig að hann 

vildi draga þetta ... svo var þetta bara orðið svo slæmt að ég var farin að ýta á þetta að hann kíkti 

eitthvað meira á þetta.  

Hjá Emblu skiptu tengsl miklu máli þegar taka skyldi sameiginlega ákvörðun og að valdið 

væri hjá skjólstæðingnum en ekki eingöngu hjá starfsfólkinu:  

Ekki láta hana segja mér eða ég segja henni af eða á, mér finnst það skipta svolitlu máli ... Nei ég vil 

hafa sameiginlega ákvörðun, ég vil ekki að það sé annar eða hinn ... og eftir að hafa farið til hennar 

[læknirinn] í viðtal og skoðun þá finnst mér að eigi að vera sameiginleg ákvörðun. 

Ási talaði um að hann hefði ekki komist hjá því að taka þátt í ákvörðun vegna slæms 

líkamlegs ástands og komst svo að orði: 

 ..sko að taka þátt í því sem maður fer út í sjálfur og manni finnst sko eiginlega að maður komist ekki 

hjá því að fara í gegnum þetta sko ... það er bara að horfast í augu við það að annað hvort verður maður 

að draga löppina á eftir sér sárkvalinn ellegar að fara í þetta. Það er ekkert þarna á milli ... 

Lokaákvörðun taldi  Ási þó að ætti  að vera í höndum læknisins: 

Valdið liggur náttúrulega endanlega hjá honum [læknirinn] því hann veit hvað hann er að segja en ég 

veit bara hvað ég vil en það er kannski ekki hægt að framkvæma það ... sko ef  maður fer ekki í aðgerð 

þá tekur maður ekki þátt í neinu þetta er náttúrulega allt saman þátttaka.  
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Brynja talaði um að reynsluleysi hefði haft áhrif á ákvörðun á þátttöku í eigin meðferð: 

  ... ég varð að trúa honum  hann hefur reynslu ekki ég, nema eina litla og misheppnaða. 

 

4.3.3 Undirbúningur.  

Fimm meðrannsakendur undirbjuggu sig vel fyrir skurðaðgerðina með því m.a. að 

nýta sér upplýsingar. Það kom fram bæði í líkamlegum og andlegum undirbúningi. Aðrir 

meðrannsakendur undirbjuggu sig ekki eða fengu ekki tækifæri til þess. Magnea telur að 

undirbúningur fyrir skurðaðgerð flokkist undir þátttöku sjúklinga: 

Mér finnst bara þátttakan vera ... aðgerð sem maður þarf að vera vel undirbúin fyrir andlega og 

líkamlega undirbúin fyrir og taka þá á því og undirbúa sig eins vel og maður getur, ég held að það skipti 

gríðarlegu máli ... já ég byggði mig bara upp ... fór ég  í styrktaræfingar í einar átta eða tíu vikur og var 

tvisvar í viku hjá þjálfara og styrktist bara heilmikið ... þannig var ég bara mjög vel undirbúin ... fannst 

ég aldrei hafa verið eins vel undirbúin eins og núna og ég hef aldrei verið eins fljót að ná mér og ég veit 

bara að það er af því að ég undirbjó mig vel fyrir. 

Þegar Guðrún var spurð að því hvað henni fyndist vera þátttaka í undirbúningi aðgerðar 

svaraði hún á eftirfarandi hátt: 

 Ja ég undirbjó mig svolítið ... ég fékk hjálpartæki svolítið fyrirfram, svona töng til að hjálpa mér að fara 

í buxur eða klæða mig og svona sokkaífæru. Þetta nýtti ég mér náttúrulega allt áður en ég fór í 

aðgerðina. Þannig að ég var orðin fær í þessu þegar ég var búin í aðgerðinni. Það var mjög gott ... 

Hrafnhildur svaraði spurningunni um þátttöku í undirbúningi skurðaðgerðar á þessa leið: 

Ja, þátttaka náttúrulega er skulum við segja .. bara það að þú undirbýrð þig fyrir þessa skurðaðgerð eins 

vel og þú mögulega getur og hérna ferð eftir því sem var .. þegar þér var leiðbeint ... ég fékk senda frá 

þeim [læknum] ... bara allt um þessa aðgerð og ég hérna undirbjó mig með því að reyna að fá ekki kast 

þannig að ég borðaði skynsamlega eins og sagt er og hérna það gekk eftir ... 
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Ási taldi að mikilvægt væri að vera í góðu jafnvægi fyrir skurðaðgerð: 

... maður getur nú lítið gert nema það að vera í jafnvægi  ... þá fór ég ekki með neinum ótta í þessa 

aðgerð eða inn á skurðarborðið. 

Þá kom einnig fram í máli Emblu mikilvægi þess að vera vel andlega undirbúin fyrir aðgerð: 

... ég held að það sé þessi andlegi undirbúningur hann hefur svo mikið að segja. Fólk getur verið 

dauðkvíðið og stressað yfir því hvernig þetta sé og annað og hefur ekki nægar upplýsingar um hvað sé 

að fara að gera ... ég náði mér í [upplýsingar] á netinu ... 

 

4.3.4  Að fylgja fyrirmælum. 

Allir meðrannsakendur fyrir utan einn upplifðu að þeir væru að taka þátt í eftirmeðferð 

skurðaðgerðar með því að fylgja fyrirmælum. Guðrún var spurð að því á hvern hátt hún hefði 

tekið þátt í eftirmeðferð: 

Eftirmeðferðin er náttúrulega, þá áttu að fara til sjúkraþjálfara og eflaust geri ég það eitthvað, ég er ekki 

byrjuð á því, það eru þrjár vikur í dag síðan ég fór, var skorin, en af því að maður fékk svona góða 

þjálfun niðurfrá og hérna með sér bæklinga heim til að fara eftir og annað, þá getur maður gert þetta 

líka bara heima ef maður er duglegur. 

Embla taldi að það að fylgja fyrirmælum væri þátttaka:  

Aðalmálið er að halda aftur af sér og fara ekki [að] spretta af stað því ég á rosalega erfitt með það,  ég á 

svo erfitt með að gera ekki neitt [hlær], en þetta er eins og ég segi þátttaka fyrir og eftir aðgerð..það 

skiptir máli að maður hlusti á þann sem er að tala við mig og maður taki það inn. Að maður fari ekki að 

hunsa það og æi það skiptir ekki máli. Þetta skiptir mjög miklu máli því fólk er náttúrulega veit alveg 

hvað það er að tala um þannig að maður þarf ekki að hafa vit fyrir því. 

Brynja var spurð að því hvort hún hefði upplifað það sem þátttöku að fylgja fyrirmælum: 

Já ég geri það þetta er mín heilsa ég ætla að fá heilsuna og fara að ganga aftur. 
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Magnea taldi sig hafa upplifað þátttöku með því að fylgja fyrirmælum í eftirmeðferð 

skurðaðgerðar: 

Mér finnst ég vera að taka þátt í batanum eftir skurðaðgerðina með því að reyna að vera dugleg að koma 

mér framúr og var að reyna að gera svona æfingar í rúminu og .. og .. hérna vera dugleg að drekka vatn 

til þess að koma svona í gang þvaginu og hægðunum til þess að vera ekki með það í einhverjum 

vandræðagangi ... 

Hrafnhildi fannst hún einnig vera þátttakandi í eftirmeðferð skurðaðgerðar: 

Auðvitað finnst mér það vera þátttaka, ég náttúrulega var með í æð til þess að vökva til þess að .. en ég 

náttúrulega reyndi að drekka eins mikið og ég gat til þess að losna við vökvann .. mér finnst það .. ef 

það er ekki þátttaka þá veit ég ekki hvað ... ég tel mig hafa verið bara ágætlega duglega að taka þátt og 

hreyfa mig eftir að ég var komin fram úr sko. 

Ási taldi sig vera þátttakanda í eftirmeðferð með því að fylgja fyrirmælum frá sjúkraþjálfara 

um hvernig hann ætti að bera sig að eftir skurðaðgerðina: 

Já, já ég geri það ég held að það sé nauðsynlegt allra hluta vegna sko .. bæði styrkir það mann og svo 

sko .. líka er þetta ákveðin félagsskapur og öryggi ... sko ég fékk sjúkraþjálfun á sjúkrahúsinu, 

leiðbeiningar um hvernig ég á að bera mig við að fara framúr og svoleiðis og gera hitt og þetta.  

Vilborg fylgdi fyrirmælum en upplifði það ekki sem þátttöku: 

Ég hérna .. nei ég upplifi þetta ekkert svona. Auðvitað náttúrulega fór ég eftir fyrirmælum og allt svona 

en, nei bara, ég bara upplifi mig ekki sem neinn þátttakanda í einhverri atburðarás. 

 

4.4 Styrkjandi og hamlandi þættir sem hafa áhrif á þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar 

Út frá viðtölum við meðrannsakendur greindum við styrkjandi og hamlandi þætti í 

þátttöku sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar við Sjúkrahúsið á Akureyri. 

Þessir þættir eru dregnir fram á myndrænan hátt í greiningarlíkani 2 (bls. 39). 
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Mynd 3: Greiningarlíkan 2, styrkjandi og hamlandi þættir sem hafa áhrif á þátttöku 
 

4.5 Styrkjandi þættir 

Þeir þættir sem reyndust vera styrkjandi til þátttöku voru eftirfarandi: Upplýsingar, 

tengsl og fyrri reynsla.  

 

4.5.1 Upplýsingar. 

Að fá og skilja upplýsingar sem áður var greint sem aðalþema reyndist líka vera 

styrkjandi þáttur í því að taka þátt í ákvörðun. Það auðveldaði Magneu að taka þátt þegar hún 

hafði fengið upplýsingar um þá kosti sem voru í stöðunni: 

... mér voru kynntir allir kostir sem voru í stöðunni og ég var sem sagt .. og gaf mér þann tíma sem mér 

fannst ég þurfa til þess að taka endanlega ákvörðun. 

Embla tók ákvörðun um þátttöku eftir að hafa fengið ákveðnar upplýsingar: 

... upplýsingaflæði frá heilbrigðisstarfsfólki .. mjög mikilvægt að útskýra svona vel fyrir manni hvað 

eigi að fara að gera og hvað búið sé að gera og svoleiðis. 
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4.5.2 Tengsl. 

Að mæta góðu viðmóti virtist hvetja til þátttöku í bata. Magnea sagði í þessu 

sambandi: 

Starfsfólkið var að hvetja mann áfram, að vera ekki lengi í rúminu og svona .. já mér fannst það bara .. 

þetta vera bara mjög gott. Mér fannst bara yndislega gott starfsfólk og allt gekk eftir sem búið var að tala um. 

Vilborg var spurð að því hvernig samskipti við starfsfólkið hefðu verið og hvort sú upplifun 

hefði haft áhrif á þátttöku hennar. Hún upplifði sérstaklega góð samskipti við einn 

hjúkrunarfræðing: 

Hún [hjúkrunarfræðingur] er bara alveg frábær bara. Meðan aðrar voru að flýta sér og höfðu ekki tíma 

og svona .. maður bara upplifir fólk svona. 

Brynju fannst samvinna skipta miklu máli í þátttöku:  

Það skiptir öllu alveg gríðarlega að allt geti gengið. 

Ási taldi að góð tengsl í öllu ferlinu skiptu mjög miklu máli og var það honum hvatning til 

þátttöku: 

Já,  já,  já alveg sérstaklega góð ... fékk góða fræðslu og fólk ákaflega elskulegt og hjálplegt alveg sama 

hvort það var fyrir aðgerðina eða á meðan ég var á sjúkrahúsinu ... Mér finnst það voðalega mikils virði 

þegar sama hvort það er læknir eða hjúkrunarkona að þegar fólk gefur sér tíma til að spjalla eitthvað 

fyrir utan þennan ramma sem maður er í já ... ég er því afskaplega þakklátur [starfsfólkinu] fyrir góða 

framkomu ég get ekki sagt annað alveg sérstaklega ljúft og gott fólk og skilningsríkt. 

Traust gagnvart starfsfólki styrkti Emblu í því að taka þátt: 

Það skiptir svo miklu máli að hafa, þú veist að þú getur alltaf, þetta starfsfólk og þú ert búin að vera 

þarna og þinn læknir er þarna, þú veist að þú getur, það eru allar upplýsingar um þig og þá veist þú að 

þú ert öruggari, þá er þetta til þarna, það hlýtur að skipta svolitlu máli. 
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Guðrún treysti læknunum og það styrkti þátttöku hennar og veitti henni öryggi: 

... þannig að þá  treysti ég þeim bara alveg ... Ég upplifi það sem þátttakandi að þegar maður er 

upplýstur svo vel fyrir aðgerðina .. þá er maður að taka þátt í þessu öllu og veit nákvæmlega hvað er 

verið að gera ... Ég heyrði í söginni og bornum og þú veist ekkert hrædd, ég vissi alveg nákvæmlega 

hvað þeir voru að gera .. Þannig að mér fannst ég vera þátttakandi í þessu. 

 Í síðara viðtalinu talaði Guðrún aftur um traust og hve auðvelt væri að eiga samskipti: 

... maður gat treyst og þorði að spyrja, maður er nú oft með spurningar sem maður kann ekki við að 

spyrja. Ég man það að ég upplifði það fyrir mörgum árum. Það er bara öðruvísi núna. Ég held að það sé 

öðruvísi þetta, þessir yngri læknar, þeir hugsa öðruvísi og hjúkrunarfræðingar sem koma inn miklu 

frjálslegri og hispurslausari svona. Ekkert neitt svona skör hærra, alls ekki. 

 

4.5.3 Fyrri reynsla. 

  Ási hafði farið í sambærilega aðgerð áður. Sú reynsla auðveldaði honum þátttöku: 

... sko það er mikið auðveldara að fara í þessa aðgerð, heldur en fyrstu aðgerðina það er reynslan sem að 

auðveldaði mér það núna ... þetta er sko ekki í fyrsta skipti sem að ég fer þannig að ég er nú með 

reynsluna. 

Magnea tjáði sig um að fyrri reynsla hefði haft áhrif á þátttöku hennar í eigin meðferð og bata: 

... ég er búin að fara  ... í fimm stórar skurðaðgerðir og mér finnst ég aldrei hafa verið eins vel undirbúin 

og núna og ég hef aldrei verið eins fljót að ná mér og ég veit bara, ég veit að það er af því að ég 

undirbjó mig vel fyrir. Ég hef muninn, ég get borið það saman.  

 

4.6 Hamlandi þættir 

Meðrannsakendur upplifðu ekki margar hindranir í þátttöku sinni í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerðar. Þó greindust tveir þættir sem reyndust vera: Slæmt líkamsástand 

og skortur á upplýsingum. 
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4.6.1 Slæmt líkamsástand. 

 Brynja taldi að bágborið líkamsástand hefði haft hamlandi áhrif á þátttöku hennar: 

... ég hefði getað gert svo mikið, það hefði bara mátt vera lengri undirbúningur, hálfs árs fyrirvari .. 

koma mér í öfluga sjúkraþjálfun því að ég var hætt að geta gert nokkurn skapaðan hlut .. ég var í svo 

líkamlegu lélegu ástandi .. ég sko .. bara síðan ég man eftir mér hef ég haft áhuga á göngu, manneskja, 

og er löngu .. ég veit ekki hvað það er langt síðan ég hef getað gengið. 

Ási velti því fyrir sér hvort það gæti verið hindrun fyrir þátttöku að hann hefði haft 

óreglulegan hjartslátt og hefði farið áður í aðgerð tengt hjartanu: 

... það eina sem að ég var að velta vöngum yfir var að ég var búin að finna óreglu á hjartslættinum síðan 

í fyrra sumar og í haust og vetur ... 

 

4.6.2 Skortur á upplýsingum. 

Vilborg áleit að hún hefði ekki fengið mikla fræðslu, en að hennar mati er 

upplýsingaflæði þátttaka: 

... ég fékk nú ekki mikla fræðslu .. það vantar alltaf svolítið á, á hérna upplýsingastreymið, það svolítið á það að 

maður viti nákvæmlega .. að þetta sé útskýrt nógu vel .. eru margir lausir endar. 

Brynju fannst það draga úr þátttöku sinni að hún fékk ekki nægar upplýsingar: 

Kannski væri svolítið sniðugt .. maður veit hreinlega ekki hvað maður á að spyrja um ... kannski væri 

sniðugt að búa til staðlað blað ... þú spyrð ekki að því sem þú veist ekki að er til. 

 

4.7 Óljóst hugtak  

Við gagnasöfnun var leitast við að skoða hvaða skilning sjúklingar legðu í hugtakið 

þátttaka í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Áður hefur komið fram að það að fá og 

skilja upplýsingar, undirbúningur, ákvarðanataka og það að fylgja fyrirmælum væri þátttaka 

að mati flestra meðrannsakenda okkar. Hinsvegar kom í ljós að nokkrum meðrannsakenda 

þótti hugtakið þátttaka sjúklinga frekar óljóst og ótamt og höfðu þeir lítið velt því fyrir sér. 
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Átti þetta sérstaklega við í upphafi viðtalsins. Einnig kom í ljós að yngri þátttakendur áttu 

auðveldara með að skilgreina hugtakið. Einn þeirra tjáði sig á eftirfarandi hátt: 

Hvað finnst mér vera þátttaka, hvað meinarðu? ... ég veit ekki hvað þú meinar með þátttöku ... þátttaka 

fyrir og eftir aðgerð, ég veit ekki alveg hvað þú ert að meina ... en ég veit ekki hvað ég á að segja um 

þátttöku. 

Vilborg tók svo til orða:  

 ... æi nei ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta .. [er hugsi] ... það truflar mig kannski þetta orðalag 

sem þú notar ... ég [hef] aldrei hugsað þetta í þessu samhengi. 

Hugtakið var einnig óljóst hjá Ása:   

Ég get eiginlega ekki svarað því sko ... maður hugsar ekkert um hvað er þannig lagað. 

Aðspurður um hvort að hann upplifði þátttöku þegar hann fékk fræðslu í undirbúningi 

aðgerðar sagði hann:  

... það að taka þátt ég eiginlega ... finnst þetta svolítið óþægileg spurning sko.  

Svipað svar kom þegar hann var beðin að lýsa þátttöku í öllu ferlinu:  

Á nei þetta er eiginlega spurningar sem að ég sko ... ja ég veit nú ekki mér finnst nú erfitt að svara þessu 

ég get nú ekki svarað þessu það vantar kannski bara eitthvað í hausinn á mér. 

Hugtakið var einnig óljóst í huga Brynju: 

Ég skil ekki þetta orð að taka þátt.  

 

4.8  Samantekt 

Þörfin fyrir að fá og skilja upplýsingar var aðalþemað við greiningu gagnanna. Auk 

þess voru greind meginþemun: Ákvarðanataka, undirbúningur og að fylgja fyrirmælum. Í 

gegnum þessi meginþemu kom fram þörf meðrannsakenda fyrir að fá og skilja upplýsingar. 

Misjafnt var meðal meðrannsakenda hvar í meginþemunum þörfin kom sterkast fram. Einnig 
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voru greindir þættir sem höfðu ýmist styrkjandi eða hamlandi áhrif á þátttöku í undirbúningi 

og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Þeir þættir sem höfðu styrkjandi áhrif á þátttöku 

meðrannsakenda voru: Upplýsingar, tengsl og fyrri reynsla. Hamlandi þættir í þátttöku voru: 

Skortur á upplýsingum og slæmt líkamsástand. Styrkjandi þættir reyndust vega meira en 

hamlandi þættir. 

Við gagnasöfnun kom einnig fram að hugtakið þátttaka sjúklinga var óljóst í huga 

nokkurra meðrannsakenda og höfðu þeir lítið velt hugtakinu fyrir sér.   

Eins og áður sagði kom þörfin fyrir að fá og skilja upplýsingar sterkt fram í 

undirbúningi skurðaðgerðar en einnig tjáðu flestir meðrannsakendur sig um að mikilvægt væri 

að fylgja fyrirmælum í eftirmeðferð skurðaðgerðar. Þannig upplifðu flestir meðrannsakendur 

að þeir væru að taka þátt. 
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Kafli 5 

Umræður 

 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til þeirrar 

fræðilegu umfjöllunar sem kom fram í öðrum kafla. Helstu niðurstöður okkar samræmast að 

miklu leyti því fræðilega efni sem þar kom fram. Hins vegar fannst lítið fræðilegt efni 

varðandi reynslu sjúklinga af þátttöku tengt því að fylgja fyrirmælum og í að undirbúa sig 

fyrir skurðaðgerð. Teljum við því að hér geti verið um nýja þekkingu varðandi sjúklinga að 

ræða. Það vakti athygli okkar hversu óljóst hugtakið var hjá nokkrum meðrannsakendum 

okkar en það hefur ekki komið fram í fræðilegum íslenskum heimildum um efnið áður. Eins 

og áður sagði bar leit í gagnagrunninum Gegnir.is engan árangur.  

 

5.2 Að fá og skilja upplýsingar 

Grundvöllur fyrir þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð sjúklinga var að þeim væru 

veittar góðar og skiljanlegar upplýsingar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru 

upplýsingar og skilningur á þeim ofarlega í huga fólks. Meðrannsakendur tjáðu sig um þörfina 

fyrir upplýsingar og fræðslu í aðdraganda skurðaðgerðar og fram kom að þessir þættir virkuðu 

sem hvatning til undirbúnings fyrir aðgerðina. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður í 

fræðilega kaflanum. Flestar greinar um þetta efni fjalla um mikilvægi upplýsinga í þátttöku. 

Eldh o.fl. (2008) telja að skortur á upplýsingagjöf til sjúklinga dragi úr þátttöku þeirra. Í 

hugtakagreiningum Cahill (1996) og Sahlsten o.fl. (2008) kemur fram að upplýsingar séu 

grundvallaratriði þegar kemur að þátttöku sjúklinga og að mikilvægt sé að deila þekkingu og 

upplýsingum. Nauðsynlegt er að upplýsingarnar séu settar fram á skýran og aðgengilegan hátt 

þannig að sjúklingar geti lagt sitt af mörkum ef áhugi er fyrir því (Larsson o.fl., 2007). Þetta 
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ber saman við rannsókn Eldh o.fl. (2006) þar sem að þau lýsa því að sjúklingurinn taki meiri 

þátt í meðferð sinni þegar honum eru veittar einstaklingsmiðaðar upplýsingar og að þær séu 

vel útskýrðar. Þá kemur það einnig fram hjá Bastiaens o.fl.(2007) að fólk metur það mikils að 

fá upplýsingar um eigið heilbrigðisástand og að upplýsingarnar eru sniðnar að 

einstaklingsbundnum þörfum. Entwistle o.fl. (2008) sýna þá fram á nokkra þætti sem styrkja 

sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Sjúklingum þarf að finnast þeir velkomnir, að virðing sé 

borin fyrir þeim og að þeir geti öðlast upplýsingar í gegnum samræður. 

Í rannsókn okkar kom skýrt fram að sjúklingar töldu mikilvægt að upplýsingar séu 

settar fram á skýran hátt eða á mannamáli eins og einn viðmælandi komst að orði. Þetta styður 

rannsókn Larssons o.fl. (2007) og einnig rannsókn Ghulman o.fl. (2006) en þar kemur fram að 

mikilvægt er að sjúklingar fái bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar því það auðveldar 

þeim að taka upplýsta ákvörðun. 

Rannsóknarniðurstöðurnar leiddu ennfremur i ljós að sumir sjúklingar treystu sér ekki 

til þess að taka ákvörðun vegna skorts á upplýsingum meðan aðrir voru virkari í því að leita 

sér upplýsinga. Enn aðrir tjáðu sig um að heilbrigðisstarfsfólk væri hæfara til þess að sjá um 

þessa hluti og nefndu í þessu sambandi þekkingu og reynslu starfsfólks. Þetta styður rannsókn 

Beaver o.fl. (2005) sem greindu frá því að sjúklingar upplifðu þátttöku ef þeir voru upplýstir 

og þátttakendur í umræðuferlinu. Einnig samræmast niðurstöður rannsókn Edwards og Elwyn 

(2006) sem sýnir fram á, að það skipti ekki mestu máli hver taki lokaákvörðunina heldur 

skipti ferlið að ákvörðuninni mestu máli, þ.e. íhlutun sjúklingsins. Það að skiptast á 

skoðunum, meta hættur og skoða möguleika með starfsmanni sem svo leiddi af sér ákvörðun 

skipti sjúklinginn meira máli en ákvörðunin sjálf. 
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5.3 Undirbúningur 

Flestir meðrannsakendur komu inn á undirbúning í aðdraganda skurðaðgerðar, að 

mikilvægt væri að undirbúa sig bæði andlega og líkamlega fyrir skurðaðgerð og upplifa 

þannig þátttöku. Af sjö meðrannsakendum voru þrír sem töluðu sérstaklega um líkamlegan 

undirbúning fyrir aðgerð í þeim skilningi að mikilvægt væri að vera vel á sig kominn 

líkamlega fyrir aðgerð og það væri hluti af því að taka þátt í undirbúningi fyrir aðgerð. Þrír 

þátttakenda töluðu um mikilvægi þess að vera vel undirbúnir fyrir aðgerðina og minntust á 

styrktaræfingar, mataræði og æfingar í að nota hjálpartæki sem átti að nota eftir aðgerð. Einn 

þátttakenda lýsti því hvernig hann undirbjó sig fyrir skurðaðgerðina með því að vera í 

líkamlegu góðu formi og einnig kom hann inn á það atriði að mikilvægt væri að tala við 

fjölskyldumeðlimi og fá stuðning þeirra til þess að þetta ferli gengi sem best fyrir sig. Í hans 

tilfelli máti hann ekki lyfta þungum hlutum í nokkrar vikur eftir aðgerðina og átti að fara vel 

með sig. 

Nokkrir þátttakendur minntust á andlegan stuðning. Einn þátttakenda lýsti því hvernig 

hann hefði sótt stuðning til annarra fjölskyldumeðlima og rætt um fyrirhugaða aðgerð við þá. 

Þá þótti öðrum mikilvægt að vera í góðu jafnvægi áður en aðgerð færi fram. Hann sagði frá 

upplýsingasöfnun sinni á veraldarvefnum til að draga úr óvissu og kvíða fyrir aðgerðina. 

Ekki hefur verið gerð eigindleg rannsókn er fjallar á sambærilegan hátt um reynslu 

sjúklinga af þátttöku í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Í rannsókn Larsson o.fl. 

(2007) kemur þó fram umfjöllun um undirbúning sjúklinga á taugadeild. Sjúklingarnir í 

rannsókninni telja undirbúning felast í gangkvæmu trausti, skilningi og staðfestingu á því að 

hagsmunir sjúklingsins séu ætíð í fyrirrúmi. Samkvæmt okkar rannsókn virðist því þessi 

upplifun á þátttöku vera ný þekking í fræðum um þátttöku sjúklinga innan heilbrigðisvísinda.  
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5.4 Ákvarðanataka 

Reynsla meðrannsakenda var sú að ákvörðun væri m.a. byggð á þeim upplýsingum og 

þeirri þekkingu sem þeim var veitt og þeir höfðu. Misjafnt var meðal þeirra hversu mikinn 

þátt þeir vildu eiga í ákvarðanatökunni. Ákvarðanatakan byggðist oft á þeirri staðreynd að 

ekkert annað var í stöðunni en að fara í ákveðna aðgerð. Í rannsókn Beaver o.fl. (2005) kemur 

fram að fyrir sjúklingana þýðir þátttaka í ákvörðunarferlinu, það að vera upplýstur og finnast 

þeir vera viðriðnir umræðuferlið, hvort sem sjúklingur tekur svo ákvörðunina eða ekki. Einn 

þátttakenda í rannsókn sagði að hann hefði þurft að taka þátt í ákvörðun vegna vandamála í 

stoðkerfi. Það var ekkert annað í stöðunni en að taka ákvörðun þó að honum fyndist að 

lokaákvörðunin væri læknisins. Þetta samræmist viðhorfum heilbrigðisstarfsfólks í rannsókn 

Gagliardi o.fl. (2008), en þar kemur fram að ákvarðanataka sjúklinga á að vera á þá leið að 

sjúklingarnir eru þátttakendur í umræðuferlinu en lokaákvörðunin er í höndum 

heilbrigðisstarfsfólksins. Edwards og Elwyn (2006) benda einnig á að það skipti ekki mestu 

máli fyrir sjúklingana hver tekur lokaákvörðunina heldur er það ferlið að ákvörðuninni sem er 

aðalatriðið, þ.e. íhlutun sjúklinganna.  

Það kom skýrt fram hjá einum þátttakanda að vegna reynsluleysis, skorts á 

upplýsingum og fræðslu fyrir skurðaðgerð þá upplifði hann litla þátttöku í ákvarðanatöku. 

Þetta kemur heim og saman við rannsókn Nordgren og Fridlund (2001) en niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu fram á það, að þó sjúklingar treysti heilbrigðisstarfsfólki þá finna þeir fyrir 

vanmætti í sínum sjálfsákvörðunarrétti ef þeir eru illa upplýstir. Einnig kom fram að skortur á 

upplýsingum dregur úr hæfni sjúklinga í ákvarðanatöku í eigin meðferð.  

Ákvarðanataka varðandi eigin meðferð er stór þáttur í þátttöku sjúklinga. Til að geta 

tekið ákvörðun þarf að hafa skilning á efninu. Hægt er að tengja betri skilning á heilbrigði við 

betri heilsu og einnig meiri þátttöku í meðferð (Ishikawa og Yano, 2008). Í rannsókn okkar 

kom fram hjá einum þátttakanda  að hann vildi kynna sér vel alla kosti sem voru í stöðunni og 
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hvernig fyrirhuguð aðgerð gæti komið að gagni. Hann gaf sér góðan tíma til að meta 

upplýsingarnar og taka svo endanlega ákvörðun. Í rannsókn Larsson o.fl. (2007) kemur fram 

að sjúklingar þurfa að fá tækifæri til þess að íhuga hvort þeir vilja eða vilja ekki taka þátt í 

eigin meðferð. Þeir eiga að hafa möguleika á að taka þátt í ákvörðunum er varða eigin 

meðferð og velferð. 

 

5.5 Að fylgja fyrirmælum 

Flestir viðmælendur okkar lögðu áherslu á að með því að fylgja fyrirmælum þá væru 

þeir þátttakendur í eigin meðferð. Þessi niðurstaða er sérstök að því leyti að sjúklingar hafa 

ekki áður í rannsóknum tengt þátttöku svo sterkt við að fylgja fyrirmælum. Það kom skýrt 

fram í svörum meðrannsakenda að þeir upplifðu þátttöku þegar þeir fylgdu fyrirmælum í 

eftirmeðferð skurðaðgerðar, en síður í undirbúningi hennar. Góð reynsla var af 

sjúkraþjálfurum og lögðu viðmælendur okkar sig fram um að fara eftir þeirra fyrirmælum 

þannig að bati yrði sem bestur. Í rannsókn Wikman og Fältholm (2006) treysta sjúklingarnir 

hæfni meðferðaraðilans og reyna að fylgja fyrirmælum hans eins og mögulegt er í 

eftirmeðferð. Þeirra reynsla er sú að gera eigi æfingar og fylgja þeim eftir. Með því að nýta 

sér upplýsingar og stuðning frá sjúkraþjálfurum, ásamt stuðningi frá vinum og ættingjum, 

tekst sjúklingunum að takast á við nýjar aðstæður. Þeir treysta á þekkingu meðferðaraðilans 

og hafa vilja til þess að fylgja fyrirmælum eftir. Þá sýna Sainio o.fl. (2001) fram á að það að 

fylgja fyrirmælum er þátttaka að áliti sjúklinga. Samkvæmt þeirri rannsókn er þátttaka einnig 

skilgreind sem það að miðla tilfinningum og einkennum til hjúkrunarfræðinga og lækna og að 

fylgja fyrirmælum þeirra.  Að fá og skilja upplýsingar skiptir því miklu máli þegar kemur að 

því að fylgja fyrirmælum. 
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5.6 Styrkjandi þættir 

Eins og áður hefur komið fram hafa ýmsir þættir áhrif á þátttöku sjúklinga í 

undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Styrkjandi þættir til þátttöku voru fleiri en þeir 

þættir sem meðrannsakendur upplifðu að höfðu hamlandi áhrif til þátttöku þeirra. Eins kom 

sterklega fram að upplýsingar og skilningur á þeim eru veigamiklir þættir í því að styrkja 

sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Hins vegar getur skortur á upplýsingum virkað sem 

hamlandi þáttur á þátttöku sjúklinga. Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna Thompson 

(2007) og Sainio o.fl. (2001) en þar er bent á að ýmsir þættir geti styrkt eða hamlað þátttöku 

sjúklinga s.s. traust, viðmót, tengsl og persónulegir þættir. 

 Upplýsingar, tengsl og fyrri reynsla voru þeir þættir sem við greindum út frá viðtölum 

við meðrannsakendur. 

 

5.6.1 Upplýsingar. 

Upplýsingar var það sem allir tjáðu sig um að hefði haft mikilvæg áhrif á þátttöku 

þeirra. Þegar meðrannsakendur fengu góðar upplýsingar og voru upplýstir um aðgerðarferlið 

styrkti það þátttöku þeirra. Eins og fram kom í fræðilega hlutanum merkja upplýsingar það að 

einstaklingurinn er upplýstur um eigin meðferð, aðstæður og framfarir. Fram kom að þeir 

sjúklingar sem fengu góðar og skýrar upplýsingar töldu sig betur í stakk búna til þess að taka 

ákvörðun, undirbúa sig fyrir aðgerð og fylgja fyrirmælum. Það að fá og skilja upplýsingar er 

því mjög styrkjandi þáttur þegar kemur að þátttöku sjúklinga. 

Upplýsingarnar þurfa að vera settar fram á skýran og aðgengilegan hátt þannig að 

sjúklingar fái tækifæri til þess að leggja sitt að mörkum ef þeir á annað borð óska þess 

(Larsson o.fl., 2007). Þetta styður enn fremur rannsókn Ghulam o.fl. (2006) þar sem 

niðurstöður þeirrar rannsóknar sýnir mikilvægi þess  mikilvægi þess að sjúklingur skilji þær 

upplýsingar sem honum eru veittar og að þær séu bæði munnlegar og skriflegar.  
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Mat á því hvernig upplýsingarnar kæmust best til skila var mismunandi. Einn 

viðmælenda talaði um eigin ábyrgð á upplýsingaöflun, annar að upplýsingarnar væru á 

mannamáli og einnig var talað um upplýsingar sem flæði milli læknis og sjúklings. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Eldh o.fl. (2006) þar sem niðurstöður lýsa því að sjúklingur taki meiri 

þátt í meðferð sinni þegar honum eru veittar einstaklingsmiðaðar upplýsingar og þær eru vel 

útskýrðar.  

 

5.6.2 Tengsl. 

 Cahill (1996) og Sahlsten o.fl. (2008) telja að tengsl þurfi að vera til staðar til að 

þátttaka eigi sér stað. Í rannsókn Bastiaens o.fl. (2007) kemur fram að fólk lítur á samband 

læknis og sjúklings sem mikilvægan þátt í  meðferðarsambandi. Sjúklingar lýsa því að þeir 

séu þakklátir fyrir að fá tækifæri til að tala við lækni, eiga þess kost að spyrja spurninga og að 

hlustað sé á þá. Litið er á góð samskipti og upplýsingar sem mikilvæga þætti fyrir þátttöku 

sjúklinga. 

Allir meðrannsakendur töluðu um að það að mynda tengsl styrkti þá til  þátttöku í 

eigin meðferð. Þessi tengsl voru í formi viðmóts, hvatningar, trausts, samskipta og/eða 

samvinnu. Meðrannsakendur upplifðu ekki tengsl sem hindrandi þátt til þátttöku. Einum 

meðrannsakanda þótti samvinna mikilvæg til þátttöku til þess að allt gæti gengið upp. Annar 

þátttakandi upplifði sérlega góð samskipti við hjúkrunarfræðing og hafði það styrkjandi áhrif 

á þátttöku hans. Enn fremur talaði einn meðrannsakandi um að góð tengsl hefðu hvatt hann til 

þátttöku. 

 Eins og fram kom í fræðilega kaflanum lýsir Hook (2006) því að til þess að ná 

tengslum við sjúklinginn þurfi að skapa meðferðarsamband sem hvetji sjúklinginn til þátttöku. 

Rannsóknarniðurstöður Tutton (2005) sýna einnig fram á að hvetjandi þættir eru breytilegir 
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og óaðskiljanlegir starfi hjúkrunarfræðinga og að þar vegi góð samskipti, tengsl og hvatning 

þyngst.  

Tveir meðrannsakenda lýstu trausti á heilbrigðisstarfsfólk sem byggðist á því hve 

góðar upplýsingar þeir fengu og voru því upplýstir um aðgerðarferlið. Það að treysta 

heilbrigðisstarfsfólki virkaði því sem hvetjandi þáttur til þátttöku. 

 Þetta samræmist niðurstöðum Larsson o.fl. (2007) en þar kemur fram að í 

undirbúningi sé gagnkvæmt traust og skilningur styrkjandi þættir til þátttöku. Þá telja þeir 

mikilvægt að sjúklingi sé gefinn kostur á að mynda sér skoðun um ákveðin hjúkrunarleg 

viðfangsefni og að hugleiða hvort þau samræmist þeirra eigin óskum og væntingum. Þá telja 

þeir enn fremur að mikilvægt sé að sjúklingi sé gefinn kostur á að íhuga hvort hann kjósi að 

taka þátt í eigin meðferð eða ekki. 

 

5.6.3 Fyrri reynsla. 

Fyrri reynsla meðrannsakenda kom einnig fram sem þema úr greiningu viðtalanna. 

Tveir þátttakenda upplifðu það sem styrkjandi þátt að búa yfir fyrri reynslu af skurðaðgerð. 

Annar þeirra talaði um að fyrri reynsla hefði auðveldað honum að taka ákvörðun um þátttöku 

í eigin meðferð. Aftur á móti taldi hinn að hans fyrri reynsla hefði haft áhrif á þátttöku hans á 

þann hátt að hann undirbjó sig betur fyrir aðgerðina og flýtti það fyrir bata.  

Larsson o.fl. (2007) hafa rannsakað hvaða ávinning sjúklingar sjá í því að taka þátt í 

eigin meðferð og kemur þar sterkt fram að fyrri reynsla sjúklinga er mikilvægur þáttur þegar 

kemur að þátttöku.  
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5.7 Hamlandi þættir 

Eins og áður hefur komið fram þá hafa hamlandi þættir áhrif á þátttöku sjúklinga. 

Skortur á upplýsingum og slæmt líkamsástand voru þeir þættir sem við greindum út frá 

viðtölum við meðrannsakendur. 

 

5.7.1 Skortur á upplýsingum. 

Áður hefur verið fjallað um að það að fá og skilja upplýsingar sé grundvöllur að 

þátttöku. Því kom það ekki á óvart að skortur á upplýsingum dregur úr þátttöku og er því 

hamlandi þáttur. Nokkrir meðrannsakenda upplifðu að skortur á upplýsingum hefði gert það 

að verkum að þeir tóku ekki eins mikinn þátt í aðgerðarferlinu. Einn meðrannsakenda tjáði sig 

um að hann hefði ekki fengið nægar upplýsingar, það hefði verið erfitt að fá upplýsingar og að 

hann hefði ekki sótt nógu fast eftir þeim. Annar meðrannsakandi talaði um að  hann hefði ekki 

fengið nægar upplýsingar og upplifði sig í lausu lofti í eftirmeðferðinni en það hafði þau áhrif 

að það dró úr þátttöku hans. Þetta styður rannsókn Beaver o.fl. (2005) en þar kemur fram að 

hamlandi þættir til þátttöku í m.a. ákvörðunartöku eru skortur á upplýsingum og þekkingu. 

Sahlsten o.fl. (2005) lýsa hindrun á þátttöku sjúklinga sem tengist hæfni heilbrigðisstarfsfólks 

ef skortur er á innsæi og þekkingu þess. Þá getur skortur á stuðningi frá starfsfólki einnig 

hamlað þátttöku. Eldh o.fl. (2006) sýna einnig fram á að upplýsingar eiga stóran þátt í 

þátttöku sjúklinga og sjúklingum finnst þeim ekki vera sýnd nægileg virðing ef þeir fá ekki 

viðeigandi upplýsingar. Skortur á upplýsingum leiðir því af sér þátttökuleysi. Einnig telja 

Nordgren og Fridlund (2001) að skortur á þekkingu dragi úr hæfni sjúklings í ákvarðanatöku í 

eigin meðferð. Enn fremur lýsa Sainio o.fl. (2001) skorti á upplýsingum sem hamlandi þætti 

fyrir þátttöku. 
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5.7.2 Slæmt líkamsástand. 

Slæmt líkamsástand var hamlandi þáttur þegar kom að þátttöku sjúklinga. Einn 

meðrannsakandi hafði sögu um langvarandi verki og einnig hafði hann upplifað að fá ekki 

bata af fyrri aðgerð. Læknir hans hafði í fyrstu neitað honum um að fara í aðgerð. Hann var 

því búinn að missa alla von og lélegt líkamsástand var hindrun sem hafði hamlandi áhrif á 

þátttöku hans. Annar meðrannsakandi hafði haft óreglulegan hjartslátt og farið í hjartaaðgerð. 

Því var hann að velta fyrir sé hvort hans heilsufarsástand gæti verið hindrun til þátttöku og 

dregið úr möguleikum hans á skurðaðgerð. 

 Eins og áður hefur komið fram þá hefur alvarleiki veikinda áhrif á þátttöku 

(Thompson, 2007). Caress o.fl. (2002) benda á að í alvarlegu ástandi þá er krafan um þátttöku 

ekki eins mikil og ella. Einnig bendir Thompson (2007) á að persónulegir þættir hvers og eins 

skipti máli. Þá telja Sainio o.fl. (2001) slæmt líkamsástand hamlandi þátt varðandi þátttöku 

sjúklinga. 

 

5.8 Óljóst hugtak   

Hugtakið þátttaka sjúklinga var óljóst í hugum nokkurra meðrannsakenda. Þeir höfðu 

lítið velt því fyrir sér hvað felst í hugtakinu þátttaka sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar. Þátttakendur áttu oft erfitt með að skilja þátttökuhugtakið í upphafi viðtals en 

á lokastigum viðtalsins gátu þeir yfirleitt fjallað nánar um hugtakið. Yngra fólk í hópi 

meðrannssakenda hafði betri skilning á þátttökuhugtakinu og átti auðveldara með að tjá sig 

um hugtakið. Við teljum að þar sem hugtakið þátttaka sjúklinga hefur ekki verið rannsakað 

fyrr á Íslandi og er ekki tamt í orðræðu fólks er ekki óeðlilegt að hugtakið sé óljóst í hugum 

meðrannsakenda okkar.  

Samkvæmt 21. grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 ber sjúklingi að vera eftir 

atvikum virkur þátttakandi í eigin meðferð sem hann hefur samþykkt. 
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 Lög um réttindi sjúklinga eru ekki mikið í umræðunni að minnsta kosti ekki þessi 

tiltekna grein laganna. Einn viðmælanda okkar var spurður að því hvort hann þekkti til 

þessara laga en svo var ekki. Í öðrum viðtölum kom þekking á lögum um réttindi sjúklinga 

ekki fram.  

Cahill (1996) og Sahlsten o.fl. (2008) gerðu hugtakagreiningu á þátttöku sjúklinga og 

sýna fram á að ekki er sameiginlegur skilningur á hugtakinu. Hver og einn hefur sinn eigin 

skilning á því hvað þátttaka sjúklings er í raun og veru. 

 Í upphafi viðtals við einn þátttakanda kom í ljós að hann skildi ekki hvað meint var 

með þátttöku sjúklinga. Annar meðrannsakandi hafði ekkert hugsað út í hvað þátttaka 

sjúklinga væri og þá sögðu tveir þátttakenda að þeir ættu erfitt með að skilja hugtakið þátttaka 

sjúklinga. Þá talaði einn viðmælenda um að hann hugsaði ekkert um svona lagað og að 

kannski væri eitthvað að honum í höfðinu fyrst að hann skildi þetta ekki.  

 

5.9 Samantekt 

Okkar upplifun er sú að grundvöllur fyrir þátttöku sjúklinga í undirbúningi og 

eftirmeðferð er að þeir þurfa að fá og skilja upplýsingar. Eitt leiðir af öðru, þeir þurfa 

upplýsingar til þess að geta tekið ákvörðun, undirbúið sig og einnig þegar þarf að fylgja 

fyrirmælum. Það sem var sérstakt í okkar rannsóknarniðurstöðum og hefur lítið komið fram í 

öðrum rannsóknum er, að viðmælendur upplifðu það mjög sterkt að undirbúningur og það að 

fylgja fyrirmælum væri þátttaka. Reynsla meðrannsakenda var að mismunandi þættir, ýmist 

hindruðu eða styrktu þátttöku þeirra. Styrkjandi þættir til þátttöku voru upplýsingar, tengsl og 

fyrri reynsla. Það sem hindraði þátttöku að mati viðmælenda voru skortur á upplýsingum og 

slæmt líkamsástand. 

Óljóst hugtak var ennfremur þáttur sem við greindum úr gögnunum. Nokkrir 

meðrannsakendur tjáðu sig um að þeim þætti hugtakið, þátttaka sjúklinga, óljóst og hefðu lítið 
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velt því fyrir sér. Ljóst er að þó að hugtakið þátttaka sjúklinga komi fyrir í íslenskum lögum 

þá fer minna fyrir því í huga almennings. 

Við drögum þá ályktun að þátttaka sjúklinga er viðfangsefni sem á eftir að rannsaka 

mun meira því sjúklingar í dag og sjúklingar framtíðarinnar gera meiri kröfur um að vera 

viðriðnir eigin meðferð. Aðgengi að upplýsingum er auðveldari í dag meðal annars vegna 

aukins aðgengis að upplýsingum í gegnum fjölmiðla og veraldarvefinn og því ætti það að 

auðvelda sjúklingum þátttöku í eigin meðferð. En varast ber að líta fram hjá ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmanna á upplýsingagjöf. Mikilvægt er að mynda góð tengsl við sjúklinga því 

þau eru grundvöllur þess að geta miðlað upplýsingum og þar með stuðlað að þátttöku 

sjúklinga. 
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 Kafli 6 

Notagildi og framtíðarrannsóknir 

 

6.1 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Fyrst ber að nefna að rannsakendur eru að 

þreyja sína frumraun í gerð eigindlegrar rannsóknar og reynsluleysi nemenda telst því til 

takmarkana. Þar sem um nemendaverkefni er að ræða, er úrtakið lítið. Þá er merking 

fyrirbærisins sem rannsakað var, þátttaka sjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð 

skurðaðgerðar, óljóst í hugum nokkurra meðrannsakenda.  

 

6.2 Hagnýtt gildi 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir alla heilbrigðisstarfsmenn og þá sérstaklega 

starfsfólk handlækninga- og bæklunardeildar Sjúkrahússins á Akureyri. Rannsóknin varpar 

ljósi á að upplýsingar skipta afar miklu máli fyrir heilbrigðisstarfsfólk og skjólstæðinga þeirra.  

Ef draga á úr kostnaði í heilbrigðiskerfinu í sambandi við innlagnir með því að stytta þær 

skiptir máli að sjúklingar fái fræðslu um meðferð sína svo að þeir geti haft áhrif á eigin bata 

eftir útskrift. Góð fræðsla ætti því að skila sér í fækkun endurinnlagna og styttri innlagnatíma 

sem svo aftur skilar sér í sparnaði fyrir heilbrigðiskerfið. Niðurstöðurnar eru einnig áminning 

til heilbrigðisstarfsfólks um ábyrgð þeirra á því að veita sjúklingum upplýsingar. 

Meðrannsakendur okkar tjá sig um að góð fræðsla geri þeim kleift að undirbúa sig betur og að 

fylgja fyrirmælum í eftirmeðferð. Þannig upplifa flestir þeirra þátttöku. Okkar mat er að 

sjúklingar sem að fá góðar og skýrar upplýsingar eru ánægðari og virkari í eigin meðferð.  

Ennfremur gætu niðurstöðurnar nýst þeim er stunda nám í heilbrigðisfræðum á þann 

hátt að þeir geri sér betur grein fyrir gildi upplýsinga og fræðslu fyrir þátttöku sjúklinga. 
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Rannsóknin getur veitt nemendum betri innsýn í þátttöku sjúklinga og auðveldað þeim að 

nálgast sjúklinga þegar þeir stíga sín fyrstu skref í starfi. 

Samkvæmt þessari rannsókn teljum við að stjórnendur í hjúkrun geti nýtt sér 

niðurstöðurnar til að auka frekar gæði þjónustunnar með því að auka vægi upplýsinga í 

skipulagi. 

 

6.3 Framtíðarrannsóknir 

Fyrirhugað er að Kristín Þórarinsdóttir leiðbeinandi rannsóknarinnar haldi áfram vinnu 

við gagnasöfnun og rannsóknarvinnu tengt umræddu fyrirbæri. Rannsakendur telja að 

athyglisvert gæti verið að skoða  upplifun og reynslu heilbrigðisstarfsfólks af þátttöku 

sjúklinga til þess að geta borið saman hvernig þessir mismunandi hópar upplifa fyrirbærið 

þátttaka sjúklinga. 

 

6.4 Samantekt 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu meðrannsakendur þörf fyrir að fá og 

skilja upplýsingar í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar. Til að sjúklingar upplifi sig 

sem þátttakendur í eigin meðferð er mikilvægt að þeir fái góðar upplýsingar á því formi sem 

þeir skilja og geta tileinkað sér. Gera má betur hvað varðar fræðslu til almennings um gildi 

þess að vera þátttakandi í eigin heilbrigði. Aukið heilsulæsi myndi gera fólk hæfara til þess að 

meta eigin heilsu og þannig myndu aukast líkur á því að fólk geti tekið á sínum málum áður 

en í óefni er komið. Niðurstöður gefa til kynna að heilbrigðisstarfsmenn þurfi að líta í eigin 

barm og skoða hvort þeir séu virkilega að styðja sína sjúklinga til sjálfshjálpar og þátttöku 

varðandi eigin meðferð.  



Kafli 6: Notagildi og framtíðarrannsóknir 59 
 

 Engin sambærileg rannsókn hefur verið gerð á Íslandi og er þessi rannsókn viðbót við 

umfangsmeiri rannsókn Kristínar Þórarinsdóttur og því þarft og mikilvægt framlag til 

rannsókna á heilbrigðissviði.
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Fylgiskjal 1: Tilkynning til persónuverndar og svar 
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Fylgiskjal 2: Umsókn til siðanefndar Sjúkrahússins á Akureyri 

  Umsókn til siðanefndar  

   Sjúkrahússins á Akureyri   

1. HEITI RANNSÓKNAR. Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum.  

  
Reynsla sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). 

  

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur úr rannsókninni, þ.m.t.  
markmið, þátttakendur, framkvæmd og vísindalegur ávinningur.  

Með þessari rannsókn er ætlunin að kanna reynslu sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerða á FSA. Í fyrri hluta rannsóknarinnar munu neðangreindir 4 nemendur í 

hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri (HA) taka viðtöl við 8 sjúklinga/þátttakendur á tímabilinu mars, 

2009 – apríl, 2009. Nemendur vinna rannsóknina sem lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði undir 

leiðsögn Kristínu Þórarinsdóttur lektors við HA.  

Í síðari hluta rannsóknarinnar mun Kristín Þórarinsdóttir taka viðtöl við aðra 16-20 sjúklinga úr 

ofangreindum sjúklingahóp á tímabilinu apríl, 2009 –desember, 2009.  

Tekin verða eigindleg viðtöl og verður úrvinnsla viðtala samkvæmt Vancouver skólanum í 

fyrirbærafræði. Vísindalegur ávinningur er aukinn skilningur á þýðingu þess fyrir sjúklinga að 

taka þátt eða taka ekki þátt í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar.  

  

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum  
hópi sem annast samskipti við siðanefnd FSA og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd  
rannsóknarinnar.  

Nafn: Kristín Þórarinsdóttir          Kennitala: 280960-   

                    3229      

Staða:  

Lektor við H.A.  
Verkefnastjóri, FSA 

Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri  

               Sjúkrahúsið á Akureyri 

Vinnusími: 460 8457  Fax:  

Heimilisfang: Skólastígur 9, 600 Akureyri  Heimasími: 461-5057  Netfang:  

kristin@unak.is 

  

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnus taði allra rannsakenda, þ.e. annarra en  
ábyrgðarmanns.  

Nafn: Axel Wilhelm Einarsson      Vinnustaður: -  Staða: Hjúkrunarnemi 

Nafn: Jóhanna Rós F. Hjaltalín  Vinnustaður: -  Staða: Hjúkrunarnemi 

Nafn: Margrét Björnsdóttir  Vinnustaður: -  Staða: Hjúkrunarnemi 

mailto:kristin@unak.is
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Nafn: Petra Halldórsdóttir  Vinnustaður: Sjúkrahúsið á Akureyri  Staða: Hjúkrunarnemi 

  

  

  

  

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar - og styrktaraðilar).  
Hér skal t.d. greina frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum sem að rannsókninni koma hafi slíkar  
upplýsingar ekki þegar komið fram í liðum 2 og 3.  
Stofnun / f yrirtæki:  

Sótt verður um styrk til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga til að vinna síðari hluta rannsóknarinnar.  

Heimilisfang:  

Stofnun / f yrirtæki:  Heimilisfang:  

Stofnun / f yrirtæki:  Heimilisfang:  

  

  

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því, hvaða aðilar hafa umsjón  
með einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar  
vegna rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við  
rannsakendur.  

Í fyrri hluta rannsóknarinnar munu Axel Wilhelm, Jóhanna Rós, Margrét og Petra taka hvert og eitt tvö 

viðtöl við tvo sjúklinga sem legið hafa inni á H-O deild, FSA vegna skurðaðgerðar. Unnið verður 

sameiginlega að úrvinnslu viðtalanna undir leiðsögn Kristínar Þórarinsdóttur.  Í síðari hluta 

rannsóknarinnar mun Kristín Þórarinsdóttir taka viðtöl við 14-20 einstaklinga sem tilheyra ofangreindum 

sjúklingahóp. Hún mun vinna heildstætt úr þeim viðtölum sem hún tekur og viðtölunum sem tekin voru í 

fyrri hluta rannsóknarinnar.   

  

  

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið.  

Notast verður við þægindaúrtak og tekin verða viðtöl við 8 einstaklinga/þátttakendur í fyrri hluta 

rannsóknarinnar og 14-20 í þeirri síðari. Þátttakendur þessir þurfa að hafa gengist undir fyrirfram 

ákveðna skurðaðgerð og verið inniliggjandi að lágmarki tvær nætur á Handlækninga-og Bæklunardeild 

FSA.  

Kristín Þórarinsdóttir mun í samvinnu við Önnu Lilju Filipsdóttur deildarstjóra á H-O deild 

afhenda sjúklingum kynningarbréfið fyrir útskrift þeirra af FSA.  Ef þannig aðstæður koma upp 

mun Anna Lilja afhenda bréfið.  

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni eru: 

Þátttakendur þurfa að vera yngri en 80 ára og eldri en 18 

Innlögn þeirra þarf að hafa verið skipulögð með fyrirvara.  

Þátttakendur verða að hafa getu til að til að skilja innihald kynningarblaðs og upplýsts samþykkis.  

Þátttakendur þurfa að búa á Akureyri eða innan við 2ja klst. aksturs frá Akureyri. 
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8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni  
verður helst fólgin.  

Rannsakendur telja að lítil sem engin áhætta sé fólgin í því að taka þátt í rannsókninni en gera sér samt 

grein fyrir því að viðkvæm mál geta alltaf komið upp í viðtölum. Þar sem engar bakgrunnsupplýsingar 

koma fram þá er engin hætta á að hægt sé að rekja upplýsingar til einstakra þátttakenda.   

Helsti ávinningur þessarar rannsóknar er aukinn skilningur á þátttöku og þátttökuleysi 

aðgerðasjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar.   

  

  

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýs ts samþykkis þátttakenda verður aflað,  
þ.m.t. hvaða aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýs inga eða sýna frá börnum  
þarf samþykki frá foreldri eða forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykki sblö ðum skulu fylgja umsókninni.  

Kristín Þórarinsdóttir mun afhenda sjúklingum sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

kynningarbréf á rannsókninni (fylgiskjal 1) daginn fyrir útskrift eða þann dag sem þeir útskrifast. Með því 

mun fylgja blað þar sem þátttakendur geta gefið samþykki sitt fyrir því að rannsakendur megi hafa 

samband við þá eftir útskrift (fylgiskjal 2). Áður en upplýsingasöfnun fer fram þurfa þátttakendur síðan að 

undirrita upplýst samþykki (fylgiskjal III)  

  

10. RANNSÓKNARGÖGN. Tilgreinið hvers konar gögnum (persónuupplýs ingum, lífsýnum o.s.frv.) er  
fyrirhugað að safna vegna rannsóknarinnar. Einnig hvaða aðilar hafi aðgang að þeim gögnum. Skýrið frá hvaða  
öryggisráðs tafanir verða gerðar og hvernig trúnaði við þátttakendur verður haldið. Koma þarf fram hver hefur  
umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni.  

Upplýsinga verður aflað með viðtölum við þátttakendur um reynslu þeirra af þátttöku og þátttökuleysi í 

undirbúningi og eftirmeðferð eftir aðgerð. Axel Wilhelm Einarsson, Jóhanna Rós F. Hjaltalín, Margrét 

Björnsdóttir, Petra Halldórsdóttir og Kristín Þórarinsdóttir munu hafa aðgang að rannsóknargögnum sem 

tilheyra fyrri hluta rannsóknarinnar. Kristín Þórarinsdóttir mun ein hafa aðgang að gögnum sem safnast í 

síðari hluta rannsóknarinnar. Einu persónulegu upplýsingarnar sem óskað verður eftir er kyn þátttakenda, 

aldur innan fimm ára aldursbils og heiti þeirrar aðgerðar sem þeir fóru í. Nöfnum þátttakenda verður 

breytt á rannsóknargögnum svo ekki verða hægt að rekja persónuupplýsingar til þeirra. Fyllsta trúnaðar 

verður gætt. Upptökum af viðtölum verður eytt að lokinni úrvinnslu gagna og einnig upplýsingum sem 

skráðar eru í tölvu. Eitt eintak af hverju viðtali verður geymt á útprentuðu formi í læstum skáp.  

Kristín Þórarinsdóttir mun hafa umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni.   

  

  

  

  

  

  

  

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða.   
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Rannsakendur telja að ólíklegt sé að siðferðileg álitamál komi upp við gerð rannsóknar en rannsakendur 

munu leitast við sýna viðmælendum sínum fyllstu nærgætni í viðtölum.   

  

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi sem rannsóknin hefur í för með sér.  

Vísindalegur ávinningur þessarar rannsóknar er aukinn skilningur á þátttöku og þátttökuleysi 

aðgerðasjúklinga í undirbúningi og eftirmeðferð skurðaðgerðar út frá sjónarhóli sjúklinga. Samkvæmt 21 

grein laga um réttindi sjúklinga 74/1997 ber sjúklingi að vera eftir atvikum virkur þátttakandi í eigin 

meðferð sem hann hefur samþykkt.   

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar verði nýttar til að auðvelda aðgerðasjúklingum 

þátttöku í meðferð sinni.   

  

13. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal í stuttu máli fræðilegri þekkingu á  
rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t. helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal  
sérstaklega fram, hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum og/e ða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má  
skila á sérblaði eða vísa í ítarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn.  

Samkvæmt 21 grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 ber sjúklingi að vera eftir atvikum 

virkur þátttakandi í eigin meðferð sem hann hefur samþykkt.    

Virk þátttaka sjúklinga í eigin meðferð er talin stuðla að auknum bata, betri árangri meðferðar og 

aukinni ánægju sjúklinga með heilbrigðisþjónustuna. Vitneskja um hvaða skilning sjúklingar leggja 

í þátttöku er mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinga þar sem slík þekking auðveldar þeim að mæta 

væntingum sjúklinga og þar með að auka gæði hjúkrunar. Óánægja sjúklinga með þátttöku í eigin 

meðferð heldur áfram að vera vandamál þrátt fyrir rétt þeirra til að taka þátt í meðferð sinni. Aukin 

áhersla hefur verið lögð á slíkan rétt í mörgum vestrænum ríkjum undanfarna áratugi 

( Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona og Plos, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að líkur á að 

sjúklingar taki þátt í meðferð sinni aukast þegar upplýsingar sem þeim eru byggðar á 

einstaklingsbundnum þörfum þeirra og vel útskýrðar (Eldh, Ekman og Ehnfors, 2006).  

Í rannsókn þessari verður meðal annars tekið mið af rannsóknum Larsson og félaga (2007) og Eldh 

og félaga (2006) en í þeim var reynsla sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi í meðferð könnuð með 

eigindlegum aðferðum. 

Engin sambærileg rannsókn um þátttöku sjúklinga í meðferð hefur verið gerð á Íslandi fyrr þrátt 

fyrir að samkvæmt lögum beri sjúklingum að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð.  

Í rannsókn Avis frá 1994 kom fram að sjúklingar álitu að skurðaðgerð og eftirmeðferð væri  

viðfangsefni lækna fyrst og fremst og væntingar sjúklinganna til þátttöku voru ekki miklar.  

Hins vegar leiddi nýlegri rannsókn í ljós að 71-75% sjúklinga kusu að vera  þátttakendur í eigin 

meðferð fyrir og eftir skurðaðgerð (Ramfelt, Lützen og Nordström, 2005).  Athyglisvert verður því 

að kanna óskir og skilning íslenskra aðgerðasjúklinga varðandi þátttöku í undirbúningi og 

eftirmeðferð skurðaðgerðar.  
Heimildaskrá 
Avis, M., (1994).  Choice cuts: an exploratory study of patients´ views about participation in decicion-making  
in a day surgery unit. International Journal of Nursing Studies 31, 289-298.    
Eldh.A.C.,Ekman I. og Ehnfors,M.(2006).Conditions for Patient Participation and Non-Participation  
in Health Care, Nursing Ethics 13, 5  
Larsson,I.E., Sahlsten, M. J.M., Sjöström, B., Lindencrona, C. S.C. og  Plos, K.A.E.(2007). Patient participation  
in nursing care from a patient perspective: a Grounded Theory study. Scandinvavian  Journal of  Caring Sciences 21, 

313-320.   

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997.  
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Ramfelt, E., Lutzen, K. og Nordström, G., (2005). Treatment decision-making in a group of patients  
with colo-rectal cancer before surgery and one year follow-up. European Journal of Cancer Care 14, 327-335 

  

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort  
ætlunin sé að afla upplýs inga frá öðrum en þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr  
sjúkraskrám, gagnabönkum (s.s. krabbameins skrá) eða sýni úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að  
fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar  
rannsóknir verði gerðar á þeim, hversu oft þeir munu koma í eftirlit eða mat og hvers konar sýna og /eða  
upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur.  

Rannsóknin er fyrirbærafræðileg þar sem notaðar eru eigindlegar aðferðir við gagnasöfnun hjá 

þátttakendum (meðrannsakendum). Stuðst er við aðferðafræði Vancouver skólans í fyrirbærafræði 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þessi rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún veitir innsýn og 

skilning á reynslu sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi sem lítt hefur verið rannsökuð á Íslandi, Tekin 

verða tvö viðtöl við þátttakendur sem búast má við að taki um það bil eina klukkustund. Ef nánari 

útskýringa er þörf eða þörf á að bera túlkun undir þátttakendur verður þriðja viðtalið tekið, sem mun þá 

taka styttri tíma. Þátttakendur verða beðnir um að lýsa reynslu sinni á eins og opinn og frjálsan hátt og 

mögulegt er. Viðtölin verða hljóðrituð. Allar upplýsingar fást þannig og því þarf ekki að afla upplýsinga úr 

skýrslum eða gögnum sem eru í vörslu annarra, s.s. sjúkrahúsa.  

Heimild:  
Sigríður Halldórsdóttir (2003). Vancouver skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 249-265).  
Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

  

  

  

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð.  

Viðtölin verða vélrituð orðrétt upp og greind þar sem leitað verður að sameiginlegri reynslu þátttakenda 

og hún greind í meginþemu sem lýsa reynslunni í heild.   

  

  

  

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og hvenær henni ljúki.  

Undirbúningur fyrri hluta rannsóknarinnar mun hefjast í janúar, 2009 og mun gagnasöfnun fara fram á 

tímabilinu mars, 2009 – apríl, 2009. Vinnslu fyrri hluta rannsóknarinnar mun ljúka í júní, 2009.  

Gagnasöfnun í síðari hluta rannsóknarinnar fer fram í apríl 2009 -desember, 2009 og mun vinnslu hennar 

ljúka árið 2010.    
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17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/ e ða birtingu/kynningu  
á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Fyrri hluti rannsóknarinnar og niðurstöður hennar verða kynntar á opnum fundi í Háskólanum á 

Akureyri vorið 2009. Þá verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar í BS ritgerð sem varðveitt verður á 

bókasafni Háskólans á Akureyri. Stefnt er á að kynna rannsóknina bæði heild og hluta hennar á 

ráðstefnum ásamt því að birta tímaritsgrein/ar um hana.     

  

  

  

  

  

  

  

18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni eða  
persónuupplý s ingar) úr landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða  
stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að tilgreina hver á viðkomandi stofnun hafi umráðarétt yfir  
gögnunum og/ e ða beri ábyrgð á þeim.  

Gögn verða ekki flutt úr landi.  

  

  

  

  

19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðvei tt? Hvenær og hvernig  
verður þeim eytt?  

Upptökum af viðtölunum verður eytt að lokinni úrvinnslu gagna og einnig upplýsingum sem skráðar eru 

inn í tölvu. Útprentun á viðtölunum í heild verður geymd í læstum skáp. Gögnum verður eytt strax að 

rannsókn að fyrri hluta hennar lokinni, í maí 2009 og að síðari hennar lokinni, í árslok 2010   

  

  

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við  
aðrar skrár eða samnýta upplýsingar og/e ða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er greinið þá frá heiti viðkomandi  
rannsóknar og ábyrgðarmanni.  

  

  

Gögn úr fyrri hluta og síðari hluta rannsóknarinnar verða samnýtt eins og áður hefur komið fram.   

  

  

  

  

  

  

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver annast eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig  
verður því háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða?  
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Möguleiki er á því að upp komi óþægindi hjá þátttakendum samfara því að deila upplifun sinni og 

reynslu. Ef  þátttakendur þurfa aðstoð að vinna sig út úr erfiðum tilfinningum sem uppkoma í fyrri hluta 

rannsóknarinnar geta þeir leitað til Kristínar Þórarinsdóttur sem reynslu hefur af hjúkrun og stuðningi við 

skurðsjúklinga sem nemarnir sem taka viðtölin í fyrri hluta rannsóknarinnar hafa ekki. Á sama hátt mun 

Kristín veita sjúklingum sambærilegan stuðning ef þeir upplifa erfiðar tilfinningar í tengslum við viðtölin 

sem hún tekur.  

  

  

  

  

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í  
rannsókninni og þá jafnframt hvers eðlis og hversu háar þær greiðslur verði.  

Sjúklingar fá ekki greiðslu vegna þátttöku sinnar í rannsókninni.   

  

  

  

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af leyfi stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi  
yfirlæknis / - lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. krabbameins skrár) og leyfi  
stofnunar fyrir framkvæmd rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið  
samþykki annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá  
dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila.  
JÁ  Persónuvernd, dags.  

20.11. 2008 

JÁ  Yfirlæknir:  

NEI  Lyfjastofnun, dags.  JÁ  Hjúkrunardeildarstjóri:  

NEI  Geislavarnir ríkisins, dags.  JÁ  Framkvæmdas tjóri lækninga:  

JÁ  Stofnun, hvaða:  

  

FSA  

JÁ  Framkvæmdas tjóri hjúkrunar:  

Nei Önnur siðanefnd, hver:  

  

NEI  Lífsýnasafn, hvaða, hver: -  

  

  

  

  

  

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og upplýsinga - og  
samþykki sblö ð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til siðanefndar.  

Starfsferils skrá ábyrgðarmanns X Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar)  

Kynningarblað / - blöð X Spurningalistar, fjöldi  

Upplýsingablað / - blöð  “Case Report Form”  

Samþykkisblað / - blöð X Afrit af leyfum  
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Önnur fylgiskjöl (hver?)  

  

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum  
sem ekki komust fyrir annars staðar í umsókninni.  

  

  

  

  

  

VERÐI EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER  
ÁBYRGÐARMANNI AÐ TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL SIÐANEFNDAR FSA.   

Staður:  Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns:  

      

  

Vinsamlegast sendið umsókn og fylgiskjöl í fjórum eintökum.   
Umsókn sendist: Sigmundi Sigfússyni  

formanni Siðanefndar FSA  

Fjórðungs sjúkrahúsinu á Akureyri  

600 Akureyri   
Einnig má senda umsóknina á rafrænu formi með tölvupósti á netfangið:  
gudrunj@fsa.is   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gudrunj@fsa.is
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Fylgiskjal  3: Samþykki frá siðanefnd FSA 
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Fylgiskjal 4: Samþykki frá lækningaforstjóra 
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Fylgiskjal 5: Samþykki frá hjúkrunarforstjóra 
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Fylgiskjal 6: Samþykki frá forstöðulækni bæklunardeildar 
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Fylgiskjal 7: Samþykki frá forstöðulækni handlækningadeildar 
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Fylgiskjal 8: Samþykki frá deildarstjóra handlækninga- og bæklunardeildar 

 



Fylgiskjöl 85 
 

Fylgiskjal 9: Kynningarbréf 

Kynningarbréf til sjúklings 

 

Þetta bréf er til þín sem hefur farið í skurðaðgerð og legið á handlækningadeild Sjúkrahússins 

á Akureyri. 

 

Rannsókn af reynslu sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi í undirbúningi 

skurðaðgerðar og eftirmeðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

 

 

Við heitum Axel Wilhelm Einarsson, Jóhanna Rós Hjaltalín, Margrét Björnsdóttir og Petra 

Halldórsdóttir og erum nemar í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Sem lokaverkefni 

til BS gráðu völdum við að rannsaka reynslu sjúklinga af þátttöku  og þátttökuleysi í 

undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð. 

 

Við munum safna upplýsingum með viðtölum. Við höfum áhuga á að ræða við þig um 

hvernig þú upplifir þátttöku eða þátttökuleysi þitt í meðferð. Það er því mikilvægt fyrir okkur 

hjúkrunarfræðinga að vita reynslu þína af þessum málum. Þátttaka þín verður um það bil 

einnar klukkustundar langt viðtal sem við vinnum svo úr ásamt öðrum viðtölum þar sem við 

leitumst við að finna sameiginlega þætti. Viðtalið fer fram stuttu eftir útskrift á stað eftir 

samkomulagi við þig.  

 

Það er algjörlega undir sjálfum/sjálfri þér komið hvort þú viljir deila reynslu þinni með okkur. 

Við myndum hins vegar meta það mikils ef þú værir tilbúin(n) til þess. Með því myndir þú 

gefa okkur og öðrum hjúkrunarfræðingum tækifæri til að skilja betur hvað þátttaka í meðferð 

og eftirmeðferð þýði frá sjónarhóli sjúklings. 

 

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um rannsóknina og/eða ert tilbúin(n) að deila reynslu þinni 

með okkur þarft þú að veita skriflegt samþykki fyrir því að við megum hafa samband við þig í 

síma stuttu eftir útskrift. Ef þú vilt taka þátt biðjum við þig að skrifa undir samþykkisblaðið í 

umslagi sem fylgir með þessu bréfi og afhenda það hjúkrunarfræðingi fyrir útskrift þína af 

deildinni. 

 

Okkur til aðstoðar verður Kristín Þórarinsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri og 

verkefnastjóri á Fjórðungssjúkrahúsinu sem er leiðbeinandi okkar. 

 

 

 

 

 

 

Bestu kveðjur, 

 

Axel Wilhelm Einarsson 

Jóhanna Rós F. Hjaltalín 

Margrét Björnsdóttir 

Petra Halldórsdóttir 
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Fylgiskjal 10: Samþykkisbréf 

Samþykkisbréf 

 

Ég undirritaður/undirrituð veiti hér með hjúkrunarnemunum Axel Wilhelmi Einarssyni, 

Jóhönnu Rós F. Hjaltalín, Margréti Björnsdóttur og Petru Halldórsdóttur sem og leiðbeinenda 

þeirra Kristínu Þórarinsdóttur leyfi til að hafa samband við mig nokkrum dögum eftir útskrift 

mína vegna fyrirhugaðrar rannsóknar sem mér hefur verið kynnt. Ég gef hér með 

hjúkrunarfræðingum á handlækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri leyfi til að afhenda 

hjúkrunarnemunum þetta bréf og gefa þeim upp heimilisfang mitt og síma 

 

 

Dags.__________________ 

 

 

Undirskrift______________________________________ 

 

Símanúmer______________________________________ 
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Fylgiskjal 11: Upplýst samþykki 

Fylgiskjal  : Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni: 

 

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku mína í rannsókninni eftir að hafa fengið upplýsingar 

með kynningarbréfi. Ég samþykki að veita tvö viðtöl um reynslu mína sem sjúklings af  þátttöku og 

þátttökuleysi í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). 

Mér er kunnugt um að nafn mitt komi hvergi fram og ekki verði hægt að rekja 

persónuupplýsingar sem mig varða í niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég hef rétt á að neita þátttöku á 

öllum stigum rannsóknarinnar. 

Ég undirrituð/aður hef lesið og skilið upplýsingar um rannsóknina: Reynsla sjúklinga af 

þátttöku og þátttökuleysi í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

(FSA). 

Mér hefur einnig verið boðið að spyrja nánar út í rannsóknina. Ábyrgðarmaður þessa verkefnis 

er Kristín Þórarinsdóttir hjúkrunarfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri. Hef ég verið 

upplýst/ur um að mér er heimilt að hafa samband við hana ef þörf  er á. 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku mína í þessari rannsókn: 

Reynsla sjúklinga af þátttöku og þátttökuleysi í undirbúningi skurðaðgerðar og eftirmeðferð á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). 

 

________________________ 

Dagsetning 

 

_____________________________________ 

Þátttakandi 


