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Formáli 

Þessi ritgerð er til meistaragráðu í Forystu og Stjórnun við viðskiptadeild frá Háskólanum 

á Bifröst. Var hún gerð á sumarönn 2018 og er metin til 30 ECTS eininga.   

Markmið rannsóknar að var skoða hvernig hægt væri að bæta þjónustu og hvaða úrræði 

stendur til boða fyrir barnshafandi konur og fjölskyldur þeirra.  

Ég vil byrja á því að færa heilshugar þakkir, leiðbeinanda mínum Gunnari Alexander 

Ólafssyni, fyrir góða og jákvæða leiðsögn og ábendingar.  

Eins vil ég þakka öllum þátttakendur og viðmælendum sem tóku sér tíma til að taka þátt í 

rannsóknunum, veittu mér enn frekari skilning og innsýn á rannsóknarefnið. Ég vil einnig 

þakka þeim sem gáfu samþykki fyrir rannsóknunum svo ritgerðin yrði að veruleika.   

Fjölskyldu og vinkonum vil ég þakka sérstaklega fyrir að veita mér góðan stuðning og 

hvatningu þegar á þurfti og hafa trú á því að mér tækist þetta vel. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka yndislegu börnum mínum fyrir að gefa mér bestu knúsin þegar þolinmæðin var á 

þrotum.     
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Ágrip 

Fæðingarstöðum á Íslandi hefur farið fækkandi síðustu ár. Það getur reynst erfitt að halda 

uppi fæðingarþjónustu í svo fámennu og dreifbýlu landi eins og Íslandi. En engu að síður 

verður að koma í móts við konur og fjölskyldur þeirra sem eiga ekki kost á að fæða í 

heimabyggð og tryggja jöfnuð milli landsmanna. Ljóst er að það þarf að bregðast við 

ýmsum vandkvæðum varðandi skerta þjónustu og öryggi íbúa í Vestmannaeyjum. 

Tilgangur rannsóknar var að skoða hvaða leiðir er hægt að fara til að bæta þjónustu og 

hvaða úrræði geta verið í boði þegar nær dregur að fæðingu fyrir barnshafandi konur í 

Vestmannaeyjum.  

Í rannsókninni var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Í eigindlegu rannsókninni var 

notast við hálfopin viðtöl við 3 viðmælendur með ákveðna þekkingu og reynslu á 

ákveðnum sviðum sem gagnast rannsókninni. Viðtölin voru svo greind og túlkuð ásamt 

því að flokka þau í þemu til að mynda eina heildarmynd. Tvær megindlegar rannsóknir 

voru gerðar í forritinu Monkey Survey og var notast við tvær viðhorfskannanir með 

lokuðum fjölvalsspurninga. Önnur viðhorfskönnunin náði til tiltekinna starfsmanna með 

viðeigandi menntun á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja og voru 5 sem tóku þátt í 

rannsókninni. Hin viðhorfskönnunin náði til tiltekinna sérfræðilækna á aðgerðar- og 

kvenna- og barnasviði á Landspítalanum og voru 28 sem tóku þátt í rannsókninni.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að mikill áhugi er meðal starfsmanna á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja á starfsþróun og sumir hafa áhuga á því að sækja sér menntun í ómskoðun. 

Niðurstöður sýna einnig að ekki er mikill áhugi hjá sérfræðilæknum á að koma til 

Vestmannaeyja til að veita sérfræðiþjónustu sína. Einnig kom í ljós að viðmælendur voru 

á sama máli að auka þyrfti öryggi íbúa með sjúkraflutningum með styttri tíma, ásamt því 

að bæta þyrfti þjónustu og úrræði við barnshafandi kvenna í Vestmannaeyjum. 

Niðurstöður benda til að umræðan er þörf og styrkja þyrfti stoðir og ímynd við 

heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni þá sérstaklega Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja til 

að auka gæði og þjónustu.    

Lykilhugtök: Stefna, straumlínustjórnun, starfsþróun, sjúkraflutningar, fæðingarstaður, 

ljósmæðrastýrð þjónusta.  
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Abstract 

Birth places in Iceland have decreased in recent years. It may be difficult to maintain 

maternity services in such a small and rural country as Iceland. Nevertheless, it is must to 

ensure equality between people who do not have the opportunity to give birth in their 

hometown. Clearly, there is a need to address various problems regarding reduced service 

and security for people in Westman Island. 

 

The purpose of the study was to explore ways to improve services and what resorts can be 

offered when pregnant women in Westman Island is waiting to give birth. 

In this research was used mixed methods. In the qualitative research, half-open interviews 

were conducted with 3 interviewers with certain knowledge and experience in certain 

areas benefiting for the research. The interviews were then analyzed and interpreted, as 

well as categorizing them into themes to form a comprehensive overview. Two 

quantitative studies were conducted in the Monkey Survey program, using two attitude 

polls with closed multi-choice questions. One survey included certain employees with 

appropriate education at the Westman Islands Institute of Health and were five employee 

involved in the research. While the other survey included some specialists at the National 

Hospital LSH and were 28 specialists involved in the research. 

The results of the research show that there is a great interest among employees at the 

Westman Islands Health Care Center on career development, and some are interested in 

studying ultrasound. The results also show that there is no great interest from specialist to 

come to Westman Island to provide their specialist services. The results also show that 

interviewees were on the same importance that the safety of the population with shorter 

transport should be increased with shorter time, as well as the need for refined services 

and resorts for pregnant women in the Westman Islands. 

Results suggest that the debate is needed and the need to strengthened the pillars and 

image of healthcare institutions in the regions, especially the Westman Island health center 

to improve quality and service. 

 

Keywords: Strategy, lean management, career development, hospital transport, birthplace 

midwife - directed service. 
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1. Inngangur 
 

1.1 Viðfangsefnið 

Fæðingarstöðum á Íslandi hefur farið fækkandi síðustu ár. Það getur reynst erfitt að halda 

uppi fæðingarþjónustu í svo fámennu og dreifbýlu landi eins og Íslandi. En engu að síður 

verður að koma í móts við konur og fjölskyldur þeirra sem eiga ekki kost á að fæða í 

heimabyggð og tryggja jöfnuð milli landsmanna. Embætti landslæknis gaf út leiðbeiningar 

um val á fæðingarstað árið 2007 og eru þar skilgreind þjónustustig heilbrigðisstofnana og 

þar sést að þjónusta við barnshafandi konur hefur skerst víða um land. Þetta hefur leitt til 

þess að flestar fæðingar fara fram á Landspítalanum í Reykjavík eða við 

Fjórðungssjúkrahús á Akureyri. Fæðingareining Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum 

fór úr þjónustustigi C1 í DI. Þjónustustig C1 er skilgreind sem meðalstór fæðingardeild 

þar sem starfa ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir og/eða skurðlæknir, með 

bráðaaðgangi að skurðstofu með svæfingalækni allan sólarhringinn. Þjónustustig D1 er 

skilgreint sem frekar lítil fæðingardeild þar sem starfa ljósmæður og heilsugæslulæknar. 

Aðgangur skal vera að fæðingarstað með þjónustustig A – C. (Landlæknisembættið, 

2007).  

Barnshafandi konur sem búa fjarri fæðingarþjónustu eða búa við landfræðilegar aðstæður 

að ekki er hægt að treysta á samgöngur, þurfa jafnan að fara að heiman tveimur vikum 

fyrir settan dag nema ef áhættumeðgöngu sé að ræða en sú dvöl getur dregist á langinn því 

börnin koma oft þegar þeim hentar. Ekki hafa allir aðgang að gistingu í Reykjavík eða 

nágrenni á meðan biðinni stendur og er ekki algengt að það sé komið til móts við þær 

þarfir sem koma upp í slíkum aðstæðum.  

Umræða sem slík er mjög þörf því ljóst er að engin markviss stefna er hjá ríkisvaldinu 

varðandi þessi mál. Síðustu níu ár hafa 5 heilbrigðisráðherrar setið í ráðherrastólnum og 

lítið virðist þokast áfram í stefnumótun í heilbrigðismálum í landinu (Stjórnarráðið, 2018).  

Það setur strik í reikninginn þegar heilbrigðisstofnanir reyna að bregðast við óvissu og 

óþekktar kringumstæður framtíðarinnar hverju sinni. Stöðug stefnumótun og markviss 

stefna ríkisins er grundvallaratriði og mikilvægt verkfæri fyrir stofnanir að átta sig hvaða 

þjónustu skal vera til staðar og fyrir alla starfsemi þegar viðkemur að vali og 

forgangsröðun verkefna. Samkvæmt skýrslum Ríkisendurskoðunar (2002 og 2013) virðist 
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stefna ríkisvalda í heilbrigðismálum ekki verið nógu skýr og markviss í gegnum árin þrátt 

fyrir ítrekaðar ábendingar um ákveðið stefnuleysi í þessum mikilvæga þætti 

(Ríkisendurskoðun, 2002; Ríkisendurskoðun, 2013 september).    

Heilbrigðisþjónusta er í eðli sínu flókið fyrirkomulag. Skipulagheildir reyna eftir sinni 

bestu getu að ná góðum árangri í rekstri sínum og geta áskoranir falist í því að fjármagn til 

heilbrigðisstofnana er af skornum skammti og breytileiki í þjónustu er mikill. Getur 

straumlínustjórnun verið gott verkfæri til að mæta þessum áskorunum. Straumlínustjórnun 

(e. LEAN) er ákveðin aðferðafræði sem hefur verið að ryðja sér til rúms innan 

heilbrigðisstofnanna víðs vegar um heiminn. Aðferðafræðin byggir á virkri þátttöku 

starfsmanna í þróun verkferla í sínu umhverfi með stuðningi stjórnenda og stuðla að 

stöðugum umbótum (Lummus, Vokurka, & Rodeghiero, 2006).  

Landspítali Háskólasjúkrahús hefur verið að innleiða straumlínustjórnun með góðum hætti 

innan ákveðinna deilda þar sem meginmarkmiðið er að minnka sóun og auka öryggi 

sjúklinga (Landspítali, 2013; Vigdís Hallgrímsdóttir, 2015). Því er áhugavert að skoða 

hvort slík aðferðafræði gæti nýst á heilbrigðisstofnunum í dreifbýlum líkt og 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 

Mikilvægt er að starfsumhverfi stuðli að starfsþróun starfsmanna og þarf að huga vel að 

því hvernig henni er staðið. Ljóst er að starfsfólk sem er ánægt leggur meiri metnað í starf 

sitt og skilar betra starfi. Starfsþróun er því ákveðin fjárfesting sem er unnin út frá stefnu 

stofnunninnar en á sama tíma ákveðin leið til að auka starfsánægju starfsfólks. Auk þess 

getur starfsþróun eða endurmenntun aukið þjónustugetu stofnunar, dæmi sem hægt væri 

að taka í þessu tilvik væru landsbyggðalækningar (e. ruaral medicine) eins og þekkist víða 

í heimi og nám í ómskoðun sem myndi auka við þjónustu íbúa í samfélaginu (Blanchard & 

Thacker, 2013).  

Mikilvægt er að huga að framtíð þeirrar þjónustu sem á að vera til staðar á 

heilbrigðisstofnunum í dreifbýlum á Íslandi. Því erfitt hefur verið að fá sérhæft fagfólk til 

að starfa í dreifbýlum þar sem sérhæfing lækna er mun meiri en áður og erfitt hefur reynst  

að fá unga lækna heim að loknu sérnámi. Einnig treysta læknar sér ekki til að taka ábyrgð 

á fæðingum ef eitthvað kæmi upp á. Það er vegna þess að nám þeirra hefur ekki verið 

miðað að því að undirbúa þá undir þátttöku fæðingarþjónustu í dreifbýlum (Pétur 

Heimisson, 2012).  
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Miðað við kringumstæður er vert að skoða fyrirkomulag sjúkraflugs þar sem 

Vestmannaeyjasvæðið er talið vera í sérstöðu landfræðilega séð. Hægt væri að skoða nýjar 

leiðir til að koma í móts við skerta þjónustu og auka öryggi landsmanna í dreifbýlum. Á 

Norðurlöndunum hefur það tíðkast að sjúkraþyrlur hafa verið notaðar til að sinna útköllum 

sem eru í meira en 50 km fjarlægð frá næsta sjúkrahúsi og hefur þessi leið verið kynnt hér 

á landi (Viðar Magnússon, 2017).   

Mögulega felst framtíðarstefna ríkisvaldins að einungis eiga börn að fæðast á 

Landspítalanum og á Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar, ef svo væri þá þarf samt sem áður 

að marka þá stefnu með skýrum hætti. Það gæti hins vegar aukið kostnað ríkisins að færa 

allar fæðingar á þessa tvo staði þegar á heildina er litið og það myndi skerða þjónustugæði 

á landsbyggðinni. Ljóst er að það þarf að bregðast við ýmsum vandkvæðum varðandi 

skerta þjónustu og öryggi íbúa í Vestmannaeyjum. Svo sem hvernig skipulag sjúkraflugs 

skal vera háttað, almennatryggingar, búsetumál fjölskyldna sem bíða eftir nýjum 

fjölskyldumeðlim, tekjutap og margt fleira (Pétur Heimisson, 2012).  

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning   

 
Markmið rannsóknar er að skoða og meta núverandi aðstæður á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja, með hliðsjón hvernig væri hægt að bæta þjónustuna fyrir barnshafandi 

konur. Farið verður inn á hvort í gildi sé markviss stefna sem Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja getur haft að leiðarljósi. Straumlínustjórnun er ákveðin aðferðafræði sem 

hægt er að notast við til að viðhalda og ná markmiðum skipulagsheildar og verður sú leið 

skoðuð með Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja í huga. Skoðað verður viðhorf tiltekinna 

starfsmanna Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum til starfsþróunar, hvernig er staðið að 

starfsþróun hjá stofnunni. Einnig verður kannað viðhorf fæðingar-, kvensjúkdóma- og 

svæfingalækna á aðgerðar- og kvenna- og barnasviði á Landspítalanum á að starfa í 

Vestmannaeyjum. Fyrirkomulag sjúkraflugs nú til dags verður skoðað og rýnt í nýjar leiðir 

sem hafa verið kynntar. Fyrirkomulag á fæðingareiningu Heilbrigðisstofnunar í 

Vestmannaeyjum breyttist árið 2013 og er vert að skoða hvernig það hefur haft áhrif á 

barnshafandi konur og fjölskyldu þeirra.  
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Rannsóknarspurning rannsóknar er:  

 

„Hvaða leiðir er hægt að fara til að bæta þjónustu og hvaða úrræði geta verið í 

boði þegar nær dregur að fæðingu fyrir barnshafandi konur í Vestmannaeyjum?“ 

 

Spurningarammar og áherslur, bæði í viðhorfskönnunum og opnum viðtölum hafa verið 

þróaðar út frá rannsóknarspurningu. Verður leitast eftir því að geta komið með tillögur að 

bættri þjónustu og úrræðum fyrir barnshafandi konur í Vestmannaeyjum.   

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hér verður sagt frá uppbyggingu ritgerðar 

2.kafli: Þar verður farið yfir fræðilega umfjöllun um rannsóknarefnið. Þar kemur fram 

hvernig heilbrigðisumdæmin á Íslandi skiptast. Farið verður yfir stefnumótunarferil 

ríkisins. Einnig verður farið yfir hvernig straumlínustjórnun (e. LEAN) nýtist sem ákveðið 

verkfæri innan skipulagsheildar. Skoðað verður mikilvægi starfsþróunar og hvaða áhrif 

það getur haft fyrir skipulagsheildina. Einnig er farið yfir hvernig sjúkraflugi til og frá 

Vestmannaeyjum hefur verið háttað ásamt því að rýna í nýja leið í þeim efnum. Að lokum 

verður farið yfir barneignaþjónustu Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum, hvernig 

þjónustan var og hvernig henni er háttað í dag.  

3.kafli: Þar verður gerð skil á aðferðafræði rannsóknar. Verður greint frá 

þátttakendaúrtaki, lýsing á rannsóknaraðferðum og framkvæmd rannsóknar. Einnig verður 

gerð skil á greiningu gagna ásamt því að farið verður yfir réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknar. 

4.kafli: Greint verður frá niðurstöðum rannsóknar.  

5.kafli: Umræða um niðurstöður rannsóknar þar sem tengt verður við fræðilegu 

umfjöllunarkafla ritgerðar. Greint verður frá ályktunum höfundar.   
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1. Fræðileg umfjöllun 
 

2.1 Heilbrigðisumdæmin 

Samkvæmt reglugerð nr. 1084 um heilbrigðisumdæmi kemur fram að með skiptingu 

landsins í heilbrigðisumdæmi er lagður grunnur að skipulagi almennrar 

heilbrigðisþjónustu skírskota til að efla og bæta þjónustuna og tryggja landsmönnum 

jafnan aðgang að henni.  

Í hverju umdæmi fyrir sig skal vera starfræk heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir 

sem veita almenna heilbrigðisþjónustu, með því er átt við heilsugæslu, þjónustu og 

hjúkrun á hjúkrunarheimilum, hjúkrunarrýmum stofnana og almenna sjúkrahúsþjónustu.   

Er landinu skipt niður í 7 heilbrigðisumdæmi en þau eru:  

• Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins.  

o Undir umdæmi höfuðborgarsvæðisins tilheyra sveitarfélögin 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Kópavogsbær, Reykjavíkurborg, 

Seltjarnarnesbær, Mosfellsbær, Kjósarhreppur og fyrrum sveitarfélagið 

Þingvallasveit. 

• Heilbrigðisumdæmi Norðurlands.  

o Undir umdæmi Norðurlands tilheyra sveitarfélögin Húnavatnshreppur, 

Blöndósbær, Skagabyggð, sveitarfélagið Skagaströnd, sveitarfélagið 

Skagafjörð, Akrahreppur, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Hörgársveit, 

Eyjafjarðarsveit, Akureyrarkaupstaður, Svalbarðsstrandarhreppur, 

Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit, Norðurþing, Tjörneshreppur, 

Skútustaðahreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð að frátöldum 

fyrrum Skeggjastaðahreppi. 

• Heilbrigðisumdæmi Vesturlands.  

o Undir umdæmi Vesturlands tilheyra sveitarfélögin Akraneskaupstaður, 

Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Borgarbyggð, Eyja- og 

Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, 

Stykkishólmsbær, Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, 

Kaldrananeshreppur, Árneshreppur og Húnaþing vestra. 

• Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða. 
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o Undir umdæmi Vestfjarða tilheyra sveitarfélögin Vesturbyggð, 

Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstað og 

Súðavíkurhreppur. 

• Heilbrigðisumdæmi Austurlands.  

o Undir umdæmi Austurlands tilheyra sveitarfélögin Vopnafjarðarhreppur, 

Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, 

Seyðisfjarðarkaupstað, Fjarðabyggð, Breiðdalshreppur, Djúpavogshreppur 

og fyrrum Skeggjastaðahreppur. 

• Heilbrigðisumdæmi Suðurlands.  

o Undir umdæmi Suðurlands tilheyra sveitarfélögin Ölfus, Hveragerðisbær, 

Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð að frátöldu fyrrum 

sveitarfélaginu Þingvallasveit, Hrunamannahreppur, sveitarfélagið Árborg, 

Flóahreppur, Ásahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Rangárþing ytra, 

Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, sveitarfélagið 

Hornafjörður og Vestmannaeyjabær. 

• Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja. 

o Undir umdæmi Suðurnesja tilheyra sveitarfélögin Sandgerðisbær, 

sveitarfélagið Garður, Reykjanesbær, Grindavíkurbær og sveitarfélagið 

Vogar. 

                                  (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014) 

 

Þann 1.október árið 2014 varð Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) eitt víðfeðmasta 

heilbrigðisumdæmi landsins við sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands 

(HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja 

(HSVe). Formleg sameining stofnana tók gildi 1.janúar árið 2015 (Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, 2015).  
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2.2 Stefnumótunarferill ríkisins 

 

2.2.1 Hvað er stefna? 

Hugtakið „stefna“ (e. strategy) er oft skilgreint á ólíkan hátt og getur verið skilið á 

mismunandi vegu í stjórnsýslunni. Einföld skilgreining á hugtakinu samkvæmt Britannica 

(2012) er: „Stefna er lýsing á þeim árangri sem stefnt er að og hvernig honum skuli náð“. 

(Britannica, 2012)  

Hins vegar er skilgreining Runólfs Smára Steinþórssonar (2007, bls. 404) á hugtakinu 

fremur víðfeðminn: 

Stefna til framtíðar, þ.e. til ókomins tíma, er hins vegar sú margvíða og margþátta 

afstaða sem er lýsandi fyrir það sem fyrirtæki vill VERA og vill VERÐA, til bæði 

skemmri og lengri tíma. Stefna til framtíðar er þar með sú afstaða og sá 

skilningur sem segir fyrir um það sem gera þarf og gera skal í fyrirtækinu til að 

ná tilætluðum árangri. 

                                      (Steinþórsson, Hvernig má átta sig á stefnu fyrirtækis?, 2007) 

 

Vert er að skilgreina hlutverk (e. mission), gildi (e. value) og framtíðarsýn (e. vision) 

þegar um ræðir stefnu skipulagsheilda. Hlutverkið sýnir fram á megintilgang 

skipulagsheildarinnar. Gildi eru þau viðmið sem stjórnendur og starfsmenn meta mikils og 

eru í hávegum höfð í störfum sínum. Framtíðarsýn er sú sýn sem stjórnendur, starfsmenn 

og aðrir hlutaðeigendur sjá skipulagsheildina í framtíðinni, sú sýn um hvert skal stefna. 

Oft spannar framtíðarsýn tímabil til næstu 5-10 ára en þó er það misjafnt milli 

skipulagsheilda (Fjármálaráðuneytið, 2004).  

  

Til að stefna verði árangursrík verður að eiga sér stað markviss stefnumótun (e. forming 

strategy) sem sýnir hver forgangsröðun og hlutverk ólíkra hópa innan skipulagsheilda er 

og getur það styrkt samstöðu starfsmanna ásamt því að upplýsa almenning um hlutverk 

sitt. Með þessu fæst skýr framtíðarsýn hvert skipulagsheildin stefnir og ætti framtíðarsýnin 

í raun að vera undirstaða hverrar stefnu. Stjórnendur þurfa að tileinka sér framtíðarsýnina 

og fylgja henni eftir til að sýna ákveðið fordæmi fyrir starfsmennina, það yrði ákveðin 

hvatning fyrir starfsmenn að gera slíkt hið sama (Grant, 2010; Lynch, 2015).   
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Ákveðin munur er á stefnu almennra fyrirtækja og stefnu ríkisins sem er opinber stefna (e. 

public policy). Opinber stefna ákvarðast af mörgum ákvörðum og aðgerðum hjá þeim sem 

stýra úthlutun almannafjár eftir ákveðnum gildum. Opinber stefna ríkisins birtist meðal 

annars í lögum, reglugerðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum, 

aðgerðaráætlunum og samningum (Stjórnarráð Íslands, 2013).  

Megináherslur heilbrigðisstofnana á Íslandi snýr að því að veita örugga þjónustu sem 

stuðlar að ánægju viðskiptavina ásamt starfsmanna og hagkvæmum rekstri. Umhverfið í 

heilbrigðisþjónustu er frekar frábrugðið umhverfi annarra fyrirtækjaþjónustu að því 

leytinu til að það er ákveðin óvissa sem er til staðar þar sem ekki er hægt að hafa stjórn á 

aðsókn. Megin hlutverk heilbrigðisstofnana er að stuðla að heilbrigði, tryggja aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu og öryggi viðskiptavina (Velferðarráðuneytið, 2012).   

Hlutverk Heilbrigðisstofnun Suðurlands er að sinna og veita þeim sem á þurfa að halda 

viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Er því mikilvægt að Heilbrigðisstofnunin hafi það 

skilgreint hvert hlutverk þeirra er og hvaða þjónusta skal vera veitt hverju sinni. Gildi 

HSU einkennast af því að starfsmenn tileinka sér og fylgja í daglegum störfum. Gildin eru 

fagmennska, virðing og samvinna sem eiga að vera leiðbeinandi um æskilega hegðun og 

samskipti innan jafnt sem utan vinnustaðar. Framtíðarsýn HSU snýr að því að mæta 

þörfum íbúum Suðurlands fyrir heilbrigðissþjónustu og vinna markvisst að framþróun og 

eflingu starfseminnar (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2013).  

 

2.3 Stefnumótunarferlið  

Stefnumótun samstillir ólíka þætti í starfsemi og fram fer ákveðin greiningarvinna á 

umhverfi og kringumstæðum. Ásamt því að meta tækifærin og ógnanir sem 

skipulagsheildin stendur frammi fyrir hverju sinni. Oft er notast við svót-greiningu (e. 

SWOT analysis) sem er greining sem byggist á mati á styrkleikum, veikleikum, ógnunum 

og tækifærum skipulagsheildar sem leynast í innra og ytra umhverfi. Styrkleikar og 

veikleikar eru flokkaðir sem innri þættir s.s getu og færni en ógnanir og tækifæri flokkaðir 

sem ytri þætti sem geta haft áhrif á starfsemi skipulagsheildinnar (Grant, 2010).  

Áhersla er lögð á mikilvægustu þættina ásamt þáttum þar sem árangur er ekki í samræmi 

við væntingar (Lynch, 2015; Grant, 2010). 
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Stefnumótun er því ákveðið ferli þar sem skipulagsheildir ákveða hver stefna þess skuli 

vera, hvernig skuli náð ýmsum breytingum frá núverandi kringumstæðum og hver sé 

viðunandi staða eftir ákveðinn tíma. Það að hafa skýra stefnu og aðgerðaáætlun um 

hvernig eigi að takast á við hið óþekkta getur aukið samkeppnisforskoti í ört breytilegu 

umhverfi (Snjólfur Ólafsson, 2005; Runólfur Steinþórsson, 2003b; Lynch, 2015).  

 

Opinber stefnumótun getur verið flóknara og tilviljunarkenndara ferli miðað við hvað 

þekkist í almennum fyrirtækjum. Opinber stefnumótun fer í gegnum ferli þar sem 

verkháttur og áhrif stjórnvalda eru viðvarandi (Héðinn Unnsteinsson & Pétur B. 

Matthíasson, 2012). Stefnumótun og áætlanagerð er stór þáttur í allri starfsemi hins 

opinbera og er formleg stefna sett fram í hugmyndafræðilegu stefnuskjali. Með 

stefnuskjali er átt við skjal innan ákveðins tímaramma þar sem fram kemur 

hugmyndafræði, framtíðarsýn, gildi og markmið. Þeim er svo fylgt eftir með ákveðnum 

mælikvörðum og fjármagnstengdum aðgerðaráætlunum. Mikilvægt er að aðgerðaráætlanir 

fylgi stefnum því þar er sýnt fram á hvernig aðgerðir og verkþættir skulu vera framkvæmd 

með markmiðum og áhersluþáttum í stefnu að leiðarljósi. Í aðgerðaráætlun er gert grein 

fyrir hver ber ábyrgð á ákveðnum aðgerðum, hver framkvæmir aðgerðirnar, skilgreint er 

frá fjármögnun aðgerðar og árangursmælingar með ákveðnum mælikvörðum 

(Stjórnarráðið Íslands, 2013). 

Margar tegundir er af stefnuskjölum hins opinbera en ein tegund þeirra er 

málefnasviðsstefna. Málefnasviðsstefna felur í sér helstu áherslur fyrir þau málefnasvið 

sem ráðherra í tilteknu ráðuneyti setur fram og ber ábyrgð á. Áherslur ráðherra þurfa að 

samræmast við stjórnarsáttmála og lög svo stefnuskjalið verði samþykkt (Stjórnarráðið 

Íslands, 2013).  
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Mynd 1 Uppbygging meginþátta við stefnumótun hjá hinu opinbera. 

 

 

(Stjórnarráðið Íslands, 2013) 

Vandasamasti þátturinn í stefnumótunarferlinu er innleiðing stefnunnar. Innleiðing stefnu 

er skipulagt ferli þar sem undirbúningur er mjög mikilvægur til að koma aðgerðum í 

framkvæmd út frá stefnu. Stefnumótunarvinnan getur farið um þúfur ef innleiðing 

stefnunnar er ekki fullnægjandi. Stefnumótun og innleiðing stefnu þurfa að vera samofin 

til að stefna verði árangursrík (Hrebiniak, 2005). 

Við innleiðingu er mikilvægt að fram fari greinagóð kynning þar sem markmið og 

framtíðarsýn stefnunnar eru útskýrð fyrir starfsmönnum skipulagsheildar. Innleiðingin á 

stefnu er á vegum ráðuneytisins, sem skipar verkefnastjóra ásamt stýrihópi 

innleiðingarinnar sem að sjá til þess að koma innleiðingunni á réttan kjöl (Stjórnarráðið 

Íslands, 2013).       

2.3.1 Stefnumiðað árangursmat  

Árangursmat fer fram við lok innleiðingarferlisins og er þá skoðað heildarmat á árangri 

stefnu og aðgerðaráætlunar. Þá er einna helst skoðað hvort niðurstaðan sé í samræmi við 

markmið skipulagsheildarinnar (Stjórnarráðið Íslands, 2013). Það er engin ein rétt leið til 
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að meta árangur stefnu en stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) er leið til að 

meta árangur (Lynch, 2015). 

Kaplan og Norton (1992) eru upphafsmenn stefnumiðaðs árangursmats. Samkvæmt þeim 

getur stefnumiðað árangursmat aðstoðað stjórnendum skipulagsheilda að innleiða og 

fylgja eftir stefnu ásamt því að vera ákveðið stjórnunarkerfi sem gerir stjórnendum kleift 

að fylgjast með og ná helstu viðskiptaaðferðum og markmiðum (Lynch, 2015; Kaplan & 

Norton, 1992).  

Aðferðafræðin snýr að því að skilgreina markmið og mælikvarða sem ná yfir árangur 

skipulagsheildar og til að stuðla að jafnvægi er stuðst út frá fjórum víddum: Fjármál, 

viðskiptavini, innri ferla og mannauði (þekkingu) (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

Hlutverk starfsmanna felst meðal annars að veita upplýsingar um framgang stefnu til 

stjórnenda og eru ákvarðanir teknar út frá þeim upplýsingum ef grípa þarf til aðgerða. 

Stefnumiðað árangursmat er senn mælitæki sem sýnir framgang stefnunnar. (Snjólfur 

Ólafsson, 2005). 

Við stefnumiðað árangursmat er stuðst við tvö verkfæri. Annars vegar með stefnukorti og 

hins vegar með skorkorti. Stefnukort sýnir meginatriði stefnunnar og skýrir 

orsakasamhengi milli þeirra. Þar sem æðstu markmiðin eru sett efst á kortið, þar fyrir 

neðan koma undirmarkmið og árangursþættir. Við gerð stefnukorts er árangursríkt að nota 

samhliða önnur verkfæri við stefnumótun eins og svót-greingu.  

Á skorkorti sem oft er kallað mælaborð stjórnandans eru sett fram skýr markmið sem 

tengjast áhersluatriðum sem eru í stefnukortinu ásamt mælikvörðum sem mæla það 

hvernig gangi að uppfylla markmiðin (Snjólfur Ólafsson, 2003).   

2.3.2 Endurskoðun á stefnu 

Á lokastigi stefnumótunar er metið niðurstöður árangursmatsins og hvort þurfi að gera 

ráðstafanir gagnvart þeim. Meta þarf hvort núverandi stefna og aðgerðaráætlun sé 

árangursrík eða hvort þurfi að breyta fyrirkomulaginu. Við stefnumótun þarf að hafa í 

huga að stefna tekur breytingum og þá sérstaklega í heilbrigðismálum, einkum vegna: 

• Vandkvæði geta breyst með tímanum og þarf sveigjanleiki að vera til staðar í 

stefnunni. 

• Sjónarmiðum að lausn vandakvæða breytast. 
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• Úrræði geta breyst, t.d ef stuðningur við verkefni minnkar eða fjárveitingar 

dragast saman.  

• Eftirsóknin getur breyst, vandkvæðin geta verið þau sömu en hafa áhrif á færri en 

áður. 

Með tímanum eykst reynsla, öflun nýrrar upplýsinga og þekking starfsmanna, þarf því að 

endurskoða reglulega stefnu og aðgerðaráætlun og gera viðeigandi breytingar ef þess 

þykir. Sé ákveðið að breyta eða móta nýja stefnu er mikilvægt að huga að starfsmönnum. 

Með fyrirkomulagi sem hvetur starfsmenn til þátttöku í breytingum, aukast líkurnar á að 

breytingarnar sem gerðar eru nái fram að ganga (Stjórnarráðið Íslands, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                              (Stjórnarráðið Íslands, 2003) 

Hvað varðar stefnumótun almennt er framtíðarsýn grundvallaratriði hverrar stefnu. Í 

stefnuskrám stjórnmálaflokkanna á Íslandi er framtíðarsýn afrakstur pólitískrar 

málefnavinnu innan flokkanna. Þegar ríkisstjórn myndast kemur framtíðarsýn hvers flokks 

að hluta til í stjórnarsáttmála og stefnuyfirlýsingu samsteypustjórnarinnar við þetta skipta 

flokkarnir svo með sér ráðuneytum. Hver ráðherra skipar svo í nefndir sem hafa það 

Mynd 2 Sýnir hinn almenna stefnumótunarferil eða stefnuhringinn  
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hlutverk að innleiða og framkvæma stefnuna og sjá um árangursmat stefunnar (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir 2006; Stjórnarráðið Íslands, 2003).  

 

2.4 Straumlínustjórnun (e. LEAN management) 

Þegar ákvarða þarf leiðir hvernig skal ná markmiðum í stefnu eða breyta núverandi stefnu 

er hægt að velja um margar leiðir. Oft þarf að breyta stefnu til að ná betri árangri í 

þjónustu, þekkingu, kunnáttu eða gæðum á vörum. Sama hvaða leið er farin þarf ávallt að 

huga vel að starfsmönnum svo innleiðingin að breytingunni verði sem árangursríkust. 

Mikilvægt er að huga að starfsmönnum svo það geti nýtt starfshæfni sína á árangursríkan 

hátt og sé ánægt í starfi (Eðvald Möller & Snorri F. Guðlaugsson, 2013). 

Straumlínustjórnun er ein leið sem skipulagsheildir hafa nýtt sér í vaxandi mæli. 

Straumlínustjórnun er aðferðafræði sem rekja má til framleiðslufyrirtækisins Toyota í 

Japan en þjónustufyrirtæki sem og heilbrigðisstofnanir hafa í auknum mæli verið að nýta 

sér þessa leið. Straumlínustjórnun snýr að rekstrarstjórnun skipulagsheildar og eru notaðar 

meðal annars til að auka skilvirkni og draga úr kostnaði (Lummus, Vokurka, & 

Rodeghiero, 2006).  

Eins og fram hefur komið á straumlínustjórnun rætur að rekja til Japans. En það var stuttu 

eftir seinni heimstyrjöldina sem Taiichu Ohno framkvæmdastjóri hjá Toyota þróaði 

hugmyndina að straumlínustjórnun eins og við þekkjum hana en hjá Toyota var hún kölluð 

Toyota Production System (TPS) eða Toyota framleiðslukerfi. Margir innan fyrirtækisins 

komu að þróun TPS en í gegnum tíðina hafa grunngildin og hugmyndafræðin haldist þau 

sömu (Womack, Jones, & Roos, 2007).  

Helstu áhersluatriði Toyota framleiðslukerfisins (TPS) var að veita vörur í gæðaflokki til 

að mæta þörfum viðskiptavina, draga úr sóun og vera fyrirmynd um samfélagslega ábyrgð 

innan iðnaðar og samfélagsins. Toyota framleiðslukerfið hafði fjögur meginmarkmið sem 

samræmdust þessum áhersluatriðum en þau eru: 

1. Framleiða gæðavöru og þjónustu til viðskiptavina 

2. Þróa hæfni og möguleika hvers starfsmanns, byggt á gagnkvæmri virðingu, trausti 

og samstarfi. 

3. Draga úr kostnaði með því að eyða sóun og hámarka virði. 
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4. Þróa sveigjanlega framleiðslustaðla sem byggist á eftirspurn á markaði. 

                                                         (Liker, 2004; Womack, Jones, & Roos, 2007) 

Skoðað verður helstu flokka sem samanstendur af TPS einnig helstu verkfæri og hugtök 

sem notuð eru í þessari aðferðafræði.  

Mynd 3 Sýnir TPS húsið – Íslensk þýðing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                (Art of Lean, 2018) 

Þak hússins endurspeglar drifkraftinn og markmiðin sem er að eyða sóun og miðar að því 

að bæta gæði, draga úr kostnaði, auka framleiðni, öryggi og starfsánægju. Þessi drifkraftur 

eykur ánægju og velvild viðskiptavina, starfsmanna og fjárfesta.   

Stólparnir tveir Just-In-Time (JIT) og Jidoka sem halda húsinu uppi eru mjög mikilvægir í 

aðferðarfræðinni. Just-In-Time snýr að því að hafa það sem til þarf á réttum tíma og í réttu 

magni með því að nota minnst af nauðsynlegum auðlindum. Þetta leiðir að því að draga úr 

birgðum og leitast við að koma á jafnvægi á framleiðslu. Jidoka samhæfir tækjabúnað og 

starfsmenn. Tækjabúnaður stöðvar sig sjálfur ef vandi kemur upp þannig er rót vandans 

fundinn strax. Er þá hægt að koma í veg fyrir að vandinn nái að halda áfram í 

framleiðslukerfinu og komið í veg fyrir ákveðinni sóun, eins og meiðsli, tímasóun eða 

skemmdir í búnaði. Starfsmenn og viðskiptavinir eru þungmiðja hússins og þar 

endurspeglast virðing, traust og samstarf (Liker, 2004).   
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Grunnurinn er svo heijunka sem nær yfir jöfnuð á vinnuframlagi yfir tíma og kaizen sem 

nær yfir stöðugar umbætur. Til að allt gangi vel fyrir sig þurfa að vera skýrar og staðlaðar 

vinnuaðferðir ásamt að ríkja stöðugleiki (Liker, 2004). 

Toyota hefur skilgreint í raun 8 tegundir sóunar sem gefur ekkert virði í ferli 

skipulagsheildar. Þessar tegundir sóunar er hægt að heimfæra í hvaða skipulagsheild sem 

er. Þær eru: 

1. Offramleiðsla.  

Þar sem framleiðsla ætti ekki að vera meiri en eftirspurnin er eða   

gerir ráð fyrir. Einungis að framleiða það sem þarf hverju sinni. Þetta er sóun eins 

og yfirmönnun, geymslu- og flutningskostnaður vegna umfram birgðir.  

 

2. Biðtími eða sóun á tíma 

Þegar starfsmenn geta ekki sinnt starfi sínu vegna biðtíma á öðrum þáttum, 

myndast eins konar flöskuháls. Í heilbrigðisþjónustu ætti að sjá til þess að engin 

sóun sé á tíma starfsmanna eða sjúklinga. Allt sem skapar ekki virði fyrir 

sjúklinginn er sóun.  

 

3. Flutningur 

Koma í veg fyrir óþarfa flutning, flytja skal hluti eða sjúklinga ef þörf er á því. 

Hvar þarf sjúklingur að vera til fá viðeigandi þjónustu.   

 

4. Ofvinnsla eða röng vinnsla 

Hér er tekið burtu óþarfa ferla sem skapa ekki virði fyrir sjúklinginn. Ferlið er gert 

tilgengilegra og markvisst fyrir skjólstæðinginn og með því fæst meiri tími til að 

sinna honum.   

 

5. Of miklar birgðir 

Alltof mikið af birgðum telst sem sóun. Gott skipulag þarf að vera til staðar sem 

sýnir hvað þarf að vera til hverju sinni.  
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6. Óþarfa hreyfing 

Óþarfa hreyfingar ættu ekki að vera til staðar. Óþarfa hreyfing telst meðal annars 

vera hreyfing starfsmanna við að leita af eða færa til hluti til að geta sinnt starfs 

sínu gagnvart sjúklingi. Hver hreyfing ætti að skapa virði fyrir starfsemi 

skipulagsheildarinnar.   

 

7. Gallar 

Gallar svo sem viðgerðir eða viðhald á búnaði ættu að vera á tímum þegar lítið er 

að gera. Gott eftirlit með búnaði ætti að vera til staðar til að koma í veg fyrir bilun. 

Í heilbrigðisþjónustunni getur galli einnig verið vanhæfni starfsmanns eins og að 

gefa upp rangar upplýsingar.  

 

8. Ónotaður starfsmaður 

Hlusta verður á hugmyndir starfsmanna og hvetja þá til starfsþróunar til að nýta 

starfskraftinn til fulls. Það er mjög virðisaukandi fyrir skipulagsheildina. 

                                                                                (Weinstock, 2008; Liker, 2004) 

 

2.4.1 14 grundvallar reglur 

Liker (2004) talar um í bókinni sinni The Toyota way til að geta nýtt sér verkfæri 

straumlínustjórnunar á sem árangursríkastan hátt þarf fyrst að skilja hugmyndafræðina 

bakvið aðferðafræðina. Í Toyota fyrirfinnst 14 grundvallarreglur sem Liker talar um að séu 

meginatriði sem mynda Toyoto leiðina og snýr að því að byggja upp árangursrík sambönd 

milli starfsmanna og aðra hagsmunaaðila, svo sem sjúklinga (Liker, 2004).  

Skiptast reglurnar 14 niður í 4 flokka sem hér segir: 

 

1. Langtíma-hugmyndafræði  

1. Langtíma markmið. Áherslan er lögð á langtíma markmiðin jafnvel á 

kostnað skammtíma markmiða. Mikilvægt er að hafa hugmyndfræðilegan 

skilning á tilgang markmiðana. Starfsmenn þurfa að þekkja sitt hlutverk í 

skipulagsheildinni til að geta þroskast, vaxið og samræmt skipulagsheildina 

í átt að sameiginlegum markmiðum.  Skipulagsheildin þarf að búa til 
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ákveðin gildi fyrir skjólstæðinga og samfélagið til að geta stuðlað að 

velferð. 

 

2. Rétt ferli framleiðir réttar niðurstöður 

2.   Stöðugt flæði. Með skilvirku flæði er komist hjá því að verkefni safnist upp  

                  á einum stað og myndi flöskuháls. Samfellt flæði þarf til að koma    

                  vandamálum upp á yfirborðið svo hægt sé að finna lausn. Oft þarf að  

                  endurskipuleggja vinnuferla til að ná virðisaukningu í skipulagsheildinni.  

                  Gera þarf flæðið skýrt í skipulagsheildinni, því það er lykillinn að  

                  stöðugum umbótum og bættum gæðum. 

                  3.   Tog-ferli. Skipulagsheildir þurfa að nota tog-ferli til að koma í veg fyrir  

                        offramleiðslu. Veita skal vöru eða þjónustu þegar skjólstæðingur þarf á  

                        henni að halda hverju sinni. Ein af grundvallaratriðum Just-In-Time (JIT)  

                        er að hafa mjög lítinn lager. Margar skipulagsheildir notast við Kanban- 

                        kerfi þar kemur fram hvað og hve mikið af vöru skal vera hverju sinni.  

                        Kanban-kerfið snýr að því að hafa rétt magn af vörum á réttum tíma til að  

                        starfsmenn geti sinnt störfum sínum. Með þessu er komið í veg fyrir sóun  

                        vegna þess að vörurnar ná ekki að renna út á tíma. 

4.   Heijunka. Heijunka tekur til jöfnunar á vinnuálagi yfir tíma. Að koma í veg       

      fyrir sóun er aðeins 1/3 hluti á því að gera straumlínustjórnun árangursríka.        

      Í heijunka er reynt að dreifa álaginu yfir mismunandi tíma. Það er þrjár  

      tegundir sóunar sem tengjast heijunka, þær eru muda, mura og muri. Muda  

      er sóun á vörum, þess vegna er stöðugt verið að reyna að hafa lítinn lager,  

      einungis það sem til þarf. Mura vísar í ójöfnuð, sem er frekar algengt í  

      heilbrigðisþjónustu oft á tíðum á meðan muri er álag á skipulagsheildina.    

      Reynt er eftir bestu getu að koma í veg fyrir vinnuálag á starfsmönnum og  

      búnaði sem eyðir út ójöfnuð í vinnuferlinu en það er oft hægara sagt en gert  

      í heilbrigðisþjónustu, þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir framboð og  

      eftirspurn. Heijunka hefur því áhrif á sóun í allri skipulagsheildinni 
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                  5.   Umbótavinna. Mikilvægt er að þróa vinnumenningu þar sem er reynt að  

                        finna lausn á vandamálum til að ná réttum gæðum strax og koma í veg fyrir  

                        mótvægisaðgerðir. Gæði fyrir skjólstæðinginn skiptir miklu máli og eykur   

                        það virði skipulagsheildarinnar. Jidoka sem snýr að því að starfsmenn og  

                        búnaður vinni saman að upplýsingaöflun sem er grundvöllur að því að  

                        byggja upp gæði og auka framleiðni til lengri tíma. 

                            

      6.   Stöðlun vinnuferla. Grunnurinn fyrir stöðugum umbótum og hvatningu  

            starfsmanna er að gera vinnuferla staðlaða. Með því að nota staðlaða  

            vinnuferla er hægt að viðhalda stöðugu flæði og togi.  

 

      7.   Sýnileiki. Sýnileg stjórnun getur komið í veg fyrir falin vandamál. Forðast   

            skal skráningar í tölvubúnað ef það raskar einbeitingu starfsmanns frá  

            störfum sínum. Sýnileg stjórnun styrkir flæði og togferlið.    

 

      8.   Stöðugleiki. Nota skal áreiðanlega tækni sem þjónar vinnuferlum og   

            starfsmönnum. Nota skal tækni sem styrkir starfsmenn í vinnuferlinu.  

            Hvetja skal starfsmenn til að vera opin fyrir nýrri tækni þegar leitast er eftir  

            nýjum leiðum og flæði í vinnuferlum. 

 

3.  Virðisaukning með þróun starfsmanna og skjólstæðinga 

      9.   Leiðtoginn. Styrkja leiðtoga innan skipulagsheild í að skilja   

            aðferðafræðina, lifa eftir hugmyndafræðinni og leiðbeina öðrum. Leiðtogar  

            þurfa að vera fyrirmyndir í hugmyndafræði skipulagsheildarinnar.  

            Leiðtogar þurfa að skilja daglegan rekstur í smá atriðum til að geta kennt á  

            sem árangursríkastan hátt hugmyndafræðina.  

 

    10.   Þekking. Þróa hæfni og færni starfsmanna í takt við skipulagsheildina.  

            Stuðla að góðri menningu þannig að þekking og viðhorf verði deilt milli  

            starfsmanna innan skipulagsheildarinnar. Þjálfa starfsmenn í teymisvinnu   

            til að ná framúrskarandi niðurstöður og bæta gæði og framleiðni.      
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    11.   Hagsmunaaðilar. Ávallt skal bera virðingu gagnavart starfsmönnum og  

            hagmunaaðilum. Leitast skal í sameiningu að hvað er hægt að betrumbæta.  

            Til að ná markmiðum þarf að vera samvinna allra sem tengjast  

            skipulagsheildinni.    

 

4. Lausn vandamála og lærdómur 

    12.   Skilningur (genchi genbutsu). Leitast við að skilja aðstæður hverju sinni.  

            Skoða rót vandans með eigin augum en að treysta einungis á aðra eða  

            tölvur. Hugsa og tala út frá öruggum upplýsingum.   

 

    13.   Framkvæma strax (nemawashi). Taka skal vel upplýsta ákvörðun og  

            framkvæma hana fljótt. Ekki skal velja eina leið til að fara eftir fyrr en allir  

            möguleikar eru vel ígrundaðir. Nemawashi er ferli þar sem vandamál eru  

            rædd og mögulegar lausnir með öllum sem eiga í hlut, til að safna saman  

            hugmyndum og stuðla að samþykki fyrir áframhaldinu. Að þessu loknu vita  

            allir hvað þeir eiga að gera og framkvæma því lausnina/ákvörðunina.   

 

    14.   Lærdómur. Leitast skal eftir því að vera lærdómsskipulagsheild með  

            stöðugum umbótum (Kaizen). Þegar á sér stað stöðugt ferli þá er hægt að  

            gera stöðugar umbætur á óhagkvæmni. Endurskipuleggja ákveðna  

            vinnuferla þar sem þarfnast ekki miklar skráningar. Við þetta minnkar sóun  

            á tíma og auðlinda. Þegar sóuninni er eytt eiga starfsmenn að nota stöðugar  

            umbætur (kaizen) til að koma í veg fyrir frekari sóun. Lærdómur fæst  

            meðal annars með því að staðla bestu vinnuaðferðirnar í stað þess að finna  

            upp hjólið með nýjum verkefnum og nýjum stjórnendum.  

                                                                                                              (Liker, 2004) 

Samkvæmt nýlegri rannsókn Antierens ofl. (2018) á grundvallarreglunum 14 í 

heilbrigðisstofnunum kom í ljós að ekki er notað markvisst allar reglurnar. Sumar hverjar 

náðu meiri fótfestu innan skipulagsheildarinnar miðað við aðrar. Reglur 1, 2, 7, 9 og 10 

náðu að festast í sessi og var að finna í 80% af skipulagsheildum sem rannsökuð voru. 

Þetta voru reglurnar um langtíma-markmiðin, stöðugt flæði, sýnileikan, styrkja leiðtogan 

og þekking. Reglur 3, 6, 13, og 14 var að finna í 50%-80% af skipulagsheildunum, eða 



        

 

 
 

29 
 

reglurnar um tog-ferlið, stöðlun vinnuferla, framkvæma fljótt ákvörðun og stuðla að 

lærdómi. Síðustu fimm reglurnar voru einungis að finna í 50% skipulagsheilda sem voru 

til rannsóknar eða reglur 4, 5, 8, 11, og 12. Þessar reglur varða að jafna út vinnuálag, 

byggja upp menningu til að leysa vandamál, nota áreiðanlegan tæknibúnað við vinnu, 

virða alla hagmunaaðila og hafa hagsmuni skipulagsheildar í huga og síðast en ekki síst að 

sjá og skilja aðstæður hverju sinni (Antierens , Beeckman, Verhaeghe, Myny , & Hecke , 

2018).    

Niðurstöður leiddu í ljós að þó svo að allar reglurnar hafi ekki náð góðri fótfestu innan 

skipulagsheildarinnar og sumar notaðar markvissara enn aðrar þá var samt sem áður 

ávinningur fyrir skipulagsheildina. Ávinningurinn sýndi að skipulagsheildin lækkaði 

kostnað, jók virði, bætti gæði til umönnunar og öryggi sjúklinga, bætti skilvirkni og 

þátttaka starfsmanna jókst. Hjá sumum skipulagsheildum kom einnig í ljós að ávinningur 

fékkst í betri samskiptum, betri leiðtogahæfni, minni yfirvinnu og aukinni starfsþróun hjá 

starfsmönnum (Antierens , Beeckman, Verhaeghe, Myny , & Hecke , 2018).  
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2.5 Starfsþróun 

Mikilvægi starfsþróunar og endurmenntunar hefur farið vaxandi með árunum. 

Skipulagsheildir hafa í auknum mæli lagt meiri áherslu á að stuðla að starfsþróun 

starfsmanna til takast á við breyttar kröfur sem og breytt umhverfi. Starfsþróun er ákveðin 

fjárfesting sem er unnin út frá stefnu skipulagsheildar og er ábyrgðin í höndum stjórnenda 

sem og starfsmanna (Landy & Conte, 2016).  

Með starfsþróun vinnur skipulagsheildin og starfsmenn í sameiningu að markmiðum 

skipulagsheildar. Með því að efla færni, þekkingu og getu starfsmanna er hægt að veita 

betri þjónustu, betri frammistöðu, styrkt samkeppnisstöðu skipulagsheildar ásamt því að 

bæta starfsöryggi og starfsánægju starfsmanna (Blanchard & Thacker, 2013; Torrington, 

Hall, Taylor, & Atkinson, 2008). 

Þörfin fyrir starfsþróun er mun meiri en áður, sérstaklega á dreifbýlisstöðum þar sem getur 

reynst erfitt að fá fólk til starfa. Starfsþróunin verður að snúa að þörfum 

skipulagsheildarinnar til að mæta auknum kröfum og helstu hindrunum (Morris, 2001). 

Starfsmenn lýsa eigin starfsþróun sem ferð af lærdómi og upplifun, ákveðið tækifæri til að 

þróa hæfni sína til starfa. Á meðan stjórnendur lýsa starfsþróun sem ákveðið mótunarferli 

þar sem skipulagsheildin öðlast hæfileikaríka starfsmenn (Blanchard & Thacker, 2013; 

McDonald & Hite, 2005). 

Með starfsþróun er horft til framtíðar og getur þróunin verið í formi námskeiða, þjálfunar 

eða menntunar. Starfsþróun er virk þátttaka starfsmanna í sí- og endurmenntun eða þjálfun 

til að mæta auknum kröfum og ört breytilegu umhverfi. Ákveðin samkennd myndast milli 

samstarfsfélaga og vinnustaðar sem hefur mikið vægi fyrir frammistöðu starfsmanna í 

starfi og minnkar líkur á kulnun í starfi (Landy & Conte, 2016).   

Þarfagreining og starfsmannasamtöl eru góðar leiðir til að meta þörfina fyrir fræðslu og 

þróun út frá markmiðum skipulagsheildar í samræmi við heildarstefnu (Blanchard & 

Thacker, 2013). Þarfagreining er kerfisbundin aðferð til að skoða hvað þarf til að ná betri 

afkomu skipulagsheildar. Þarfagreining aðstoðar skipulagsheildir við að samhæfa 

starfsþróun við stefnu og gætir þess að fjármagni og tíma sé varið í viðeigandi fræðslu og 

þjálfun til að bæta frammistöðu starfsmanna samhliða því að bæta þjónustu 

skipulagsheildarinnar (Blanchard & Tracker 2010).   
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Starfsmannasamtölin eru ákveðin verkfæri fyrir stjórnendur og starfsmanna til að tryggja 

samband milli stefnu og starfsþróunar skipulagsheildarinnar og nýtingu mannauðsins. 

Starfsmannasamtöl er því aðferð til að skoða þarfir og óskir starfsmanns til starfsþróunar 

með tilliti til framtíðarmarkmiða skipulagsheildar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 

 

Fram kom í skýrslu Hidden Talents: Education, Training and Development for Healt-care 

Staff in NHS Trusts, UK Audit Commission, að starfsþróun heilbrigðisstarfsmanna sé 

lykillinn að mæta þörfum sjúklinga, styðja við stjórnarhætti skipulagsheildar ásamt því að 

auka gæði þjónustunnar. Einnig kemur fram í skýrslunni að það þurfi að stuðla enn frekar 

að starfsþróun innan heilbrigðisstofnanna (Commission, 2001). 

Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að skapa gott umhverfi þar sem hvatt er undir 

starfsþróun starfsmanna og þurfa starfsmenn að stuðla sjálfir að persónulegri þróun í starfi 

og deila þekkingu sinni innan skipulagsheildarinnar (Morris, 2001).  

Aðalverðmæti nútímavinnustaðar er mannauðurinn og hafa skipulagsheildir séð mikilvægi 

þess að fjárfesta í mannauðnum til að auka þekkingaröflun, upplýsingamiðlun og þjónustu. 

Með þessu er lagt aukinn áhersla á að vera lærdómsfyrirtæki (e. learning organization), þar 

sem lærdómur og þróun eru í fyrirrúmi (Beardwell, Holden, & Claydon, 2003).  

 

Það er mikilvægt að skilja og sjá samhengið í heild sinni, hvernig hlutirnir tengjast og 

mynda eina heild. Lærdómsfyrirtæki geta auðveldað stjórnendum í þeim tilgangi að takast 

betur á við stöðugar breytingar sem geta átt sér stað (Senge, 1990; Luhn, 2016).  

Forsenda þess að fyrirtæki geti kallað sig lærdómsfyrirtæki er að skipulagsheildin 

viðurkenni mikilvægi þess að starfsmenn geti lært og þróast í starfi. Í lærdómsfyrirtækjum 

er stjórnskipulagið yfirleitt flatt og sveigjanlegt, upplýsingamiðlun og samvinna er öflug 

ásamt því að mikilvægi starfsþróunar er viðurkennt í skipulagsheildinni. Ákveðin áhersla 

er lögð á nýsköpun og lausnamiðaða nálgun og er árangur metinn reglulega (Blanchard & 

Thacker, 2013; Landy & Conte, 2016)  

Með því að gera fyrirtæki að lærdómsfyrirtæki næst meiri árangur við lausn erfiðara 

vandamála ásamt því að auka framleiðni og samkeppnishæfni skipulagsheilda (Blanchard 

og Thacker, 2013; Landy og Conte, 2016; Luhn, 2016). Í lærdómsfyrirtækjum skapast 

jákvæð ímynd skipulagsheildar í samfélaginu sem verður til þess að fólk sækir viðskipti 
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sín til þess staðar sem hefur gott orðspor. Jákvæð ímynd skipulagsheildar laðar til sín hæft 

starfsfólk sem vil vinna fyrir viðkomandi vinnustað. (Landy og Conte, 2016). 

 

Það eru gerðar meiri kröfur um starfsþróun starfsmanna nú en áður með tilliti til 

landfræðilegra staðsetninga. Fram kemur í bókinni Working Together for Health (2006) 

frá World Health Organization (WHO) að mæta þurfi breyttum aðstæðum og kröfum með 

öflugri starfsþróun og lærdóm hjá heilbrigðisstarfsmönnum í heilbrigðisstéttum. Aðlaga 

þurfi þróuninni að hverri skipulagsheild fyrir sig þannig að það náist sem mestur 

ávinningur. Einnig kemur fram að stundum þurfi að byrja á stefnu stjórnvalda á 

heilbrigðismálum þannig að námsskrám sé breytt til að koma í móts við þarfir í 

samfélaginu, þá aðallega varðandi dreifbýlisstaði. Öflug starfsþróun 

heilbrigðisstarfsmanna getur aukið þjónustu ásamt því að styrkja ímynd sína í 

samfélaginu. Slík áform getur tekið tíma en þegar uppi er staðið er það betra fyrir heildina 

til lengri tíma litið (World Health Organization, 2006).    

Á Íslandi er ekki til kennsluefni til að þjálfa og kenna landsbyggðalækningar (e. rural 

medicine) eins og þekkist út í heimi. Þá er helst átt við að læknar eða annað 

heilbrigðisstarfsfólk með viðeigandi menntun tileinki sér þá starfsþróun til að geta veitt 

sérhæfðri þjónustu sem er kannski ekki endilega innan þeirrar grunnmenntunar. Í 

Bandaríkjunum og Kanada eru til kennsluefni fyrir heimilislækna á landsbyggðinni (e. 

rural areas) til að læra og þjálfa sig í keisaraskurðlækningum (e. caesarean section) til að 

auka öryggi barnshafandi kvenna í dreifbýlum. Erfitt er að fá sérfræðilækna svo sem 

kvensjúkdómalækna til að sinna þjónustu sinni í dreifbýlum og hefur slík starfsþróunar 

prógrömm skilað sér í auknu öryggi barnshafandi kvenna í dreifbýlum og fjölbreyttara 

starfi heimilislækna (Dresang & Koch, 2009; Canada, Canada, & Canada, 1999).  

Í Kanada eru oft heimilislæknar með þjálfun í deyfingum, sem framkvæma 

mænurótadeyfingu og mænudeyfingu í fæðingum í dreifbýlum. Rannsókn var gerð á 

Melfort Union Hospital í Kanada (1999) sýndi fram á að ekki var aukin áhætta á að 

framkvæma mænurótadeyfingu eða mænudeyfingu fyrir fæðingu og keisaraskurði á minni 

heilbrigðisstofnunum hjá heimilislæknum með þess konar færni og þjálfun. Þegar slík 

þjónusta er til staðar eykur það öryggi barnshafandi kvenna í dreifbýlum (Webb & Kantor, 

1991).   

http://bookorders.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=24&codcch=2006
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Árið 1998 setti WHO mælikvarða á þjálfun í ómskoðun og hefur undanfarin ár verið mælt 

með því að námskrá taki mið af þjálfun og kennslu á ómskoðun fyrir tiltekna 

heilbrigðisstarfsmenn, svo sem ljósmæður, geislafræðinga og lækna  Hins vegar hefur ekki 

verið gefin út stöðluð viðmið um lengd þjálfunar og kennslu fyrir almenna ómskoðun og 

er það breytilegt eftir hverju landi fyrir sig (World Health Organization, 2006; World 

Health Organization, 1998; Sippel, Muruganandan, Levine, & Shah, 2011).  

Í raun hefur verið lögð meiri áhersla á að heilbrigðisstarfsmenn með tiltekna menntun 

hljóti réttindi í ómskoðun þar sem mikil vöntun er almennt á starfsmönnum með slíka 

þekkingu á heilbrigðisstofnunum í dreifbýlum sem og þéttbýlum (Vinayak, Sande, 

Nisenbaum, & Nolsøe, 2017).  

Ljósmæður, geislafræðingar og læknar geta nýtt sér starfsþróun í ómskoðun. Læknar og 

ljósmæður hér á landi hafa stundað nám í almennri ómskoðun sem og fósturgreiningu frá 

viðkenndum skólum erlendis frá t.d  í Bretlandi. Tekið eru þá áfangar og þjálfun við þann 

skóla en geta fengið að klára þjálfunarstigið á Íslandi.   

Á fósturgreiningadeild Landspítalans sjá ljósmæður um að ómskoða barnshafandi konur. 

Ljósmæður þekkja væntingar, kvíða og þarfir barnshafandi kvenna og eru því til þess 

fallnar að sinna ómskoðun mjög vel (María J. Hreinsdóttir & Ólafía M. Guðmundsdóttir, 

2009) 

Ljósmæður sem sérhæfa sig í ómskoðun styrkja stöðu sína innan stofnuninnar og í starfi. 

Með slíkri sérhæfingu eykur það fjölbreytni í starfi sem og eykur þjónustu barnshafandi 

kvenna í dreifbýlum (Kristín R. Haraldsdóttir, 2009). Á Íslandi þurfa ljósmæður sem að 

sérhæfa sig í ómskoðun í fósturgreiningu að fara í 12-18 mánaða starfsnám í fullu starfi á 

fósturgreiningardeild. Í starfsnáminu læra ljósmæður 12 vikna fósturgreiningu, 20 vikna 

fósturgreiningu, mat á hnakkaþykkt, vaxtarmat, flæðismælingu, skoðun á tvíbura/fjölbura 

og margt fleira. Ljósmæður taka svo árlega próf í gegnum netið hjá viðurkenndri stofnun í 

Bretlandi. Til að viðhalda réttindunum að loknu starfsnámi þurfa ljósmæður að gera 300 

skoðanir á ári, sem gæti reynst erfitt fyrir ljósmæður út á landi að ná því takmarki 

(Ingibjörg Th. Hreiðarsdóttir munnleg heimild, 5.júní 2018).  

 

Mælt er með því að það sé einn eða fáir aðilar sem öðlist þekkingu og færni í ómskoðun í 

dreifbýlum svo hægt sé að viðhalda færni á skoðunum. Væri því hentugt ef einn 
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starfsmaður hvort sem það sé geislafræðingur, ljósmóðir eða læknir sem sæi um allar 

almennar ómskoðanir á Heilbrigðisstofnunum í dreifbýlum. Ljósmæður hafa hér á landi 

sérhæft sig yfirleitt eingöngu í fósturgreiningu. Þjónusta ómskoðunar í dreifbýlum myndi 

auka gæði, þar sem væri hægt að útiloka eða greina almenna sjúkdóma með fljótlegum og 

áhættulausri aðferð, draga úr sóun á tíma, því það getur tekið tíma að ferðast langar 

vegalengdir ásamt því að bíða eftir að fá tíma í ómskoðun á viðeigandi stað fyrir 

sjúklinginn (Wordsworth & Scott, 2002).    

Helstu hindranirnar eru þær að ekki er kennt almenna ómskoðun á Íslandi og þurfa 

heilbrigðisstarfsmenn að leita út fyrir landsteina til að öðlast menntun í slíkri þjónustu. Á 

heilbrigðisstofnunum í dreifbýlum getur skortur á fjármagni og tíma haft sitt að segja og 

viðmiðin um fjölda skoðana á ári til að viðhalda réttindum sínum, því skoðanir í 

dreifbýlum eru færri en í þéttbýlum (María J. Hreinsdóttir & Ólafía M. Guðmundsdóttir, 

2009; Mengel-Jørgensen & Jensen, 2016).  

Mikilvægt er að huga vel að starfsþróun því það eru miklir möguleikar þar og getur komið 

á móts við þarfir í skipulagsheildum. Því má segja að starfsþróun sé ferli sem hefur engan 

endi og miðar að stöðugum framförum fyrir skipulagsheildina sem og samfélagið (Herdís 

Pála Pálsdóttir, 2001)  
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2.6 Sjúkraflutningar 

Sjúkraflutningar á Íslandi geta verið erfiðir og dýrir, hvort sem það sé á landi, sjó eða lofti 

þar sem Ísland er strjálbýlt land. Sjúkraflutningar heyra undir Velferðarráðuneytinu og eru 

á ábyrgð þess. Sjúkraflutningar eiga að tryggja öllum landsmönnum aðgang að 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu þegar þörf er á. Sjúkraflug vegur þar stóran þátt í öryggi 

landsmanna að heilbrigðisþjónustu, sérstaklega í dreifbýlum þar sem vegalengdir eru 

langar frá hátæknisjúkrahúsi (Jón Baldursson, o.fl., 2012). Mikil aukning hefur verið á 

sjúkraflutningum á öllu landinu meðal annars vegna fjölda erlendra ferðamanna hér á 

landi og aldursamsetningu íbúa. Mikilvægt er að stjórnvöld hafi vel skilgreinda stefnu til 

staðar varðandi sjúkraflutninga, svo hægt sé að koma til móts við auknar þarfir og öryggi 

landsmanna (Björn Gunnarsson, Hildigunnur Svavarsdóttir, Sveinbjörn Dúason, & Helga 

K. Magnúsdóttir, 2007).  

2.6.1 Sagan 

Fyrir árið 2000 var sjúkrafluginu þannig háttað að landinu var skipt niður í fjögur svæði, 

Norðursvæði, Suðursvæði, Vestfjarðarsvæði og Vestmannaeyjasvæði. Var þá samið við 3 

aðila og flugvélar voru staðsettar í Reykjavík, á Akureyri, í Vestmannaeyjum og hluta úr 

ári á Ísafirði. Svo var svæðunum fækkað niður í tvö svæði, Norðursvæði og 

Vestmannaeyjasvæði þar sem Vestmannaeyjasvæðið var talið vera í landfræðilegri 

sérstöðu en einnig voru breyttar forsendur til rekstraraðila. Til ársins 2010 voru staðsettar 

sjúkravélar í Vestmannaeyjum og á Akureyri. En frá og með árinu 2010 hefur Mýflug séð 

um sjúkraflug fyrir allt landið með starfstöð sína á Akureyri (Ríkisendurskoðun, 2016).  

Flugfélag Vestmannaeyja sá um sjúkraflug frá Vestmannaeyjum frá árinu 2008 til maí 

2010 en þá tók Mýflug við sjúkraflugi til Vestmannaeyja frá Akureyri. Þegar Mýflug tók 

við sjúkraflugi fyrir allt landið voru kröfur um að flugvélar hefðu jafnþrýstibúnað í 

farþegarými, að starfstöð væri á Akureyri og nýttu þjónustu sjúkrahússins þar ásamt því að 

viðbragðstími varð styttri en áður (Ríkisendurskoðun, 2013).   

Útkalla og hámarksviðbragðstími sem sjúkraflugs-áhafnir þurfa að fylgja eftir, hafa verið 

skilgreindir í fjóra flokka. Viðbragðstími er sá tími frá því að beiðni um sjúkraflug berst til 

þjónustustöðvar þar til flugvél er tilbúin til flugtaks með tilheyrandi nauðsynlegum 

búnaði. Í flokki F1 og F2 eru útköll sem snúa að annars vegar bráðri lífsógn og hins vegar 

mögulegrar bráðrar lífógnunar. Skal þá viðbragðstími vera tafarlaus eða að hámarki 35 
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mínútur. Í flokki F3 eru gerðar aðeins minni kröfum á viðbragðstíma enda oftast ekki um 

lífsógn að ræða og er viðbragðstíminn innan við 6 klukkustundir. Í flokki F4 eru öll flug 

sem snúa að því að flytja sjúklinga milli sjúkrastofnana og er viðbragðstíminn umsaminn 

eftir því sem hentar best hverju sinni. Mikilvægt er að viðbragðstími áhafnar sjúkravélar 

sé sem skemmstur en einnig er mikilvægt að skoða hver heildartími sjúkraflugs sé. 

Heildartími er þegar beiðni berst til þjónustustöðvar þar til sjúklingur er kominn undir 

læknishendur á áfangastað. Það er margt sem getur haft áhrif á heildartíma við sjúkraflug 

svo sem veður, undirbúningur sjúklings til flutnings eða ef sjúkravélin er við önnur 

verkefni (Ríkisendurskoðun, 2013).  

Til að veita örugga þjónustu er mikilvægt að bregðast fljótt við og getur hver mínúta skipt 

máli í bráðri hættu. Þegar Flugfélag Vestmannaeyja sinnti sjúkraflugi frá árinu 2008-2010 

með sjúkravél í Vestmannaeyjum var algengt að heildartími sjúkraflugs í flokkum F1 og 

F2 (forgangsflokkarnir) væri undir tveimur klukkustundum eða að meðaltali um 1 

klukkustund og 45 mínútur. Þegar Mýflug tók við sjúkraflugi árið 2010 til og frá 

Vestmannaeyjum með staðsettri sérútbúinni sjúkravél á Akureyri var heildartími 

sjúkraflugs að meðaltali 2 klukkustundir og 9 mínútur í flokkum F1 og F2 

(Ríkisendurskoðun, 2013).  

Mynd 4 Sýnir samanburð á þessum tveimur flokkum, F1 og F2 hjá Flugfélagi 

Vestmannaeyja árin 2008-2010 og Mýflugs árin 2010-2012  

  

                                                                      (Ríkisendurskoðun, Sjúkraflug á Íslandi, 2013)  

Munurinn á heildartími hjá þessum flugfélögum var um 24 mínútur, s.s. 24 mínútum 

lengur að koma þegar sérútbúin sjúkravél kom frá Akureyri til Vestmannaeyja. Þarna sést 

að heildartími jókst við að hafa ekki staðsetta sjúkravél í Vestmannaeyjum en vegna þess 
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að Mýflug hefur sérútbúna sjúkravél þá jókst öryggi sjúklings á meðan flutningi stóð 

ásamt því að viðbragðstími var styttri enda voru gerðar kröfur um slíkt þegar Mýflug tók 

við sjúkrafluginu árið 2010. Helstu rök fyrir því að sjúkraflug ætti að vera undir einum 

rekstraraðila frá einum stað var bæði faglegur og fjárhagslegur. Staðsetning sjúkravélar á 

Akureyri nær yfir fleiri svæði sem eru innan 250 km radíus miðað við t.d Reykjavík, 

einnig er nýtt þjónustunnar á sjúkrahúsi Akureyrar, þar er starfræk læknavakt fyrir 

sjúkraflug og fylgir því læknir og sjúkraflutningamenn með sjúklingi í sjúkraflug. 

Fjárhagslegi ávinningurinn felst meðal annars í því að einungis þarf að borga grunngjald 

við einn rekstraraðila auk kostnaður við aðstöðu og flugmanna svo eitthvað sé nefnt  

(Ríkisendurskoðun, 2013).   

2.6.2 Landhelgisgæsla (LHG) 

Landhelgisgæsla Íslands heyrir undir Innanríkisráðuneytinu. Fram kom í skýrslu frá 

Ríkisendurskoðun (2013) að skoða þyrfti nánar aðkomu Landhelgisgæslu að sjúkraflugi 

og hvort hagkvæmt væri að færa allt sjúkraflug undir LHG. Landhelgisgæslan er 

björgunarstjórnstöð sjófarenda og loftfara (Joint Rescue Coordination Centre, JRCC –

Íslands). Landhelgisgæslan sér um skipulagningu leitar- og björgunarþjónustu fyrir 

sjófarendur, loftför og fyrir björgunaraðgerðar innan íslenska svæðisins 

(Landhelgisgæslan, 2018).  Ef neyðartilfelli koma upp á Vestur- og Suðurlandi og þörf er 

á sjúkraflugi, sér Landhelgisgæslan um að sjúklingar séu fluttir með þyrlu á áfangastað. 

Landhelgisgæslan hefur einnig séð um sjúkraflug á öllu landinu þegar öðru verður ekki 

við komið meðal annars vegna tilkomu slæms veðurs eða náttúruhamfara. Læknar 

Landspítala Háskólasjúkrahúss hafa fylgt sjúklingum með sjúkraþyrlum LGH 

(Ríkisendurskoðun, 2013).  

Fram kom helstu kostir og ókostir þess að allt sjúkraflug færi undir LHG og voru þessir 

punktar nefndir: 

Kostir  

• Að slíkur samningur styrkti fjárhagslegan grundvöll stofnunarinnar 

• Nýta mætti betur mannauðinn 

• Tæki og aðstaða myndi auka öryggi landsmanna. 

Ókostir  
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• Stjórnvöld þyrftu að breyta stefnu með aðkomu Alþingis vegna breytingu á 

rekstrarformi sjúkraflugs. 

• Flytja þyrfti hluta af starfsemi LHG til Akureyrar miðað við kröfur 

velferðarráðuneytis og vera þar með sérútbúna vél. 

• Kostnaðarsamt 

• LHG leigir flugvél og að taka við sjúkraflugi yrði stofnunin af um 100 milljónir kr. 

• Hefði áhrif á byggðasjónarmið Akureyrar:  

o fækkun verkefna hjá Mýflug gæti leitt til uppsagna 

o LHG væri með áhafnir sem til þyrfti og því væri ekki þörf á aðstoð 

Slökkviliðsins á Akureyri og Sjúkraflug ehf. en Sjúkratryggingar Íslands 

hefur haft samning við þessa tvo aðila um fylgdarþjónustu í sjúkraflugi.  

o Sólarhringsvakt slökkviliðsins á Akureyri er fjármagnað af fjármunum sem 

Akureyrarbær fær frá ríkinu varðandi sjúkraflugs 

                                                  (Ríkisendurskoðun, Sjúkraflug á Íslandi, 2013).  

Ríkisendurskoðun hefur ítrekað við velferðarráðuneytið að skoða nánar aðkomu 

Landhelgisgæslunnar að sjúkraflugi betur. Fram kom í skýrslu Ríkisendurskoðunar 2016 

að enn hefur ekki verið skoðað nánar tilkomu LHG að sjúkraflugi og hvort það væri 

álitalegur og hagkvæmur kostur. Einnig gagnrýnir Ríkisendurskoðun þann seinagang og 

samskiptaleysi er varðar framtíðarfyrirkomulag sjúkraflugs á Íslandi (Ríkisendurskoðun, 

2016).   

2.6.3 Nýjar leiðir 

Sjúkraflug er stór hluti af heilbrigðisþjónustunni sem er veitt á landsbyggðinni. Mikil 

aukning á sjúkraflugi hefur verið milli ára og því er ljóst að bregðast þurfi við þeim vanda 

til að mæta öryggi og þjónustu landsmanna.  

Ein leið hefur verið kynnt til að bæta öryggi og bráðameðferð sjúklinga í dreifbýli er að 

nýta litlar sjúkraþyrlur sem eru hraðskreiðari en sjúkrabifreiðar til flutninga á sjúkrahús. 

Sjúkraþyrlur eru oftast notaðar til að sinna bráða tilfellum ef fjarlægðin er meira en 50 km 

á næsta hátæknisjúkrahús en notaðar eru sjúkraflugvélar ef fjarlægðin er meira en 250 km. 

Hefur tíðkast á Norðurlöndunum, þ.m.a. í Noregi og í Danmörku að sjúkraþyrlur flytja 

oftast með sér teymi sem getur veitt bráðameðferð strax á vettvangi. Teymið samanstendur 
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af lækni með sérhæfða þjálfun í bráða- og svæfingarlækningum, bráðtækni ásamt 

flugmanni (Viðar Magnússon, 2017).  

Hér á Íslandi hafa veður og vindar mikið að segja varðandi sjúkraflug og getur það 

takmarkað notkun á litlum og léttari sjúkraþyrla. Svæði eins og Vestfirðir, Norður- og 

Austurlandi að vetrarlagi getur takmarkað notkun litilla sjúkraþyrla því væri skynsamlegra 

að samnýta björgunarþyrlu LHG til sjúkraflutninga á þeim svæðum. Hins vegar gæti það 

hentað mun betur að nýta lítilla sjúkraþyrla á Suður- og Vesturandi, þar sem 

sjúkraflutningatilfelli eru fleiri og minna er af fjallendi. Mætti áætla að sjúkraþyrla á þessu 

svæði myndi nýtast í 300-600 útköll og flutninga á ári. Áætlaður heildarkostnaður 

sjúkraþyrlu er um 650 milljónir á ári en undir þeim kostnaði er einnig sérhæft læknisteymi 

á staðvakt, rekstrakostnaður og viðhald. Nýta mætti mannskapinn í önnur verkefni t.d 

ráðgjöf við Neyðarlínu, sjúkraflutninga og lækna á landsbyggðinni, m.a. með notkun 

fjarlækningabúnaði (Viðar Magnússon, 2017).   

Noregur hefur svipuð landfræðileg skilyrði og á Íslandi og hefur sjúkraþyrlur nýst vel þar í 

landi. Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Noregi kom í ljós að góður árangur fólst í því 

að nota sjúkraþyrlur með sérhæfðu-teymi á staðvakt (e. Helicopter emergency medical 

services (HEMS)) til að koma í móts við kröfur landsmanna um öryggi að 

heilbrigðisþjónustu. Helstu kostirnir voru að sérhæft læknisteymi gat veitt læknishjálp 

strax á vettvangi, styttri flutningstími, heildartími var almennt styttri og lifun sjúklinga 

jókst í umönnun HEMS. Í Noregi er markmiðið að viðbragðstími frá því að beiðni berst og 

teymi sé komið til áfangastaðar sé ekki lengri en 45 mínútur til að ná til 90% íbúa. En 

samkvæmt þessari rannsókn náði teymi sjúkraþyrlunnar að vera komin á vettvangsstað 

innan við 30 mínútur í flestum tilfellum (Zakariassen, Uleberg, & Røislien, 2015).  

 

Í Banaríkjunum og Japan hafa sjúkraflutningar með sjúkraþyrlum á barnshafandi konum 

aukist vegna vöntunar á sérhæfðu fagfólki í fæðingarhjálp með aðgengi að skurðstofu. 

Sérhæfing lækna er mun meiri en var áður og eru færri kvensjúkdómalæknar og 

fæðingarlæknar til staðar í dreifbýlum til að takast á við vandamál sem geta komið upp í 

fæðingarferlinu. Í þessum rannsóknum sem gerðar voru í Bandaríkjunum og Japan voru 

þetta helst barnshafandi konur sem þurftu á keisaraskurði að halda eða um 

fyrirburafæðingu að ræða. Fyrirkomulagið með sjúkraþyrlum á þessum stöðum jók öryggi 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/air-medical-services
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/air-medical-services
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og velferð barnshafandi kvenna (Ohara, o.fl., 2008; Martin, 2018).  

Meðal niðurstaða rannsóknar sem gerð var í Japan var gífurlegur munur á flutningstíma ef 

konan þyrfti að fara með sjúkrabifreið á næsta sjúkrahús með hærra þjónustustig eða með 

sjúkraþyrlu. Það tók sjúkraþyrlu um 24 mínútur að koma konu á áfangastað undir 

læknishendur á meðan það tók sjúkrabifreiðina 125 mínútur og er sá tími sem skiptir 

miklu máli í alvarlegum tilfellum (Ohara, o.fl., 2008).   

 

2.6.4 Sjúkraþyrlur 

Sjúkraþyrlur eru minni og léttari en björgunarþyrlur. Þær valda minni niðurstreymi og eru 

mun hljóðlátari og því geta þær lent á fleiri stöðum t.d mjög nálægt slysstað.  

Ákveðin atriði þurfa að vera að leiðarljósi varðandi sjúkraflutninga með þyrlu, þau eru 

meðal annars: 

Styttri viðbragðstími 

Stytta þarf viðbragðstíma frá því að Neyðarlínan fær boð þar til áhöfn þyrlunar lendir hjá 

sjúklingi. Viðbragðstími áhafnar ætti að geta verið um 5 mínútur, frá boðun til flugtaks. 

En slíkt gerist eingöngu með staðbundinni vakt á sama stað og þyrlan er staðsett. 

Sérhæfð áhöfn 

Áhöfn sjúkraþyrlu skal vera samsett af sérfræðingum í bráða- og/eða svæfingarlækningum 

með viðbótarþjálfun í bráðameðferð, bráðatæknir eða hjúkrunarfræðingur með reynslu og 

viðbótarþjálfun í sjúkraflutningum. Teymi sem slíkt þurfa að sinna alvarlegum veikindum 

eða slysum og getur rétt meðferð í flutningi haft mikið að segja.  

Flugmenn sjúkraþyrlunnar þurfa að vera reyndir og með viðbótarþjálfun í t.d blindflugi, 

nætursjónaukar eða björgunaraðgerðum í slæmum veðrum. Því íslenskt veðurfar býður 

ekki alltaf upp á bestu skilyrðin þar sem dagsbirtan varir oft ekki lengi og slæmt veður 

getur takmarkað skyggnið.  

Mikilvægur búnaður um borð 

Mikilvægt er að viðeigandi búnaður sé til staðar um borð í sjúkraþyrlu. Til að geta veitt 

sérhæfða meðferð utan sjúkrahúss þarf að vera til staðar vaktari (e. monitors), öndunarvél, 

lyfjadæla og sjúkrastell (e. EMS interior) innréttuð í þyrluna. Þá er hægt að sinna 

alvarlegum tilfellum á meðan flutningi stendur (Viðar Magnússon, 2017).  



        

 

 
 

41 
 

Útfærslur 

Hægt er að skoða þrjár útfærslur á noktun á þyrlum til sjúkraflutninga, sú fyrsta væri að 

nota björgunarþyrlur LHG og sjúkraflugið færi undir væng LHG. Önnur leið væri að bæta 

við sjúkraflutninga-flóruna sjúkraþyrlur sem myndi sinna öllum tiltækum verkefnum 

miðað við aðstæður, en það þyrfti líklegast 3-4 til að sinna öllu landinu miðað við 30 

mínútna tímaramma. Sú þriðja væri sambland af hvoru tveggja. Björgunarþyrlur LHG 

myndi sinna neyðartilfellum þar sem sjúkraþyrla né sjúkraflugvélar gætu sinnt t.d vegna 

veðurs og landfræðilegra staðsetninga og  sjúkraþyrla gætu sinnt tilfellum þar sem meira 

þörf er á sjúkraflutningi með flugi eins og Suður- og Vesturlandi og mögulega 

Norðurlandi.  

Til að byrja með væri hægt að setja upp tilraunaverkefni með því að leigja eina 

sjúkraþyrlu og staðsetja hana t.d á Suðurlandi með staðbundinni vakt til að athuga nýtingu 

hennar án þess að leggja til langtímaskuldbindinga. Ef farið væri eftir fordæmi Dana þá 

myndi Norsk Luftambulanse reka verkefnið á prufutímabilinu en aðrir rekstraraðilar gætu 

komið til greina. Með sjúkraþyrlu þar sem sjúkraflutningar væri aðalverkefnið væri hægt 

að auka öryggi heilbrigðisþjónustunnar gagnvart sjúklingum og meðferð þeirra. Einnig 

gæti það aukið gæði ásamt því að veita betri stuðning við landsmenn og 

heilbrigðisstarfsmenn í dreifbýli (Viðar Magnússon, 2017; Jón Baldursson, o.fl., 2012). 

Þegar á heildina er litið er nauðsynlegt að bregðast við minnkandi þjónustu 

heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Er því talin aukin þörf fyrir notkun sérstakrar 

þjónustu sjúkraþyrlna og sjúkraflugvéla. Í því felst aukin kostnaður en á móti mun hann 

líklegast skila sér í sparnaði á öðrum sviðum þjónustunnar (Jón Baldursson, o.fl., 2012).  
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2.7 Barneignaþjónustan í Vestmannaeyjum 

Talsverðar breytingar hafa orðið í barneignaþjónustu á Íslandi síðast liðin ár. Helstu 

breytingarnar eru meðal annars lokanir fæðingardeilda á landsbyggðinni. Þessi þróun 

hefur leitt til miðstýringar þar sem langflestar fæðingar hér á landi fara fram á tveimur 

stærstu sjúkrahúsum landsins, Landspítalanum í Reykjavík og á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

(Heiður S. Heiðarsdóttir, 2016).  

2.7.1 Þjónustustig og starfsaðstæður 

Embætti landslæknis gaf út leiðbeiningar um val á fæðingarstað árið 2007 og var megin 

tilgangurinn að samræma fagleg viðmið um val á fæðingarstað á grundvelli þekkingar án 

þess að öryggi móður og barns sé stefnt í hættu. Í leiðbeiningunum eru meðal annars 

skilgreind 4 mismunandi þjónustustig heilbrigðisstofnana miðað við fagþekkingu og 

starfsaðstæður á hverjum stað, ásamt því að vera leiðbeinandi varðandi áhættumati á 

meðgöngu með tilliti til fæðingarstaðar (Landlæknisembættið, 2007). 

• Þjónustustig A  

Er með sérhæfða kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkrahúsi þar sem 

sérhæft starfsfólk starfar, svo sem ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknar, 

skurðlæknar og svæfingarlæknar. Aðgangur að skurðstofu er allan sólarhringinn.  Sérhæfð 

þjónusta nýburalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura til taks allan sólarhringinn. 

Landspítalinn er með þjónustustig A. 

• Þjónustustig B 

Er með sérhæfða kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkahúsi þar sem 

sérhæft starfsfólk starfar, svo sem ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknar og 

svæfingalæknar. Aðgangur að skurðstofu er allan sólarhringinn. Þjónusta barnalækna og 

hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura eftir 34 vikna meðgöngu er til staðar allan sólarhringinn. 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri er með þjónustustig B. 
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• Þjónustustig C1 

Miðlungsstærð á fæðingardeild þar sem starfa ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir 

og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráðafæðingarhjálp, áhaldafæðingum og 

keisaraskurðum. Í boði er fæðinga og mænurótardeyfing. Bráðaaðgangur að skurðstofu með 

svæfingarlækni allan sólarhringinn. Aðgangur skal vera að fæðingarstað með þjónustustig 

A – B og er það val barnshafandi konunnar. Sjúkrahúsið á Akranesi er með þjónustustig C1 

• Þjónustustig C2  

Miðlungsstærð á fæðingardeild þar sem starfa ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir 

og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráðafæðingarhjálp, áhaldafæðingum og 

keisaraskurðum. Aðgangur að skurðstofu og svæfingalækni er ekki í boði allan 

sólarhringinn. Ekki er aðgangur að skurðstofu og svæfingalækni allan sólarhringinn. 

Aðgangur skal vera að fæðingarstað með þjónustustig A – B. Engin staður á landinu hefur 

þjónustustig C2. 

• Þjónustustig D1 

Frekar lítil fæðingardeild á heilbrigðisstofnun þar starfa ljósmæður og heilsugæslulæknar. 

Aðgangur skal vera að fæðingarstað með þjónustustig A – C. Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

í Vestmannaeyjum er með þjónustustig  D1. 

• Þjónustustig D2  

Þar starfa ljósmæður og sinna heimafæðingum og hefur aðgang að fæðingarstað með 

þjónustustigi A- C. Fæðingarstofan Björkin á höfuðborgasvæðinu hefur þjónustustig D2. 

     (Landlæknisembættið, 2007)  
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2.7.2 Þjónustan fyrir barnshafandi konur í Vestmannaeyjum  

Miklar breytingar áttu sér stað á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja árið 2013 þegar 

skurðstofan í Vestmannaeyjum var formlega lokuð vegna manneklu og niðurskurðar. 

Þjónustustig Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum breyttist því úr C1 í D1 samkvæmt 

Leiðbeiningum landlæknis um val á fæðingastað frá 2007  (Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, 2018; Sigurður Bogi, 2018).  

Hér áður fyrr var þjónustustig Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum C1 sem þýðir að 

aðgangur var að skurð- og svæfingalækni, skurðstofu og ljósmæðravakt allan 

sólarhringinn (Landlæknisembættið, 2007). Var þá fastráðinn skurðlæknir og á tímabili 

var einnig fastráðinn svæfingalæknir en fyrir rest þá voru fengnir svæfingalæknar í 

verktakavinnu til styttri tíma til að sinna þjónustunni. Skurðlæknirinn var eini 

skurðlæknirinn á eyjunni sem var til taks til að sinna þessari þjónustu. Eftir að 

skurðlæknirinn hafði sagt upp störfum, var ekki hægt að manna í þessar stöður, bæði 

vegna fjárskorts og manneklu (RÚV, 2018; Eyjafréttir, 2013).  

Á þessum tíma var einn heimilislæknir sem hafði réttindi til að ómskoða og sinnti hann 

öllum ómskoðunum, meðal annars fósturgreiningu. Þurftu því barnshafandi konur ekki að 

fara langar vegalengdir til að fara í ómskoðun. Sá heimilislæknir hætti vegna aldurs og 

hefur enginn heilbrigðisstarfsmaður á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja öðlast réttindi til 

að sinna slíkri þjónustu (Vestmannaeyjar, 2013).    

Á meðan skurðstofan var opin og starfræk voru fæðingar á Heilbrigðisstofnun í 

Vestmannaeyjum um og yfir 35 á ári. Þegar þjónustustigið var C1 gátu nánast allar 

barnshafandi konur átt í Vestmannaeyjum en ljóst var að breytingin yfir í þjónustustig D1 

ætti eftir að hafa mikil áhrif á þjónustu barnshafandi kvenna.   

2.7.3 Breyttar forsendur 

Nú er fæðingareining Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja ljósmæðrastýrð þjónusta. Með 

því er átt við að ljósmæður, tvær eða fleiri sinni barnshafandi konu í öllu barneignaferlinu. 

Þjónustan er samfelld, er svo kallað teymisvinna ljósmæðra (e. Team midwifery) þar sem 

ljósmæður vinna saman í teymi og sjá um konur og fjölskyldur þeirra í fæðingarferlinu.  

Í Vestmannaeyjum eru tvær fastráðnar ljósmæður sem skipta með sér vöktum og koma 

aðrar ljósmæður í afleysingar til Vestmannaeyja til sinna þjónustunni þegar þörf er á. 

Ljósmæður í Vestmannaeyjum sinna mæðravernd, taka á móti börnum og sinna konu og 
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barni á sængurlegu. Ljósmæðurnar sinna einnig heimaþjónustu á heimilum kvennanna. 

Við slíka þjónustu getur myndast gott og traust samband milli konunnar og 

ljósmóðurinnar (Biró, Waldenström, & Pannifex, 2000; Drífa Björnsdóttir, 2015).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á fæðingar í eðlilegu barneignarferli á ljósmæðrastýrðum 

einingum sé sambærileg og oft á tíðum betri en á heilbrigðisstofnunum með 

fæðingarþjónustu með hærra þjónustustig (Biró, Waldenström, & Pannifex, 2000).  

Á fæðingareiningu Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja er hægt að veita verkjastillandi 

meðferðir í fæðingarferlinu, svo sem verkjastillandi lyf og glaðloft. Stuðningur ljósmóðurs 

er einnig talin mikilvægur í fæðingarferlinu. Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja var gefin í 

gjöf, stórt baðkar til að geta veitt barnshafandi konum kost á því að fæða í vatni en ekki 

hefur verið til nægt fjármagn til að setja slíka aðstöðu upp (Drífa Björnsdóttir, munnleg 

heimild, 18.maí 2018).  

Við niðurskurð og breytingu á fæðingareiningu Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja fækkaði 

fæðingum í Vestmannaeyjum gífurlega en til þess að kona geti átt kost á að fæða á 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja er farið eftir ábendingum og skilyrðum samkvæmt 

leiðbeiningunum:  

• Fyrirfram ákveðið og upplýst val konu 

• Heilsuhraust kona, meðganga án fylgikvilla, 37-42 vikur og sjálfkrafa sótt 

• Ekki fyrirsjáanleg vandamál í fæðingu 

• Ljósmóður og/eða læknir til staðar á stofnun sem vilja taka að sér fæðingar og hafa 

til þess þjálfun og færni í fæðingarhjálp.  

                                                                                                   (Landlæknisembættið, 2007) 

 

 

 

 

 

 



        

 

 
 

46 
 

Ráðlagt er að konur fæði ekki heima við eða á stöðum með þjónustustig D ef eitthvað af 

eftirfarandi er fyrir hendi hjá móður eða barni: 

Þættir hjá móður eða á 

meðgöngu 

Þættir hjá  barni eða á 

meðgöngu 

Fyrri fæðingar 

• Langvarandi 

sjúkdómar, sem 

gætu haft áhrif á 

gang fæðingarinnar 

eða sem gæti 

versnað 

• Blóðflokkamisræmi 

• Blóðþynning á 

meðgönu eða 

fyrirhuguð eftir 

fæðingu 

• Meðgöngueitrun 

• Meðgöngusykursýki 

• Fjölburameðganga 

• Fyrirsæt fylgja 

• Anemia <9.5 

• BMI <18 

• BMI >35 

• Reykingar  

>10 sigaréttur á dag. 

• Virk neysla 

vímuefna. 

 

 

• Vaxtarseinkun 

barns meira en -

24% 

• Barn í sitjandi 

stöðu, þverlegu 

eða skálegu  

• Fæðing fyrir 37 

vikna meðgöngu 

• Meðganga lengri 

en 42 vikur 

• Of stórt barn 

um/yfir 4500 gr 

eða barn talið of 

stórt fyrir 

líkamsbyggingu 

móður skv. 

Klínísku mati  

• Þekkt vandamál 

eða galli hjá 

fóstri/barni 

 

 

 

 

 

• Fyrrum 

keisaraskurður 

• Saga um 

axlarklemmu við 

fyrri fæðingu 

• Óeðlileg 

blæðing í fyrri 

fæðingu vegna 

lélegs samdráttar 

í legi áætluð 

meira en 1000 

ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Landlæknisemb

ættið, 2007)
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Mælt er með því að kona skuli vera flutt á fæðingarstaði A eða B ef grunur liggur fyrir eða 

í ljós kemur eftirfarandi þættir í fæðingunni: 

• Fósturstreita.  

• Barnabik í legvatni.  

• Óeðlileg blæðing.  

• Talin er þörf á mænurótardeyfingu.  

• Hiti í fæðingu > 38°C. 

• Legvatn farið > 24 klst. og ekki góð sótt.  

• Langdregin fæðing og þörf fyrir örvun.  

• Fæðingargalli eða veikindi hjá barni.  

(Landlæknisembættið, 2007)  

Þessar leiðbeiningar eru ekki gerðar sem reglur og er því val á fæðingarstað háð hverjum 

einstaklingi fyrir sig. Á Íslandi er ungbarnadauði meðal þess lægsta sem þekkist í 

heiminum og er viðhaldið þeim árangri með öflugri og faglegri mæðravernd, 

fæðingarhjálp og umönnun nýbura (OECD, 2017).  

Það fylgir því mikil ábyrgð að starfa sem ljósmóðir á landsbyggðinni þegar langt er að 

sækja í næstu heilbrigðisstofnun með hærra þjónustustigi. Ábyrgðin felst meðal annars í 

því að framkvæma áhættumat á ástandi konunnar og taka upplýsta ákvörðun út frá því. 

Þarf ljósmóðir einnig að hafa landfræðilega þekkingu á svæðinu þegar taka þarf ákvörðun 

til að mynda vegna vegalengdar sem og veðurfars (Harris, o.fl., 2011).  

Ljósmæður á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja þurfa að hringja eftir sjúkraflugi til 

flutnings til Reykjavíkur frá Akureyri ef til þess þarf. Getur það tekið mislangan tíma eftir 

því hvort sjúkravélin sé upptekin við önnur verkefni, veðurfars eða hvíldartíma áhafnar. 

Því þarf að setja það inn í reikninginn þegar metið er ástand barnshafandi konu í 

Vestmannaeyjum (Ríkisendurskoðun, 2013).   
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2.7.4 Keisaraskurðlækningar 

Fyrir árið 2013 var hægt veita skurðlækniþjónustu á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, 

þar sem almennur skurðlæknir var fastráðinn og svæfingalæknar komu til að veita sína 

þjónustu í stuttan tíma í senn (jafnvel viku í senn) í verktakavinnu.  

Almennt eru það svæfingalæknar sem gefa mænurótadeyfingu, mænudeyfingu og 

svæfingar fyrir keisaraskurði og kvensjúkdómalæknar sem sjá svo um keisaraskurðinn. 

WHO hefur gefið alþjóðlegar ráðleggingar að tíðni keisaraskurði ætti helst að vera á bílinu 

10%-15% og hefur Ísland verið rétt fyrir ofan viðmiðin eða í kringum 15,9% að meðaltali 

síðustu 10 ár (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017; Organization, WHO Statement on 

Caesarean Section Rates, 2015).  

Keisaraskurðir eru flokkaðir í tvo þættir, annars vegar valkeisari  og hins vegar 

bráðakeisari. Valkeisaraskurður er þegar er fyrirfram búið ákveða aðgerð á hefðbundnum 

vinnutíma og skal líða að minnsta kosti 8 klukkustundir frá ákvörðun til framkvæmd 

aðgerðar (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017; Lucas, o.fl., 2000).  

Helstu ástæður fyrir valkeisara er ef: 

• Fylgjan er fyrirsæt (þá er aukin blæðingarhætta) 

• Slæm fyrri fæðing 

• Slæm meðgöngueitrun  

• Fylgjuþurrð (þegar er léleg starfsemi fylgjunnar),  

• Herpes vírus á kynfærum,  

• Mjög stórt eða mjög lítið barn,  

• HIV smitaðar konur,  

• Sykursýki er til staðar   

• Fjölburafæðingar 

                                                                                        (Piotrowski, 2004) 

Reynt er að hafa aðgerð sem næst 39. viku meðgöngunnar (Ragnheiður I. Bjarnadóttir 

o.fl., 2017). 
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Allir aðrir keisaraskurðir sem eru ekki fyrirfram ákveðnir teljast sem bráðakeisaraskurðir. 

Bráðakeisaraskurður er aðgerð sem á sér stað eftir að fæðing er hafin og er framkvæmd 

innan klukkustundar frá ákvörðunartöku ef hætta steðjar að lífi móður og barni. 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017; Heiðdís Valgeirsdóttir, Hildur Harðardóttir, & 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2010; Lucas, o.fl., 2000).  

Helstu ástæður bráðakeisara er ef: 

• Framfall naflastrengs (barnið fær þá ekki súrefni) 

• Sýking  

• Ör á legi eftir fyrrum keisarafæðingar  

• Erfiður framgangur í fæðingu  

• Súrefnisskortur barns  

• Lífshættu ógn steðjar að móður eða barni  

• Fylgjulos 

• Hjartsláttur barns fellur ört  

• Of þröngur fæðingarvegur  

• Axlaklemma barns á sér stað 

                                                                                      (Piotrowski, 2004) 

 

Bráðakeisari er flokkað í bráðakeisari og svo neyðarkeisari hér á landi en er þó misjafnt 

milli landa. Hægt er að fyrirbyggja bráðakeisara með góðri eftirtekt. Til að fyrirbyggja 

bráðakeisara er góð þjálfun í túlkun fósturhjartariti (FHR) sem getur gefið vísbendingar 

um að bráðkeisara sé þörf ef ekkert er við gert, góð þjálfun og þekking í fæðingarhjálp og 

er hægt að vinna inn tíma með því að nota ekki legörvandi lyf á barnshafandi konu í 

fæðingarferlinu. Ef ákvörðun um bráðakeisara skal vera tekin er hægt að koma konu í visst 

ástand til að draga úr áhættu hennar með því að gefa legslakandi lyf, skoða legu konunnar 

(ekki láta hana liggja á bakinu), stöðva oxýtósín (sem eykur samdrætti), gefa hitalækkandi 

lyf ef kona er með hita. Við bráðakeisara er oftast miðað við að aðgerðarferlið skuli ekki 

taka meira en 30 mínútur, frá því að svæfing er gefin og þangað til barn er komið í 

heiminn (Lucas, o.fl., 2000; Hulda Hjartardóttir, munnleg heimild, fyrirlestur 

Fjórðungssjúkrahús Akureyrar 20.11.2015).  
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Neyðarkeisari er aðgerð sem þarf framkvæma án tafar. Neyðarkeisarar eru sjaldgæfir en 

helstu ástæður fyrir neyðarkeisara eru ef um er að ræða fylgjulos, framfall á naflastreng og 

legbrestur (Lucas, o.fl., 2000; Hulda Hjartardóttir, munnleg heimild, fyrirlestur 

Fjórðungssjúkrahús Akureyrar 20.11.2015).  

Ef bráðaaðstæður koma upp er mikilvægt að bregðast skjótt við þeim aðstæðum og er því 

mikilvægt að geta stuðst við ákveðinn tímaramma. Við vissar kringumstæður er ekki talin 

aukin áhætta á að framkvæma keisaraskurð innan 30 mínúta en samt sem áður hafa 

rannsóknir sýnt fram á að ef aðgerðarferlið fer um og yfir 75 mínútur getur það stafað 

meiri áhættu fyrir barn og móður (NICE, 2012).   

Tuffnell ofl. (2001) gerðu rannsókn er varðar þennan viðmiðunar tímaramma að 

bráðakeisarar ættu að vera innan 30 mínútna og kom þar fram á að ekki var marktækur 

munur á ástandi barns eða móður ef bráðakeisari var gerður innan 30 mínútna eða innan 

40 mínútna (Tuffnell, Wilkinson, & Beresford, 2001).  

Tafla 1 sýnir tíðni keisaraskurða á Heilbrigðisstofnun í Vestmannaeyjum þegar 

skurðstofan var opin á árunum 2006-2012. Þar sést að fjöldi keisaraskurða var að 

meðaltali 4 ári.  

Tafla 1 sýnir tíðni keisaraskurða á Heilbrigðisstofnun í Vestmannaeyjum frá árunum 2006 

- 2012 
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2.7.5 Fæðingarskráing  

Fæðingarskrá kvennadeildar Landspítalans frá árinu 2013 sýnir að fæðingarstöðum hefur 

fækkað úr 20 niður í 8 frá árunum 2004 – 2013 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún 

Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason & Gestur I. Pálsson, 2014). Ef við skoðum skýrslur 

fyrir árin 2006 til ársins 2015 þá sést að fæðingum í Vestmannaeyjum voru í kringum 40 

en hefur farið fækkandi frá árinu 2010. Eins og sést á töflu 2 þá voru einungis 3 fæðingar í 

Vestmannaeyjum árið 2015.  

Tafla 2 Sýnir fæðingar á Íslandi frá árunum 2006-2015 

 *Árið 2011 var ákveðið að skrá sérstaklega fæðing "á leið á fæðingastað", sem áður var skráð með 

heimafæðingum 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Þórður 

Þórkelsson og Eva Jónasdóttir, 2017). 

 

           

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LSH 3074 3129 3373 3500 3420 3241 3265 3229 3167 3037 

Sak 435 450 434 446 515 393 474 404 439 377 

Sj. Kefl. 204 247 251 273 172 138 113 83 103 82 

Sj. Akr. 238 270 262 273 358 300 281 224 269 259 

Sj. Self. 152 177 184 162 95 91 61 58 82 65 

Sj. Ísaf. 52 47 73 54 55 59 45 37 39 40 

Sj. Vme. 36 42 38 40 37 36 21 25 9 3 

Sj. Sauð. 19 14 29 15 4 2 3 2 2 1 

Sj. Nesk. 70 61 70 82 87 63 78 84 78 85 

Sj. Húsv. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Fh. Höfn 16 5 6 4 4 3 6 1 2 0 

Á leið á fæðingastað* 
     

1 3 8 8 3 

Heimaf. 46 51 61 89 86 94 99 81 93 74 

Hg.st.Vopnafj. 1 
         

Hg.st. Grundarf. 
 

3 2 1 
  

1 
   

Hg.st. Eskifirði   1                 

Samtals:  4344 4498 4783 4939 4834 4421 4450 4236 4292 4026 
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Fæðingarstöðum hefur einnig fækkað í mörgum löndum í kringum okkur og má þar nefna 

Canada, Bandaríkin og Bretland. Þar hefur meðal annars reynst erfitt að fá fagfólk til að 

starfa í dreifbýlum og við það skerðist þjónustustig við barnshafandi konur og fjölskyldu 

þeirra. Með þessu móti fara flesta fæðingar fram á heilbrigðisstofnunum með hærra 

þjónustustigi í þéttbýlum (Grzybowski, o.fl., 2015). 

Í rannsókn Grzybowski, ofl. (2015) varðandi öryggi fæðingarþjónustu í dreifbýlum í 

Canada kom fram að aukið óöryggi og álag fylgir því að barnshafandi konur geti ekki 

fengið meðgöngu- og fæðingarþjónustu í heimabyggð sinni. Þurfa barnshafandi konur að 

fara langar vegalengdir þar sem veður og vindar ásamt landfræðilegri staðsetningu getur 

haft mikið að segja. Fram kom að breyta þyrfti stefnu fæðingarþjónustu í dreifbýlum til að 

koma í veg fyrir að meðgöngu- og fæðingarþjónusta legðist af og reynt að koma í móts við 

þarfirnar, svo sem að nýta mannauðinn sem er til staðar og er tilbúin að bæta við sig 

viðbótarmenntun, t.d læknar sem læra færni og þekkingu í keisaraskurðlækningum. Einnig 

kom fram að auka þarf áherslu á að viðhalda fæðingarþjónustu í dreifbýlum til að auka 

öryggi og þjónustu við barnshafandi konur og fjölskyldu þeirra hvort sem það sé með 

aðgengi að skurðstofu eður ei. Samt sem áður er sýnt fram á að keisaraskurðlækningar 

framkvæmdar af læknum sem hafa fengið starfsþróun í keisaraskurðlækningum eykur 

öryggið og ætti að styðja við þeirri þróun, sérstaklega til að koma á móts við þarfir í 

dreifbýlum (Grzybowski, o.fl., 2015). 

Rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess á að veita fæðingarþjónustu í dreifbýlum hvort 

sem það sé með aðgengi að skurðstofu eður ei til að tryggja eftir fremsta megni öryggi og 

velferð barns og móður.  
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3. Aðferðafræðin 

Hér verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina. Í rannsókninni var 

notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Gerð verður grein fyrir rannsóknarsniðum, úrtaki 

og þátttakendum rannsóknar. Farið verður yfir framkvæmd rannsóknar, greiningu og 

úrvinnslu gagna. Einnig verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar.  

3.1 Rannsóknarnálgun og rannsóknarsnið 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum um hvernig megi bæta þjónustu og 

úrræðum fyrir barnshafandi konur í Vestmannaeyjum var notast við þessar aðferðir.  

3.1.1 Fyrirbærafræðileg nálgun og eigindlegar rannsóknir 

Við gerð þessara rannsóknar var hugmyndafræðin um fyrirbærafræði (e. phenomenology) 

notuð til að dýpka skilning rannsakanda á rannsóknarefninu. Fyrirbærafræðileg nálgun 

getur senn verið lýsandi (e. descriptive) eða túlkandi (e. interpretive). Í þessari rannsókn 

var notast við túlkandi nálgun sem vísar í túlkun og reynslu þeirra sem koma við rannsókn 

til að fá fyllri mynd af kringumstæðum rannsóknarefnis (Tuohy, Cooney, Dowling, 

Murphy, & Sixsmith, 2013).  

Með fyrirbærafræðilegri nálgun er viðleitnin sú að rannsaka viðfangsefni út frá 

sjónarmiðum þeirra sem hafa ákveðna reynslu. Til að skilja viðfangsefnið betur, þarf 

rannsakandi að eiga samræður við einstaklinga sem hafa þessa ákveðnu reynslu og mynda 

með textagreiningaraðferðum heildstæða mynd af viðfangsefninu. Þegar notuð er þessi 

aðferð er ekki hægt að alhæfa um hluti heldur er notast við að dýpka skilning og þekkingu 

á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Megin áhersla á túlkandi nálgun er að skoða túlkun og þekkingu hvers og eins á 

viðfangsefninu en túlkun, reynsla og þekking manna getur mótast út frá mörgum þáttum, 

svo sem menningarlegum, félagslegum og pólitískum þáttum. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að slíkir þættir eiga þátt í hvernig við skiljum eða túlkum hlutina (Flood, 

2010).   
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Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) byggja á hugmyndafræðilegri nálgun á 

borð við fyrirbærafræði. Eigindlegar rannsóknir flokkast við að nota viðtöl sem henta vel 

sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er túlkun, viðhorf, þekking, væntingar og 

gildismat viðmælenda rannsóknar. Þannig geta viðtöl reynst vel í ólíkum tegundum 

rannsókna, svo sem fyrirbærafræðilegum rannsóknum, etnógrafískum rannsóknum, 

könnunum svo eitthvað sé nefnt. Því geta viðtöl tekið á sig fjölbreytilegt form sem og 

hugmyndafræðilegar forsendur (Golafshani, 2003). 

Í viðtölum eiga sér stað samræður þar sem báðir aðilar njóta virka hlustun hvers annars. 

Oftast eru þetta opin viðtöl þar sem rannsakandi kemur fram með víða spurningu og eftir 

því sem á líður þrengjast samræðurnar og rannsakandi fær sífellt skýrari mynd af 

viðfangsefninu. Rannsakandi verður að hlusta vel og skrá allt niður. Eftir samræðurnar 

þarf að túlka textann til að fá heildarmynd af viðfangsefninu frá sjónarhóli þátttakandans. 

Þá fer fram ákveðin greining á þemum. Eftir það merkir rannsakandi við þau atriði sem 

þykja mikilvæg og gefur þeim heiti, eins og kaflaheiti, en það kallast „að kóða“ (e. 

coding) sem er mikilvægt atriði í þemagreiningunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

Túlkunarfyrirbærafræðileg rannsókn byggir á verufræði með því að dýpka skilning 

rannsakandans á túlkun og þekkingu þátttakandans með viðeigandi reynslu en vert er að 

hafa í huga að bakgrunnur einstaklinga getur verið ólíkur og hefur það markviss áhrif á 

túlkun hvers og eins á kringumstæðum (Flood, 2010; Helga Jónsdóttir, 2013).  

 

Eigindleg viðtöl geta verið opin/djúp/óstöðluð (e. unstructured, in-depth) eða hálfopin (e. 

semi-structured) og leggja áherslu á annars vegar að lýsa og skilja fyrirbæri í tilveru fólks 

og hins vegar lýsa félagslegum ferlum. Rannsakandi mætir viðmælenda af virðingu og 

jafnréttisgrundvelli og ákveður rannsakandi fyrirfram ákveðið umræðuefni. Við þetta 

formast samræðurnar þar sem rannsakandi og viðmælandi skapa sameiginlegan skilning 

og við það skapast gögnin (Björn Bergsson, 2002; Helga Jónsdóttir, 2013).  

Með eigindlegri aðferð næst meiri dýpt af aðstæðum en myndi nást með megindlegri 

aðferð. Viðmælendur rannsóknar fá að tjá sig frjálst innan þess ramma sem rannsóknin 

nær til, gögnin eru því ekki fyrirfram ákvörðuð eins og í lokuðum spurningum heldur eru 

spurningarnar opnar og gefur það viðmælandanum val hvernig hann bregst við þeim. 

Mikilvægt er að rannsakandi sé opin fyrir hinu óvænta með því að fanga sem flesta fleti á 

viðfangsefninu í eigindlegum viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2013).  
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Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl við viðmælendur með ákveðna þekkingu 

og reynslu á ákveðnum sviðum sem gagnast rannsókninni. Skráning fólst í minnispunktum 

um mikilvægustu atriði sem tengdist rannsóknarspurningum á meðan viðtalinu stóð. 

Mikilvægt er að allir þátttakendur taki þátt af frjálsum vilja og hafa kost á að hætta hvenær 

sem er. Eftir viðtölin byrjaði rannsakandi að greina gögnin, túlka og ritað mikilvægustu 

atriðin ásamt því að flokka þau í þemu til að mynda eina heildarmynd.  

 

3.1.2 Megindlegar rannsóknir og lýsandi rannsókn  

Með megindlegum rannsóknum (e. quantitative research) næst yfirlit yfir veruleikann og 

margs konar samanburði sem næst oft ekki með eigindlegum aðferðum. Megindleg aðferð 

byggist á því að afla upplýsingum á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og framsetningu gagna 

er beitt með tölfræðilegum aðferðum (Ragnheiður H. Arnardóttir, 2013).  

Með þessari aðferð er notast við spurningalista með lokuðum spurningum sem lagður er 

fyrir ákveðið úrtak sem áætlunin er að skoða. Þessi aðferð hentar vel þegar skoða þarf 

ákveðna þætti svo sem viðhorf, mynstur, algengi, eða hlutfall. Við gagnaöflun í 

megindlegum rannsóknum er hægt að notast við póstkönnun, vettvangskönnun, 

símakönnun og netkönnun svo eitthvað sé nefnt. Í megindlegum rannsóknum eru 

spurningarnar lokaðar en geta svarkostir þeirra verið mismunandi. Þær geta verið 

tvíkostaspurningar, fjölvalsspurningar, röðunarspurningar, valbundnar spurningar, 

raðspurningar og sjónkvarðaspurningar (Helga Jónsdóttir, 2013; Golafshani, 2003). Þurfa 

spurningarnar að vera vel orðaðar og skýrar þannig þátttakendur viti hvað er verið að 

leitast eftir. Rannsakandi þarf að vera hlutlægur (e. objective) við mælingar og mat á 

niðurstöðum til að koma í veg fyrir bjögun (e. bias) vegna hlutdrægni.  

Flokka má megindlegum rannsóknum á ýmsan hátt eftir eðli, tilgangi eða umhverfi 

rannsóknar. Má þar nefna rannsóknarsnið sem kallast á ensku non-experimental eða  

lýsandi rannsóknir. Tilgangur lýsandi rannsókna er að lýsa ákveðnu ástandi eins og það er 

í raun og veru án þess að grípa inn í það sem mælt er (Helga Jónsdóttir, 2013).   

 

Í þessari rannsókn var einnig notast við megindlegar rannsóknir með lýsandi 

rannsóknarsniði. En með þessari aðferð var notast við netkönnun með lokuðum 

fjölvalsspurninga (e. multiple-choice), þar er gefið val á milli fleiri en tveggja svarkosti. 

Oft er ákveðinn stígandi í svarkostunum t.d frá Mjög sammála yfir í Mjög ósammála. 



 

 

 
 

56 
 

Svarkostir eru oft frá þremur upp í sjö, oftast er miðað við fimm svarkosti og henta slíkar 

spurningar mjög vel þegar spurt er um viðhorf fólks líkt og í þessari rannsókn (Helga 

Jónsdóttir, 2013).      

 

3.2 Úrtak og þátttakendur 

Mikilvægt er að velja rétt úrtak í upphafi rannsóknar en úrtak (e. sample) er tiltekinn fjöldi 

þátttakanda sem er valinn úr fyrirfram ákveðnum hópi einstaklinga eða öðru nafni þýði (e. 

population) (Þórólfur Þórlindsson & Þorlákur Karlsson, 2013). 

Í þessari rannsókn var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience sample). Þá velur 

rannsakandi þátttakendur þar sem er auðvelt að ná til og henta til könnunar miðað við 

markmiðum rannsóknar. Þannig er ekki hægt að alhæfa um þýði og er hægt er að leggja 

könnun fyrir stórt úrtak á mjög stuttum tíma (Þórólfur Þórlindsson & Þorlákur Karlsson, 

2013). Rannsakandi þurfti að velja úrtak fyrir tvær megindlegar rannsóknir, annars vegar 

þar sem úrtakið var valið út frá sérfræðilæknum með menntun í fæðingar- og 

kvennsjúkdómalækningum og svæfingarlækningum á aðgerðar-, kvenna- og barnasviði á 

Landspítalanum og var viðhorfskönnunin send til 58 þátttakenda. Hins vegar var valið 

úrtak út frá starfsmönnum á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja sem voru með viðeigandi 

menntun sem hentuðu til að bæta barneignaþjónustu í Vestmannaeyjum. Þeir starfsmenn 

sem voru í úrtakinu voru fastráðnir læknar, geislafræðingar og ljósmæður. Vert er að nefna 

að margir læknar og ljósmæður koma í afleysingar oft í stuttan tíma í senn (og oft sjaldan) 

og náði úrtakið ekki yfir þá starfsmenn. Einnig er vert að nefna að tveir fastráðnir 

starfsmenn voru ekki með í úrtakinu vegna fæðingarorlofs og veikindaleyfis. Var 

viðhorfskönnunin send til 6 þátttakenda.     

Úrtök í eigindlegum rannsóknum er ólíkt því sem gerist í megindlegum rannsóknum. 

Úrtakið og val rannsakandans hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar og byggist jafnan á 

huglægri ákvörðunartöku rannsakandans. Í þessari rannsókn voru þátttakendur valdir með 

tilgangsúrtaki (e. purposive sampling), þá er átt við að fjöldi þátttakenda er ekki fyrirfram 

ákveðinn en rannsakandi velur þá viðmælendur sem hafa þekkingu og reynslu á 

fyrirbærinu og henta markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi valdi þrjá aðila sem voru með viðeigandi reynslu og þekkingu sem 

náðu að dýpka skilning rannsakandans á rannsóknarefninu en allir viðmælendur höfðu 
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mismunandi bakgrunn og þekkingu á ólíkum sviðum. Rannsakandi hafði samband annað 

hvort með símtali eða pósti við viðmælendur til athuga hvort áhugi væri fyrir viðtali. 

Rannsakandi tók einstaklingsviðtöl við hvern viðmælenda fyrir sig tvisvar sinnum.   

 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar var að kanna hvernig væri hægt að bæta þjónustu og hvaða úrræði 

væri í boði fyrir barnhafandi konur í Vestmannaeyjum. Til að fá betra yfirlit og þekkingu á 

viðfangsefninu voru sendar út viðhorfskannananir  á netföng tiltekinna starfsmanna og 

tekin viðtöl við valda stjórnendur sem tengdust markmiðum rannsóknar.  

Rannsakandi byrjaði á að gera rannsóknaráætlun, þar sást að best væri að gera bæði 

megindlegar og eigindlegar rannsóknir.  

Rannsakandi byrjaði á að útfæra megindlega rannsókn með því að útbúa spurningalista 

með forritinu Monkey Survey fyrir viðhorfskönnun til allra fæðingar- og 

kvensjúkdómalækna og svæfingalækna á kvenna- og barnasviði og aðgerðarsviði 

Landspítalans.   

Rannsakandi útbjó einnig spurningalista með Monkey Survey fyrir viðhorfskönnun til 

fastráðna starfsmenn með viðeigandi menntun á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 

Leiðbeinandinn fór yfir báða spurningalistana.  

Til að geta sent þessar kannanir þurfti að fá leyfi hjá framkvæmdastjóra aðgerðarsviðs 

ásamt framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs Landspítalans og fékk rannsakandi leyfi 

hjá báðum sviðum (sjá fylgiskjöl nr.1 og 2). Eftir það þurfti að fá leyfi hjá siðanefnd 

stjórnsýslurannsóknar (Erindi nr. 10/2018, sjá fylgiskjal nr.3) fyrir viðhorfskönnuninni á 

Landspítalanum ásamt því að fá netfangalista þessa tilteknu lækna. Rannsakandi sendi 

kynningarbréf ásamt viðhorfskönnuninni til allra læknanna. Þátttakendur höfðu 6 vikur til 

að svara könnuninni. Áminning var send einu sinni yfir þennan tíma til að minna á 

könnunina.  

Rannsakandi hafði samband við mannauðsstjóra HSU til að fá leyfi til að senda á tiltekna 

fastráðna starfsmenn og fékk mannauðsstjórinn sent kynningarbréf ásamt 

viðhorfskönnuninni til að senda á þessa starfsmenn. Höfðu þátttakendur 6 vikur til að 
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svara og svöruðu alls fimm þátttakendur. Áminning var send einu sinni yfir þennan tíma 

til að minna á könnunina. 

Í kynningarbréfum fyrir viðhorfskannanirnar kom fram hver tilgangur rannsóknar væri og 

hvað væri verið að leitast eftir með könnuninni. Kom það skýrt fram að þátttakendur 

þyrftu ekki að svara könnuninni, mættu sleppa því að svara spurningum og hætta hvenær 

sem er. Einnig kom fram að þátttaka í könnuninni jafngildi sem samþykki þátttakandans.  

Fyrir eigindlegu rannsóknina byrjaði rannsakandi að afla sér upplýsingar um 

rannsóknarefnið og athugaði svo hvaða lykilstarfsmenn gætu tengst viðfangsefni 

rannsóknar á sem bestan hátt og hafði svo samband við þá einstaklinga, ýmist með 

tölvupósti eða símleiðis. Rannsakandi útbjó spurningaramma með opnum 

spurningarpunktum því rannsakandi vildi hafa viðtalið opið þá gæti viðmælendur varpað 

öðru ljósi á viðfangsefni sem rannsakandi hafði ekki séð fyrir. Haft var samband við þrjá 

lykilstarfsmenn sem tengdust markmiðum rannsóknar á ólíkan hátt og var viðtalstími 

ákveðinn í samráði við hvern viðmælenda, sem hentaði báðum aðilum hverju sinni. 

Viðtölin voru ýmist tekin á skrifstofu viðmælenda eða á heimili rannsakanda. Í byrjun 

viðtala greindi rannsakandi frá tilgangi rannsóknar og viðtalsins. Trúnaði skyldi gæta og 

áður en viðtölin hófust skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykkis. Í viðtölunum fór 

fram frumgreining og voru punktar skráð jafn óðum. Rannsakandi hafði svo aftur samband 

við viðmælendur og spurði ítarlegra um ákveðin atriði sem rannsakanda fannst vanta meiri 

innsýn í. Eftir að viðtölin voru afstaðin, las rannsakandi yfir viðtölin til að fá 

heildarmyndina og greindi svörin í þemu.   

 

Rannsakandi sendi svo tilkynningu til persónuverndar um vinnslu rannsóknar, tilvísun nr. 

S8672/2018 (sjá fylgiskjal nr. 4). Öll gögn voru geymd í læstri tölvu inn á heimili 

rannsakanda og var fyllstu varúðar gætt til að gæta trúnaðar og var eftir bestu getu komið í 

veg fyrir að gögnin yrðu persónugreinanleg.  
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3.3.1 Greining gagna 

Megindlegu rannsóknirnar eða viðhorfskannanirnar voru settar upp í forritinu Monkey 

Survey (Copyright © 1999 - 2018 SurveyMonkey). Þátttakendur fengu svo sendan 

tölvupóst með netslóð á sjálfa könnunina og svöruðu þátttakendur spurningunum þar en 

forritið setur svörin sjálfkrafa í myndræna framsetningu. Þau netföng sem rannsakandi 

fékk frá siðanefnd stjórnsýslurannsóknar voru eydd strax að lokinni rannsóknar.  

Við eigindlegu rannsóknina eða opnu viðtölin var notuð túlkandi greining og viðtölin 

greind í þemu til að rýna í niðurstöður. Þannig var hægt að ná betra yfirlit og samhengi 

yfir efnið. Í byrjun var öllum gögnum frá viðtölunum safnað saman og skoðuð vel og 

vandlega. Eftir það var hægt að draga ályktanir og setja svörin upp í þemu. Einnig var 

stuðst við Microsoft office 365 (2016) eða Microsoft Excel og Microsoft Word við gerð 

rannsóknar. 

Þegar er notast við blandaðar rannsóknaraðferðir er hægt að fá mun fyllri mynd af því sem 

 skoðað er. Allar rannsóknaraðferðir fylgir einhverja bjögun. Megindlegar aðferðir ná 

yfirleitt yfir vítt svið og oft til margra þátttakenda en eigindlegar aðferðir ná að fara dýpra 

í viðfangsefnið þótt þær ná yfirleitt til mun færri þátttakenda. Ef fleiri en ein aðferð er 

notuð minnka líkur á því að skekkjur í aðferðinni sjálfri komi að sök (Sigurlína 

Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2013).     

 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Rannsóknir byggjast á gagnaöflun og er réttmæti og áreiðanleiki jafn mikilvæg í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Mikilvægt er að hafa í huga að eigindlegar 

rannsóknir byggja á annarri fræðasýn en megindlegar rannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir 

& Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki eru eins konar mælikvarði á gæði rannsóknar. 

Réttmæti segir til um hversu vel mæliaðferðin mælir það sem það á að mæla. Réttmæti er 

skipt í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti vísar til þess hversu góð aðferðafræðin er og 

hversu trúverðugar ályktanir mætti draga af niðurstöðum á meðan ytra réttmæti vísar til 

þess hvort hægt væri að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði og aðstæður.  

Áreiðanleiki (e. reliability) segir til um hversu stöðugt og áreiðanlegt mæliaðferðin er fyrir 
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rannsókn, væri hægt að fá sömu niðurstöður við að endurtaka rannsókna sem yrðu 

yfirfærðar á annað þýði (Sigríður Halldórsdóttir & Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegum rannsóknar þarf rannsakandi að vera einlægur svo þátttakendur finni fyrir 

virðingu og trausti. Oft er notast við trúverðugleika sem mælikvarða á sannleiksgildi 

eigindlegra rannsóknaniðurstaðna og til að auka trúverðugleika þarf rannsakandi að gefa 

sér nægan tíma til að ræða við viðmælendur, hlusta af athygli og skoða rannsóknargögn 

vel og vandlega. Áreiðanleiki er að geta endurtekið rannsókina en í eigindlegum 

rannsóknum er frekar viðmiðið traustleiki sem tengist stöðugleika eigindlegra 

rannsóknarniðurstaðna. Með eigindlegum rannsóknum er sóst eftir aukinni lýsingu á 

blæbrigðum (e. variations in an experience) en ekki að öllu að geta endurtekið 

rannsóknina yfir á annað þýði (Sigríður Halldórsdóttir & Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Með kynningarbréfum og útskýringum rannsakanda voru allir þátttakendur og 

viðmælendur vel upplýstir um tilgang rannsóknar og hvað var ætlast til af þeim. Einnig 

var þeim gert ljóst að þau mættu hætta hvenær sem er eða sleppa við að svara tilteknum 

spurningum þegar þeim hentaði. Helstu takmarkanir við gerð rannsóknar var tímabilið 

sem rannsókn stóð yfir en rannsóknin var gerð yfir sumartímann. Margir starfsmenn voru 

fjarverandi vegna sumarleyfa eða veikindaleyfa og því fékk rannsakandi ekki svör frá 

öllum þeim þátttakendum sem rannsókn náði til. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Tilgangur rannsóknar var að 

kanna hvernig hægt væri að bæta þjónustu og úrræði fyrir barnshafandi konur í 

Vestmannaeyjum, til að geta komið með tillögur voru tekin opin viðtöl við þrjá starfsmenn 

sem tengdust hagmunum rannsóknar ásamt því að sendar voru út tvær viðhorfskannanir til 

tiltekinna starfsmanna á Landspítalanum og Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja sem 

tengdust rannsókn.  

 

4.1 Megindlegu rannsóknirnar 

Í megindlegu rannsóknunum var notast við lýsandi tölfræði til að lýsa niðurstöðunum og 

svöruðu alls 5 starfsmenn af 8 á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja viðhorfskönnuninni 

sem sent var á, en sumir voru fjarverandi vegna veikinda og orlofs. Alls svöruðu 28 

starfsmenn af 58 á Landspítalanum viðhorfskönnuninni sem var sent á en fjöldi svara 

takmarkaðist vegna sumarleyfa. 

Megindlega rannsóknin sem send var á tiltekinna starfsmenn við Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja var viðhorfskönnun sem snéri að tækifærum að starfsþróun hjá 

stofnuninni. Alls tóku 5 starfsmenn þátt í könnuninni. 
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Mynd 5 sýnir starfsheiti starfsmannana og kom þar fram að tveir læknar, einn 

geislafræðingur og tvær ljósmæður svöruðu viðhorfskönnuninni á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja. Svöruðu allir starfsmennirnir spurningunni.  

 

Mynd 6 sýnir starfsaldur starfsmannanna á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. Þar sést að 

flestir hafa starfsaldur um 10 ár eða lengur, einungis einn starfsmaður sem hefur 

starfsaldur skemur en 5 ár við stofnunina. Einnig sést að einn starfsmaður hefur sleppt að 

svara þessari spurningu.  

 

Mynd 5 sýnir starfsheiti starfsmannana á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 

Mynd 6 sýnir starfsaldur starfsmannanna á Heilbrigðisstofnun 
Vestmannaeyja. 
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Mynd 7 sýnir hvernig eru tækifæri starfsmanna til starfsþróunar á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja. Voru svör starfsmannana frekar dreifð og einn starfsmaður sleppti þessari 

spurningu.    

 

Mynd 8 sýnir áhuga starfsmanna á starfsþróun eða endurmenntun í sinni starfsgrein. Þar 

sést að allir starfsmennirnir svöruðu og höfðu allir mikinn áhuga á starfsþróun eða 

endurmenntun. 

 

Mynd 7 sýnir hvernig eru tækifæri starfsmanna til starfsþróunar á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja. 

Mynd 8 sýnir áhuga starfsmanna á starfsþróun eða endurmenntun í sinni starfsgrein. 
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Mynd 9 sýnir áhuga starfsmanna á starfsþróun eða endurmenntun í ómskoðun til að geta 

veitt slíka þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. Þar svöruðu allir starfsmenn og 

eru flestir sem hafa mikinn áhuga á slíkri starfsþróun en einungis tveir sýna því frekar 

lítinn áhuga.   

 

Mynd 10 sýnir hversu sammála eða ósammála starfsmenn voru um hvort það þyrfti að 

bæta þjónustu gagnvart barnshafandi konum í Vestmannaeyjum. Allir svöruðu 

spurningunni og voru flestir sammála því að bæta þyrfti þjónustuna.  

Mynd 9 sýnir áhuga starfsmanna á starfsþróun eða endurmenntun í ómskoðun til að geta 

veitt slíka þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 

Mynd 10 sýnir hversu sammála eða ósammála starfsmenn voru um hvort það þyrfti að 

bæta þjónustu gagnvart barnshafandi konum í Vestmannaeyjum. 
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Mynd 11 sýnir hvort starfsmönnunum þykir þörf á að hafa opna skurðstofu á 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja fyrir barnshafandi konur. Alls svöruðu 4 starfsmenn á 

meðan 1 sleppti þessari spurningu. Svörin eru frekar dreifð en tveimur starfsmönnum 

þykir mikla þörf fyrir opnun skurðstofu á meðan einum þykir litla þörf og einn er ekki 

viss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 sýnir hvort starfsmönnunum þykir þörf á að hafa opna skurðstofu á 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja fyrir barnshafandi konur. 
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Mynd 12 sýnir áhuga lækna á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja á endurmenntun í 

landsbyggðalækningum eða Rural medicine eins og þekkist út í heimi ef slíkt væri í boði 

hér á landi. Eins og fram hefur komið þá voru tveir læknar sem svöruðu könnuninni. Hér 

kemur fram að annar hefur mjög mikinn áhuga á meðan hinn hefur mjög lítinn áhuga. En 

allir starfsmennirnir svöruðu spurningunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 sýnir áhuga lækna á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja á endurmenntun í 

landsbyggðalækningum eða Rural medicine eins og þekkist út í heimi ef slíkt væri í boði 

hér á landi. 
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Viðhorfskönnunin sem send var á sérfræðilækna á aðgerðar-, kvenna- og barnasviði LSH 

snéri að áhuga á að því að koma til Vestmannaeyja og veita sérfræðiþjónustu sína. Alls 

svöruðu 28 læknar viðhorfskönnununni. 

Mynd 13 sýnir starfgrein læknanna. Alls svöruðu 28 læknar og þar af voru 9 

kvensjúkdómalæknar, 13 svæfingalæknar og 6 fæðingalæknar sem svöruðu könnuninni.  

Mynd 14 sýnir starfsaldur læknanna. Þar sést að flestir læknarnir hafa langan starfsaldur 

eða 20 ár eða lengur.  

Mynd 14 sýnir starfsaldur læknanna. 

 

 

Mynd 13 sýnir starfgrein læknanna. 
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Mynd 15 sýnir hvort læknunum þykir þörf á að vera með opna skurðstofu fyrir 

barnshafandi konur í Vestmannaeyjum. Eins og sést þá eru flestir eða um 16 læknar á því 

að það sé litil og mjög litil þörf á slíku. Fæstir svöruðu að það væri mikil mjög mikil eða 

mikil þörf á slíku. Það svöruðu allir spurningunni.  

 

Mynd 16 sýnir hvort læknarnir hafi komið til Vestmannaeyja og veitt sérfræðiþjónustu 

sína. Þar kemur fram að einungis 6 læknar af 28 hafa komið til Vestmannaeyja og veitt 

þjónustu sína. Það svöruðu allir spurningunni. 

Mynd 15 sýnir hvort læknunum þykir þörf á að vera með opna skurðstofu fyrir 

barnshafandi konur í Vestmannaeyjum. 

Mynd 16 sýnir hvort læknarnir hafi komið til Vestmannaeyja og veitt 

sérfræðiþjónustu sína. 
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Mynd 17 sýnir hvort það sé einhver áhugi hjá læknunum að koma til Vestmannaeyja viku 

í senn og veita þjónustu sína. Þar sést að það er ekki mikill áhugi, frekar mjög lítill áhugi 

hjá læknunum. En allir svöruðu spurningunni. 

 

Mynd 18 sýnir hversu oft á ári læknarnir myndu vilja koma til Vestmannaeyja. Þar sést að 

það eru margir eða um 19 læknar sem myndu ekki vilja koma. Þó eru 8 læknar sem myndu 

vilja koma 1-3 sinnum eða oftar. Einn sleppti að svara þessari spurningu.  

  

Mynd 17 sýnir hvort það sé einhver áhugi hjá læknunum að koma til Vestmannaeyja viku í 

senn og veita þjónustu sína. 

Mynd 18 sýnir hversu oft á ári læknarnir myndu vilja koma til Vestmannaeyja. 
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Mynd 19 sýnir hver væri ástæðan fyrir því að koma ekki til að starfa í Vestmannaeyjum. 

Þar sést að flestir svara því að þeir hafi ekki tíma. Einhverjir nefna allt ofangreint og sumir 

nefna launin sé ástæðan fyrir að vilja ekki koma til Vestmannaeyja. Sumir svöruðu aðrar 

ástæður sem eru ekki tilgreindar hér. Alls svöruðu 25 læknar og 3 slepptu að svara 

spurningunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19 sýnir hver væri ástæða fyrir því að læknar kæmu ekki til að starfa í 

Vestmannaeyjum. 
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4.2 Eigindlega rannsóknin 

Í eigindlegu rannsókninni koma nöfn viðmælenda ekki fram vegna trúnaðar og verður 

notast við þessi heiti í staðinn HV1, HV2, og HV3. Svörin hjá viðmælendunum voru túlkuð 

og greind í meginþemu og eru þau 1.) Þörfin fyrir góða stefnu og framtíðarsýn 2.) Þörfin 

fyrir aukið öryggi, og 3.) Þörfin fyrir bætta þjónustu og viðhorfsbreytingu. Hér verður gert 

grein fyrir þessum þemum og vitnað í samtöl viðmælenda til að styðja við niðurstöðurnar.  

 

Þörfin fyrir góða stefnu og framtíðarsýn. 

Eins og greint hefur verið frá er eitt af meginþemum viðtalanna þörfin fyrir góða stefnu og 

framtíðarsýn. Allir viðmælendurnir voru sammála um að það þyrfti góða stefnu í 

heilbrigðismálum sem og sjúkraflugi: „ Það er enginn stefna hjá stjórnvöldum í 

heilbrigðismálum á Íslandi. Það þarf góða stefnu og framtíðarsýn fyrir landsbyggðina til 

að vita hvaða þjónustu skal veita. Við vitum ekki hvaða þjónustu skal veita því það er 

engin stefna og oft eru gefin loðin svör þegar leitast er eftir svörum. Einnig verða 

fjárlögin að samræmast við veitta þjónustu eða gæði. Breytingar eru þarfar, landsbyggðin 

á að fá sínar einingar, þannig það sé kannski auðveldara að fá sérfræðilækna oftar 

hingað. Þetta er ekki eins opið og er í Reykjavík miðað við fjölda íbúa.“ (HV1). Annar 

viðmælandi segir einnig: Það vantar markvissa stefnu í sjúkraflugi og í heilbrigðismálum 

almennt“ (HV2).  

Ljóst er að viðmælendur séu á sama máli að ekki hefur verið nógu skýr framtíðarsýn á 

landsbyggðinni undanfarin ár: „Það þarf góða stefnu sem vísar veginn, ákveðna 

framtíðarsýn. Hvað á t.d að gera þegar ljósmæður sem starfa hér komast á eftirlaun. Mun 

þá fæðingarþjónustan hér leggjast niður eða? Það er mikil þörf að slík þjónusta sé í boði 

hér í Vestmannaeyjum þar sem við erum í ákveðinni sérstöðu, við erum á eyju og ekki 

alltaf hægt að stóla á samgöngur“ (HV3). 

Spurt var út í straumlínustjórnun hvort slík stjórnun væri mögulegur kostur fyrir 

HSU/HSVe. „Með straumlínustjórnun áttu væntanlega við lean management. Notuð hafa 

verið tól úr þeirri aðferðafræði í verkefnum en ekki sem heildaraðferðafræði í 

stjórnun/rekstri deilda. En það hefur verið til umræðu“ (HV1). 
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Viðmælendur voru á sama máli að skurðstofan yrði ekki starfræk aftur eins og áður var. 

Það væri liðin tíð vegna margra þátta: „Þegar skurðstofan var opin fyrir árið 2013 var 

áætlaður kostnaður um 80 milljónir á ári. Nú í dag miðað við að ekki fást fastráðnir 

læknar til að vinna hér einungis verktakar þá væri gróflegur áætlaður kostnaður um 200-

250 milljónir á ári ef vel skal gera“ (HV1). 

Annar viðmælandi bendir á: „Mín óskastaða er að hér yrði staðan eins og áður var, en ég 

veit að það mun ekki verða vegna ýmissa þátta. T.d eru sérfræðingar í dag orðnir það 

sérhæfðir að þeir fara ekki út á land og geta ekki gert allar aðgerðir. Áður fyrr var 

almennur skurðlæknir sem hafði færni og þekkingu í flestar aðgerðir. Í dag er sérhæfingin 

orðin þannig að sérfræðingur einbeitir sér að ákveðnum hluta líkamans og eingöngu því. 

Eins þurfa læknar að framkvæma ákveðið marga keisara á ári til að halda sér í þjálfun“ 

(HV3).   

Eins og fram hefur komið þá vantar einnig stefnu í sjúkraflugi og er verið að skoða ýmsa 

möguleika til breytingar þar á: „Það er ákveðinn starfshópur sem eru að skoða ýmsa 

möguleika eins og að skoða straumlínustjórnun í sjúkraflugi. Eins og þetta er núna þá er 

boðunarferli eftir sjúkraflugi mjög seinvirkt eða hægt. Til dæmis ef veðurskilyrði eru ekki 

hagstæð fyrir sjúkraflug til lendingar í Vestmannaeyjum þá kemur það í ljós þegar pantað 

er sjúkraflug, þá þarf að hringja í 112 og svo þurfa þeir að fara í gegnum aðra aðila til að 

geta pantað vél frá Landhelgisgæslunni. Allt þetta ferli tekur sinn tíma“ (HV2). 

 

Þörfin fyrir aukið öryggi 

Allir viðmælendurnir töluðu um að auka þyrfti öryggi íbúa í Vestmannaeyjum og þörf 

væri á greiðari aðgang að sjúkraflugi en samkvæmt viðmælanda kostar hvert sjúkraflug 

um 600.þúsund krónur en nú er verið að skoða aðra möguleika: „Það sem er að gerast í 

sjúkraflugi núna þá er verið að ræða um pilot verkefni með sjúkraþyrlu með viðeigandi 

búnaði til að sjá hvernig það myndi virka til að sinna bráðatilfellum á Suðurlandi. Þetta 

tilraunaverkefni kostar um ca. 700 milljónir ári með öllu, þá viðhaldi og áhöfn“ (HV2). 

Viðmælendur binda ákveðnar vonir að þetta verkefni fari af stað upp á að sjá hvort þetta 

henti ekki betur sjúkraflutningum á Suðurlandi og þar á meðal í Vestmannaeyjum: „ 

Sjúkraþyrlan myndi nýtast svæðis innan 50-250 radíusar og væri viðmiðið 45 mínútur 
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innan 250 radíusar. Svo er þetta spurning með útfærslu, hvort það eigi að staðsetja 

sjúkraþyrluna á Hellu/Hvolsvelli, svo er jafnvel spurning hvort það væri hægt að hafa 

sjúkraþyrluna í Vestmannaeyjum á veturna og Hvolsvelli á sumrin. Það yrði ákveðið 

bráðateymi sem samanstæði af bráðlækni/svæfingalækni/gjörgæslulækni og bráðatækni 

ásamt flugmönnum á staðbundinni vakt“ (HV1). 

Annar viðmælandinn bendir á:  „Aðalatriðið er ekki að hafa sjúkraþyrluna staðsetta í 

eyjum heldur væri það umtalsverð umbót ef stytt væri viðbragðstímann í útkalli hjá teymi 

sjúkraþyrlunnar og ef upp koma bráðatilfelli þá kemst bráðateymið (áhöfnin) strax á 

svæðið til að veita bráðaþjónustu á mun styttri tíma en ella. Það væri því hagstæðast að 

hafa þyrluna staðsetta á Hellu eða Hvolsvelli upp á áhafnir að gera. En þyrlan kæmist til 

eyja innan við ca. 12-15 mínútur“ (HV2). 

Voru allir sammála því að með bráðateymi um borð í sjúkraþyrlu væri hægt að hlúa að 

sjúklingi strax og undirbúið hann fyrir flutning t.d undirbúið konu fyrir keisaraskurð.  

Viðmælendur voru sammála því að veðrið getur oft sett strik í reikninginn og að það sé 

ekki alltaf hægt að stóla á samgöngur:  „Í slæmum veðrum þegar sjúkravél eða þyrla gætu 

ekki lent í eyjum þá væri kallað á vél Landhelgisgæslunnar. Það fyrirkomulag yrði enn til 

staðar líkt og nú því Landhelgisgæslan nær alltaf að lenda í eyjum“ (HV2). Rætt var hvar 

væri best fyrir þyrlu sem væri svona létt að lenda, hvort þörf væri fyrir þyrlupall á öðrum 

stað en flugvöllinn: „Flugvöllurinn er besti kosturinn fyrir lendingar“ (HV2).  

Viðmælandi talaði um að á meðan sjúkraþyrlan sinnti bráðaútköllum á Suðurlandi þá væri 

hægt að nýta sjúkravélina þannig: Hentugast væri ef sjúkravél myndi sinna útköllum fyrir 

F1 og F2 væri staðsett á Akureyri fyrir Norður-, Austur- og Vesturland og 1 vél til að 

flytja sjúklinga á milli spítala, á virkum dögum, skipulagðar flutningar fyrir allt landið. 

(HV1) 

Einn viðmælandinn bendir einnig á að starfa á landsbyggðinni getur verið einangrandi: 

„Við (á landsbyggðinni) vitum ekki hvað er gert á fæðingardeild á Landspítalanum, það 

þyrfti að vera meiri samstarf á milli landsbyggðarinnar og Landspítalans eða meira 

upplýsingaflæði, einnig hvað varðar námskeið og nýjar aðferðir í fæðingarþjónustu“ 

(HV3). 
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Þörfin fyrir bætta þjónustu og viðhorfsbreytingu. 

Viðmælendur voru sammála um að efla þyrfti fæðingarþjónustuna í Vestmannaeyjum: „ 

Það þarf að efla fæðingarþjónustuna en til þess þarf meiri fjárveitingar“ (HV1). 

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að ákveðna viðhorfsbreytingu þyrfti að eiga sér 

stað bæði til að fá starfsfólk til að koma og vinna við Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 

sem og fyrir barnshafandi konur að fæða í Vestmannaeyjum: „Það þarf viðhorfsbreytingu 

varðandi að koma að vinna hérna. Það þarf að stuðla að jákvæðari ímynd því það vil 

enginn koma og vinna hér ef einungis er neikvæð umræða um staðinn. Það þarf að efla 

ímynd staðarins með því að kynna verkefni og stuðla að starfsþróun fyrir alla“ (HV1). 

„Einhverra hluta vegna hefur fæðingaþjónustan verið eyðilögð að mínu mati þannig að 

hræðsla og kvíði setur mark sitt á. Konur og verðandi foreldra eru hræddir vegna 

umfjöllunar um að hættulegt sé að fæða á landsbyggðinni. Það segir sig samt sjálft að það 

geta ekki allar konur fætt á landspítalanum eða höfuðborgarsvæðinu, þó viljinn sé fyrir 

því. Það þarf ákveðna hugfarsbreytingu til að efla fæðingar á landsbyggðinni, það er vel 

hægt að fæða hér í Vestmannaeyjum“ (HV3). 

Rætt var hvaða þjónusta væri í boði og hvað væri framundan hjá Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja: „Meðferðarúrræði sem eru í boði eru úrræði sem ljósmæður hafa 

þekkingu og færni til að veita, þ.e gefa verkastillandi lyf, gefa aðrar ákveðnar deyfingar. 

Ekki er í boði að vera í vatni í verkjastillingu, né fæða í vatni þar sem ekki er til þess 

aðstaða. Í boði hefur verið persónuleg fræðsla þ.e pari eða konu er boðið upp á 1 til 2 

skipti að fara yfir og rýna í undirbúning og aðdraganda fæðingar ásamt fræðslu um 

brjóstagjöf“ (HV3). 

Töluðu viðmælendur um að auka þyrfti fjárveitingar til stofnuninar til geta bætt 

þjónustuna við barnshafandi konur t.d til að geta nýtt það sem til er: „Það var gefið HSV 

stórt baðkar svo ófrískar konur gætu fætt í vatni sem er ákveðin verkjastillandi aðferð til 

fæðingar án inngrips. Það var þegar búið að teikna upp hvernig fæðingarstofan ætti að 

vera hér áður en þegar til kom þá voru ekki fjárveitingar í að framkvæma breytingarnar 

og á meðan liggur baðkarið í geymslu“ (HV3). 

Ekki eru mörg úrræði fyrir barnshafandi konur og fjölskyldu þeirra þegar bíða þarf eftir 

fæðingu barns í Reykjavík og höfðu viðmælendur þetta að segja: „Heilbrigðisstofnunin í 
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VM hefur ekki yfir að ráða húsnæði á höfuðborgarsvæðingu meðan á bið kvenna og 

fjölskyldna þeirra stendur“ (HV3).  

„Landspítalinn hefur til umráða íbúðir fyrir fólk sem þurfa á að halda en oft eru þær ekki 

lausar. Varðandi sjúkrahótel/íbúðir þá á væntanlega að forgangsraða í þær eftir þörf en 

svo er spurning hvernig mismunandi þættir eins og búseta og tegund “sjúkdóms” (s.s. 

áhættumeðganga) eru vegnir og metnir. Það er á ábyrgð stjórnvalda að tryggja að 

framboð sé með þeim hætti að þeir sem þurfa á þjónustu  að halda fái hana. Nýtt 

sjúkrahótel átti að leysa þennan vanda skv. fyrrverandi heilbr.ráðherra. 

Sjúkratryggingarnar borga 2 ferðir á ári“ (HV1). 

Spurt var út í hvort breytingar væru í vændum varðandi úrræði eða jafnvel styrki fyrir 

barnshafandi konur þegar leita þarf upp á land „ Veit ekki til þess að það hafi verið 

ákveðnar breytingar, s.s. varðandi styrki. Þetta hefur a.m.k. verið í umræðunni“ (HV1). 

Einn viðmælandinn talaði um nýjung sem er að fara af stað hjá Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja á komandi tímum: „Við erum að fara að byrja með fjarlæknibúnað sem 

lýsir sér þannig að sjúklingur mætir á spítalann, er vísað inn í sérherbergi. 

Fjarlæknibúnaðurinn er tengdur við netið og sjúklingur situr fyrir framan búnaðinn og á 

skjánum birtist svo sérfræðingurinn. Sérfræðilæknirinn getur skoðað og talað við 

sjúklinginn. Þarna þarf sjúklingurinn ekki að ferðast suður til Reykjavíkur (minnkun á 

sóun á tíma)“ (HV1). 

Þegar rætt var um starfsþróun, sýndi viðmælandi því mikinn áhuga en talaði um að ekki 

gengi að fá kennslu í ómskoðun vegna skilyrða: „Ég væri alveg til í að læra ómskoðun 

þannig ég gæti veitt þannig þjónustu en það gerir starfsfólki á landsbyggðinni erfitt fyrir 

að læra á slíka þjónustu því það þarf að uppfylla svo margar skoðanir á ári til að geta 

viðhaldið réttindum sínum og færni“ (HV3). 
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Ljóst er að allir viðmælendur telja það sé mikil umbót ef sjúkraþyrla kæmi til notkunar og 

myndi sinni útköllum á Suðurlandi. Það myndi auka öryggi og þjónustu fyrir barnshafandi 

konur í Vestmannaeyjum sem og alla aðra: „Sjúkravél frá Akureyri hefur viðbragðstíma 

upp á 45 mínútur þannig það tekur alltaf um 90 mínútur að fá sjúkravél frá Akureyri til 

Vestmannaeyja. Þannig að sjúkraþyrla sem er með mun styttri viðbragðstíma og staðsett á 

Suðurlandi kemst miklu fyrr á vettvang og í því felst aukin þjónusta og aukið öryggi fyrir 

alla“ (HV2). 
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5. Umræða og ályktanir 

Í þessum kafla verður umræða um niðurstöður rannsóknar og greint frá ályktunum 

höfundar þess efnis.    

Það sem kom mest á óvart í þessari rannsókn er hvað er lítið búið að þokast áfram hvað 

varðar þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja frá árinu 2013 þegar skurðstofunni 

var lokað. Á fimm árum hefur ekkert komið í „staðinn“ fyrir þessa skerðingu á þjónustu 

við íbúa í Vestmannaeyjum. Vonandi verða breytingar þar á, með komandi tímum með 

núverandi ríkisstjórn. Því núverandi ástand er ekki viðunandi gagnvart íbúum í 

Vestmannaeyjum né almennt gagnvart öðrum heilbrigðisstofnunum í landinu og er mjög 

mikilvægt að stofnanir viti hvaða stefnu skal fylgja og hver framtíðarsýnin er.   

Það gæti verið mikil hagræðing í því ef Heilbrigðisstofnun Suðurlands og þar af leiðandi 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja myndu tileinka sér straumlínustjórnun. Eins og fram 

hefur komið þá hefur Landspítalinn tekið upp straumlínustjórnun í nokkrum deildum hjá 

sér með góðu móti. Helsti ávinningur straumlínustjórnunar sem hefur hlotist hjá 

Landspítalanum er að sjúklingar ráða för, biðtími minnkar, betra flæði, betra 

starfsumhverfi, aukin starfsánægja, minni kostnaður og öryggið eykst (Landspítali, 2013; 

Barnaspítalinn, 2013). Með straumlínustjórnun væri hægt að hagræða fjárveitingunum 

sem stofnunin fengi ár hvert betur. Með straumlínustjórnun væri hægt að styðja enn frekar 

við starfsþróun starfsmanna sem gæti þar af leiðandi aukið þjónustustig 

Heilbrigðisstofnunar í Vestmannaeyjum. En með straumlínustjórnun er leitast eftir 

stöðugum umbótum fyrir stofnuninnar sem helst í hendur með starfsþróun starfsmanna 

(Kabst, Larsen , & Bramming, 1996). Eins og fram kom í einu viðtalinu hefur 

straumlínustjórnun verið til umræðu á HSU en nú þegar hafa verið notuð ákveðin tól úr 

aðferðafræði straumlínustjórnunar við ýmis verkefni.  

Niðurstöður úr viðhorfskönnun til starfsmanna á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja gefa 

til kynna að mikill áhugi er hjá starfsmönnum stofnunninnar varðandi starfsþróun. Einnig 

kom fram að starfsmenn voru ekki alveg á sama máli hvernig tækifæri hjá stofnuninni eru 

til starfsþróunar. Starfsþróunin er í höndum bæði stjórnenda og starfsmanna þar sem 

hlutverk stjórnenda að skapa umhverfi sem hvetur starfsmenn til starfsþróunar og hlutverk 

starfsmanna er að leita sjálfir að persónulegri þróun í starfi (Morris, 2001). Flestir voru 

sammála um að bæta þurfi þjónustuna gagnvart barnshafandi konum í Vestmannaeyjum. 
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Niðurstöðurnar sýndu einnig að flestir höfðu áhuga (þó ekki allir) á að læra ómskoðun og 

væri það mikil hagsmunabót fyrir þjónustu gagnvart barnshafandi konum í 

Vestmannaeyjum ef starfsmaður færi í slíkt nám. Starfsumhverfi sem styður starfsþróun 

leiðir til umbóta og jákvæðrar þróunar sem og eykur starfsánægju starfsmanna og minnkar 

líkur á kulnun eða brotthvarfi úr starfi. Það er mjög mikilvægt að halda í þá starfsmenn 

sem til staðar eru til að mæta þörfum stofnunninnar því oft hefur reynst erfitt að fá 

starfsmenn til að starfa á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, allavega til lengdar.  

Til að mæta þörfum landsbyggðarinnar þá þurfa breytingar að eiga sér stað í stefnu 

stjórnvalda í heilbrigðismálum og jafnvel námskrám skólanna eins og fram hefur komið í 

bókinni Working Together for Health (2006) frá World Health Organization (WHO). Það 

væri vissuleg hagræðing fyrir samfélagið í heild sinni ef styrkt væri þekking og færni 

starfsmanna á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja sem og landsbyggðarinnar ef út í það er 

farið, þannig að íbúar þurfi ekki að ferðast langar vegalengdir með tilheyrandi kostnaði til 

að fá viðeigandi þjónustu (World Health Organization, 2006). Kennsluefni í 

landsbyggðalækningum eins og tíðkast annarsstaðar í heiminum er ekki í boði hér á landi. 

Ísland er lítið land þar sem íbúafjöldi landsins er einungis um 350 þúsund manns, getur þá 

reynst erfitt að útbúa kennsluefni sem gæti hentað landsbyggðinni miðað við fjölda íbúa á 

hverjum stað eða fjölda skoðana/aðgerða á ári sem þarf að ná til að halda réttindum og 

færni. Væri hægt að skoða aðrar útfærslur á kennsluefni fyrir landbyggðalækningar sem 

myndi henta á Íslandi. Mögulega væri hægt að setja upp kennsluefni þar sem er kennt 

heimilislæknum grundvallar atriði í fæðingarlækningum og eða setja upp 

mænurótadeyfingar. Réttindunum og færni væri svo fylgt eftir með árlegu verklegu prófi 

og ákveðnum mörgum aðgerðum á ári.  

Eins og fram kom í rannsókn Webb og Kantor (1991) að heimilislæknar gátu sett upp 

mænurótadeyfingu ásamt mænudeyfingu á öruggan og áhrifaríkan hátt á minni 

heilbrigðisstofnunum (Webb & Kantor, 1991). En það er alltaf spurningin með fjölda 

aðgerða á hverjum stað hvort það sé hægt að viðhalda færninni af einhverju ráði eða hvort 

það sé hægt að útfæra kröfurnar þannig að það mæti bæði þörfum stofnunar og 

færni/réttindunum. Líkt og með réttindin á ómskoðunum, þá þarf 300 skoðanir á ári til að 

viðhalda færni og réttindum, sem gerir það nær ómögulegt fyrir starfsmenn á 

landsbyggðinni að uppfylla þessar kröfur. Væri hægt að útfæra þetta öðruvísi þannig það 

http://bookorders.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=24&codcch=2006
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komi ekki niður á færni starfsmanna, t.d með námskeiðum og verklegum prófum eða öðru 

slíku.  

Niðurstöður úr viðhorfskönnuninni til sérfræðilækna á Landspítalanum sýna að það er 

ekki mikill áhugi á að koma til Vestmannaeyja, jafnvel í viku í senn til að sinna sérfræði 

þjónustu sinni. Ýmsar ástæðurnar geta verið fyrir hendi hvers vegna áhuginn sé ekki meiri, 

en aðalástæða sem læknarnir nefna er að þeir hafi ekki tíma, einnig er nefnt aðrar ástæður 

sem geta verið vegna fjölskylduaðstæðna eða vegna annarrar atvinnu. Almennir 

skurðlæknar eru afar fáir á landinu, sérhæfing lækna er meiri þar sem læknar sérhæfa sig í 

tilteknum svæðum og er því færni þeirra einungis á því svæði. Slíkar sérhæfingar hafa 

aukið öryggi sjúklingsins til muna. Kvensjúkdómalæknar framkvæma keisaraskurði og 

þurfa að vera ákveðið margir keisaraskurðir á ári til þeir geti viðhaldið færni og þekkingu 

sinni (Ríkisendurskoðun, Heilsugæsla á landsbyggðinni, 2018).  

Kanada er með eitt af betri heilbrigðiskerfum í heiminum samkvæmt alþjóðlegum 

úttektum (sjá t.d. health at a glance frá WHO). Í sameiginlegri skýrslu frá College of 

Family Physicians, Society of Rural Physicians, Society of Obstetricians and 

Gynaecologists of Canada kemur fram að ekki er forsvaranlegt að hafa 

kvensjúkdómalækni til að sinna keisaraskurðlækningum í dreifbýlum þar sem eru 20 eða 

færri keisaraskurðir á ári, það þurfa að vera fleiri verkefni til staðar. Hins vegar kemur 

fram í skýrslunni að heimilislæknar í dreifbýlum hafa fengið sérstaka kennslu og þjálfun í 

fæðingarlækningum og/eða keisaraskurðlækningum til að viðhalda slíkri þjónustu. Með 

þessu móti er aukið öryggi barnshafandi kvenna í dreifbýlum með því að hafa þessa 

þjónustu til staðar. En vert er að hafa í huga að dreifbýli í Kanada er oftast mun stærri en 

dreifbýli á Íslandi og þar af leiðandi fleiri fæðingar.  

Keisaraskurðum á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja frá árunum 2006-2012 voru ekki 

nema 4 að meðaltali á ári og því væri ekki forsvaranlegt að halda uppi skurðstofu fyrir 

svona fá tilfelli. Þar að auki getur það reynst stofnuninni ansi kostnaðarsamt að fá 

sérfræðilækna í verktakavinnu til að sinna svo fáum tilfellum á ári. Eins og kom fram í 

einu viðtalinu þá væri gróflegur áætlaður kostnaður að opna skurðstofuna aftur með 

svæfingalækni og kvensjúkdómalækni, sem gæti einungis gert keisaraskurði og aðrar 

aðgerðir tengt móðurlífi um 200-250 milljónir á ári, það er að segja ef það fengist 
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sérfræðingar til að koma til Vestmannaeyja. Því er vert að skoða aðrar leiðir til að auka 

öryggi og þjónustu barnshafandi kvenna í Vestmannaeyjum.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að með tilkomu sjúkraþyrlu á Suðurlandi myndi 

öryggi barnshafandi kvenna í Vestmannaeyjum stóraukast, því með sjúkraþyrlunni fylgir 

sérhæfð áhöfn sem veitir bráðaþjónustu strax á vettvangi og getur undirbúið sjúkling til 

aðhlynningar eða aðgerðar á Landspítalanum í Reykjavík. Eins kom fram í einu viðtalinu 

að hægt væri að stytta viðbragðstímann sem væri vel hægt að gera þegar um staðbundna 

vakt er að ræða, það styttir bíðtíma og eykur öryggi sjúklings.  

Í rannsókn Smith og Askew (2006) sem snéri að velja sér fæðingarstað út frá sjónarmiðum 

kvenna á landsbyggðinni þá kom í ljós að helstu ástæður kvenna fyrir því að ferðast langar 

vegalengdir á sjúkrahús með hærra þjónustustig væri einna helst vegna öryggi barnsins 

sem og sitt eigið ef eitthvað kæmi upp á (Smith & Askew, 2006). Þessi hugsunarháttur er 

sú sama og hjá barnshafandi konum í Vestmannaeyjum. Ef eitthvað kemur upp á í 

fæðingarferlinu þá þarf að bíða eftir sjúkravél frá Akureyri og eins og fram kom í einu 

viðtalinu þá tekur það sjúkravélina 90 mínútur að nálgast sjúklinginn, sem eykur hræðslu 

og óöryggi barnshafandi kvenna í Vestmannaeyjum.    

Í viðtali einu var talað um að Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum hafi fengið að gjöf 

stórt baðkar en fjármagn hafi klárast svo ekki var hægt að setja það upp. Það myndi auka 

þjónustuna við barnshafandi kvenna ef baðkarið yrði sett upp því fæðing í vatni er ákveðin 

verkjastilling. Samkvæmt rannsókn Hönnu Úlfsdóttur o.fl. (2018) sem var gerð í Svíþjóð 

kom í ljós að konur sem hafa fætt í vatni fundu fyrir minni kvíða, minni verki og voru 

rólegri í fæðingarferlinu. Fram kom að konur sem fæddu í vatni þyrftu síður á 

mænurótadeyfingu að halda og hlutu síður rifu af annarri gráðu. Einnig tók fæðingarferlið 

styttri tíma (Úlfsdóttir, Saltvedt, & Georgsson, 2018). Væri þetta góð viðbót við 

fæðingareiningu stofnuninnar og gæti hjálpað við að skapa jákvæðari umræðu og viðhorf 

íbúa til að fæða í sinni heimabyggð. Eins og einn viðmælandinn bendir á þá er búið að 

setja mark sitt á einhver ákveðin hræðsla og kvíði meðal verðandi foreldra vegna 

neikvæðra umræðna um að það sé óöruggt að fæða í Vestmannaeyjum.    

Önnur úrræði sem væri vert að skoða eru hvort landsbyggðin ætti ekki að hafa 

sjúkraíbúðir til umráða fyrir sjúklinga sína, Landspítalinn hefur til umráða sjúkraíbúðir en 

þær eru ekki oft lausar. Eins og einn viðmælandinn bendir á þá þyrfti að forgangsraða rétt 
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í þessar íbúðir. Einnig hefur verið opnað sjúkrahótel í Reykjavík en getur það orðið frekar 

kostnaðarsamt ef biðin eftir fæðingu dregst á langinn. Sem dæmi ef barnshafandi kona og 

maki hennar þurfa að bíða í 10 daga og dvelja á sjúkrahótelinu þá kostar það fyrir 

sjúklinginn 1.440 kr. og aðstandandi 6.600 kr. á sólarhring, sem gera 80.400 kr. fyrir 10 

daga. Á meðan sjúkraíbúðir kostar 2.200 kr. sólarhringurinn (Ísland, 2018; Landspítalinn, 

2018).   

Einn viðmælandinn bendir einnig á að sjúkratryggingar greiða fyrir 2 ferðir á ári þegar 

viðeigandi þjónusta er ekki til staðar í heimabyggð. Væri hægt að auka við þær ferðir við 

barnshafandi kvenna sem þurfa að leita langt til að fara í 12 vikna og 20 vikna ómskoðanir 

og velja fæðingarstað á sjúkrahúsi með hærra þjónustustigi, þá allavega 3 ferðir á ári. 

Skoða þarf hvort hægt væri útvega verðandi foreldrum sem þurfa að dvelja í Reykjavík 

eftir nýjum fjölskyldumeðlim styrk vegna t.d gistingar en einn viðmælandinn bendir á að 

umræða um styrki hafi verið rætt. 

Helstu nýjungar á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja er fjarlæknibúnaður (e. 

telemedicine) sem bætir þjónustu íbúa mjög svo, sjúklingar sleppa við að ferðast til 

Reykjavíkur til að fá viðeigandi þjónustu. Svo er spurning hvort vert væri að skoða 

fjarómskoðun (e. teleultrasound) eins og hefur verið að ryðja sér til rúms í dreifbýlum út í 

heimi. Það er þegar sjúklingur og sérfræðingur eru ekki á sama stað og er framkvæmt 

svipað og með fjarlæknibúnaðinum, sérfræðingurinn leiðbeinir þeim starfsmanni sem sér 

um ómskoðunartækið á staðnum í raun tíma (e. real-time). Einnig er hægt að þjálfa 

starfsmenn til að læra á ómskoðunartækið, sem svo sendir gögnin eftir á til sérfræðingsins 

til úrlesturs (Ferreira, O’Mahony, Oliani, Júnior, & Costa, 2015). Svipað er gert með 

röntgen- og tölvusneiðsmyndirnar á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, þá eru 

geislafræðingar sem taka myndirnar en þær eru svo sendar til Reykjavíkur til úrlesturs. 
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Lokaorð 

Niðurstöður gefa til kynna að ekki er mikill áhugi hjá fæðingar-, kvensjúkdóma- og 

svæfingarlæknum til að koma til eyja og veita sérfræðiþjónustu sína enda er það 

skiljanlegt þegar verkefnin eru svo fá á hverju ári. Því er mikilvægt að skoða aðrar leiðir 

til að bæta upp skerta þjónustu fyrir barnshafandi konur í Vestmannaeyjum. Að mati 

höfundar felst mikil aukning á þjónustu og öryggi íbúa í Vestmannaeyjum að staðsetja 

sjúkraþyrlu á Suðurlandi með bráðateymi á staðbundinni vakt. Einnig þyrfti fjármagn til 

að setja upp baðkars-aðstöðu við fæðingareininguna, það myndi auka gæði og þjónustu 

við barnshafandi kvenna.  

Heilbrigðisstofnanir á Íslandi er í ört breytilegu umhverfi og er því mikilvægt að leitast 

eftir því að gera stöðugar umbætur, nýta það sem hægt er og auka gæði þjónustunnar sem 

á að vera til staðar til að geta komið í móts við þarfir í samfélaginu. Ljóst er að ekki er 

hægt að færa alla starfsemi á Landspítalann vegna álags og plássleysis. Að mati höfundar 

er umræðan þörf og styrkja þyrfti stoðir og ímynd við heilbrigðisstofnanir á 

landsbyggðinni þá sérstaklega Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja vegna landfræðilegrar 

sérstöðu til að auka gæði og þjónustu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

83 
 

Heimildaskrá 

Aðalsteinsson, G. D. (2003). Starfsmannasamtöl - tæki til starfsþróunar eða 

launahækkunar? Skólavarðan, 8-10. 

Antierens , A., Beeckman, D., Verhaeghe, S., Myny , D., & Hecke , A. V. (2018). How 

much of Toyota's philosophy is embedded in health care at the organisational 

level? A review. Journal of Nursing Management, 1-10. 

Arnardóttir, R. H. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir 

helstu rannsóknarsnið. In Í. S. (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 

377-392). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Art of Lean, I. (2018, Júní 25). https://www.scribd.com. Retrieved from TOYOTA 

PRODUCTION SYSTEM; BASIC HANDBOOK: 

https://www.scribd.com/document/356946079/Basic-TPS-Handbook-v1-pdf 

Baldursson, J., Brynjólfsdóttir, D., Svavarsdóttir, H., Gunnarsson, R., Björnsdóttir, G., 

Berentsson, S., & Magnússon, V. (2012). Endurskipulagning sjúkraflutninga; 

Skýrsla verkefnahóps. Reykjavík: Velferðarráðuneytið. 

Beardwell, I., Holden, L., & Claydon, T. (2003). Human Resource Management: A 

Contemporary Approach. Harlow: Financial Time Prentice Hall. 

Bergsson, B. (2002). Hvernig veit ég að ég veit? Félagsfræðikenningar og 

rannsóknaraðferðir. Reykjavík: Iðnmennt - IÐNÚ. 

Biró, M. A., Waldenström, U., & Pannifex, J. H. (2000). Team midwifery care in a teriary 

level obstetric service; A randomized controlled trail. Birth, 168-173. 

Björnsdóttir, D. (2015, Maí 1). www.eyjafrettir.is.  Sótt frá: Fæðingarþjónustan í 

Vestmannaeyjum: http://www.eyjafrettir.is/frettir/faedingarthjonustan-i-

vestmannaeyjum/2015-05-01 

Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2013). Effective Training. Systems, Strategies and 

Practices. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 



 

 

 
 

84 
 

Blöndal, K., & Halldórsdóttir, S. (2013). Úrtök og úrtaksaðfeðrir í eigindlegum 

rannsóknum. In Í. S. (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 129-136). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Bogi, S.u. (2018, Júní 21). www.mbl.is. Sótt frá: Skurðstofu lokað í Eyjum: 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/08/28/skurdstofu_lokad_i_eyjum/ 

Canada, C. o., Canada, S. o., & Canada, S. o. (1999). Joint position paper on training for 

rural family practitioners in advanced maternity skills and cesarean section. 

Canadian Family Physician, 2416-2422. 

Commission, T. A. (2001). The Hidden Talents: Education, Training and Development for 

Healt-care staff in NHS Trusts. The Audit Commission. 

Davíðsdóttir, S., & Ólafsdóttir, A. (2013). Notkun blandaðra aðferða í rannsóknum. In Í. 

S. (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 393-402). Akureyri: Háskólinn 

á Akureyri. 

Dresang, L., & Koch, P. (2009). The Need for Rural Family Physicians Who Can Perform 

Cesareans. American Journal of Clinical Medicine, 39-41. 

Eyjafréttir. (2013, September 30). www.eyjafrettir.is. Sótt frá: Hjörtur hættir um áramót: 

http://www.eyjafrettir.is/frettir/hjortur_haettir_hja_hsv/2013-09-30 

Ferreira, A. C., O’Mahony, E., Oliani, A. H., Júnior, E. A., & Costa, F. d. (2015). 

Teleultrasound: Historical Perspective and Clinical Application. International 

Journal of Telemedicine and Applications, 1-11. 

Fjármálaráðuneytið. (2004). Árangursstjórnun í ríkisrekstri - Handbók. Reykjavík: 

Fjármálaráðuneytið. 

Flood, A. (2010). Understanding phenomenology. Nurse researcher, 7-15. 

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. 

The Qualitative Report, 597-607. 

Grant, R. M. (2010). Contemporary Strategy Analysis. Chichester: John Wiley & Sons 

Ltd. 



 

 

 
 

85 
 

Grzybowski, S., Fahey, J., Lai, B., Zhang, S., Aelicks, N., Leung, B. M., . . . 

Attenborough, R. (2015). The safety of Canadian rural maternity services: a multi-

jurisdictional cohort analysis. BMC Health Services Research, 1-7. 

Gunnarsson, B., Svavarsdóttir, H., Dúason, S., & Magnúsdóttir, H. K. (2007). 

Sjúkraflutningar í dreifbýli. Læknablaðið, 359-363. 

Halldórsdóttir, S. (2013). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. In Í. S. (ritstj.), Handbók 

í aðferðafræði rannsókna (pp. 281-297). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Halldórsdóttir, S., & Davíðsdóttir, S. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum og 

eigindlegum rannsóknum . In Í. S. (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 

211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Hallgrímsdóttir, V. (2015). Straumlínustjórnun (LEAN) nýtur vaxandi vinsælda. Tímarit 

Hjúkrunarfræðinga; Fagið , 1-5. 

Haraldsdóttir, K. R. (2009). Eiga ljósmæður að ómskoða á meðgöngu? Ljósmæðrablaðið, 

21-25. 

Harris, F. M., Teijlingen, E. v., Hundley, V., Farmer, J., Bryers, H., Caldow, J., . . . 

Tucker, J. (2011). The buck stops here: Midwives and maternity care in rural 

Scotland. Midwifery, 301-307. 

Heiðarsdóttir, H. S. (2016). Ljósmæðraþjónusta á landsbyggðinni; Mikilvægi 

þjónustunnar og upplifun ljósmæðra af því að starfa þar. Ljósmæðrablaðið, 9-12. 

Heimisson, P. (2012). Hvar fæða konur á Íslandi í framtíðinni - Kann einhver svarið? 

Læknablaðið, 488-489. 

Hreinsdóttir, M. J., & Guðmundsdóttir, Ó. M. (2009). Ljósmæður við ómskoðanir í 25 ár. 

Ljósmæðrablaðið, 15-20. 

Íslands, S. (2013). Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Reykjavík: 

Stjórnarráð Íslands. 

Jónsdóttir, H. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum . In Í. S. (ritstj.), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 137-153). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 



 

 

 
 

86 
 

Kabst, R., Larsen , H. H., & Bramming, P. (1996). How do lean management 

organizations behave regarding training and development? International journal of 

human resource management, 618 -639. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The strategy focused organization: How balanced 

scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard 

Business School Press. 

Landhelgisgæslan. (2018, Júní 24). www.lhg.is. Retrieved from Stjórnstöð 

Landhelgisgæslunnar: http://www.lhg.is/loggaesla-og-eftirlit/stjornstod/ 

Landlæknisembættið. (2007). Leiðbeiningar um val á fæðingarstað. Reykjavík: 

Landlæknisembættið. 

Landspítali. (2013). Skilvirkir verkferlar með LEAN healthcare; Vegvísir 2013-2016. 

Reykjavík: Landspítali Háskólasjúkrahús. 

Landy, F. J., & Conte, J. M. (2016). Work in the 21st Century: An Introduction to 

Industrial and Organizational Psychology, 5th Edition. Wiley. 

Liker, J. K. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's 

Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill. 

Lucas, D. N., Yentis, S. M., Kinsella, S. M., Holdcroft, A., May, A. E., Wee, M., & 

Robinson, P. N. (2000). Urgency of caesarean section: a new classication. Journal 

Of The Royal Society Of Medicine, 346-350. 

Luhn, A. (2016). The Learning Organization. Creative and Knowledge Society, 1-13. 

Lummus, R. R., Vokurka, R. R., & Rodeghiero, B. (2006). Improving Quality through 

Value Stream Mapping: A Case Study of a Physician’s Clinic. Total Quality 

Management. Vol. 17, No. 8, 1063 – 1075, . 

Lynch, R. (2015). Strategic Management. Edinburgh: Pearson. 

Magnússon, V. (2017). Sjúkraflutningar með þyrlum. Reykjavík: Stjórnarráðið. 

Martin, S. R. (2018). Inter-facility maternal transport. UptoDate. 



 

 

 
 

87 
 

Matthíasson, H. U. (2012). Stefnumótun og áætlanagerð ráðuneyta. Leiðir að einföldun og 

samhæfingu. Stjórnmál & stjórnsýsla, 8. árg. (1. tbl.), bls. 153-172. 

McDonald, K. S., & Hite, L. M. (2005). Reviving the relevance of career development in 

human resource development. Human Resource Development Review,, 418–439. 

Mengel-Jørgensen, T., & Jensen, M. B. (2016). Variation in the use of point-of-care 

ultrasound in general practice in various European countries. Results of a survey 

among experts. European Journal of General Practice, 274-277. 

Morris, B. (2001). Education, training and development for health-care staff in NHS 

trusts. International Journal of Health Care Quality Assurance, R6. 

Möller, E., & Guðlaugsson, S. F. (2013). Straumlínustjórnun. Þjóðarspegillinn, 1-9. 

NICE, G. (2012, June 21). Caesarean section; Clinical guideline. Sótt frá:  

https://www.nice.org.uk/: https://www.nice.org.uk/guidance/cg132 

Norton, R. S. (1992). The Balanced Scorcard: Measure the drive performance. . Harvard 

Business Review, 71-79. 

OECD. (2017). Health at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. 

Ohara, M., Shimizu, Y., Satoh, H., Kasai, T., Takano, S., Fujiwara, R., . . . Suzuki, M. 

(2008). Safety and usefulness of emergency maternal transport using helicopter. 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 189–194. 

Organization, W. H. (1998). The World Health Report; Life in the 21st century - A vision 

for all. Geneva: World Health Organization. 

Organization, W. H. (2006). Working Together for Health: The World Health Report 

2006. Geneva: WHO press. 

Organization, W. H. (2015). WHO Statement on Caesarean Section Rates. Geneva: World 

Health Organization. 

Ólafsson, S. (2003). Stefnukort. Í Ingjaldur Hannibalsson (Ritstj.). Rannsóknir í 

félagsvísindum IV. Viðskipta og hagfræðideild. Reykjavík: Háskólaútgáfan., 341-

349. 



 

 

 
 

88 
 

Ólafsson, S. (2005). Stefnumiðað árangursmat sem liður í að framkvæma stefnu. Tímarit 

um viðskipti og efnahagsmál 1, 47-71. 

Pálsdóttir, H. P. (2001). Starfsþróun. Vísbending, p. 2. 

Piotrowski, K. A. (2004). Labor and Birth Complications. In D. L. Lowdermilk, S. E. 

Perry, M. C. Cashion, & K. R. Alden, Maternity and Women's Health Care (pp. 

1014-1017). St. Louis, Missouri: Mosby. 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, G. G. (2014). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir árið 

2013. Reykjavík: Kvenna- og barnasvið Landspítala við Hringbraut . 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, G. G. (2017). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir árið 

2015. Reykjavík: Kvennadeild og Barnaspítali Hringsins Landspítali 

Háskólasjúkrahús. 

Ríkisendurskoðun. (2002). „Fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu“ . Reykjavík: 

Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun. (2003). 

Kennitölur um umsvif og árangur – Stefnumiðað árangursmat í  ríkisrekstri. 

Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun. (2013). Sjúkraflug á Íslandi. Reykjavík: Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun. (2013, september). Reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. 

Reykjavík: Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun. (2016). Eftirfylgni: Sjúkraflug á Íslandi. Reykjavík: Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun. (2018). Heilsugæsla á landsbyggðinni. Reykjavík: Ríkisendurskoðun. 

RÚV. (2018, Júlí 25). www.ruv.is. Sótt frá: Ráðuneyti vill áfram skurðstofu í Eyjum: 

http://www.ruv.is/frett/raduneyti-vill-afram-skurdstofu-i-eyjum 

Senge, P. M. (1990). The fifth Discipline; The art and practice of the learning 

organization. New York: Doubleday. 

Sigurgeirsdóttir, S. (2006). Straumar, stjórnleysi og stefnurek - Hvað er til ráða? Stjórnmál 

og stjórnsýsla, 1-18. 



 

 

 
 

89 
 

Sippel, S., Muruganandan, K., Levine, A., & Shah, S. (2011). Review article: Use of 

ultrasound in the developing world. International Journal of Emergency Medicine, 

72. 

Smith, M., & Askew, D. (2006). Choosing childbirth provider location--rural women's 

perspective. Rural and Remote Health, 510. 

Steinþórsson, R. S. (2003b). Lýsing á stefnu og stefnumótunarvinnu. Í Ingjaldur 

Hannibalsson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum IV: Viðskipta og 

hagfræðideild. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. , 317-329. 

Steinþórsson, R. S. (2007). Hvernig má átta sig á stefnu fyrirtækis? Í Ingjaldur 

Hannibalsson (Ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum VIII- Viðskipta- og 

hagfræðideild. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 405-416. 

Stjórnarráðið. (2018, Júní 26). www.stjornarradid.is. Sótt frá: Heilbrigðisráðherra: 

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/velferdarraduneytid/heilbrigdisradherra/ 

Suðurlands, H. (2013). Stefnumótun Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 2013-2018. Selfoss: 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 

Suðurlands, H. (2015). www.hsu.is. Sótt frá: https://www.hsu.is/um-hsu/: 

https://www.hsu.is/um-hsu/ 

Suðurlands, H. (2018, Júlí 25). www.hsu.is. Sótt frá: Fæðingarþjónusta á HSU – 

Vestmannaeyjum: https://www.hsu.is/faedingadeild/faedingarthjonusta-a-hsu-

vestmannaeyjum/ 

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2008). Human Resource 

Management. Pearson. 

Tuffnell, D. J., Wilkinson, K., & Beresford, N. (2001). Interval between decision and 

delivery by caesarean section—are current standards achievable? Observational 

case series. BMJ, 1330-1333. 

Tuohy, D., Cooney, A., Dowling, M., Murphy, K., & Sixsmith, J. (2013). An overview of 

interpretive phenomenology as a research methodology. Nurse Researcher, 17-20. 



 

 

 
 

90 
 

Unnsteinsson , H., & Matthíasson, P. B. (2012). Stefnumótun og áætlanagerð ráðuneyta 

Leiðir að einföldun og samhæfing. Stjórnmál og stjórnsýsla, 153-172. 

Úlfsdóttir, H., Saltvedt, S., & Georgsson, S. (2018). Waterbirth in Sweden - a comparative 

study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 341-348 . 

Valgeirsdóttir, H., Harðardóttir, H., & Bjarnadóttir, R. I. (2010). Fylgikvillar við 

keisaraskurði. Læknablaðið, 37-42. 

Velferðarráðuneytið. (2012). Velferðarstefna Heilbrigðisáætlun til ársins 2020 - Drög. 

Reykjavík: Velferðarráðuneytið. 

Vestmannaeyjar, H. (2013, September 27). www.eyjafrettir.is. Sótt af: Lítið að frétta en 

allt á fullu: http://www.eyjafrettir.is/frettir/litid_ad__fretta_en_allt_a_fullu/2013-

09-27 

Vinayak, S., Sande, J., Nisenbaum, H., & Nolsøe, C. P. (2017). Training Midwives to 

Perform Basic Obstetric Point-of-Care Ultrasound in Rural Areas Using a Tablet 

Platform and Mobile Phone Transmission Technology—A WFUMB COE Project. 

Ultrasound in Medicine & Biology, 2125-2132. 

Webb, R. J., & Kantor, G. S. (1991). Obstetrical epidural anaesthesia in a rural Canadian 

hospital. Canadian Journal of Anaesthesia , 390-393. 

Weinstock, D. (2008). Lean Healthcare. The Journal of Medical Practice Management , 

339-341. 

Womack, J., Jones, D., & Roos, D. (2007). The Machine that changed the world. London: 

Simson and Schuster. 

Wordsworth , S., & Scott, A. (2002). Ultrasound scanning by general practitioners: Is it 

worthwhile? Journal of Public Health Medicine, 88-94. 

Zakariassen, E., Uleberg, O., & Røislien, J. (2015). Helicopter Emergency Medical 

Services Response Times in Norway: Do They Matter? Air Medical Journal, 98-

103. 



 

 

 
 

91 
 

Þórlindsson, Þ., & Karlsson, Þ. (2013). Úrtök og útaksaðferðir í megindlegum 

rannsóknum. In Í. S. (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (pp. 113-128). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

92 
 

Fylgiskjöl 

1. Samþykki framkvæmdastjóra aðgerðasviðs Landspítalans. 

 

 



 

 

 
 

93 
 

2. Samþykki frá framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviði Landspítalans. 

 

 



 

 

 
 

94 
 

3. Samþykki frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítalans. 

 

 

 



 

 

 
 

95 
 

4. Tilkynning til Persónuverndar. 

 


