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Ágrip 

Bakgrunnur: Þrátt fyrir að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé forgangsmál á sjúkrahúsum verður 

nokkur fjöldi þeirra fyrir óvæntum atvikum á ári hverju. Meðal þátta sem taldir eru hafa áhrif á óvænt 

atvik sjúklinga og starfsmanna er vinnuálag og mönnun. Erlendar rannsóknir sýna fram á tengsl 

mönnunar, vinnuálags hjúkrunarfræðinga eða hjúkrunarþyngdar annars vegar og óvæntra atvika 

sjúklinga hins vegar.  

Tilgangur: Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga 

og starfsmanna á legudeildum, lýsa breytileika í vinnuálagi og hjúkrunarþyngd og leitast við að greina 

vísbendingar um tengsl óvæntra atvika við hjúkrunarþyngd.  

Aðferð: Rannsóknin er lýsandi og var gerð á 16 legudeildum á Landspítala með gögnum frá 2015 – 

2017. 

Niðurstöður: Á þessum deildum voru samtals 3620 óvænt atvik sjúklinga árin 2015 – 2017. Talsverður 

breytileiki var í fjölda atvika og flokkun þeirra milli deilda, mánaða og ára. Flest voru atvikin í flokknum 

atvik tengd umhverfi / aðstæðum en þar eru byltur stærsti hlutinn. Fjöldi óvæntra atvika starfsmanna 

voru samtals 499 árin 2015 – 2017. Flest atvik starfsmanna tengdust átökum eða ofbeldi og óhöppum 

eða slysum. Hvað varðar hjúkrunarþyngd sást talsverður breytileiki í hjúkrunarstigum á hvern 

starfsmann hjúkrunar milli daga, mánaða, ára og deilda. Fram kom marktæk jákvæð sterk fylgni milli 

hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar og óvæntra atvika sjúklinga á tveimur deildum og jákvæð 

miðlungs tengsl á átta deildum á þessum árum. Ekki kom fram marktæk sterk fylgni milli fjölda daga í 

mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi og óvæntra atvika sjúklinga en jákvæð miðlungs tengsl komu fram 

á níu deildum 2015 – 2017. Ekki var hægt að reikna fylgni með því að nota óvænt atvik starfsmanna þar 

sem þau voru svo fá.  

Ályktanir: Niðurstöður varpa ljósi á eðli og umfang óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna á Land-

spítala, vinnuálag og möguleg tengsl milli þessara breyta. Þær gefa vísbendingar um að einhverskonar 

tengsl geti verið milli vinnuálags í hjúkrun og óvæntra atvika á sjúkrahúsum en þau tengsl gætu verið 

undir áhrifum fleiri þátta sem ekki voru skoðaðir hér. 

Lykilorð: hjúkrunarþyngd, mönnun, óvænt atvik, öryggi sjúklinga, öryggi starfsmanna.  
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Abstract 

Background: Many patients and nursing staff experience adverse events every year despite the effort 

and the priority of patient safety and nursing staff safety in the hospital setting. The workload of nursing 

staff and staffing in nursing are believed to be important influencing factors in the prevalence of adverse 

events in hospitals. Research results have shown the relationship between staffing in nursing, nursing 

workload or nursing intensity and the prevalence of adverse events.  

Objective: The purpose of this study was to shed a light on the frequency and nature of patient and 

nursing staff adverse events in hospital units, demonstrate the variability of the workload of nursing staff 

and nursing intensity and attempt to identify the relationship between adverse events and nursing 

intensity. 

Method: This was a descriptive study using data from sixteen units at Landspítali University Hospital 

from the years 2015 – 2017. 

Results: On these units there were a total of 3620 adverse patient events in 2015 – 2017. There was a 

considerable variability in the frequency and nature of adverse events between units, and between 

months and years. The largest proportion of adverse events was in the category adverse events 

associated with the environment or situations, most of them were patient falls. The total number of staff 

adverse events was 499 during 2015 – 2017. The largest proportion of staff adverse events was equal 

in two categories, associated with conflict and violence and associated with accidents. The exploration 

of nursing intensity revealed a substantial variability in nursing intensity points per nurse staff over days, 

months, years and between hospital units. A statistically significant strong positive relationship was 

identified between patient adverse events and nursing intensity points per nurse staff on two units and 

a medium positive relationship on eight units in these three years. No significant strong positive 

relationship was revealed between patient adverse events and the number of days above optimal level 

of nursing intensity, but calculations showed a positive medium relationship on nine units in 2015 – 

2017. It was not possible to determine any relationship between staff adverse events because they were 

so few.  

Conclusion: These findings shed a light on the frequency and nature of patient and staff adverse events 

and nursing workload in units at Landspítali University Hospital and the potential link between these 

variables. These results indicate some kind of relationship between workload in nursing and adverse 

events in hospitals, but this relationship could possibly be influenced by confounding factors not explored 

in this study. 

Keywords: adverse events, nursing intensity, nursing staff safety, patient safety, staffing.  
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1 Inngangur 

Öryggi sjúklinga hefur í auknum mæli verið í brennidepli meðal stjórnenda, starfsmanna og notenda 

heilbrigðisþjónustunnar, sér í lagi á síðustu árum. Ein af höfuðskyldum heilbrigðisstarfsmanna er að 

tryggja öryggi sjúklinga sem á erfiðum stundum í lífi sínu þurfa að treysta alfarið á aðstoð og umönnun 

annarra. Þess vegna er nauðsynlegt að leita sífellt leiða til að koma í veg fyrir að sjúklingar verði fyrir 

óvæntum atvikum sem geta haft ýmsar afleiðingar, óþægindi, vanlíðan, skaða eða jafnvel dauða í för 

með sér fyrir þá. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru lykilaðilar í að tryggja öryggi sjúklinga á sjúkra-

húsum vegna starfa sinna og nándar við sjúklingana. Þeir verja mestum tíma vinnu sinnar í návist 

sjúklinganna og eru málsvarar þeirra. Þeir hafa hagsmuni sjúklinga sinna ávallt að leiðarljósi og standa 

vörð um öryggi þeirra og virðingu (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; Sjúkraliðafélag Íslands, e.d.). 

„Kjarni hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans, velferð og mannhelgi“ segir 

í siðareglum hjúkrunarfræðinga (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Því er það á ábyrgð 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stuðla að því að sjúklingar 

þeirra hljóti ekki skaða eða verði fyrir óþægindum á meðan á dvöl þeirra á sjúkrahúsi stendur. 

Víða hefur komið fram að sjúklingar geta orðið fyrir skaða og óþægindum á heilbrigðisstofnunum og 

sjúkrahúsum. Margar erlendar rannsóknir hafa vakið athygli á því að umhverfi á sjúkrahúsum er ekki 

alltaf öruggt (Kohn, Corrigan og Donaldson, 2000). Gögn úr íslenskum rannsóknum og skýrslum sýna 

að á íslenskum sjúkrahúsum verða sjúklingar einnig fyrir óhöppum, mistökum, vanrækslu eða misbresti 

í greiningu eða meðferð en þetta telst sem óvænt atvik (Embætti Landlæknis, 2014, 2015, 2016a). Í 

flestum tilfellum má rekja orsakir óvæntra atvika til margra samverkandi þátta í stað þess að þær séu 

sök eins starfsmanns. Á Landspítala hefur verið unnin rótargreining á nokkrum alvarlegum atvikum þar 

sem farið er ofan í aðstæður og hugsanlega orsakaþætti en sú greining hefur aldrei sýnt að einungis 

einn þáttur sé orsök atviks. Eins hefur komið í ljós að margt má læra af hverju og einu atviki til að 

fyrirbyggja að þetta komi fyrir aftur (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Yfirvöld, stjórnendur heilbrigðisstofnana og fagfélög hafa leitað að leiðum til að auka öryggi sjúklinga. 

Margar erlendar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því umhverfi þar sem þjónustan verður til í. Árið 

2004 gaf Institute of Medicine út skýrsluna Keeping patients safe: Transforming the work environment 

of nurses sem vakti athygli á tengslum heilbrigðs starfsumhverfis og útkomu fyrir sjúklinga. Hjúkrunar-

fræðingar sem fjölmennasta stétt heilbrigðisþjónustunnar starfa í hvað mestri nálægð við sjúklingana 

sjálfa og umhverfið þar sem hjúkrunarfræðingar starfa virðist skipta máli fyrir öryggi sjúklinga og gæði 

þjónustunnar. Því er lögð áhersla á það í skýrslunni að bæta starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga til að 

auka öryggi sjúklinga (Child, 2004).  

Einn þáttur í heilbrigðu starfsumhverfi á sjúkrahúsum er nægileg mönnun starfsfólks við hjúkrun til 

að geta veitt sjúklingum viðeigandi hjúkrunarþjónustu. Skortur á hjúkrunarfræðingum á Íslandi og 

mönnun á heilbrigðisstofnunum hefur verið mikið áhyggjuefni í mörg ár og talsvert rætt í fjölmiðlum. 

Samkvæmt skýrslu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga frá árinu 2017 vantar um 290 hjúkrunarfræðinga 

nú þegar til starfa til að manna stöður hjúkrunarfræðinga á heilbrigðisstofnunum en ef tekið er mið af 

áætlaðri þörf vantar 523. Þrátt fyrir að um 102 nýir hjúkrunarfræðingar útskrifist ár hvert mun samkvæmt 

spá um mönnun í hjúkrun vanta 420 hjúkrunarfræðinga til starfa á næstu árum. Af einhverjum ástæðum 
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hafa um þúsund íslenskir hjúkrunarfræðingar valið að starfa við annað en hjúkrun. Einnig vekur athygli 

að meðalstarfshlutfall hjúkrunarfræðinga er ekki nema 71% sem gæti skýrst af starfsumhverfinu, 

mönnun, álagi vegna vaktavinnu og vinnuálagi í starfi (Guðbjörg Pálsdóttir, Gunnar Helgason og Helga 

Ólafs, 2017).  

Ríkisendurskoðun gerði úttekt á þessum málum árið 2017 og gaf út skýrsluna „Hjúkrunarfræðingar 

– Mönnun, menntun og starfsumhverfi“ í október sama ár. Þar er lögð áhersla á að huga að mönnun 

hjúkrunarfræðinga þar sem skortur og ónóg mönnun hefur áhrif á gæði þjónustunnar, öryggi sjúklinga 

og eykur álag á þá sem eru í vinnu. Ríkisendurskoðun beinir tilmælum sínum til Velferðarráðuneytisins 

að tryggja virka stefnumótun og gera áætlanir um hvernig hægt sé að bæta mönnun í heilbrigðis-

þjónustunni. Eins er vísað til hlutverks Embættis landlæknis í þessu sambandi sem eftirlitsaðila. Ríkis-

endurskoðun bendir líka á að skoðaðir verði möguleikar á að setja viðmið um lágmarksmönnun eða 

æskilega mönnun á heilbrigðisstofnunum. Í svari Embættis landlæknis er þeirri leið hafnað og talið 

óraunhæft að setja viðmið um lágmarksmönnun vegna mismunandi hjúkrunarþarfa og óheppilegt að 

miða fjölda hjúkrunarfræðinga við fjölda sjúklinga. Þar er bent á notkun sjúklingaflokkunar sem heppilegri 

leið þar sem hjúkrunarþyngd hvers sjúklings er metin. Ríkisendurskoðun bendir þó á að mikilvægt sé að 

hafa einhver viðmið hvort sem það sé lágmarksfjöldi hjúkrunarfræðinga eða viðmið úr sjúklinga-

flokkunarkerfi. Þetta sé mikilvægt til að vita hver raunverulegur skortur er og þá verði hægt að styðjast 

við fagleg viðmið við fjármögnun. Eins er mikilvægt að hafa fagleg viðmið til að skipuleggja hvaða 

mönnun þarf að hafa á hverjum stað til að tryggja öryggi sjúklinga og starfsmanna (Ríkisendurskoðun, 

2017). 

Heilbrigðisstarfsmenn eru kjarni heilbrigðisþjónustunnar og helsta auðlindin. Því mætti segja að þeir 

starfsmenn sem veita sjúklingum þjónustu séu lykillinn að gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og 

því þarf að tryggja þeim heilbrigt starfsumhverfi. Heilbrigt starfsumhverfi hefur ekki aðeins jákvæð áhrif 

á líðan og frammistöðu starfsmanna heldur líka á sjúklingana og þá þjónustu sem þeir fá. Samkvæmt 

lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) er atvinnurekendum og þar 

með stjórnendum heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa skylt að skapa starfsmönnum sínum öruggt og 

heilbrigt starfsumhverfi. Þeir eiga jafnframt að tryggja að fyllsta öryggis sé gætt og til staðar sé góður 

aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustað (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 

46/1980). Þetta er mikil áskorun fyrir stjórnendur í því umhverfi sem heilbrigðisþjónustan býr við en það 

einkennist af stöðugum fjárskorti og mönnunarvanda. Stór þáttur í heilbrigðu starfsumhverfi er viðunandi 

vinnuálag og er hægt að meta það með mælingum á hjúkrunarþyngd sem byggir á mönnun og hversu 

mikla hjúkrun sjúklingar þurfa. Þetta tæki geta stjórnendur nýtt sér til að skipuleggja mannafla og stuðla 

að því að vinnuálag verði í samræmi við það sem starfsmenn upplifa að þeir ráði við. Annar stór þáttur 

í heilbrigðu starfsumhverfi er öryggi á vinnustað sem tengist því að verða ekki fyrir skaða eða óvæntum 

atvikum tengdum starfi sínu, en búast má við því að of mikið vinnuálag, hraði og þreyta geti haft áhrif á 

hættuna á því að starfsmenn verði fyrir óhöppum. Öryggisnefndir stofnana og Vinnueftirlitið geta stutt 

stjórnendur til að hanna starfsumhverfið þannig að þeir hljóti ekki skaða af en það er hlutverk 

Vinnueftirlitsins að fylgja eftir vinnuverndarlögum, stuðla að forvörnum og veita stofnunum ráðgjöf (Lög 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980).   
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Með rannsókn þessari er ljósi varpað á öryggi sjúklinga á legudeildum með því að skoða óvænt atvik 

sjúklinga og hvort einhver tengsl eru til staðar á Íslandi milli óvæntra atvika sjúklinga og vinnuálags 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Einnig er rannsókninni ætlað að varpa ljósi á starfsumhverfi hjúkrunar-

fræðinga og sjúkraliða á Íslandi með því að skoða óvænt atvik starfsmanna ásamt því að meta 

hjúkrunarþyngd og það vinnuálag sem þessir starfsmenn búa við. 

 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Hægt er að fá vísbendingu um öryggi sjúklinga og starfsmanna með því að rýna í gögn um óvænt atvik 

á sjúkrahúsum en öllum heilbrigðisstofnunum og sjúkrahúsum á landinu er skylt að skrá óvænt atvik 

sjúklinga og starfsmanna. Einnig er hægt að skoða vinnuálag hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eða 

hjúkrunarþyngd sem hugsanlegan áhrifaþátt öryggis sjúklinga og starfsmanna. Mönnunartölur geta gefið 

vísbendingu um vinnuálag en önnur nálgun á mælingu á vinnuálagi er að mæla hjúkrunarþyngd því 

umönnun sjúklinga getur verið misumfangsmikil.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga og starfs-

manna á legudeildum, lýsa breytileika í vinnuálagi og hjúkrunarþyngd og leitast við að greina vísbend-

ingar um tengsl óvæntra atvika við hjúkrunarþyngd. Rannsóknin nær til allra legudeilda Landspítala sem 

hafa notað RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfið frá að minnsta kosti 2014 svo hægt sé að fá samanburð 

milli deilda en ólík menning getur verið á milli deilda Landspítalans. Rannsóknin tekur þá til allra 

legudeilda Lyflækningasviðs, níu talsins, samtals 188 rúm, allra legudeilda skurðlækningasviðs, fimm 

talsins, samtals 90 rúm, og til tveggja deilda flæðissviðs með samtals 46 rúm. Miðað er við þrjú ár, 2015 

– 2017. Í starfsemisupplýsingum Landspítala frá desember 2016 sést að hjúkrunarþyngd 2015 og 2016 

er hærri en meðaltalsviðmiðið og í starfsemisupplýsingum frá desember 2017 má sjá nokkur dæmi þar 

sem hjúkrunarstig deildar er yfir efri mörkum ákjósanlegrar hjúkrunarþyngdar um og yfir 50% daga 

ársins, allt upp í 63%. Eins má sjá að skráningum á óvæntum atvikum hefur fjölgað á þessum árum þótt 

erfitt sé að áætla hvort sú aukning sé vegna aukinnar áherslu í skráningu atvika eða vegna annarra 

ástæðna (Landspítali, 2015, 2016b, 2017). Í rannsókn þessari er markmiðið að lýsa tíðni og dreifingu 

óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna til að varpa ljósi á öryggi á legudeildum Landspítala og 

hjúkrunarþyngd á sömu deildum til að fá yfirsýn yfir vinnuálag á legudeildum. Markmiðið er einnig að 

leitast við að greina vísbendingar um tengsl óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna og hjúkrunar-

þyngdar á legudeildum. Ætla mætti að rannsókn á 16 legudeildum Landspítala gæti gefið einhverjar 

vísbendingar um öryggi sjúklinga og starfsmanna í íslensku samhengi og hugsanleg tengsl við vinnuálag 

eða hjúkrunarþyngd. 

 

1.2 Gildi og mikilvægi rannsóknar  
Ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn á Íslandi þar sem öll óvænt atvik eru skoðuð og greind á 

legudeild og tengd við hjúkrunarþyngd sem mæld er með mælitækinu RAFAELA. Rannsóknin getur 

aukið þekkingu á eðli og umfangi skráðra atvika á legudeildum sjúkrahúsa, auk þess að sýna stöðu og 

breytileika í hjúkrunarþyngd á þessum sömu deildum. Samkvæmt reynslu rannsakanda getur vinnuálag 
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á deildum verið mjög sveiflukennt milli daga og mismikið milli deilda. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 

hafa oft bent á hið mikla álag sem þeir telja sig vinna við og hvernig það geti ógnað öryggi sjúklinga og 

starfsmanna. Þeir hafa líka bent á að þörf sé á aukinni mönnun eða endurskipulagningu mannaflans. 

Erlendar rannsóknir benda til þess að tengsl séu á milli vinnuálags eða mönnunar og öryggis sjúklinga 

(Aiken, 2014; Cho, Chin, Kim og Hong, 2016; Duffield o.fl., 2011; Junttila, Koivu, Fagerström, Haatainen 

og Nykanen, 2016; Unruh og Zhang, 2012). Með því að skoða hvort tengsl séu milli skráðra óvæntra 

atvika á legudeildum og hjúkrunarþyngdar er mögulegt að fá fram vísbendingar um hvort þessi áhætta 

sé til staðar á Íslandi. Niðurstöður geta gagnast bæði stjórnendum og yfirvöldum og ef til vill gefið tilefni 

til endurskoðunar fjármögnunar og mönnunarlíkana. Að auki gæti rannsókn sem þessi verið grundvöllur 

frekari rannsókna á þessu sviði á Íslandi.  

 

1.3 Hugmyndafræði rannsóknar 

Hugmyndafræði þessarar rannsóknar er byggð á þríþættri nálgun Avedis Donabedian um gæði 

heilbrigðisþjónustu. Þessir þrír þættir eru skipulag, framkvæmd og útkoma (e. structure-process-

outcome framework). Gert er ráð fyrir línulegu orsakasambandi þar sem gæði og árangur náist með því 

að skipulag sé til staðar sem auðveldi framkvæmd og vinnu og þetta framkalli gæðaútkomu. Samkvæmt 

Donabedian verður að hafa alla þessa þrjá þætti í huga þegar verið er að meta gæði og öryggi 

heilbrigðisþjónustu. Ekki sé nóg að skoða eingöngu skipulag og útkomu eða framkvæmd og útkomu. 

Nauðsynlegt sé að átta sig á því að til að skapa gæði þjónustu og öruggt umhverfi sjúklinga verði ákveðið 

skipulag að vera til staðar sem stuðli að ákveðinni framkvæmd sem leiði til þess jákvæða árangurs sem 

óskað er. Skipulag felur í sér að hafa réttu hlutina á réttum stöðum, framkvæmd að gera það rétta, þetta 

leiðir svo til þess að það rétta gerist, það er að rétta útkoman náist (Kramer og Schmalenberg, 2008).  

Með skipulagi (e. structure) er átt við aðstæður í umhverfinu sem eru nokkuð stöðugar. Þarna er átt 

við efnislegt umhverfi, aðstæður, tæknibúnað, kerfi og skipulag sem stjórnendur skapa. Þetta getur líka 

átt við skipulag deildar, menntunarstig, stjórnunaraðferðir og áherslur stjórnenda og mönnunarlíkan. 

Þetta eru allt þættir sem hafa áhrif á möguleika starfsmanna til að gera það sem þarf til að geta veitt 

sjúklingum góða þjónustu sem leiðir af sér jákvæðan árangur fyrir sjúklinga og starfsmenn. Framkvæmd 

(e. process) vísar til raðar aðgerða eða framkvæmdaþátta sem miða að ákveðinni útkomu eins og 

gæðum og öryggi. Þetta eru atriði sem eru á ábyrgð almennra starfsmanna eins og hjúkrunarfræðinga 

og sjúkraliða. Þarna er átt við vinnuaðferðir, aðgerðir, íhlutanir, samskipti, samvinnu eða annað sem 

hefur bein áhrif á frammistöðu starfsmanna við umönnun sjúklinga. Þetta getur einnig átt við upplifun 

starfsmanna um að vinnuálag sé viðunandi, að aðstæður séu til að sinna sjúklingum af natni, starfsmenn 

hafi betra eftirlit með sjúklingum, geti greint versnun og veitt sjúklingum mikilvæga nærveru. Útkoman 

(e. outcome) er svo árangur af framkvæmdinni, hinni raunverulegu þjónustu. Þessi þáttur er á ábyrgð 

allra, bæði stjórnenda og almennra starfsmanna. Þar er átt við árangur fyrir sjúklinga, gæði þjónustu og 

öryggi sjúklinga, eins og dánartíðni, tíðni óvæntra atvika og mat á gæðum þjónustu. Einnig á þetta við 

árangur fyrir starfsfólk eins og heilbrigt starfsumhverfi, viðeigandi vinnuálag, tíðni óvæntra atvika, starfs-

ánægju og veikindi. Fyrir stofnunina í heild er þetta fjárhagslegur ávinningur og bætir orðspor hennar. 

Þetta líkan Donabedians hefur í áratugi verið notað sem grundvöllur og hugmyndafræði margra 
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rannsókna sem tengjast gæðum heilbrigðisþjónustu (Donabedian, 1988; Kramer og Schmalenberg, 

2008; Kramer, Schmalenberg og Maguire, 2010; Kramer og Schmalenberg, 2005; Stalpers, de Brouwer, 

Kaljouw ogSchuurmans, 2015). Mynd 1 sýnir hugtakaramma þessarar rannsóknar sem byggir á líkani 

Donabedian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í þessari rannsókn er líkan Donabedian notað til að lýsa því sem þarf til að ná þeirri æskilegu útkomu 

(outcome) sem sóst er eftir, það er öryggi sjúklinga þar sem sjúklingar verða ekki fyrir óvæntum atvikum, 

öryggi starfsmanna þar sem þeir verða ekki fyrir óvæntum atvikum í vinnu sinni og heilbrigt 

starfsumhverfi með viðunandi vinnuálagi og hjúkrunarþyngd. Til þess að ná þessari útkomu þarf skipulag 

(structure) á viðkomandi starfseiningu að byggjast á mönnun sem byggð er á sjúklingaflokkun og 

mælingum á hjúkrunarþyngd, ásamt menningu og stjórnun sem byggist á áherslu á að tryggja öryggi 

sjúklinga og starfsmanna. Skipulagið leiðir til þess að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar upplifa að 

vinnuálagið sé viðunandi en PAONCIL (Professional Assessment of Optimal Nursing Intensity Level)-

vinnuálagsmæling mælir þetta.  

 

1.4 Skilgreiningar 

1.4.1 Òvænt atvik sjúklinga  

Samkvæmt íslenskum lögum eru óvænt atvik skilgreind sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða önnur 

atvik sem valdið hafa sjúklingi tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni (Embætti landlæknis, 2016b; 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Skilgreining Institute of Healthcare Improvement á óvæntu 

Mynd 1. Hugtakarammi rannsóknar sem byggir á líkani Donabedian 

PAONCIL (Professional Assessment of Optimal 
Nursing Intensity Level) 
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atviki vísar til skaða sem sjúklingur verður fyrir sem tengist læknisfræðilegri meðferð og er ekki fylgikvilli 

meðferðar eða afleiðing undirliggjandi sjúkdóms. Með læknisfræðilegri meðferð er átt við alla umönnun 

sjúklings, greiningu og meðferð. Getur þar verið um að ræða mistök eða misbrest í greiningu eða 

meðferð (einnig skortur á viðeigandi meðferð) eða þeim kerfum eða tækjum sem þarf til að veita 

þjónustu. Hægt er að skipta óvæntum atvikum í a) þau sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir og b) 

þau sem ekki hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Afleiðingar óvæntra atvika geta leitt til þess að þörf 

verður á frekari eftirliti með sjúklingi, geta leitt til sértækrar meðferðar, sjúkrahúsdvalar eða jafnvel til 

dauða einstaklings (Griffin og Resar, 2009). Flestar skilgreiningar sammælast um að óvænt atvik sé 

eitthvað sem gerist sem er neikvætt, óæskilegt og óvelkomið, það hafi neikvæð áhrif eða gæti haft 

neikvæð áhrif á sjúkling og að það sem gerist sé að öllum líkindum afleiðing af einhverju ferli innan 

heilbrigðisþjónustu, framkvæmd eða því sem ekki var framkvæmt en sé ekki náttúrulegur framgangur 

sjúkdóms eða eitthvað sem sjúklingur gerði (Walshe, 2000). 

Á Landspítala er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu: „Atvik telst það er greining, meðferð eða 

umönnun sjúklings á ábyrgð Landspítala fer úrskeiðis, það sem skaðar sjúkling eða hefði getað skaðað 

hann svo og tilvik þar sem framkvæmd greiningar, meðferðar eða umönnun sjúklings er í ósamræmi við 

faglega þekkingu, skráð fyrirmæli, verklagsreglur eða vinnuleiðbeiningar í viðkomandi tilviki” 

(Landspítali, 2018a).  

 

1.4.2 Òvænt atvik starfsmanna  

Með óvæntum atvikum starfsmanna er átt við ýmis atvik sem eiga sér stað á vinnustað eða á beinni leið 

til og frá vinnustað. „Með vinnuslysi er átt við skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við vinnu sem 

veldur áverkum, heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga“ (Vinnueftirlitið, 2018). Samkvæmt 

Gæðahandbók Landspítalans flokkast eftirfarandi sem atvik: átök/ofbeldi, stunguóhapp / líkamsvessa-

mengun, eignatjón, atvik / óhapp / slys (getur verið kynferðisleg eða kynbundin áreitni, bruni, slys vegna 

efna eða efnasambanda, fall eða hrösun, högg, klemmdist eða klemma, atvik við að lyfta eða bera, 

niðurlægjandi framkoma eða ókurteisi, skurður, smit eða smithætta annað en stunguóhöpp, atvik við að 

toga / ýta / flytja eða styðja við, umferðaróhapp í vinnu eða á beinni leið til eða frá vinnu og atvik án 

óhapps eða slyss eða næstum því slys) (Landspítali, 2018c).  

 

1.4.3 Hjúkrunarþyngd – hjúkrunarstig 

Til að greina vinnuálag hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða er hægt að nota mælingar á hjúkrunarþyngd (e. 

nursing care intensity / nursing intensity / nursing resource intensity). Mat á hjúkrunarþyngd hefur verið 

skilgreint sem aðferð til að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga þar sem tekið er tillit til ástands sjúklings, 

hjúkrunarþarfa hans, hjúkrunarmeðferða sem veittar eru, starfsumhverfis og eiginleika starfsmannsins 

sjálfs. Þetta eru þættir sem taka til beinnar hjúkrunar, óbeinnar hjúkrunar og þátta í starfsumhverfinu 

sem tengjast ekki sjúklingnum. Hjúkrunarþyngd er þar skilgreind sem magn hjúkrunar eða umönnunar 

sem sjúklingurinn fær (Morris, MacNeela, Scott, Treacy og Hyde, 2007). Í öðrum rannsóknum er 

hjúkrunarþyngd notað yfir vinnuálag sem tengist umönnun eða hjúkrun sjúklinga, beinni og óbeinni 
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hjúkrun (e. patient-related workload) (Fagerström, Lonning og Andersen, 2014; van Oostveen, Ubbink, 

Mens, Pompe og Vermeulen, 2016) en segir ekki til um vinnuálag tengt öðrum störfum hjúkrunar-

fræðinga á deild (e. ward-related workload) (Fagerström o.fl., 2014). Ýmsir þættir í starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem ekki tengjast beint sjúklingum geta haft áhrif á upplifun þeirra á 

vinnuálagi. Þetta geta verið þættir eins og skipulag vinnunnar, starfsaðstæður, sjálfsstjórn og samvinna 

(Fagerström og Vainikainen, 2014).  

 

RAFAELA sjúklingaflokkunarkerfið 

Á Landspítala er hjúkrunarþyngd mæld með RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu en RAFAELA saman-

stendur af hjúkrunarþyngdarmælitækinu OPCq (Oulu Patient Classification qualisan), upplýsingum um 

daglega mönnun hjúkrunarfræðinga (og sjúkraliða), vinnuálagsmælitækinu PAONCIL (Professional 

Assessment of the Optimal Nursing Care Intensity Level) og fjármálaupplýsingum til að reikna út kostnað 

og bera saman (Fagerström o.fl., 2014). Megintilgangur sjúklingaflokkunar í hjúkrun er að tryggja að 

mannafli og fjármunir séu nýttir sem best auk þess að tryggja gæði og öryggi þjónustu við sjúklinga. Eitt 

af markmiðunum með RAFAELA er að skilgreina viðmið um æskilegt hjúkrunarálag eða hjúkrunarþyngd 

á deildum og á mönnun deildar að miðast við það (Fagerström o.fl., 2014). 

 

Hjúkrunarstig 

Hjúkrunarþyngd í OPCq-kerfinu er mæld í svokölluðum hjúkrunarstigum (nursing intensity points). 

Hjúkrunarstig reiknast út frá daglegri flokkun hjúkrunarfræðinga á öllum sjúklingum. Hjúkrunarfræðingar 

á morgunvakt gera hjúkrunarþyngdarmælingu, öðru nafni sjúklingaflokkun, á hverjum degi milli kl. 13 og 

16 fyrir sólarhring aftur í tímann (þ.e. fyrir morgunvaktina sem þeir eru á og næturvaktina og kvöldvaktina 

á undan). Hjúkrunarþörf hvers sjúklings er metin út frá sex mismunandi þáttum hjúkrunar, byggt á allri 

hjúkrun sem sjúklingurinn fékk og er góð hjúkrunarskráning lykilatriði til að hægt sé að flokka rétt 

(Fagerström o.fl., 2014; Rauhala og Fagerström, 2004). Hjúkrunarstig hverrar deildar eru reiknuð út frá 

heildarstigafjölda daglegrar flokkunar deilt með fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem starfa við 

beina hjúkrun á deildinni þann sólarhringinn. Þetta gefur upp hjúkrunarstig á hvern starfsmann hjúkrunar 

sem líka er kallað hjúkrunarstig deildar (Fagerström o.fl., 2014; Rauhala o.fl., 2007). 

 

Æskilegt hjúkrunarstig deildar 

PAONCIL-mælitækið er notað til að gera vinnuálagsmælingu til að finna æskilegt hjúkrunarstig deildar, 

viðmiðunarmörk í fjölda hjúkrunarstiga á hvern hjúkrunarfræðing eða sjúkraliða sem talið er að hægt sé 

að veita ákjósanlega hjúkrun. Þetta er gert samhliða venjulegri sjúklingaflokkun og mælingu á mati 

hjúkrunarfræðings eða sjúkraliða á heildarhjúkrunarþyngd þeirra sjúklinga sem hann sinnti þá vaktina 

(Fagerström o.fl., 2014; Rauhala o.fl., 2007). Út frá þessu gildi eru skilgreind viðmið fyrir efri og neðri 

mörk æskilegrar hjúkrunarþyngdar. Efri mörkin eru 15% hærri en æskilegt hjúkrunarstig deildar og neðri 

mörkin eru 15% lægri. Hjúkrunarþyngd mæld í hjúkrunarstigum á hvern starfsmann við hjúkrun ætti að 

haldast innan þessara marka 70% daga í mánuði. Æskilegt hjúkrunarstig deildar er endurmetið annað 
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til þriðja hvert ár með PAONCIL-mælingu eða þegar verulegar breytingar verða á starfsemi deildar. 

Æskilegt hjúkrunarstig deildar er síðan ákvarðað fyrir hverja deild fyrir sig (Fagerström o.fl., 2014). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Öryggi sjúklinga 

Í lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) segir orðrétt: „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðis-

þjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita“. Gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga hefur verið 

umræðuefni heilbrigðisþjónustunnar allt frá tímum Florence Nightingale en haft er eftir henni: „The very 

first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm“ (þýðing: Fyrsta krafan til sjúkrahúsa 

er að hinn sjúki verði ekki fyrir skaða) (Nightingale, 1859).  

Mörg ár eru síðan í ljós kom að öryggi sjúklinga hefur verið ábótavant á sjúkrahúsum út um allan 

heim. Árið 2000 gaf Institute of Medicine út skýrslu sem vakti gífurlega mikla athygli. Skýrslan To Err Is 

Human: Building a Safer Health System beindi athygli manna að skertu öryggi og gæðum heilbrigðis-

þjónustu. Þar kom fram að áætlað var að um 98.000 Bandaríkjamenn hefðu látist á sjúkrahúsum á 

hverju ári vegna mistaka í heilbrigðisþjónustu og að hægt hefði verið að koma í veg fyrir meirihluta þeirra. 

Í skýrslunni er lögð áhersla á að mannlegt sé að gera mistök og þau verði oftar en ekki vegna kerfislægra 

ástæðna. Því sé brýnt að endurhanna heilbrigðiskerfið til þess að auka öryggi sjúklinga og leitast við að 

gera það þannig úr garði að erfitt sé að gera mistök (Kohn, Corrigan og Donaldson, 2000). Institute of 

Medicine gáfu út nokkrar skýrslur í kjölfarið til að fylgja málinu eftir, til dæmis Crossing the Quality 

Chasm: A New Health System for the 21st Century (2001) þar sem athyglinni er beint að því að finna 

leiðir til að auka gæði heilbrigðisþjónustu (Institute of Medicine, 2001) og Keeping Patients Safe: 

Transforming the Work Environment of Nurses (2004) þar sem sjónum er beint að starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga þar sem þjónusta við skjólstæðinga verður til og settar fram leiðir til úrbóta. Áherslan 

er þar á tenginguna á milli heilbrigðs starfsumhverfis og gæða og öryggis þjónustu (Aspden, Corrigan, 

Wolcott og Erickson, 2004). Skýrslan Patient Safety: Achieving new standards for care (2004) setur fram 

ráðleggingar meðal annars um mikilvæg upplýsingakerfi fyrir heilbrigðisþjónustu og söfnun og úrvinnslu 

gagna sem tengjast öryggi sjúklinga eins og atvikaskráningu (Child, 2004). 

Í Bretlandi hefur öryggi sjúklinga einnig verið til umfjöllunar en heilbrigðisyfirvöld (e. Department of 

Health) gáfu út skýrsluna An organisation with a memory (2000) sem vekur athygli á fjölda einstaklinga 

sem verða fyrir óvæntum atvikum og skaða á hverju ári. Skýrsluhöfundar benda á að svo virðist sem 

ekki hafi verið hægt að læra af þessum óvæntu atvikum þar sem þau endurtaki sig víðs vegar um kerfið 

og það hefði verði hægt að koma í veg fyrir þau. Áherslan í skýrslunni er á hvernig heilbrigðiskerfið geti 

breyst þannig að hægt sé að læra af fyrri mistökum og koma í veg fyrir að þau gerist aftur. Lausnir sem 

bent er á eru að bæta þurfi og samræma atvikaskráningarkerfi, skapa opna menningu þar sem starfsfólk 

eigi auðvelt með að tilkynna óvænt atvik án þess að verða dæmt fyrir það, bæta úrvinnslu atvika og 

koma úrbótum í framkvæmd og innleiða kerfislega hugsun í að fyrirbyggja og vinna úr atvikum í stað 

þess að einblína á mannlega þáttinn (Department of health, 2000).  

Þrátt fyrir góðar skýrslur, miklar umbætur, tækninýjungar og aukna þekkingu verða skjólstæðingar 

heilbrigðisþjónustunnar enn fyrir skaða og óþægindum. Árið 2009 komst upp um slæma þjónustu og 

aukna dánartíðni á Mid Staffordshire NHS Foundation Trust í Bretlandi sem rekja mátti til að menn höfðu 

misst sjónar á því mikilvæga markmiði heilbrigðisþjónustunnar að tryggja öryggi sjúklinga. Stjórnendur 

lögðu alla áherslu á sparnað og menning stofnunarinnar einkenndist af hræðslu, kæruleysi og skorti á 
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fagmennsku (Commission for Healthcare Audit and Inspection, 2009; Kaufman og McCaughan, 2013). 

Skýrslan sem unnin var eftir að upp komst um málið leiddi í ljós ámælisverða hegðun stjórnenda, allt of 

litla mönnun, ekki nógu vel þjálfað starfsfólk, slæman starfsanda, kuldalegt starfsfólk og að ekki var 

hlustað á kvartanir sjúklinga, aðstandenda eða starfsfólks. Eins kom fram að margar eftirlitstofnanir 

brugðust sjúklingunum á Mid Staffordshire NHS Trust og hefði vel verið hægt að bregðast mun fyrr við 

vandanum (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Christer Magnússon, 2014; Francis, 2013). Í framhaldinu kom 

út svokölluð Berwick-skýrsla sem nefnd um öryggi sjúklinga í Bretlandi gaf út þar sem settar voru fram 

ráðleggingar til stjórnvalda, stjórnenda heilbrigðisstofnana og starfsmanna um hvernig hægt væri að 

stuðla að auknu öryggi sjúklinga en áherslan er þar á lærdómsmenningu, að setja öryggi og gæði 

sjúklinga sem forgangsatriði, stuðla að þátttöku sjúklinga og aðstandenda, stjórnendur sjái fyrir nægilegri 

mönnun til að veita örugga þjónustu, öryggi og gæði verði innbyggð í menntun heilbrigðisstétta, gögn 

um öryggi sjúklinga verði aðgengileg og opin öllum, stjórnendur hlusti á raddir sjúklinga og starfsmanna 

og ábyrgð sé skilgreind (National Advisory Group on the Safety of Patients in England, 2013).  

Nýrri erlendar úttektir benda á að áður útgefnar tölur um umfang óvæntra atvika sem sjúklingar verði 

fyrir séu stórlega vanáætlaðar og frekar megi búast við tölum eins og 400 þúsund dauðsföllum í Banda-

ríkjunum á ári og fjórum til átta milljónum atvika sem hafi alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinga (James, 

2013; Ulrich og Kear, 2014). Sumir álíta að andlát vegna mistaka í heilbrigðisþjónustu sé þriðja algeng-

asta dánarorsökin í Bandaríkjunum og því þurfi að veita þessu málefni miklu meiri athygli og bæta 

skráningu og eftirlit (Makary og Daniel, 2016). 

Á Íslandi hefur athyglin einnig beinst að öryggi sjúklinga, sérstaklega í tengslum við að hjúkrunar-

fræðingur var í fyrsta sinn ákærður fyrir mistök í starfi þar sem sjúklingur á gjörgæsludeild lést árið 2012 

(Ingvar Haraldsson, 2014). Mikil fjölmiðlaumfjöllun varð í kjölfarið þar sem fólk velti meðal annars fyrir 

sér ábyrgð, mönnun, álagi og aðstæðum hjúkrunarfræðinga við umönnun sjúklinga (Hjörtur J. Guð-

mundsson, 2015). Starfshópur var myndaður til að koma fram með tillögur að viðbrögðum við óvæntum 

dauðsföllum í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Markmiðið var að finna leiðir til að auka öryggi sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsmanna og gera tillögur um viðeigandi verklag og löggjöf. Í tillögum nefndarinnar var 

meðal annars lagt til að unnið yrði að reglugerð um viðbrögð og rannsókn á óvæntum, alvarlegum 

atvikum og óvæntum dauðsföllum, fyrirmælum til lögreglu, verklagsreglum um samstarf lögreglu og 

Embætti landlæknis við rannsókn, gera lagabreytingar til að skilgreina betur hvaða óvæntu andlát eigi 

að tilkynna til lögreglu, skapa grundvöll innan heilbrigðisþjónustu til að vinna áfram að gæða- og 

umbótastarfi, tekið verði upp samræmt og samtengt atvikaskráningarkerfi og tryggt verði fjármagn til að 

ráðast í þessar umbætur á verklagi (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Embætti landlæknis hefur á Íslandi haft það hlutverk að stuðla að gæðum heilbrigðisþjónustu og 

öryggi sjúklinga með því að vinna að gæðaþróun, hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðis-

starfsmönnum, veita ráðgjöf og fræðslu og halda utan um óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu (Lög um 

landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007). Fagráð um sjúklingaöryggi hjá Embætti landlæknis hefur verið 

starfandi um nokkurt skeið og gaf árið 2012 út leiðbeiningar til heilbrigðisstofnana um leiðir til að auka 

öryggi sjúklinga og gæði þjónustu. Önnur útgáfa leiðbeininganna kom út 2014 þar sem bætt var við 

viðbrögðum við óvæntum atvikum í heilbrigðisþjónustu og þriðja útgáfan kom svo út 2016. Í leiðbein-
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ingunum er fjallað um mönnun, menntun og starfsreynslu starfsfólks í heilbrigðisþjónustu þar sem rann-

sóknir hafi sýnt að fjöldi starfsfólks, hæfni og reynsla hafi áhrif á öryggi og mikið álag geti aukið hættu á 

atvikum og minnkað öryggi. Einnig er fjallað um skipulag og starfsumhverfi þar sem það gegni mikilvægu 

hlutverki í að tryggja öryggi og gæði. Skilgreina þurfi ábyrgð og hlutverk, unnið skuli eftir skráðum 

verklagsreglum, starfsumhverfi þurfi að einkennast af styrkri forystu og samfella í þjónustu þurfi að vera 

til staðar. Öryggismenning er talin mikilvæg þar sem áherslan í starfseminni sé á öryggi sjúklinga og 

áhættustjórnun. Þar séu opin samskipti og gagnkvæmt traust mikilvægt. Í leiðbeiningunum er fjallað um 

mikilvægi þess að skrá óvænt atvik og leita leiða til að læra af þeim, einnig að reyna að sjá fyrir hugsan-

leg atvik og reyna að koma í veg fyrir þau. Mikilvægt sé að nýta atvikaskráningu til umbótastarfs. Farið 

er yfir hvernig skuli bregðast við óvæntum atvikum, bæði gagnvart sjúklingum og aðstandendum, gagn-

vart starfsfólki og hver viðbrögð stofnunar ættu að vera til að viðhalda trúverðugleika. Embætti land-

læknis leggur til að stofnanir setji fram mælikvarða um ákveðna gæðavísa eins og meðferð (fylgikvillar, 

sýkingar, óvænt atvik, endurinnlagnir o.fl.), biðtíma, þjónustukannanir, starfsemi, starfsfólk (starfs-

mannaveltu, veikindi, stunguóhöpp). Fjallað er um ábyrgð sjúklinga á eigin heilsu og lögð áhersla á 

mikilvægi þess að sjúklingar og aðstandendur þeirra séu vel upplýstir og fái að taka virkan þátt í eigin 

meðferð. Sjúklingamiðuð meðferð er forsenda gæða og öryggis. Gæðahandbækur eru taldar mikilvægar 

til að stuðla að gæðum og öryggi með samræmdu verklagi, skilvirkni og öguðum vinnubrögðum en 

fylgjast þurfi með því hvort farið sé eftir skráðum verklagsreglum og vinnulýsingum í gæðahandbók 

stofnunar. Embætti landlæknis telur líka að hægt sé að bæta gæði þjónustu og öryggi sjúklinga með 

klínískum leiðbeiningum sem byggi á vísindalegum rannsóknum en þessar leiðbeiningar geti stutt 

starfsfólk í heilbrigðisþjónustu við ákvarðanatöku í daglegu starfi (Embætti landlæknis, 2016b). 

Það er skylda allra heilbrigðisstarfsmanna að tryggja öryggi skjólstæðinga og veita gæðaþjónustu. 

Áhyggjuefni er að kostnaður hefur aukist gífurlega innan heilbrigðiskerfisins og sífellt er verið að leita 

leiða til að stemma stigu við þessari aukningu. Því hefur áherslan á sparnað og hagræðingu undanfarin 

ár stundum verið á kostnað gæða og öryggis. Framtíðarverkefnið er að finna jafnvægið á milli hag-

kvæmnissjónarmiða annars vegar og gæðaþjónustu og öryggis fyrir sjúklinga hins vegar (Aiken o.fl, 

2012). Fjárskortur og sparnaður innan heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi hefur verið til umræðu í mörg ár 

og hafa margir aðilar vakið athygli á áhættunni sem þetta veldur, sem sé minna öryggi skjólstæðinga og 

verri þjónustu. Starfsumhverfi heilbrigðisstarfsmanna er þarna mjög mikilvægur þáttur en til þess að geta 

tryggt öryggi sjúklinga og starfsfólks þarf meðal annars að vera til staðar viðeigandi mönnun, viðeigandi 

menntun og samsetning mannauðsins, vinnutími og lengd vakta við hæfi og ekki of mikið vinnuálag eða 

truflanir við vinnu (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Christer Magnússon, 2014). Ljóst er að breyta þarf mörgu 

innan heilbrigðisþjónustunnar til að auka öryggi sjúklinga, til dæmis bæta mönnun, samskipti, 

teymisvinnu, skráningu óvæntra atvika, auka þekkingu um öryggi og bæta öryggismenningu og kerfis-

bundna nálgun að auknu öryggi og gæðum þjónustu (Kirwan, Matthews og Scott, 2013).  

Að skapa öryggismenningu er mikilvægur þáttur í að stuðla að auknu öryggi sjúklinga. Nauðsynlegt 

er að skapa menningu sem einkennist af virðingu, gagnkvæmu trausti og opnum samskiptum þar sem 

markmiðið er ekki að finna sökudólga, heldur að læra af þeim óvæntu atvikum sem upp koma og reyna 

að koma í veg fyrir misfellur í þjónustunni (Auer, Schwendimann, Koch, De Geest og Ausserhofer, 2014). 

Með því að leggja höfuðáherslu á öryggi sjúklinga og miðla þeim markmiðum til starfsmanna geta stjórn-
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endur stuðlað að menningu þar sem allir starfsmenn vinna eftir ákveðnu skipulagi og hegðunarmynstur 

er í samræmi við sameiginleg gildi og viðhorf. Skuldbinding starfsmanna er til staðar til að tryggja öryggi 

sjúklinga, óvænt atvik eru skráð og unnið úr þeim á árangursríkan hátt (Embætti landlæknis, 2016b). 

Öryggismenningu hefur verið skipt í þrjá hluta sem allir eru samtvinnaðir: Sanngirnismenning sem 

byggist á trausti, réttlæti og ábyrgð; menning þar sem auðvelt er að tilkynna óvænt atvik eða ræða 

opinskátt öryggismál og áhersla er lögð á að laga það sem þarf; og lærdómsmenning þar sem leitast er 

við að læra af mistökum, nærmistökum eða öðru sem gæti ógnað öryggi sjúklinga (Ulrich og Kear, 2014). 

Atvikaskráning er talin einn af grunnþáttum öryggismenningar þar sem öryggi sjúklinga er sett í forgang, 

samskipti eru opin, gagnkvæmt traust og virðing er til staðar og starfsfólk þarf ekki að óttast að verða 

dæmt fyrir að gera mistök. Ákveðin gildi og viðhorf einkenna starfsmenn og vænst er ákveðinna starfs-

aðferða og hegðunar starfsmanna í tengslum við öryggismál (Velferðarráðuneytið, 2015).  

 

2.2 Óvænt atvik sjúklinga 
Skráning óvæntra atvika (e. adverse events) og úrvinnsla þeirra er mjög mikilvægur þáttur í að efla 

öryggi sjúklinga á heilbrigðisstofnunum. Samkvæmt lögum ber heilbrigðisstarfsmönnum skylda til að 

skrá öll óvænt atvik og heilbrigðisstofnunum ber að halda skrá yfir óvænt atvik, finna skýringar og leita 

að leiðum til fyrirbyggja að þau komi fyrir aftur. Ef um alvarleg atvik er að ræða sem valdið hafa sjúklingi 

alvarlegu tjóni eins og örkumli eða dauða eða hefði getað valdið sjúklingi tjóni á að tilkynna þau án tafar 

til Embættis landlæknis og í ákveðnum tilfellum á að tilkynna óvænt andlát til lögreglu (Lög um landlækni 

og lýðheilsu, nr. 41/2007). Heilbrigðisstofnanir eiga að senda Embætti landlæknis reglulega yfirlit yfir 

óvænt atvik á stofnun. Sumar heilbrigðisstofnanir nota samræmda rafræna atvikaskráningu í gegnum 

sjúkraskrárkerfið Sögu, aðrar nota eyðublöð og senda reglulegt yfirlit á pappír. Landspítali er með 

sérstakt kerfi sem heldur utan um atvik sjúklinga og starfsmanna. Óvænt atvik á Landspítala eru flokkuð 

samkvæmt umfjöllun í kafla 1.3.1 en síðan eru þau flokkuð eftir alvarleika: Græn atvik sem þarfnast ekki 

frekari skoðunar og fer úrvinnsla fram innan deildar: Gul atvik sem þarfnast frekari skoðunar og stýra 

yfirmenn deilda úrvinnslu þessara atvika; og rauð atvik sem teljast alvarleg og stýrir framkvæmdastjórn 

úrvinnslu þeirra. Áhersla hefur verið lögð á að úrvinnsla atvika fari hratt og vel fram. Gerð er rótargreining 

sem er nákvæm kerfisbundin rannsókn á hugsanlegum orsökum atviks ef um alvarlegt atvik er að ræða. 

Rótargreining 13 alvarlegra atvika leiddi í ljós að yfirleitt var um margar samverkandi orsakir atviks og 

ekki var einn einangraður þáttur eða einn starfsmaður orsökin (Velferðarráðuneytið, 2015). Talsverð 

vakning hefur orðið á mikilvægi þess að skrá óvænt atvik í heilbrigðisþjónustunni og að úrvinnsla þeirra 

sé markviss og til gagns. Æskilegt væri þó að skráning atvika væri samræmd milli heilbrigðisstofnana til 

að tryggja samræmi og styrkja öryggismenningu (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Í leiðbeiningum frá Embætti landlæknis, „Eflum gæði og öryggi í íslenskri heilbrigðisþjónustu“, kemur 

fram að skráning atvika og hvernig unnið er úr þeim hefur mikil áhrif á öryggi á heilbrigðisstofnunum. 

Þar er lagt til að heilbrigðisstofnanir efli atvikaskráningu til að fá upplýsingar um það sem fer úrskeiðis, 

auðveldi skráningu í rafrænan gagnagrunn, nýti atvik til umbótavinnu, bregðist við atvikum samkvæmt 

lögum og tilkynni án tafar alvarleg atvik til Embættis landlæknis. Í leiðbeiningunum eru einnig góðar 
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leiðbeiningar og gátlistar um viðbrögð við óvæntum atvikum sem ætlaðir eru sem hjálpartæki fyrir 

stjórnendur til að bregðast kerfisbundið við atvikum (Embætti landlæknis, 2016b).  

Víða hefur komið fram að talið er að um 10% sjúklinga á sjúkrahúsum verði fyrir einhvers konar 

óvæntu atviki (e. adverse event) (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, Gouma og Boermeester, 2008; 

Embætti landlæknis, 2016b; Rafter o.fl., 2015). Í niðurstöðum kerfisbundinnar samantektar de Vries og 

félaga (2008) kom fram að 9,2% sjúklinga að meðaltali urðu fyrir óvæntu atviki á sjúkrahúsum og 

algengast var að þau tengdust aðgerð (39,6%) eða lyfjagjöf (15,1%) (de Vries o.fl., 2008). Sumir telja 

að þetta sé vanáætlað, að þetta sé meira vandamál en áður var talið. Rannsóknir hafa sýnt að ef 

sjúkraskrár eru skoðaðar og bornar saman við atvikaskráningar, kemur í ljós að aðeins hluti þeirra 

óvæntu atvika sem sjúklingar verða fyrir eru skráð. Mörg óvænt atvik sem sjúklingar skaðast ekki af eða 

eru nærmistök eru ekki skráð. Í þessum rannsóknum þar sem sjúkraskrár eru skoðaðar kom fram að 4 

– 17% innlagðra sjúklinga urðu fyrir óvæntu atviki og hægt hefði verið að koma í veg fyrir stóran hluta 

þeirra. Einnig hefur komið fram að aldraðir og sjúklingar með fjölþætta sjúkdóma eru í meiri hættu á að 

verða fyrir óvæntu atviki (Makary og Daniel, 2016; Rafter o.fl., 2015). Árið 2010 var veittur styrkur til að 

gera viðamikla rannsókn á öryggi sjúklinga og tíðni óvæntra skaða á Landspítala og Sjúkrahúsinu á 

Akureyri (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Christer Magnússon, 2014). Landlæknisembættið hóf þessa vinnu 

2010 en þar var ætlunin að skoða sérstaklega 1000 sjúkraskrár sem fengnar yrðu með slembiúrtaki og 

leita að ákveðnum skilmerkjum og vísbendingum um óvæntan skaða (Laura Scheving Thorsteinsson, 

2010). Ekki er vitað um framgang rannsóknarinnar nema að fram hefur komið að ekki var hægt að ljúka 

henni vegna fjárskorts (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Engin fullkomin leið er til að greina og skrá óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu. Greining út frá því að 

skoða skýrslur eftir á hefur þann galla að úrvinnslan verður sein, hún er mjög tímafrekt og ekki er öruggt 

að skráning í sjúkraskrá sé rétt. Skráning heilbrigðisstarfsmanna sjálfra sem er algengasta leiðin sem 

notuð er hefur líka galla eins og að vitað er að mörg atvik eru ekki skráð vegna ýmissa aðstæðna og þar 

er einhliða sagt frá, þ.e. persónulegri upplifun eða túlkun þess sem skráir (Walshe, 2000). Síðan eru 

leiðir eins og sjálfvirkt eftirlit eða tölvukerfi sem láta vita ef villur koma upp og geta þannig komið í veg 

fyrir að sjúklingar lendi í óvæntum atvikum. Að auki er hægt að greina og koma í veg fyrir óvænt atvik 

með eftirliti með sjúklingum eða sjúklingahópum sem fara í gegnum ákveðið ferli. Oft er þá búið að 

greina hvar í ferlinu mesta hættan er á að sjúklingar verði fyrir mistökum eða villum og er þá fylgst 

sérstaklega með þeim stað í ferlinu (IOM, 2004).  

Ýmsar ástæður eru fyrir því að óvænt atvik eru ekki skráð en rannsóknir hafa sýnt að menningin á 

vinnustaðnum hefur mikil áhrif á það hvort fólk þori að tilkynna. Fólk hræðist viðbrögð yfirmanna og sam-

starfsmanna. Það dregur úr hvatanum til að tilkynna atvik ef fólk býst við að vera refsað, skammað eða 

rekið. Einnig hafa verið nefndar ástæður eins og ótti við viðbrögð sjúklinga og jafnvel fjölmiðla. Að auki 

hafa komið fram ástæður eins og erfitt aðgengi að skráningu, tímaleysi, mikið vinnuálag, óöryggi með 

hvaða atviki eigi að skrá og að upplifa ekki tilgang með skráningunum (Hession-Laband og Mantell, 

2011; Moumtzoglou, 2010; Winsvold Prang og Jelsness-Jorgensen, 2014). 

Rannsóknir hafa ekki aðeins sýnt fram á hættu sjúklinga á að verða fyrir óvæntum atvikum heldur 

eru einnig líkur á að sjúklingar fái ekki þá hjúkrun sem þeir þurfa. Kalisch (2006) kom fyrst fram með 

óframkvæmda hjúkrun sem fyrirbæri eða hugtak þegar hjúkrunarfræðingar greindu frá að ýmsum 
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hjúkrunarathöfnum er sleppt eða þær dregnar, svo sem að aðstoða við hreyfingu, snúa, gefa að borða, 

fræða sjúklinga, undirbúa útskrift, veita andlegan stuðning, veita almenna aðhlynningu og hreinlæti og 

skrá og sinna eftirliti með sjúklingum. Sýnt er fram á tengsl verri mönnunar við aukna tíðni ófram-

kvæmdrar hjúkrunar. Algengast er að hreyfingu sé sleppt en það að aðstoða ekki sjúkling við hreyfingu 

getur leitt til lengri legu og aukinnar hættu á óráði, lungnabólgu, seinkun á gróningu sára, auknum 

verkjum, aukinni vanlíðan og verri likamleg færni. Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl minni mönnunar, 

aukinnar óframkvæmdrar hjúkrunar og aukinnar hættu fyrir sjúklinga á byltum (Kalisch, 2006; Kalisch 

og Xie, 2014). Í íslenskri rannsókn sem gerð var 2012 á 27 deildum á átta heilbrigðisstofnunum á landinu 

kom fram að hjúkrunarfræðingar töldu þær hjúkrunarathafnir sem oftast voru óframkvæmdar á sinni 

deild væru aðstoð við hreyfingu þrisvar á dag eða samkvæmt fyrirmælum (48 – 50%), þverfaglegir fundir 

sóttir (37 – 44%) og fræðsla til sjúklinga (41 – 42%). Helstu ástæður sem hjúkrunarfræðingar töldu vera 

fyrir óframkvæmdri hjúkrun á sinni deild voru ófyrirséð fjölgun sjúklinga eða aukin hjúkrunarþyngd (75 – 

87%) og of fátt starfsfólk (73 – 80%) (Helga Bragadóttir, Björk Sigurjónsdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 

2014). 

Embætti landlæknis birtir tölur um óvænt atvik á sjúkrahúsum í ársskýrslum sínum og á vefsíðu sinni 

og er niðurstöðum skipt í fjölda skráðra atvika á Landspítala, á Sjúkrahúsinu á Akureyri og á öðrum heil-

brigðisstofnunum (Embætti landlæknis, e.d.). Sjá töflu 1. Tilkynnt voru 28 alvarleg atvik til embættisins 

árið 2015 og 40 alvarleg atvik 2016 (Embætti landlæknis, 2016a).  

 

 

 

 

 

 

 

          (Embætti landlæknis, e.d.) 
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Í töflu 2 má sjá algengustu skráðu óvæntu atvikin árin 2015 og 2016. Ekki voru komnar tölur um skráð 

óvænt atvik 2017 á vefsvæði Embættis landlæknis þegar þetta er ritað. Athyglisvert er að sjá skiptinguna 

2015 2016
Aðrar heilbrigðisstofnanir 
(nema LSH og Sak) 5039 5220
Landspítali (LSH) 3647 6191
Sjúkrahúsið á Akureyri (Sak) 385 395
Samtals 9071 11806

Tafla 1. Heildarfjöldi skráðra óvæntra atvika 
sjúklinga á öllum heilbrigðisstofnunum árin 
2015 og 2016. 

2015 2016 2015 2016
Landspítali (LSH) 738 871 492 537
Sjúkrahúsið á Akureyri (Sak) 72 57 64 47

Aðrar heilbrigðisstofnanir 
(nema LSH og Sak) 4014 4265 642 518
Samtals 4824 5193 1198 1102

Föll / byltur Lyfjameðferð

Tafla 2. Algengustu tegundir skráðra óvæntra atvika 
sjúklinga árin 2015 og 2016. 
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á flokkunum milli Landspítala, Sjúkrahússins á Akureyri og annarra heilbrigðisstofnana. Bylturnar eru 

alls staðar algengastar en árið 2015 eru þær um 20% af öllum óvæntum atvikum á Landspítala, um 19% 

á Sjúkrahúsinu á Akureyri en um 80% af öllum skráðum atvikum á öðrum heilbrigðisstofnunum. Líklegt 

er að þennan mun megi rekja til menningar á stofnunum varðandi það hvaða óvæntu atvik eru skráð. 

Munurinn varðandi lyfjaatvikin er minni en þau eru 13,5% af skráðum óvæntum atvikum á Landspítala 

árið 2015, 17% á Sjúkrahúsinu á Akureyri og 13% á öðrum heilbrigðisstofnunum (Embætti landlæknis, 

e.d.). Árið 2016 var óvenjulegt hjá Landspítala varðandi skráningu á óvæntum atvikum en það ár var 

farið að skrá flæðishindrun markvisst sem atvik. Skráðar flæðishindranir sem voru skráðar sem atvik 

árið 2016 voru rúmlega 2700 sem gæti skýrt þennan mikla mun á heildarfjölda atvika á Landspítala 2015 

og 2016 eða um 40% fjölgun atvika (Landspítali, 2016b). Árið 2017 var svo heildarfjöldi skráðra óvæntra 

atvika 4052 sem er um 10% fjölgun atvika frá árinu 2015 (Landspítali, 2017). Sjá yfirlit á mynd 2 

(Landspítali, 2015, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknir á Íslandi á óvæntum atvikum hafa meðal annars beinst að byltum sem eru stærsti hluti 

óvæntra atvika á sjúkrahúsum og geta haft gífurleg áhrif á líðan, afdrif sjúklinga og legulengd. Á Land-

spítala var gerð rannsókn á tíðni byltna árin 2005 – 2009 en byltur eru skráð sem óvænt atvik í atvika-

skráningarkerfi Landspítala. Á þessum fimm árum voru skráðar 2382 byltur, um 476 byltur á ári. Reiknuð 

var byltutíðni á hverja 1000 legudaga og var hún frá 1,3 árið 2005 upp í 3,2 árið 2009. Algengast var að 

bylturnar tengdust salernisferðum en 42% byltna voru á næturnar. Þrír einstaklingar létust á þessu 

tímabili af völdum byltna (Eygló Ingadóttir og Hlíf Guðmundsdóttir, 2011).  

Víða um heim hafa menn áhyggjur af fjölda lyfjamistaka sem talinn er einn stærsti flokkur óvæntra 

atvika. Rannsóknir hafa sýnt að mörg lyfjaatvik eru ekki skráð þannig að opinberar tölur um lyfjaatvik 

segja ekki alla söguna. Í rannsóknum þar sem gögn eru skoðuð eða fylgst með hjúkrunarfræðingum við 

lyfjatiltekt og lyfjagjöf hefur komið í ljós að fjöldinn allur af lyfjaatvikum verða án þess að starfsfólk taki 

eftir því. Eins eru mörg lyfjaatvik ekki skráð þó tekið sé eftir þeim og þau leiðrétt (Keers o.fl., 2013; 

Westbrook o.fl., 2015). Í rannsókn Guðrúnar Yrsu Ómarsdóttur (2016) voru skráð 471 lyfjamistök á 

fjórtán lyf- og skurðlækningadeildum Landspítala árin 2012 – 2013, 208 árið 2012 og 263 árið 2013 og 

var mesti fjöldi lyfjamistaka á dag sex. Þar sást mikill munur milli deilda á fjölda skráðra lyfjamistaka og 

Mynd 2. Heildarfjöldi óvæntra atvika sjúklinga 
á Landspítala 2015 – 2017. 
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munur milli ára á sömu deild. Eins kom þar fram að algengara var að lyfjamistök yrðu þegar hjúkrunarstig 

á deild var yfir æskilegu hjúkrunarstigi (Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, 2016).  

Þrýstingssár sem myndast á inniliggjandi sjúklingum teljast til óvæntra atvika og á að skrá í atvika-

skráningarkerfi. Gerðar hafa verið rannsóknir á tíðni þrýstingssára en þó ekki upp úr atvikaskráningar-

kerfinu heldur voru rannsóknirnar gerðar ákveðinn dag þar sem skoðaður var fjöldi inniliggjandi 

einstaklinga með þrýstingssár. Í rannsókn frá árinu 1994 kom fram 8,9% tíðni þrýstingssára á sjúkra-

húsum á Íslandi (Ásta Thoroddsen, 1999) og árið 2008 var tíðni þrýstingssára á inniliggjandi sjúklingum 

21,5% (Guðrún Sigurjónsdóttir, Ásta St. Thoroddsen og Árún K. Sigurðardóttir, 2011).  

Það má búast við því að á Landspítala sé svipað hlutfall óvæntra atvika miðað við fjölda innlagna og 

á erlendum sjúkrahúsum en stjórnendur Landspítala hafa lagt áherslu á skráningu og úrvinnslu óvæntra 

atvika til þess að geta lært af þeim og geta fyrirbyggt að slíkt endurtaki sig og markviss rótargreining 

hefur verið gerð á mörgum alvarlegum atvikum. Unnið hefur verið að því að skapa menningu á stofnun-

inni sem einkennist af heiðarlegum og opnum samskiptum, starfsmenn eru hvattir til að greina frá eigin 

mistökum og annarra og koma með tillögur til úrbóta, án dómhörku eða að verið sé að leita að blóra-

bögglum. Stöðumat sem tekið hefur verið upp á flestum deildum og á stofnuninni í heild, þar sem farið 

er yfir helstu áhættuþættina í starfsemi, er ein leið sem tekin hefur verið upp til að auka öryggi sjúklinga 

og bæta skilvirkni (Ólafur Baldursson, 2014). Á stórri stofnun eins og Landspítala með mörgum sviðum, 

deildum, starfsstöðvum og fjöldamörgum stjórnendum má búast við að munur geti verið á þessari 

menningu milli sviða eða deilda. 

Í heilbrigðisþjónustu er mikilvægt að horfa ekki á óvænt atvik sem afleiðingu mistaka einnar mann-

eskju heldur að líta til þeirra aðstæðna innan kerfisins sem leiddu til þess að atvikið gat gerst. Í slíkri 

kerfislægri nálgun gera menn sér grein fyrir að starfsfólk er mannlegt og mistök eru óumflýjanleg en 

hanna þarf kerfin til að tryggja öryggi, þannig að erfitt sé að gera mistök. Því er mikilvægt að skoða öll 

óvænt atvik sem verða ásamt nærmistökum, sem eru atvik þar sem mistök eru uppgötvuð áður en þau 

koma til framkvæmdar eða aðstæður þar sem hefðu getað orðið mistök eða slys, til að greina undir-

liggjandi orsakir og aðstæður, læra að greina yfirvofandi atvik, leiðrétta og lagfæra til að geta komið í 

veg fyrir að sjúklingar verði fyrir skaða. Það sem þarf er opin menning þar sem leitast er við að auka 

öryggi og læra af reynslunni til að koma í veg fyrir óvænt atvik og fólk er hvatt til að skrá öll óvænt atvik 

sem verða, einnig þau sem voru stöðvuð nógu snemma. Í þannig menningu tekur fólk líka ábyrgð á 

gjörðum sínum en tekur einnig sína sameiginlegu ábyrgð á því að skapa aðstæður sem tryggja öryggi 

sjúklinga. Forðast þarf menningu þar sem skuldinni er skellt á einstaklinga og fólk breiðir frekar yfir 

mistök sín heldur en að láta vita af þeim (Rafter o.fl., 2015).  

 

2.3 Óvænt atvik starfsmanna 

Það eru ekki bara sjúklingar sem verða fyrir óvæntum atvikum á sjúkrahúsum. Mikilvægt er einnig að 

huga að öryggi og heilbrigði starfsmanna. Skylt er að tilkynna vinnuslys til Vinnueftirlitsins og tryggja að 

unnið verði úr þeim á viðeigandi hátt en víða eru fleiri atvik en vinnuslys skráð með sama tilgangi og 

skráning óvæntra atvika sjúklinga, sem sagt að læra af þeim og reyna að koma í veg fyrir að þetta gerist 

aftur. Á Íslandi eru til lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) sem hafa 
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þann tilgang að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi og er það á ábyrgð vinnuveitenda. Á 

heimasíðu Vinnueftirlitsins er vinnuumhverfisvísir ætlaður fyrir sjúkrahús sem notaður er til að gera úttekt 

á starfsumhverfi á sjúkrahúsum með tilvísunum í lög og reglugerðir (Vinnueftirlitið, e.d.). Samtök 

hjúkrunarfræðinga í Kanada (RNAO) hafa lagt áherslu á heilbrigt starfsumhverfi fyrir hjúkrunarfræðinga 

og gefið út nokkrar klínískar leiðbeiningar í flokkinum Heilbrigt starfsumhverfi þar á meðal um heilbrigði 

á vinnustað, öryggi og vellíðan hjúkrunarfræðinga (Workplace Health, Safety and Well-being of the 

Nurse) árið 2008. Þar kemur fram að með því að leggja áherslu á öryggi, heilbrigði og vellíðan á vinnu-

stað er hægt að spara tapaðar vinnustundir vegna slysa, óhappa og ýmis konar vanlíðanar. Einnig 

verður starfsandi betri, starfsmenn verða almennt ánægðari, þeir sinna starfi sínu betur auk þess sem 

það eykur traust starfsmanna á stjórnendum og starfsmenn endast betur í starfinu (Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2008). 

Starfsmenn við hjúkrun eru í aukinni hættu á að verða fyrir óvæntum atvikum eins og líkamlegum 

meiðslum, ofbeldi frá sjúklingum og stunguóhöppum. Stoðkerfismeiðsl eru talin vera ein algengasta 

tegund starfstengdra meiðsla en komið hefur fram að það er sjö sinnum algengara að heilbrigðis-

starfsfólk verði fyrir starfstengdum meiðslum í stoðkerfi heldur en aðrar stéttir. Aðstoðarfólk í hjúkrun 

hafði hæstu tíðni þessara stoðkerfisskaða og hjúkrunarfræðingar voru sjöttu hæstir af öllum starfs-

stéttum í Bandaríkjunum árið 2009 (Rogers, Buckeit og Ostendorf, 2013). Bakmeiðsl eru talin um sex 

sinnum algengari meðal hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og annarra aðstoðarmanna í hjúkrun en annarra 

starfsgreina innan heilbrigðisþjónustu. Þessi meiðsl geta haft víðtæk áhrif, bæði fyrir starfsmanninn 

sjálfan sem tengist líðan, lífsgæðum og starfsánægju, auk þess sem þetta hefur verulega áhrif í heil-

brigðisþjónustunni sjálfri með töpuðum vinnudögum og slysabótum. Til dæmis er talið að um þriðjungur 

veikindadaga hjá heilbrigðisstarfsmönnum í Bandaríkjunum séu vegna stoðkerfismeiðsla sem þeir verði 

fyrir í vinnu sinni. Einnig er talið að þetta auki líkur á að starfsmenn í hjúkrun hætti í starfi (Richardson, 

McNoe, Derrett og Harcombe, 2018). Greind hafa verið tengsl milli vinnutengdra sjúkdóma eða meiðsla 

og minni starfsánægju og aukinnar starfsmannaveltu sjúkraliða en störf sjúkraliða fela oft á tíðum í sér 

mikið líkamlegt álag (McCaughey, McGhan, Walsh, Rathert og Belue, 2014). Samkvæmt bandarískri 

skýrslu varð einn af hverjum fimm starfsmönnum í heilbrigðis- eða félagsþjónustu fyrir meiðslum við 

vinnu sína árið 2013. Algengast var að hjúkrunarfræðingar og aðstoðarmenn í hjúkrun yrðu fyrir 

meiðslum við flutning eða tilfærslu sjúklinga eða eftir ofbeldi (Gomaa o.fl., 2015).  

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru oft í þeirri aðstöðu að þurfa að veita líkamlega aðstoð þeim 

sem geta ekki bjargað sér sjálfir. Talsvert er um sjúklinga í yfirvigt eða sjúklinga sem eru þungir í 

umönnun og eykur það líkurnar á að starfsfólk verði fyrir líkamlegum meiðslum við alls konar tog, 

snúning sjúklinga, lyftur, að bjarga fólki frá föllum og fleira. Þetta getur leitt til alls konar líkamlegra áverka 

svo sem taks í baki, tognana, meiðsla í öxlum, úlnliðum og hnjám og verkja neðst í baki. Talsverður 

kostnaður hlýst af þessu fyrir vinnustaðinn vegna fjarveru frá vinnu auk afleiðinganna fyrir starfsmanninn 

sem geta verið langvarandi. Því skiptir máli að næg hjálpartæki séu til staðar, auk þess sem kenna þarf 

starfsfólki rétta líkamsbeitingu við þessi líkamlegu störf (Choi og Brings, 2016). Einnig er hægt að minnka 

hættu á meiðslum við snúninga og hagræðingu sjúklinga í rúmi með því að nota hjálparbúnað eins og 

rennilök eða sérstök snúningslök (Weiner, Alperovitch-Najenson, Ribak og Kalichman, 2015). Góð 
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þjálfun skiptir miklu máli en slík þjálfun fækkar líkamlegum meiðslum starfsfólks við hjúkrun en það þarf 

að endurtaka þjálfunina reglulega til þess að áhrifin endist (Theis og Finkelstein, 2014). 

Það er líka nokkuð algengt að starfsmenn í hjúkrun upplifi ofbeldi eða áreitni frá sjúklingum. Í þýskri 

rannsókn frá árinu 2017 á 1984 starfsmönnum á mismunandi heilbrigðisstofnunum kom í ljós að 94,1% 

þeirra hafði upplifað munnlegt ofbeldi á síðustu 12 mánuðum og 69,4% höfðu upplifað líkamlega áreitni 

(Schablon, Wendeler, Kozak, Nienhaus og Steinke, 2018). Einnig hefur komið fram að algengara sé að 

starfsmenn í öldrunarþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og bráðaþjónustu verði fyrir ofbeldi eða áreitni 

(Edward, Ousey, Warelow og Lui, 2014; Schablon o.fl., 2012) en sýnt hefur verið fram á að starfsmenn 

sem fengu sérstaka þjálfun í að eiga við ofbeldisfulla sjúklinga urðu síður fyrir ofbeldi eða áreitni 

(Björkdahl, Hansebo og Palmstierna, 2013; Schablon o.fl., 2018). Starfsfólk í hjúkrun eru í hvað mestri 

hættu á að verða fyrir ofbeldi eða áreitni í starfi. Að verða fyrir ofbeldi eða áreitni frá sjúklingum getur 

haft slæmar afleiðingar fyrir starfsmenn, bæði líkamlegar og andlegar, og það getur haft áhrif á vinnu 

þeirra. Mikil streita getur fylgt því að verða fyrir ofbeldi eða áreitni og upplifa starfsmenn að þetta hafi 

talsverð áhrif á heilsu þeirra (Pekurinen o.fl., 2017). 

Stunguóhöpp eru einn flokkur óvæntra atvika sem hefur verið til skoðunar vegna þess hve algengt 

hefur verið að starfsfólk í hjúkrun verði fyrir þessum óhöppum. Rannsóknir hafa sýnt að gegnum árin 

hafa fjölmargir starfsmenn í hjúkrun lent í stunguóhappi og eflaust hafa margir lent í slíku en ekki látið 

vita. Minni mönnun á vakt virðist geta haft áhrif í þá átt að auka líkur á að starfsfólk í hjúkrun verði fyrir 

stunguóhappi ásamt því að hafa reynsluminna starfsfólk í hjúkrun á vakt (Patrician, Pryor, Fridman og 

Loan, 2011). Eins virtist vera aukin hætta á stunguóhöppum hjá starfsfólki í hjúkrun sem vinnur yfir 41 

tíma á viku og á við svefnvandamál að stríða (Lo, Chiou, Huang og Chien, 2016). Starfsfólk í einni 

rannsókn sem varð fyrir stunguóhappi taldi í 48,3% tilvika streitu vera ástæðu atviks og þreytu í 36,6% 

tilvika og stór hluti upplifði streitu í kjölfar óhapps (Wicker o.fl., 2014). Rannsóknir hafa líka sýnt að hægt 

er að fækka þessum atvikum með ýmsum leiðum svo sem með tæknilegum lausnum á nálunum, skýrum 

reglum og góðum leiðbeiningum og þjálfun starfsmanna (Patrician o.fl., 2011).  

 Á Landspítala voru samtals 2806 óvænt atvik starfsmanna 2015 – 2017, sjá mynd 3. Starfsmenn 

Landspítala voru 5019 árið 2015 og samsvarar það því 1,9 atviki á hverja 10 starfsmenn þetta ár, 

starfsmenn voru 5131 árið 2016 og reiknast þá 1,7 atvik á hverja 10 starfsmenn. Þar sem starfsmenn 

voru 5494 árið 2017 reiknast fjöldi atvika starfsmanna það ár 1,9 atvik á hverja 10 starfsmenn 

(Landspítali, 2016b, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 3. Heildarfjöldi óvæntra atvika 
starfsmanna á Landspítala 2015 – 2017. 
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2.4 Hjúkrunarþyngd, vinnuálag og mönnun  
Stjórnendur hafa til margra ára leitað að leiðum til að finna út viðeigandi vinnuálag fyrir starfsfólk í hjúkrun 

eða viðeigandi mönnun. Megintilgangur þess að meta hjúkrunarþyngd er að greina vinnuálag og geta 

skipulagt mönnun starfsfólks við hjúkrun miðað við hjúkrunarþarfir sjúklinganna á viðkomandi einingu 

(Junttila o.fl., 2016). Hið sama má segja um tilgang sjúklingaflokkunar (Fagerström o.fl., 2014; Fager-

ström og Vainikainen, 2014). Í gegnum árin hefur það þróast þannig í þjónustu á sjúkrahúsum að 

sjúklingar sem þurfa minni þjónustu eru sendir heim en þeir sem þurfa sjúkrahúsinnlögn eru veikari og 

þurfa þar af leiðandi meiri og flóknari hjúkrun. Þetta hefur leitt til þess að hjúkrunarþyngd hefur orðið 

meiri og auknar hjúkrunarþarfir sjúklinga kalla á aukna mönnun starfsfólks við hjúkrun. Hjúkrunarþarfir 

sjúklinga geta líka verið mjög mismunandi milli sérgreina og deilda (Aiken o.fl., 2012; Welton, Unruh og 

Halloran, 2006). Margir hafa notað tölur um mönnun til að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga en sumir 

hafa komist að því að þetta dugar skammt til að meta raunverulegt vinnuálag án þess að taka til greina 

breytileika í þörfum sjúklinga fyrir hjúkrun og jafnvel breytileika milli daga eða vakta (Duffield o.fl., 2011; 

Needleman o.fl., 2011).  

Mismunandi kerfi hafa verið hönnuð til að meta hjúkrunarþyngd (e. nursing intensity), vinnuálag (e. 

workload) og mönnun (e. staffing) en þessi kerfi hafa reynst misáreiðanleg og misgagnleg (Fagerström 

o.fl., 2014; Royal College of Nursing, 2010). Það er margt sem hefur áhrif á þarfir sjúklinga og þar af 

leiðandi á vinnuálag hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngd, þættir eins og aldur, kyn, almennt heilsufar 

ásamt öðrum persónubundnum þáttum auk umhverfislegra og aðstæðubundinna þátta. Hægt er að 

meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga með sjúklingaflokkunarkerfum sem byggjast á mælingum á 

hjúkrunarþyngd en samkvæmt Fagerström og félögum segir hjúkrunarþyngd aðeins til um vinnuálag 

tengt sjúklingum (beint eða óbeint) en ekki öðrum þáttum sem tengjast vinnu á deild (e. ward-related 

work) (Fagerström o.fl, 2014). Víða hefur þessi aðferð við að skipuleggja mönnun á legudeildum verið 

tekin upp, sem sagt að nota mönnunarlíkön sem taka tillit til þess að sjúklingar þurfa mismikla hjúkrun 

og hafa þar af leiðandi mismikla hjúkrunarþyngd (ABS, e. acuity-based staffing models). Samkvæmt 

þessum líkönum gæti sjúklingur með mikla hjúkrunarþyngd þurft mönnunina 1:1, þ.e. að einn hjúkrunar-

fræðingur getur aðeins sinnt þörfum eins sjúklings, en þar sem eru sjúklingar með minni hjúkrunarþyngd 

dygði 5:1, þ.e. hver hjúkrunarfræðingur gæti sinnt fimm sjúklingum. Þessi aðferð tekur tillit til mismikillar 

hjúkrunarþarfar einstaklinga. Vandamálið hefur verið að finna aðferð sem á skjótan hátt metur hjúkrunar-

þarfir sjúklinga með raunhæfum og hlutlægum hætti til þess að geta gert viðeigandi mönnunaráætlanir. 

Reynt hefur verið að hanna rafræn kerfi sem henta til þessa en mikil þróun hefur verið í rafrænum 

lausnum á sjúkrahúsum og kerfi hafa verið hönnuð sem þykja gagnleg (Andersen, Lønning, Waaler 

Bjørnelv og Fagerström, 2016; Nguyen, 2015; Trepanier, 2017). 

Eitt þessara kerfa er RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfið sem byggir á hjúkrunarstigum hvers 

sjúklings og mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða hverja vakt en rannsóknir hafa sýnt fram á gildi 

þessa kerfis til að sýna fram á mismunandi hjúkrunarþyngd milli ólíkra hópa sjúklinga og milli deilda 

(Andersen o.fl., 2016). RAFAELA-kerfið var hannað í Finnlandi fyrir sjúkrahús fyrir um tuttugu árum og 

margar rannsóknir hafa sýnt fram á áreiðanleika mælitækja kerfisins (Andersen o.fl., 2016; Fagerström 

o.fl., 2014). Kerfið hefur verið innleitt á nær öllum sjúkrahúsum í Finnlandi og í Noregi, Hollandi, Svíþjóð, 

Víetnam og á Íslandi (Fagerström o.fl., 2014; Lillehol o.fl., 2018). Á Landspítalanum hófst innleiðing 
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2011 og er enn ekki lokið á öllum deildum en á Sjúkrahúsinu á Akureyri hófst innleiðing árið 2017. 

Hugmyndin er að tryggja gæði hjúkrunar og árangur fyrir sjúklinga, ásamt því að sjá starfsfólki fyrir 

viðeigandi starfsumhverfi og bæta nýtingu vinnuafls með því að stuðla að því að vinnuálag hjúkrunar-

fræðinga, mælt í hjúkrunarstigum (e. nursing intensity points), sé á viðeigandi stigi. Samkvæmt 

höfundum kerfisins byggist hugmyndafræði kerfisins á heildrænni nálgun hjúkrunarfræðinnar ásamt 

áherslu á mikilvægi mannauðsins. Sýn hjúkrunarfræðinga á hvað þarf mikinn mannskap í hjúkrun er 

algjör forsenda til að geta veitt gæðahjúkrun (Fagerström o.fl., 2014; Liljamo, Kinnunen, Ohtonen og 

Saranto, 2017; Lillehol, Lonning og Andersen, 2018).  

Stjórnendur heilbrigðisstofnana geta nýtt sér sjúklingaflokkunarkerfi til að bæta starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga og auka öryggi sjúklinga. Með því að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga á áreiðan-

legan hátt og finna út ákjósanlegt stig vinnuálags er hægt að skipuleggja betur mönnun og gera 

viðeigandi áætlanir og ráðstafanir. Við aðstæður þar sem mönnun er þannig að ákjósanlegt vinnuálag 

er fyrir hendi er hægt að minnka líkur á mistökum og óvæntum atvikum og auka þar með öryggi sjúklinga. 

Að auki líður hjúkrunarfræðingum betur við þannig aðstæður, starfsánægja eykst og veikindadögum 

fækkar. Í RAFAELA er einnig gerð krafa um að hjúkrunarskráning sé góð, annars er ekki hægt að flokka 

sjúklinga rétt. Því getur notkun sjúklingaflokkunarkerfis bætt skráningu hjúkrunar (Fagerström o.fl., 

2014). Í norskri rýnihóparannsókn nefndu hjúkrunarstjórnendur einnig að kerfið styddi við faglega 

umræðu um hjúkrun og þarfir sjúklinga. Innleiðing kerfisins hefði að auki hvatt til aukinnar gæðavitundar 

og umræðna um hvernig hjúkrun starfsfólk vildi veita. Þetta hjálpaði til við að móta sameiginleg gildi og 

markmið um gæði þjónustu en hluti af ferli RAFAELA er að hver deild setji sér gæðamarkmið, hvernig 

hjúkrun starfsmenn vilja veita á þessari deild. Notkun kerfisins bætti einnig skráningu og auðveldaði 

stjórnendum að skipuleggja dreifingu mannafla. Helstu gallar við kerfið nefndu stjórnendur að væru að 

það væri tímafrekt og það tæki langan tíma að innleiða það þannig að þetta væri sjálfsagður hlutur í 

vinnuferli dagsins. Einnig að kerfið tæki ekki til greina mismunandi hæfni hjúkrunarfræðinga, til dæmis 

væri nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur metinn til jafns við reynslumikinn sem hefði mikil áhrif á vinnu-

álagið (Lillehol o.fl., 2018). 

Fleiri aðferðir hafa verið þróaðar í þessum tilgangi, þ.e. að meta hjúkrunarþyngd til að geta skipulagt 

mönnun. Ein slík aðferð er NIW (Nursing intensity weights) sem var þróuð til að meta hjúkrunarþarfir 

sjúklinga og notuð til að skipuleggja mönnun. Þar eru metnar tilfinningalegar, læknisfræðilegar og líkam-

legar þarfir sjúklinga auk þátta sem snúa að mati, skipulagningu og fræðslu. Þetta hefur verið tengt DRG 

(e. diagnosis-related group) sem tengist sjúkdómsgreiningu sjúklinga og hversu mikil aðföng þarf fyrir 

hvern sjúkling miðað við sjúkdómsgreiningu, þannig að hægt sé að reikna út kostnað. CMI-aðferðin 

(Medicare case mix index) er önnur aðferð þar sem sjúklingar eru flokkaðir í ákveðna þyngdarhópa eftir 

sjúkdómsgreiningum. Þessi aðferð hefur verið notuð til að finna út viðeigandi mönnun hjúkrunarfræðinga 

og er tengd við DRG og kostnaðarútreikninga (Mark og Harless, 2011).  

Sumir rannsakendur hafa leitast við að nýta upplýsingar sem þegar eru í rafrænni sjúkraskrá sjúklings 

til að geta metið hjúkrunarþyngd. Dæmi um slíkt kerfi í þróun er NICI (Nursing Intensity of Care Index) 

en áherslan þar er á að bæta ekki við vinnuálag hjúkrunarfræðinga með aukinni skráningu. Með raf-

rænum hætti byggir kerfið á þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að hafa áhrif á vinnuálag hjúkrunar-

fræðinga og hjúkrunarþyngd. Þessum þáttum er skipt upp í þrjú þrep: Þætti sem tengjast sjúklingum, 
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þætti sem tengjast starfsemi deildar og þætti á stofnunarþrepi. Búinn var til gagnagrunnur um hvað 

tiltekið hjúkrunarverkefni taki venjulega langan tíma og er það tekið inn í heildarmatið. Dæmi um þessa 

matsþætti eru alvarleiki sjúkdóma sjúklinga, einangranir vegna smitandi sjúkdóma, notkun tækni-

búnaðar, hjúkrunarverk eins og uppsetning þvagleggs, umhirða miðbláæðarleggs og svo mönnun og 

samsetning mönnunar á deild. Kerfið er nýtt og er í þróun en byggir á sömu grundvallarhugmyndum og 

mörg önnur kerfi sem notuð eru til að meta hjúkrunarþyngd og vinnuálag, þeirri hugmynd að það skipti 

máli fyrir öryggi sjúklinga og vellíðan starfsmanna að hafa viðunandi vinnuálag og hjúkrunarþyngd sem 

hjúkrunarfræðingar upplifa að þeir ráði við (Larson o.fl., 2017).  

Stjórnendur í hjúkrun þurfa að sjá til þess að nægileg mönnun sé fyrir hendi til að tryggja hjúkrunar-

fræðingum heilbrigt starfsumhverfi og stuðla að auknu öryggi sjúklinga. Oft er miðað við fjölda sjúklinga 

á hvern hjúkrunarfræðing, sums staðar er notað HPPD (e. nursing hours per patient day), hjúkrunar-

stundir á hvern sjúkling, en HPPD gerir ekki ráð fyrir mismunandi hjúkrunarþörfum hvers sjúklings. Ein 

aðferðin felst í því að margfalda fjölda sjúklinga (að meðaltali á dag) með hlutfalli hjúkrunarfræðinga og 

sjúklinga sem áætlað er að passi fyrir þessa tilteknu deild, t.d. tíu sjúklinga deild með hlutfallinu 2:1 

mönnunarhlutfall, þarfnast fimm hjúkrunarfræðinga á vakt. Hægt er að áætla út frá því mönnunarhlutfall 

fyrir hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og annað umönnunarstarfsfólk (Trepanier, 2017).  

Sums staðar erlendis hafa verið settar reglur um lágmarksmönnun. Í skýrslu frá Royal College of 

Nursing um mönnun í öldrunarhjúkrun er það talin áhætta fyrir sjúklinginn ef hjúkrunarfræðingur ber 

ábyrgð á fleiri en sjö öldruðum einstaklingum (Duffin, 2012; Hayes og Ball, 2012). Í Kaliforníu í Banda-

ríkjunum eru reglur um að hjúkrunarfræðingur beri að hámarki ábyrgð á fimm sjúklingum á skurðdeildum 

en fjórum sjúklingum á bráðadeildum (Duffin, 2012). Í mörgum öðrum fylkjum Bandaríkjanna er 

heilbrigðisstofnunum gert að fylgja ákveðinni reglugerð um örugga mönnun hjúkrunarfræðinga (e. 

„Registered Nurse Safe Staffing Act“) (American Nurses Association, 2018). Bent hefur verið á 

jákvæðan árangur þess að hafa reglur um skilgreinda lágmarksmönnun á sjúkrahúsum til að fækka 

óvæntum atvikum sjúklinga (Weiner, 2014).  

Samtök hjúkrunarfræðinga víða um heim hafa áhyggjur af mönnun hjúkrunarfræðinga og vinnuálagi 

því víða er pottur brotinn varðandi vinnuálag hjúkrunarfræðinga og fjölda sjúklinga sem hver hjúkrunar-

fræðingur ber ábyrgð á. The Royal College of Nursing í Bretlandi hefur barist fyrir því að reglur verði 

settar um lágmarksmönnun hjúkrunarfræðinga og benda á tengsl mönnunar hjúkrunarfræðinga og 

áhættu fyrir sjúklinga. Auk þess hafa samtökin sett fram viðmið um samsetningu starfsfólks við hjúkrun 

þar sem mælt er með að 65% af heildarfjölda starfsfólks við hjúkrun á deild séu hjúkrunarfræðingar 

(Registered Nurses) (Royal College of Nursing, 2010, 2012). Samsetning og menntun starfsfólks sem 

starfar við hjúkrun sjúklinga skiptir máli fyrir öryggi sjúklinga en rannsóknir hafa sýnt fram á betri árangur 

fyrir sjúklinga og meira öryggi eftir því sem hlutfall hjúkrunarfræðinga með BS-gráðu er hærra (Aiken 

o.fl., 2017; Aiken, Sloane, Bruyneel, Koenog Sermeus, 2013; Aiken o.fl., 2014; Kutney-Lee, Sloane og 

Aiken, 2013; Twigg, Duffield, Bremner, Rapley og Finn, 2012; Yang, Hung, Chen, Hu og Shieh, 2012). 

Á grunni margra rannsókna lagði Institute of Medicine fram það markmið að auka hlutfall hjúkrunar-

fræðinga með BS-gráðu í starfi í Bandaríkjunum og að árið 2020 yrði hlutfallið komið upp í 80% (Institute 

of Medicine, 2011). Á bráðalegudeildum sjúkrahúsa í Finnlandi er hlutfall hjúkrunarfræðinga með BS-
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gráðu um 80% (eða fólks með svipaða menntun, eins og til dæmis ljósmæður) og 20% eru LPN (licenced 

practical nurses) sem eru einnig með háskólanám en styttra en BS-gráðan (Junttila o.fl, 2016).  

Í Ástralíu hefur einnig verið lögð vinna í að finna réttu leiðina til að tryggja nægilega mönnun 

hjúkrunarfræðinga. Í Viktoríufylki eru reglur um lágmarksmönnun en fjöldi hjúkrunarfræðinga fer eftir því 

um hvernig þjónustu er að ræða, frá 1:2 (einn hjúkrunarfræðingur beri ábyrgð á tveim sjúklingum) á 

gjörgæslu til 1:7 á öldrunardeildum á dagvakt, þó algengast að hlutfallið sé 1:4 og 1:5 en fleiri sjúklingar 

á hvern hjúkrunarfræðing á kvöld- og næturvöktum. Þó er tekið fram að það sé ákveðinn sveigjanleiki í 

þessu líkani. Það geti verið þannig að sjúklingum versni og þá gæti farið svo að einn hjúkrunarfræðingur 

geti aðeins séð um einn sjúkling. Í þeim tilvikum myndu aðrir hjúkrunarfræðingar taka að sér ábyrgð á 

hinum sjúklingunum tímabundið. Yfirleitt er miðað við 5:20-regluna (Royal College of Nursing, 2012). 

Þar hefur komið fram meðal hjúkrunarfræðinga að ef þessi regla yrði afnumin myndu þeir ekki geta sinnt 

þörfum sjúklinga sinna eins vel og jafnvel hugsa sér að yfirgefa starfið eða minnka við sig vinnu 

(Australian Nursing and Midwifery Federation (SA Branch), 2012). Í Suður-Wales í Ástralíu hafa líka 

verið settar reglur um lágmarksmönnun og er á flestum deildum miðað við 1:4 á morgunvakt, 1:5 á 

kvöldvakt og 1:7 á næturvakt (Royal College of Nursing, 2012).  

Í Evrópu er mönnun greinilega mjög mismunandi en í Evrópurannsókninni RN4CAST (2009 – 2010) 

kom fram mikill breytileiki milli landa hversu mörgum sjúklingum hver hjúkrunarfræðingur bar ábyrgð á. 

Rannsóknin byggðist á spurningalistum um hversu marga sjúklinga viðkomandi hjúkrunarfræðingur 

starfandi á hand- eða lyflækningadeild hefði verið með á síðustu vakt. Ísland var ekki þátttakandi í 

þessari rannsókn. Í Noregi var meðaltalið 5,2 (3,4-6,7), á Írlandi 6,9 (5,4-8,9), Hollandi 7 (5,1-8,1), 

Svíþjóð 7,6 (5,4-9,8), Finnlandi 7,6 (5,3-10,6), Sviss 8,3 (3,4-17,9), Englandi 8,8 (5,5-11,5), Belgíu 10,8 

(7,5-15,9) og á Spáni 12,7 (9,5-17,9) (Aiken o.fl., 2014).  

Þegar horft er á vinnuálag hjúkrunarfræðinga er ekki nóg að líta til fjölda sjúklinga eða fjölda skil-

greindra verka á vaktinni. Flæði sjúklinga, umrót og aðrir álagstengdir þættir geta haft mikil áhrif. Kröfur 

um að gera mörg verk á sama tíma, kröfur um hraða, fjöldi sjúklinga sem innritast og útskrifast, mikið af 

rannsóknum, þungir og fjölveikir sjúklingar, óvanaleg verkefni, truflanir, hávaði, vandamál vegna tækja-

búnaðar, lyfja eða hjúkrunarbúnaðar ásamt óreiðukenndu umhverfi getur haft mikil áhrif á upplifun 

hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi. Auðvelt er að missa athyglina í slíku umhverfi, fólk er lengur að klára 

verkefni eins og sáraskiptingu eða hjúkrunarskráningu og meiri hætta er á að hjúkrun sé sleppt eða að 

mistök verði gerð. Auk þess hefur reynsla, þekking og hæfni hjúkrunarfræðingsins áhrif á hversu vel 

honum tekst að höndla þessar aðstæður og það hefur líka áhrif á upplifun á vinnuálagi. Hjúkrunar-

fræðingar hafa líka sjálfir bent á hvernig aðrir þættir en hjúkrun sjúklinga hafa áhrif á vinnuálag þeirra 

og vilja fá meiri tíma til að sinna sjúklingum (Swiger, Vance og Patrician, 2016). 

Morris og félagar (2007) hafa bent á mismunandi skilning fræðimanna og rannsakenda á hjúkrunar-

þyngd og vinnuálagi hjúkrunarfræðinga. Sumir vilja meina að hjúkrunarþyngd og vinnuálag hjúkrunar-

fræðinga sé í raun það sama en aðrir eru ekki á sama máli. Morris og félagar telja að þegar rætt sé um 

vinnuálag hjúkrunarfræðinga verði að taka tillit til a) þátta sem lúta að beinni hjúkrun sjúklinga (direct 

patient care) svo sem aðhlynning, lyfjagjöf, mæling lífsmarka o.fl.; b) þátta sem taka til óbeinnar 

hjúkrunar sjúklinga (indirect patient care) svo sem skráning, hringja í heimahjúkrun, tala við ættingja, 

biðja um ráðgjöf o.fl.; og einnig c) þátta sem teljast ekki til hjúkrunar sjúklinga en hafa áhrif á vinnuálag 
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hjúkrunarfræðinga (non-patient care related activities). Þættir sem ekki teljast til hjúkrunar sjúklinga en 

hafa samt áhrif á vinnuálag hjúkrunarfræðinga geta verið t.d. fjöldi nema á deild, deildarfundir, 

stuðningur stjórnenda og fleira (Morris o.fl., 2007).  

Vinnuálag hjúkrunarfræðinga tekur ekki aðeins til þessara þriggja þátta, þ.e. beinnar hjúkrunar, 

óbeinnar hjúkrunar og annars sem ekki telst til hjúkrunar sjúklinga. Þetta er flókið fyrirbæri og verður 

einnig fyrir áhrifum frá mismunandi eiginleikum sjúklinga, hjúkrunarfræðinga, deildar og stofnunar sem 

geta aukið eða dregið úr þeim tíma og þeirri fyrirhöfn sem þarf til að geta tryggt öryggi sjúklinga og veitt 

gæðaþjónustu (Fagerström og Vainikainen, 2014; Swiger o.fl., 2016). Fleiri þættir en hjúkrunarþyngd 

sjúklinga geta haft áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu, bæði persónulegir eins og 

starfsánægja, þreyta, kulnun, starfsánægja og persónuleiki hjúkrunarfræðings auk umhverfislegra þátta 

eins og streita í vinnuumhverfinu, eðli verkefna hjúkrunarfræðings, skipulagning vinnunnar, hvatning, 

stjórnun og menning á vinnustaðnum (Fagerström og Vainikainen, 2014). Starf hjúkrunarfræðinga 

verður sífellt flóknara og margbreytilegra vegna breytinga í starfsumhverfinu með tæknilegum nýjungum 

í hjúkrun og lækningum, aukinni tölvuvæðingu, veikari sjúklingum og ekki síður verður starfið sífellt 

flóknara andlega. Allt þetta hefur áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi. Mikið áreiti og truflanir 

við vinnu, kröfur um að leysa mörg verkefni á sama tíma, aukinn hraði og minni tími, aukið flæði með 

fleiri útskriftum og innlögnum, skortur á upplýsingum, samskiptavandamál, nemar, starfsmannavelta, 

menningarlegir þættir, þreyta og streita eru allt þættir sem hafa áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinga á 

vinnuálagi (Krichbaum o.fl., 2010; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012; Sveinfríður 

Sigurpálsdóttir, Ragnar F. Ólafsson og Helga Bragadóttir, 2012).  

Finnska sjúklingaflokkunarkerfið RAFAELA byggir á því að hjúkrunarþyngd eða hjúkrunarstig deildar 

sem fengið er úr kerfinu segi til um vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Í mati á hjúkrunarþyngd deildar tekur 

kerfið aðeins með í sína útreikninga vinnuálag sem tengist beinni og óbeinni hjúkrun sjúklinga. Það er 

margt sem getur haft áhrif á vinnuálag hjúkrunarfræðinga á deild sem ekki tengist hjúkrun sjúklinga. 

Rauhala og Fagerström (2007) gerðu rannsókn á hversu mikil áhrif þetta hefði á vinnuálag hjúkrunar-

fræðinga en viðbótarspurningar eru um þessa þætti í vinnuálagsmælingunni PAONCIL sem er hluti af 

RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu. Niðurstöður þeirra bentu til þess að þetta hefði aðeins lítil áhrif á 

upplifun hjúkrunarfræðinga á vinnuálagi sínu en gæti verið mismunandi milli deilda hvaða þættir það 

væru sem hefðu áhrif. Þessar upplýsingar myndu mest nýtast stjórnendum til að meta vinnuumhverfið 

og sjá hvað þarf að bæta. Frekari rannsókn á innihaldi þeirra þátta sem ekki tengjast hjúkrun sjúklinga 

og hjúkrunarfræðingar benda á að hafi áhrif á vinnuálag sitt samkvæmt PAONCIL-viðbótarspurningum 

ítrekar mikilvægi þess að spyrja um þessa þætti. Það er einnig hvatning fyrir stjórnendur til að nýta svörin 

til að bæta starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á deildum. Skipta má þessum þáttum í fernt; a) skipu-

lagningu vinnunnar, þ.e. afleysingar, stjórnun yfirmanns, nýtt starfsfólk, vaktaskipulag, fundir, þjálfun og 

nemar; b) starfsaðstæður, þ.e. starfsumhverfi, símaónæði, upplýsingatækni og truflanir; c) sjálfsstjórn, 

þ.e. stjórn á eigin vinnu, hraði, andlegt álag og eigin hæfni; og d) samvinna, þ.e. samstarf milli hjúkrunar-

fræðinga og lækna, samvinna við annað starfsfólk og samvinna innan eigin hóps (Fagerström og 

Vainikainen, 2014).  

Í íslenskri rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Helgu Bragadóttur (2012) á þáttum sem hafa áhrif á 

vinnu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegudeildum kom fram skipting á hvernig vinnutíma 
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hjúkrunarfræðings og sjúkraliða var varið. Þar kom fram að hjúkrunarfræðingar vörðu 17,2% vinnutíma 

síns í beina hjúkrun þar sem sjúklingur er viðstaddur, 25,6% vinnutímans fór í óbeina hjúkrun, 10,9% 

tímans fór í lyfjatiltekt og 6% í lyfjagjafir sem eru hluti af beinni og óbeinni hjúkrun, 9,4% í skráningu, 

5,7% í deildarvinnu sem lýtur ekki að ákveðnum sjúklingi og 25,2% tímans fór í að sinna vinnu sem ekki 

féll innan ramma hinna vinnuflokkanna. Þannig má segja að 30,9% vinnutímans hafi farið í þætti sem 

ekki teljast til hjúkrunar sjúklinga. Hjá sjúkraliðum var þessi þáttur enn stærri því að 41,3% vinnutímans 

vörðu þeir í vinnu sem ekki lýtur að hjúkrun sjúklinga en aftur á móti fór 34% af vinnutíma þeirra í beina 

umönnun sjúklinga (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012).  

Það virðist ekki vera fullnægjandi að lýsa eða meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga út frá fjölda sjúklinga 

á hvern hjúkrunarfræðing, sjúkdómsgreiningum sjúklinga eða verkum hjúkrunarfræðinga. Aðrir þættir 

hafa þarna áhrif. Mismunandi er milli sjúkrahúsa og deilda hversu mikill tími hjúkrunarfræðinga fer í þætti 

sem ekki teljast til umönnunar sjúklinga og sem auka vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Mismunandi er 

hversu mikil stoðþjónusta er til staðar á hverjum stað eins og flutningsþjónusta, rúmaþjónusta og annað 

sem létt getur undir með starfsfólki deilda. Því getur verið mismunandi milli deilda hversu marga 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða þarf til að tryggja gæði þjónustu og öryggi sjúklinga (Swiger et al., 2016). 

Því virðist kerfi eins og RAFAELA sem byggir á mati hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á vinnuálagi sem 

er sértækt fyrir hverja deild betur geta sagt fyrir um vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Það má því segja að 

það nýtist betur til að gera viðeigandi mönnunarlíkön heldur en til dæmis tölur um fjölda sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing (Liljamo o.fl., 2017).  

Mönnun hjúkrunarfræðinga hefur mikil áhrif á starfsemi heilbrigðisstofnana því ef hjúkrunarfræðinga 

vantar til starfa eykst álag á núverandi starfsfólk, dregið er úr þjónustu, rúmum lokað á deildum, skurð-

aðgerðum fækkað, biðtími eftir aðgerð lengist og áhætta eykst fyrir sjúklinga sem þurfa að bíða of lengi 

á bráðamóttöku eftir þjónustu, meðferð og innlögn. Að auki má búast við að óframkvæmd hjúkrun aukist 

sem þýðir að sjúklingar fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa eins og hreyfingu, næringu, nægilegt hreinlæti 

og svo framvegis en þetta hefur allt áhrif á bata sjúklinganna og lengir legutíma þeirra sem aftur veldur 

auknu álagi og skorti á rúmum fyrir bráðveika sjúklinga (Helga Bragadóttir o.fl, 2014; Ríkisendurskoðun, 

2017). Það er mikil áskorun fyrir stjórnendur að skipuleggja viðeigandi mönnun hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða við umönnun sjúklinga. Mönnun hjúkrunarfræðinga skiptir miklu máli og ef mönnunin er næg 

að mati hjúkrunarfræðinga upplifa þeir frekar að þeir geti tryggt öryggi sjúklinga sinna (Smeds Alenius, 

Tishelman, Runesdotter og Lindqvist, 2014).  

 

2.5 Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem þáttur í öryggi 
sjúklinga 

Hjúkrunarfræðingar upplifa starfsumhverfi sitt og öryggi í tengslum við öryggi sjúklinga. Til þess að geta 

tryggt öryggi sjúklinga sinna þurfa hjúkrunarfræðingar að geta búið við starfsumhverfi sem styður þá og 

tryggir öryggi þeirra sjálfra. Stuðla þarf að viðunandi umhverfisaðstæðum eins og húsnæði og vinnutæki, 

tryggja viðeigandi vinnuálag og mönnun og skapa menningu sem einkennist af samvinnu, trausti og 

virðingu. Í þannig heilbrigðu starfsumhverfi geta hjúkrunarfræðingar veitt gæðaþjónustu og stuðlað að 

öryggi sjúklinga (American Association of Critical-care Nurses, 2005; Registered Nurses’ Association of 
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Ontario, 2013). Komið hefur fram að vegna nálægðar sinnar við sjúklingana eru hjúkrunarfræðingar í 

lykilstöðu til að hafa áhrif á öryggi sjúklinga og gæði þjónustu. Það hefur líka komið fram að það skiptir 

máli fyrir öryggi sjúklinga í hvernig starfsumhverfi hjúkrunarfræðingar starfa. Því ætti að leggja áherslu 

á að huga að og bæta starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga um allan heim (Institute of Medicine, 2004).  

Í stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í hjúkrunar- og heilbrigðismálum 2011 – 2020 er í 

kaflanum Gæði og öryggi fjallað um starfsumhverfi, gæði, öryggi og mönnun. Þar kemur fram á bls. 16 

að „Fíh leggur áherslu á að: … heilsusamlegt og styðjandi starfsumhverfi sé þáttur í að tryggja gæði, 

öryggi og árangur heilbrigðisþjónustunnar og öryggi heilbrigðisstarfsfólks; mönnun hjúkrunarfræðinga 

sé í samræmi við hjúkrunarþarfir sjúklinga og vinnuálag hjúkrunarfræðinga og að við mat á þessum 

atriðum séu notuð viðurkennd mælitæki.” (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Starfsumhverfi 

snýr ekki aðeins að því húsnæði sem unnið er í og öðrum umhverfisþáttum. Með starfsumhverfi er ekki 

síður verið að vísa til þátta eins og vinnuálags og mönnunar auk skipulags og stjórnunar, stuðnings í 

starfi, möguleika á endurmenntun, samvinnu og virðingu innan hóps og milli stétta. Þá er öryggi starfs-

manna grundvallaratriði í starfsumhverfi og í umhverfi heilbrigðisþjónustunnar mikilvægur þáttur til að 

tryggja öryggi sjúklinga (Helga Bragadóttir, 2016; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2008). 

Ýmsir aðilar innan hjúkrunar hafa lagt áherslu á mikilvægi heilbrigðs starfsumhverfis innan hjúkrunar og 

sett fram leiðbeiningar og staðla. Mönnun kemur þar alls staðar fram sem mikilvægur þáttur heilbrigðs 

starfsumhverfis fyrir hjúkrunarfræðinga (American Association of Critical-care Nurses, 2005; American 

Nurses Credential Center, 2013; American Organization of Nursing Executives, 2004; Kramer og 

Schmalenberg, 2008; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2008, 2013).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi sem tengjast starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

og sjúkraliða, meðal annars um þá þætti sem hafa áhrif á vinnu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á 

bráðalegudeildum (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012), þætti sem hafa áhrif á viðbótar-

vinnuálag hjúkrunarfræðinga á bráðadeildum (Sveinfríður Sigurpálsdóttir, Ragnar F.Ólafsson og Helga 

Bragadóttir, 2012), þætti í vinnu og vinnuumhverfi sem geta stutt eða hindrað heilbrigt vinnuumhverfi og 

þar með gæði hjúkrunar (Ingibjörg Tómasdóttir, 2012) og tengsl starfsmannaveltu, veikindafjarvista og 

hjúkrunarþyngdar á Landspítalanum en þær niðurstöður sýndu ekki fram á tölfræðilega marktæka fylgni 

(Halldóra Hálfdánardóttir, Elísabet Guðmundsóttir og Helga Bragadóttir, 2011). 

Rannsóknir hafa varpað ljósi á mikið vinnuálag hjúkrunarfræðinga á Íslandi (Anna Guðbjörg 

Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2011), vinnuálag sjúkraliða sem 

vaxandi vandamál á sumum deildum og að hjúkrunarþyngd væri að aukast (Alda Ásgeirsdóttir og Helga 

Bragadóttir, 2011) og starfsfólk á hjúkrunarheimilum lýsir auknu vinnuálagi og vöntun mannafla, ásamt 

sífellt aukinni hjúkrunarþyngd (Jónbjörg Sigurjónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Birna G. Flygenring og Helga 

Bragadóttir, 2013). Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar upplifa líka vinnutengda streitu (Birna G. Flygen-

ring og Herdís Sveinsdóttir, 2014). Rannsókn frá 2015 sýndi að hópur þeirra hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra á Landspítala sem upplifðu miðlungs- eða alvarleg einkenni kulnunar hafði umtalsvert aukist 

frá sambærilegri rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur frá 2002, úr 29,3% í 51,2% og um 20% töldu sig vera 

með alvarleg einkenni en í fyrri rannsókninni voru það 6,4%. Einnig komu fram marktæk tengsl milli 
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upplifunar hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á mönnun annars vegar og bæði líðanar þeirra og starfs-

ánægju hins vegar ásamt mati þeirra á gæðum þeirrar þjónustu sem veitt var (Jana Katrín Knútsdóttir, 

2016).  

Í nóvember 2017 stóð Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga fyrir könnun á viðhorfi hjúkrunarfræðinga 

til starfsins, starfsánægju, vinnuumhverfis, aðbúnaðar og líðanar í starfi. Þar kom fram að 75% 

hjúkrunarfræðinga eru mjög eða fremur ánægðir í starfi og tæp 54% sögðust hlakka mjög eða fremur 

mikið til þess að mæta í vinnu. Í könnuninni kom einnig fram að yngri hjúkrunarfræðingar og þeir með 

minni reynslu eru hvað óánægðastir í starfi og þeir íhuga líka oftar að skipta um starfsvettvang. Athygli 

vekur að 83% hjúkrunarfræðinga töldu álag í starfi vera of mikið sem er mikið áhyggjuefni. 70% 

hjúkrunarfræðinganna telja hjúkrunarfræðinga á vinnustaðnum vera of fáa. Það er því greinilegt að stór 

hluti hjúkrunarfræðinga á Íslandi upplifir mikið álag í starfi og skort á hjúkrunarfræðingum til að geta sinnt 

hjúkrunarstörfum (Guðbjörg Pálsdóttir, Gunnar Helgason og Aðalbjörg Finnbogadóttir, 2018). 

 

2.6 Tengsl starfsumhverfis, mönnunar, öryggis sjúklinga og öryggis 
starfsmanna 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á upplifun hjúkrunarfræðinga á starfsumhverfi sínu og tengslum við 

bæði raunverulega útkomuþætti eins og dánartíðni og einnig á mati hjúkrunarfræðinga á gæðum 

hjúkrunar eða fjölda atvika. Niðurstöður hafa sýnt að þættir í sjúkrahúsumhverfinu svo sem betri mönnun 

hjúkrunarfræðinga miðað við fjölda sjúklinga, árangursrík og jákvæð samskipti milli hjúkrunarfræðinga 

og lækna og það að hjúkrunarfræðingar séu þátttakendur í ákvarðanatöku er varðar sjúklinga og stofnun 

tengist betri árangri fyrir sjúklinga, til dæmis lægri dánartíðni og aukinni ánægju sjúklinga. Mikilvægi 

heilbrigðs starfsumhverfis hefur verið staðfest og sýnt hefur verið fram á að samband er á milli starfs-

umhverfis hjúkrunarfræðinga sem er jákvætt og heilbrigt og góðs árangurs fyrir sjúklinga og starfsfólk 

(American Association of Critical-care Nurses, 2005; Aiken o.fl., 2012; Duffield o.fl., 2011; Kirwan o.fl., 

2013; Kramer og Schmalenberg, 2008; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2013; Smeds-

Alenius, Tishelman, Lindqvist, Runesdotter og McHugh, 2016; Tourangeau o.fl., 2007). Dánartíðni 

sjúklinga minnkar, óvæntum atvikum fækkar, legutími styttist og þeir verða ánægðari. Allt kemur þetta 

samfélaginu til góða og minnkar kostnað við hjúkrun (Aiken o.fl., 2014; Cho o.fl., 2016; Cho o.fl., 2015; 

IOM, 2004, 2011; Needleman o.fl., 2011; Shekelle, 2013; Smeds-Alenius o.fl., 2016; Tourangeau o.fl., 

2007).  

Gerðar hafa verið rannsóknir sem ná til fjölmargra landa og sýna fram á tengsl mönnunar hjúkrunar-

fræðinga og ánægju sjúklinga og mats hjúkrunarfræðinga á gæðum og öryggi þjónustu (Aiken o.fl., 

2012). Sér í lagi hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á tengingu aukins vinnuálags hjúkrunarfræðinga 

eða minni mönnunar við aukna dánartíðni innan 30 daga frá innlögn og aukinn fjölda óvæntra atvika. Í 

stórri Evrópurannsókn sem náði til níu landa komu fram sterkar vísbendingar um tengsl mönnunar og 

dánartíðni. Þar kom fram að með hverjum sjúklingi sem bætist við vinnuálag hjúkrunarfræðings eykst 

hætta á andláti innan 30 daga frá innlögn um 7%. Niðurstöður þessar leiða líkur að því að dánartíðni 

sjúklinga sé 30% lægri á sjúkrahúsum þar sem hjúkrunarfræðingur eða starfsmaður við hjúkrun ber 

ábyrgð á að meðaltali sex sjúklingum á vakt og hlutfall hjúkrunarfræðinga með BS-gráðu er 60% í 
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samanburði við sjúkrahús þar sem aðeins 30% hjúkrunarfræðinga eru með BS-gráðu og hjúkrunar-

fræðingar eða starfsmaður við hjúkrun ber ábyrgð á að meðaltali átta sjúklingum á vakt (Aiken o.fl., 

2014). Önnur rannsókn frá Bretlandi sýndi fram á 20% lægri dánartíðni á sjúkrahúsum þar sem 

hjúkrunarfræðingar báru ábyrgð á sex sjúklingum eða færri á vakt á móti sjúkrahúsum þar sem 

hjúkrunarfræðingar báru ábyrgð á fleiri en tíu sjúklingum á vakt (Griffiths, Ball, Murrells, Jones og 

Rafferty, 2016). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á þessi tengsl aukinnar dánartíðni og mönnunar eða 

aukins fjölda sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing (Kane, Shamliyan, Mueller, Duvalog Wilt, 2007; 

Shekelle, 2013; Tourangeau et al., 2007). Einnig hafa komið fram vísbendingar um lægri dánartíðni 

sjúklinga innan 30 daga frá innlögn á sjúkrahúsum þar sem hjúkrunarfræðingar upplifa gæði hjúkrunar 

og öryggi sjúklinga til fyrirmyndar (Smeds-Alenius o.fl., 2016). 

Cho og félagar (2015) sýndu fram á svipaðar niðurstöður frá Suður-Kóreu þar sem líkur á andláti 

sjúklings innan 30 daga frá innlögn jókst um 5% við að auka vinnuálag hjúkrunarfræðings um einn 

sjúkling. Eins kom fram að með því að auka hlutfall hjúkrunarfræðinga með BS-menntun um 10% var 

hægt að lækka dánartíðni um 9% (Cho o.fl., 2015). Cho og félagar fundu einnig tengsl milli aukins fjölda 

sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing og aukins fjölda óvæntra atvika eins og lyfjamistaka, byltna og 

þrýstingssára. Þau skoðuðu einnig upplifun hjúkrunarfræðinga og tengsl við fjölda óvæntra atvika en í 

rannsókninni kom fram að þar sem hjúkrunarfræðingar upplifðu betra starfsumhverfi voru færri lyfja-

mistök, byltur og þrýstingssár (Cho o.fl., 2016). Fleiri hafa sýnt fram á fækkun óvæntra atvika eins og 

byltna og lyfjamistaka og styttri legutíma með aukinni mönnun hjúkrunarfræðinga (Duffield o.fl., 2011; 

Hinno, Partanen og Vehviläinen-Julkunen, 2011; Martsolf o.fl., 2014; Stalpers o.fl., 2015).  

Flestar rannsóknir skoða mönnun hjúkrunarfræðinga og annars starfsfólks við hjúkrun miðað við 

fjölda starfsmanna eða unnar stundir starfsmanna hvern dag. Patrician og félagar (2011) skoðuðu þessi 

tengsl aftur á móti miðað við mönnun hjúkrunarfræðinga og starfsmanna við hjúkrun á hverri vakt og 

fengu þær niðurstöður að auknar líkur eru á byltum þegar færri eru á vakt, það er þegar mönnun alls 

hjúkrunarfólks er minni. Þetta var þó mismunandi milli deilda en tíðni byltna þar sem skaði hlaust af jókst 

um 15 – 51% við hvern klukkutíma af færra starfsfólki við hjúkrun. Hærra hlutfall BS-menntaðra 

hjúkrunarfræðinga á vakt tengdist einnig færri byltum og færri lyfjamistökum (Patrician o.fl., 2011). 

Sjúkrahús sem hafa fengið Magnet-viðurkenningu sem felur í sér ákveðin gæðaviðmið virðast einnig 

öruggari fyrir sjúklinga en komið hefur fram að tíðni byltna er lægri á þessum sjúkrahúsum en Magnet-

sjúkrahúsin eru þekkt fyrir að hafa betri mönnun og betra starfsumhverfi en önnur sjúkrahús (Lake, 

Shang, Klaus og Dunton, 2010) og hafa einnig 14% lægri dánartíðni en önnur sjúkrahús og 12% lægri 

tíðni af tilfellum þar sem endurlífgun mistekst (e. failure-to-rescue) (McHugh o.fl., 2013). 

Í ástralskri rannsókn þar sem skoðuð voru gögn frá fimm ára tímabili komu einnig fram tengsl milli 

aukinnar mönnunar hjúkrunarfræðinga og betri árangurs fyrir sjúklinga, þ.e. færri óvænt atvik eða fylgi-

kvillar eins og legusár, magablæðing, lungnabólga, öndunarbilun, blóðsýking, lost og efnaskiptatruflanir. 

Fleiri þættir virtust hafa áhrif á þetta samband þar sem aukið flæði sjúklinga (e. patient turn-over) á deild, 

upplifun hjúkrunarfræðinga á óöruggu umhverfi, upplifun á skorti á aðstoðarfólki og stuðningi stjórnenda 

og minna hlutfall hjúkrunarfræðinga með BS-gráðu virtust frekar tengjast verri árangri fyrir sjúklinga 

(Duffield o.fl., 2011). Önnur rannsókn gat tengt aukið hlutfall BS-menntaðra hjúkrunarfræðinga við færri 

óvænt atvik er vörðuðu lyfjamistök og sýkingar í sárum (Hall, Doran og Pink, 2004).  
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Needleman og félagar (2011) skoðuðu líka tengsl mönnunar hjúkrunarfræðinga og dánartíðni en þar 

var tekið tillit til mönnunar á hverri vakt, sjúklingaveltu á deild, aðstæðna á deild og ákveðinna þátta sem 

tengjast sjúklingum. Rannsókn þeirra sýndi fram á tengsl milli aukinnar dánartíðni og aðstæðna þar sem 

mönnun var metin undir æskilegu stigi (Needleman o.fl., 2011). Eins og búast má við hafa einnig komið 

fram marktæk tengsl milli hærri tíðni óframkvæmdrar hjúkrunar og minni mönnunar (Ball, Murrells, 

Rafferty, Morrow og Griffiths, 2014; Duffield o.fl., 2011; Kalisch, Tschannen og Lee, 2011). Í íslenskri 

rannsókn benda hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á aukna hjúkrunarþyngd og óvæntar innlagnir sem 

ástæður óframkvæmdrar hjúkrunar (Helga Bragadóttir o.fl., 2014). 

Fleiri rannsóknir styðja þá ályktun að aukin mönnun hjúkrunarfræðinga auki öryggi sjúklinga. Unruh 

og félagar (2012) sýndu fram á að með aukinni mönnun hjúkrunarfræðinga lækki tíðni tilfella þar sem 

endurlífgun mistakist (e.failure to rescue), þrýstingssárum fækki og tíðni sýkinga og blóðsýkinga eftir 

aðgerð lækki (Unruh og Zhang, 2012). Einnig er hægt að sjá í rannsóknum lægri tíðni af þvagfæra-

sýkingum, færri magablæðingar og auknar líkur á að endurlífgun takist. Að auki virðist það að hafa hærra 

hlutfall BS-menntaðra hjúkrunarfræðinga af heildarmönnun tengjast lægri tíðni af lungnabólgu, lost-

ástandi, hjartastoppi og lægri tíðni af tilfellum þar endurlífgun tókst ekki (Needleman, Buerhaus, Mattke, 

Stewart og Zelevinsky, 2002). Blegen og félagar (2011) komust einnig að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni að betri mönnun starfsfólks í hjúkrun tengdist lægri dánartíðni, færri tilfellum þar sem endurlífgun 

tókst ekki og færri spítalasýkingum. Hærra hlutfall BS-menntaðra hjúkrunarfræðinga tengdist líka færri 

tilfellum þar sem endurlífgun tókst ekki sem er eins og búast má við. Eitt af mikilvægustu hlutverkum 

hjúkrunarfræðinga er að greina versnun á ástandi sjúklinga eða fylgikvilla sem koma upp og bregðast 

við ásamt öðrum í teymi sjúklings til að leiðrétta ástandið (Blegen, Goode, Spetz, Vaughn og Park, 

2011).  

Að sjá skjólstæðingum fyrir öruggri og góðri þjónustu er hjúkrunarfræðingum mjög mikilvægt. 

Hjúkrunarfræðingar upplifa frekar starfsánægju og endast frekar í starfi þar sem þeir upplifa jákvætt og 

heilbrigt starfsumhverfi og þar sem þeir telja að skjólstæðingar fái góða og örugga þjónustu (Ritter, 2011; 

Stichler, 2009). Hjúkrunarfræðingar upplifa faglega starfsánægju við það að geta veitt þarfa þjónustu, 

að geta veitt gæðaþjónustu til skjólstæðinga sinna og geta skipt sköpum er varðar líf þeirra og heilsu. 

Virðing fyrir eigin vinnu er þar lykilþáttur (Ingibjörg Tómasdóttir, 2012; Kramer, Maguire og Brewer, 2011; 

Smeds Alenius o.fl., 2014). Í rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og félaga (2009) var hægt að sýna fram 

á tengsl milli upplifunar hjúkrunarfræðinga á auknum stuðningi deildarstjóra, viðunandi mönnun og 

jákvæðum samskiptum hjúkrunarfræðinga og lækna og upplifunar þeirra á auknum gæðum þjónustu og 

aukinni starfsánægju (Sigrún Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009). Viðunandi vinnuálag 

er þarna mikilvægur þáttur í starfsumhverfinu en í norrænni rannsókn komu fram tengsl milli upplifunar 

hjúkrunarfræðinga á auknu vinnuálagi og minni starfsánægju og að þeir sögðust líklegir til að hætta í 

starfi (Lindqvist o.fl., 2014). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á marktæk tengsl minni mönnunar eða 

aukinn fjölda sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing annars vegar og kulnunar, óánægju í starfi og löngunar 

til að hverfa frá störfum hins vegar (Shin, Park og Bae, 2018). Gott starfsumhverfi tengist aftur á móti 

minni streitu og aukinni starfsánægju sem aftur leiðir til minni hættu á kulnun, minni hætta er á að þeir 

hverfi frá störfum og fjarvistum fækkar (IOM, 2004; Ritter, 2011; Van Bogaert, Clarke, Roelant, 

Meulemans og Van de Heyning, 2010; You o.fl., 2013).  
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Búast má við því að áhætta fyrir hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða aukist þegar álag er mikið og 

mönnun er ekki nægileg. Víða hafa menn áhyggjur af hárri veikindatíðni og hárri tíðni af starfstengdum 

meiðslum sem talið er að tengist álagi og skorti á hjúkrunarfræðingum. Í öldrunarþjónustu þar sem 

skorturinn er sérstaklega mikill er einnig há tíðni af starfstengdum meiðslum sem veldur enn meiri skorti, 

fjarveru frá vinnu, auknum kostnaði fyrir samfélagið og verri þjónustu fyrir sjúklingana (Charney og 

Schirmer, 2007; Trinkoff, Johantgen, Muntaner og Le, 2005). Í Kaliforníu dró úr tíðni meiðsla sem hlutust 

af vinnu hjúkrunarfræðinga (e. occupational injury) við að setja reglur um lágmarksmönnun hjúkrunar-

fræðinga á vakt og auka þar með mönnun hjúkrunarfræðinga. Tíðni þessara meiðsla lækkaði um 31,6% 

hjá BS-menntuðum hjúkrunarfræðingum (RN) og 33,6% hjá öðru hjúkrunarfólki (LPN, licenced practical 

nurses) frá árunum fyrir lögleiðingu lágmarksmönnunar (2000 – 2003) til áranna eftir lögleiðingu (árin 

2005 – 2008) þó auðvitað sé ekki hægt að fullyrða að það sé eingöngu vegna betri mönnunar (Leigh, 

Markis, Iosif og Romano, 2015). Sýnt hefur verið fram á fjölgun stunguóhappa þegar álag er mikið á 

vakt og mönnun minni (Patrician o.fl., 2011).  

Þegar markmiðið er að tryggja öryggi sjúklinga er ljóst að til þess þarf einnig að tryggja öryggi starfs-

manna sem starfa við hjúkrun. Öryggi sjúklinga er nátengt öryggi starfsmanna. Huga þarf vel að því 

starfsumhverfi sem starfsmenn við hjúkrun búa við og vinna að því að koma í veg fyrir óhöpp, ofbeldi og 

starfstengd meiðsl starfsmanna eins og kostur er. Það er mikill kostnaður sem fylgir því að starfsmenn 

lendi í óhöppum í vinnunni, fjarvera, afleysingar, aukið álag fyrir alla hina og fólk hættir frekar störfum. 

Það er hægt að spara mikið með því að setja öryggismál starfsmanna á oddinn, sjá til þess að tækja-

búnaður og léttitæki séu viðeigandi, draga úr streituvöldum í umhverfi, viðhafa nálastunguforvarnir, hafa 

vaktaáætlanir vel skipulagðar og áætlanir sem minnka neikvæð áhrif vaktavinnu og ekki síst hafa næga 

mönnun (Charney og Schirmer, 2007).  

 

2.7 Tengsl óvæntra atvika og hjúkrunarþyngdar 
Á Íslandi hefur ekki verið framkvæmd rannsókn þar sem skoðuð eru tengsl allra óvæntra atvika og 

hjúkrunarþyngdar. Guðrún Yrsa Ómarsdóttir skoðaði lyfjaatvik á lyf- og skurðlækningadeildum Land-

spítala og tengsl þeirra við hjúkrunarstig árin 2012 – 2013 en þar kom fram að lyfjamistök voru algengari 

þegar hjúkrunarstig fór yfir æskilegt hjúkrunarstig á deild. Í 84% tilfella þegar lyfjamistök áttu sér stað 

var hjúkrunarstigið yfir ákjósanlegri hjúkrunarþyngd eða hærra en æskilegt var. Í þessari rannsókn var 

einnig hægt að sýna fram á mikið álag á starfsfólk og ónóga mönnun. Þetta studdu erlendar rannsóknir 

sem sýndu að í þessum aðstæðum er aukin hætta á lyfjamistökum (Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, 2016).  

Junttila og félagar (2016) gerðu rannsókn 2012 – 2013 á 34 deildum í tveimur sjúkrahúsum í Finn-

landi þar sem markmiðið var að skoða tengsl milli hjúkrunarþyngdar sem mæld var með RAFAELA og 

dánartíðni. Niðurstöður rannsóknarinnar voru nokkuð misvísandi en samt töldu rannsakendur að 

tengslin milli mönnunar hjúkrunarfræðinga og dánartíðni hafi verið staðfest í þessari rannsókn þar sem 

fram kom að æskilegt hjúkrunarstig deildar hafði forspárgildi um dánartíðni. Þegar mönnun deildar var í 

jafnvægi eða á ákjósanlegu hjúkrunarstigi voru færri andlát en þegar hjúkrunarþyngd var yfir æskilegu 

hjúkrunarstigi deildar. Þegar hjúkrunarþyngd var undir æskilegu hjúkrunarstigi deildar voru enn færri 

andlát en þegar hjúkrunarstigið var á æskilegu hjúkrunarstigi. Dagleg hjúkrunarstig deildar gátu ekki 
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spáð fyrir um dánartíðni þar sem æskilegt hjúkrunarstig deildar var mjög misjafnt milli deilda (Junttila 

o.fl., 2016). 

Önnur rannsókn í Finnlandi hafði það markmið að rannsaka hvort fylgni væri milli hjúkrunarþyngdar 

sem mæld var með RAFAELA og óvæntra atvika auk dánartíðni. Gögn voru fengin frá fjórum sjúkra-

húsum í Finnlandi og 36 deildum. Í þessari rannsókn kom fram að líkur á óvæntu atviki voru 10 – 30% 

hærri ef hjúkrunarþyngd var yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar miðað við ef hún var á æskilegu 

hjúkrunarstigi. Líkur á andláti voru þar 40% hærri. Ef hjúkrunarþyngdin var undir æskilegu hjúkrunarstigi 

voru 25% minni líkur á andláti eða að sjúklingur verði fyrir óvæntu atviki. Í rannsókninni var líka skoðað 

hvort þessi aðferð, þ.e. mæld hjúkrunarþyngd með hjúkrunarstigum, hefði meira forspárgildi varðandi 

fjölda óvæntra atvika heldur en fjöldi sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing. Að mati rannsakenda voru 

vísbendingar um að hjúkrunarþyngd yfir æskilegu hjúkrunarstigi á deild hefði örlítið meiri forspárgildi um 

tíðni óvæntra atvika og dánartíðni (Fagerström, Kinnunen og Saarela, 2018).  

 

2.8 Samantekt 

Öryggi sjúklinga er ábótavant á sjúkrahúsum um allan heim og sjúklingar verða fyrir mistökum, 

óhöppum, vanrækslu og fleiru sem telst til óvæntra atvika sjúklinga. Ekki er hægt að búast við því að 

hér á Íslandi sé þessu öðruvísi háttað. Víða hafa yfirvöld, stjórnendur, rannsakendur og heilbrigðis-

starfsmenn leitað að ástæðum þess að illa gengur að koma í veg fyrir að sjúklingar verði fyrir óvæntum 

atvikum og tryggja öryggi þeirra. Þar hafa öryggismenning og skráning óvæntra atvika verið lykilþættir í 

umbótastarfi en einnig hefur áherslan beinst að því umhverfi sem þjónustan verður til í sem er starfs-

umhverfi starfsmanna í heilbrigðisþjónustu. Þar eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar stærsti hópurinn 

og eru í hvað mestri nálægð við sjúklingana og eru þar af leiðandi í lykilstöðu til að hafa áhrif á öryggi 

sjúklinga. Mönnun starfsmanna í hjúkrun, hjúkrunarþyngd og vinnuálag eru veigamiklir áhrifaþættir á 

starfsumhverfi starfsmanna í hjúkrun. Rannsóknir hafa staðfest þessi tengsl milli mönnunar, hjúkrunar-

þyngdar og vinnuálags og því hvort sjúklingar verði fyrir óvæntum atvikum í dvöl sinni á sjúkrahúsum. 

Minni mönnun, aukin hjúkrunarþyngd og aukið vinnuálag starfsfólks í hjúkrun eykur hættuna á að 

sjúklingar verði fyrir óvæntum atvikum þar með talið byltum, lyfjamistökum og hafa rannsóknir sýnt að 

auknar líkur eru á andláti. Rannsóknir hafa einnig sýnt að mönnun, hjúkrunarþyngd og vinnuálag hefur 

áhrif á starfsfólkið sjálft og auknar líkur eru á að það verði fyrir ýmsum atvikum við vinnu sína þegar álag 

er meira og mönnun er minni. Því er mikilvægt að skoða þessa þætti í íslensku samhengi og varpa ljósi 

á umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna á legudeildum, skoða breytileika hjúkrunar-

þyngdar og hvort tengsl séu á milli þeirra á íslensku sjúkrahúsi.  
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2.9 Rannsóknarspurningar 
Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar fram. Miðast spurningarnar við legudeildir Landspítala, 

sem nota RAFAELA-hjúkrunarþyngdarmælitækið (skurð- og lyflækningadeildir, endurhæfingardeild og 

bráðaöldrunarlækningadeild) og hafa notað það að minnsta kosti frá 2014. Einnig miðast spurningarnar 

við árin 2015, 2016 og 2017:  

1. Hvert er umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga? 

2. Hvert er umfang og eðli óvæntra atvika starfsmanna? 

3. Hver er breytileikinn í hjúkrunarþyngd eins og hún birtist í hjúkrunarstigi á hvern starfsmann 

hjúkrunar? 

4. Hver er breytileikinn í fjölda daga í mánuði þar sem hjúkrunarstig á hvern starfsmann hjúkrunar 

er yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar? 

5. Hvaða tengsl eru milli: 

a. Fjölda skráðra atvika sjúklinga í mánuði á deild og meðalhjúkrunarstiga á hvern 

starfsmann hjúkrunar annars vegar og hins vegar fjölda daga í mánuði yfir æskilegu 

hjúkrunarstigi? 

b. Fjölda skráðra atvika starfsmanna í mánuði á deild og meðalhjúkrunarstiga á hvern 

starfsmann hjúkrunar annars vegar og hins vegar fjölda daga í mánuði yfir æskilegu 

hjúkrunarstigi? 
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Aðferðafræðin sem notuð er í þessari rannsókn er megindlegt lýsandi rannsóknarsnið. Rannsóknin er 

afturvirk og tekur til ákveðins tímabils, þrjú ár aftur í tímann, 2015 – 2017. Lýsandi rannsóknarsnið (e. 

descriptive study design) er notað til að lýsa fyrirbærunum eins og þau eru á ákveðnum tíma eða yfir 

ákveðið tímabil. Einnig er þetta notað til að lýsa tengslum milli breyta en ekki segja til um orsaka-

samhengi. (Polit og Beck, 2012; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

 

3.2 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar eru allar legudeildir á Landspítala sem nota RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfið 

og hafa notað það að minnsta kosti frá árinu 2014 en það eru eftirfarandi 16 deildir:  

9 deildir á lyflækningasviði:  

 Blóðlækningadeild 11G (14 rúm) 

 Bráðalyflækningadeild A2 (21 rúm) 

 Gigtardeild B7 (12 rúm) 

 Hjartadeild 14EG (32 rúm) 

 Krabbameinslækningadeild 11E (14 rúm) 

 Lungnadeild A6 (20 rúm) 

 Meltingar- og nýrnadeild 13E (19 rúm) 

 Smitsjúkdómadeild A7 (22 rúm) 

 Taugalækningadeild B2 (20 rúm) 

5 deildir á skurðlækningasviði: 

 Bæklunarskurðdeild B5 (18 rúm) 

 Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild B6 (18 rúm) 

 HNE, lýta- og æðaskurðdeild A4 (18 rúm) 

 Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild 12G (18 rúm) 

 Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG (18 rúm) 

2 deildir á flæðissviði: 

 Bráðaöldrunarlækningadeild B4 (21 rúm) 

 Endurhæfingardeild R2 (24 rúm) 

Í niðurstöðum eru deildirnar ekki nafngreindar heldur númeraðar frá 1 til 16 en ekki í sömu röð og hér 

segir.  
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3.3 Breytur 
Gögnin sem notuð eru í þessari rannsókn eru fengin út atvikaskráningarkerfi sjúklinga, atvikaskráningar-

kerfi starfsmanna og RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu. Allar breytur miða við árin 2015, 2016 og 

2017 og legudeildir Landspítala sem hafa notað RAFAELA frá 2014, alls 16 legudeildir: Í töflu 3 er yfirlit 

yfir breytur sem notaðar eru í hverri rannsóknarspurningu, stig breyta, hvaðan gögn koma og hvaða 

tölfræði var notuð til að svara hverri rannsóknarspurningu. 

 

Tafla 3. Rannsóknarbreytur. 

Rannsóknarspurningar Breytur Stig breytu Gagnasafn Tölfræði 
1. Hvert var umfang og eðli 
óvæntra atvika sjúklinga? 
(Fjöldi og flokkun) 

1. Óvænt atvik sjúklinga 
i)  skipt í skilgreinda flokka skv. LSH: 

a. atvik tengd umhverfi/aðstæðum 
b. atvik tengd lyfjameðferð 
c. atvik tengd meðferð/rannsókn 
d. annars konar atvik 
e. atvik tengd þjónustu 
f. atvik tengd ofbeldi/átökum vegna sj. 
g. atvik tengd tækjabúnaði 
h. atvik tengd nálum/leggjum 
i. atvik tengd eignartjóni 
j. atvik tengd blóð- og/eða blóðhlutagjöf 
k. atvik tengd meðferð sýna 
l. óvænt andlát. 

ii) fjöldi alvarlegra atvika 
2. Legudeild  
3. Ár 
4. Mánuður  
5. Vikudagur 
6. Mánaðardagur 

1. Raðbreyta 
2. Nafnbreyta 
3. Nafnbreyta 
4. Nafnbreyta 
5. Nafnbreyta 
6. Nafnbreyta 
 

Atvika-
grunnur 
sjúklinga 

Tíðni fyrir 
deildir, ár, 
mánuði, 
vikudaga 

2. Hvert var umfang og eðli 
óvæntra atvika 
starfsmanna? (Fjöldi og 
flokkun) 

1. Óvænt atvik starfsmanna, skipt í skilgreinda 
flokka skv. flokkun LSH: 

a. átök/ofbeldi 
b. stunguóhapp/líkamsvessamengun 
c. eignatjón 
d. atvik/óhapp/slys 
e. óflokkað. 

2. Legudeild  
3. Ár 
4. Mánuður  
5. Vikudagur 
6. Mánaðardagur 

1. Raðbreyta 
2. Nafnbreyta 
3. Nafnbreyta 
4. Nafnbreyta 
5. Nafnbreyta 
6. Nafnbreyta 
 

Atvika-
grunnur 
starfsmanna 

Tíðni fyrir 
deildir, ár, 
mánuði, 
vikudaga 
 

3. Hver er breytileikinn í 
hjúkrunarþyngd eins og hún 
birtist í hjúkrunarstigi á hvern 
starfsmann hjúkrunar? 

1. Hjúkrunarstig á hvern starfsmann hjúkrunar 
á deild  
2. Hlutfall flokkaðra sjúklinga (aðeins teknir 
með þeir dagar þar sem flokkunin er =/<90% 
og mönnun er skráð) 
2. Legudeild  
3. Ár 
4. Mánuður  
5. Vikudagur 
6. Mánaðardagur 

1. Raðbreyta 
2. Nafnbreyta 
3. Nafnbreyta 
4. Nafnbreyta 
5. Nafnbreyta 
 

RAFAELA Tíðni fyrir 
deildir, ár, 
mánuði, 
vikudaga 
 

 4. Hver er breytileikinn í 
fjölda daga í mánuði þar 
sem hjúkrunarstig á hvern 
starfsmann hjúkrunar er yfir 
æskilegu hjúkrunarstigi 
deildar? 

1. Fjöldi daga í mánuði yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar 
2. Legudeild 
3. Ár 
4. Mánuður 
5.Vikudagur 

1. Raðbreyta 
2. Nafnbreyta 
3. Nafnbreyta 
4. Nafnbreyta 

RAFAELA Tíðni fyrir 
deildir, ár, 
mánuði, 
vikudaga 

5. Hvaða tengsl eru milli: 
a. fjölda skráðra atvika 
sjúklinga í mánuði á deild og 
meðalhjúkrunarstiga á hvern 
starfsmann hjúkrunar annars 
vegar og hins vegar fjölda 
daga í mánuði yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar? 

1. Óvænt atvik sjúklinga 
2. Meðalhjúkrunarstig á hvern starfsmann 
hjúkrunar (aðeins teknir með þeir dagar þar 
sem flokkunin er =/<90%) 
3. Fjöldi daga í mánuði yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar 
4. Legudeild 
5. Ár 
6. Mánuður 

1. Raðbreyta 
2. Raðbreyta 
3. Raðbreyta 
4. Nafnbreya 
5. Nafnbreya 
6. Nafnbreyta 

Atvika-
grunnur 
sjúklinga, 
RAFAELA,  

Tíðni-
dreifing, 
fylgnipróf 
Pearson‘s r 
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b. fjölda skráðra atvika 
starfsmanna í mánuði á 
deild og meðalhjúkrunarstiga 
á hvern starfsmann 
hjúkrunar annars vegar og 
hins vegar fjölda daga í 
mánuði yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar? 

1. Óvænt atvik starfsmanna 
2. Meðalhjúkrunarstig á hvern starfsmann 
hjúkrunar 
3. Fjöldi daga í mánuði yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar 
4. Legudeild 
5. Ár 
6. Mánuður  

1. Raðbreyta 
2. Raðbreyta 
3. Raðbreyta 
4. Nafnbreya 
5. Nafnbreya 
6. Nafnbreyta 

Atvika-
grunnur 
starfs-
manna, 
RAFAELA,  

Tíðni-
dreifing, 
fylgnipróf 
Pearson‘s r 

 

3.3.1 Skráning á óvæntum atvikum sjúklinga í atvikaskráningarkerfi 

Óvænt atvik sjúklinga eru skráð í sérstakt atvikaskráningarkerfi sem er aðgengilegt á innra neti Land-

spítala og bera starfsmenn sjálfir og stjórnendur ábyrgð á að óvænt atvik séu skráð. Notuð verður 

flokkun í liðum a) til i) sem Landspítali styðst við í flokkun sinni á óvæntum atvikum sjúklinga:  

a) Óvænt andlát: Mat sérfræðilæknis og skráist af honum. 

b) Atvik tengd tækjabúnaði: Bilun, röng eða ónóg notkun tækja eða búnaðar með eða án afleiðinga 

fyrir sjúkling. Mikilvæg tæki eða búnaður er ekki tiltækur eða finnst ekki. 

c) Atvik tengd lyfjameðferð: Lyfjafyrirmæli eru röng eða ófullnægjandi. Sjúklingur fær rangt lyf eða 

rangan skammt, lyf er ekki gefið, röng blöndun lyfs, ofnæmisviðbrögð eða dráttur á lyfjagjöf.  

d) Atvik tengd blóð- og/eða blóðhlutagjöf: Ofnæmisviðbrögð, rangur blóðhluti gefinn, blóðhluti ekki 

tiltækur. 

e) Atvik tengd meðferð/rannsóknum: Vefjaskaði (legusár, brunasár o.fl.), tannskaði, augnskaði, 

lömun eða annar skaði sem afleiðing meðferðar eða rannsóknar. Ef meðferð veldur óeðlilegum 

breytingum á lífsmörkum hjá sjúklingi eða ef ekki er brugðist við þeim. Ófullnægjandi fyrirmæli 

læknis eða röng beiðni. Pöntun rannsóknar gleymist eða röng rannsókn pöntuð/framkvæmd, 

Dráttur á að rannsókn sé framkvæmd eða ekki brugðist við niðurstöðum. 

f) Atvik tengd ofbeldi/átökum vegna sjúklings: Átök við órólega eða æsta sjúklinga eða aðstand-

endur, notkun hafta er skráð í atvikaskráningakerfi sjúklinga. Ef starfsmaður verður fyrir áverka 

eða upplifir ógnun vegna hótana frá hendi sjúklings á að skrá atvikið bæði í atvikaskrá sjúklings 

og atvikaskrá á starfsmanninn. 

g) Atvik tengd umhverfi/aðstæðum: Öryggi sjúklings er ógnað vegna óhentugs húsnæðis, ófull-

nægjandi lýsingar eða þrengsla á deild, í þjálfunarrými eða í lyftum. Atvik í tengslum við flutning 

sjúklings, ef stendur í sjúklingi. Öll föll eru skráð hér. 

h) Atvik tengd meðferð sýna: Sýni ranglega merkt, töf við flutning, sýni glatast. 

i) Atvik tengd nálum/leggjum: Blæðing, stífla, sýking, leggur/keri dregst út, atvik tengd barkarennu 

og öndunarvélum. Þvagfærasýking tengd þvagleggjum. 

j) Atvik tengd þjónustu: Óeðlilega löng bið eftir rannsókn, rannsóknasvari, meðferð, viðtali eða 

þjónustu heilbrigðisstarfsmanns. Nauðsynleg þjónusta tefst, yfirsést eða er ekki veitt. Ófull-

nægjandi merking sjúklings, sjúkraskrár eða eyðublaða. Röng gögn í sjúkraskrá. 

k) Atvik tengd eignatjóni: Verðmæti týnast, skemmast eða er stolið. 
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l) Annars konar atvik: Annað sem ekki fellur undir ofangreint og sem starfsfólki finnst hæfa. 

(Landspítali, 2016a, 2018a). 

 

3.3.2 Skráning á óvæntum atvikum starfsmanna í atvikaskráningakerfi 

Skráning óvæntra atvika starfsmanna er aðgengileg á innra neti Landspítala og bera starfsmenn sjálfir 

og stjórnendur ábyrgð á að óvænt atvik séu skráð. Samkvæmt Gæðahandbók Landspítala eru atvik 

starfsmanna flokkuð á eftirfarandi hátt, en flokkunin frá a) til d) kemur einnig fram í atvikaskráningar-

kerfinu:  

a) Átök / ofbeldi. 

b) Stunguóhapp / líkamsvessamengun.  

c) Eignatjón. 

d) Atvik / óhapp / slys (getur verið kynferðisleg / kynbundin áreitni, bruni, slys vegna efna / efna-

sambanda, fall / hrösun, högg, klemmdist / klemma, atvik við að lyfta / bera, niðurlægjandi 

framkoma / ókurteisi, skurður, smit / smithætta annað en stunguóhöpp, atvik við að toga / 

ýta / flytja / styðja við, umferðaróhapp í vinnu eða á beinni leið til eða frá vinnu og atvik án 

óhapps eða slyss eða næstum því slys). 

(Landspítali, 2018b, 2018c) 

 

3.3.3 RAFAELA 

Hjúkrunarþyngd á Landspítala er mæld með RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu. Sjúklingaflokkunin er 

framkvæmd með rafrænum hætti og tengd við sjúkraskrárkerfi spítalans. Mælitæki innan RAFAELA sem 

notuð eru: 1) hjúkrunarþyngdarmælitækið OPCq (Oulu Patient Classification qualisan), 2) upplýsingar 

um daglega mönnun hjúkrunarfræðinga (og sjúkraliða) og 3) vinnuálagsmælitækið PAONCIL (Professi-

onal Assessment of the Optimal Nursing Care Intensity Level) (Fagerström o.fl., 2014; Frilund og 

Fagerström, 2009).  

1) OPCq-kerfið er notað til að meta daglega hjúkrunarstig sjúklinga og deildar. Kerfið byggir á sex 

þáttum sem hjúkrunarfræðingar meta hjá hverjum og einum sjúklingi: Skipulagning og samhæfing 

hjúkrunar; Öndun, blóðrás og sjúkdómseinkenni; Næring og lyfjagjöf; Persónulegt hreinlæti og vessar; 

Hreyfing, virkni, svefn og hvíld; og Kennsla, leiðsögn og andlegur stuðningur. Í hverjum þætti metur 

hjúkrunarfræðingur hjúkrunarþarfir sjúklingsins eftir því hversu miklar þær eru og hversu mikla aðstoð 

sjúklingurinn fær en boðið er upp á fjóra möguleika í hverjum þætti: Frá einu upp í fjögur stig og fer það 

eftir því hversu sjálfbjarga eða krefjandi sjúklingurinn er, eitt stig fyrir þá sem eru tiltölulega sjálfbjarga 

og fjögur stig fyrir þá sem þurfa mjög mikla aðstoð og fer það eftir því hvort hjúkrunarþarfirnar í hverjum 

þætti fyrir sig séu einfaldar eða endurteknar og krefjandi. Út frá þessu daglega mati hjúkrunarfræðings 

sem byggir á síðastliðnum sólarhring getur sjúklingur fengið 6 – 24 hjúkrunarstig úr mælitækinu. 

Heildarfjölda hjúkrunarstiga allra sjúklinga á deildinni er síðan deilt með fjölda hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða sem hafa starfað við beina hjúkrun síðastliðinn sólarhring. Þannig fæst hjúkrunarstig deildar 



    

50 

á hvern starfsmann hjúkrunar. Fjöldi hjúkrunarstiga segir til um vinnuálag hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða á deild og hjúkrunarþyngd (Fagerström, o.fl., 2014; Rauhala og Fagerström, 2004; Rauhala, 

o.fl., 2007).  

Sjúklingunum er einnig skipt í fimm hjúkrunarþyngdarflokka eftir fjölda hjúkrunarstiga; I: Lítil þörf fyrir 

hjúkrun (6 – 8 stig); II: Meðalþörf fyrir hjúkrun (9 – 12 stig); III: Meira en meðalþörf fyrir hjúkrun (13 – 15 

stig); IV: Mikil þörf fyrir hjúkrun (16 – 20 stig); V: Þörf fyrir hágæsluhjúkrun (21 – 24 stig). Það gefur 

einnig vísbendingu um hjúkrunarþyngd á deild hvernig sjúklingar skiptast milli hjúkrunarþyngdarflokka 

(Frilund og Fagerström, 2009; Rauhala og Fagerström, 2004), 

Í RAFAELA er gert ráð fyrir að gera áreiðanleikaprófanir á sjúklingaflokkuninni í OPCq-kerfinu árlega 

þar sem fimm til sjö sjúklingar hvern dag á fimm vikna tímabili eru tvíflokkaðir, bæði af þeim hjúkrunar-

fræðingi sem ber ábyrgð á þessum sjúklingum þá vaktina og öðrum sem les sér bara til í framvindu í 

sjúkraskrá sjúklings. Þetta er nauðsynlegt til að meta hvort samræmi sé í flokkuninni. Til þess að 

flokkunin sé áreiðanleg þarf að vera að minnsta kosti 70% samsvörun í flokkun hjúkrunarfræðinga. 

Hjúkrunarfræðingar geta svo rætt flokkun sína eftir á til að samræma vinnubrögð og mat á hjúkrunar-

þyngd (Frilund og Fagerström, 2009; Liljamo o.fl., 2017). 

2. Daglega skrá stjórnendur (eða deildarritarar) hverrar deildar raunverulega mönnun starfsmanna 

við hjúkrun inn í kerfið, skipt í fjölda hjúkrunarfræðinga og fjölda sjúkraliða, en eingöngu eru teknir með 

þeir sem sinna hjúkrun sjúklinga, beinni eða óbeinni. Þeir sem eru ekki teknir með í þessa útreikninga á 

mönnun eru deildarstjóri, starfsmenn sem eru veikir, á fundum, í verkefnavinnu, í námsleyfi eða í fríi 

(Fagerström o.fl., 2018; Liljamo o.fl., 2017, Rauhala o.fl., 2007) 

3. Á sjúkrahúsinu er síðan gerð vinnuálagsmæling með um tveggja ára millibili með mælitækinu 

PAONCIL þar sem samhliða venjulegri sjúklingaflokkun er gerð mæling á upplifun hvers starfsmanns á 

vinnuálagi á vaktinni. Matið er nafnlaust og sýnir einstaklingsbundið mat starfsmanns á hjúkrunarþörfum 

sjúklinga hans og hvernig hann náði að sinna þeim þörfum. Samkvæmt ákveðnum leiðbeiningum eru 

stig hjúkrunarþyngdar metin: -3 mjög lítil hjúkrunarþyngd, -2 lítil hjúkrunarþyngd, -1 frekar lítil hjúkrunar-

þyngd, 0 ákjósanleg hjúkrunarþyngd, +1 frekar mikil hjúkrunarþyngd, +2 mikil hjúkrunarþyngd og +3 

mjög mikil hjúkrunarþyngd. Markmiðið með þessu er að finna ákjósanlegt vinnuálag á viðkomandi deild 

eða æskilegt hjúkrunarstig deildar, þ.e. viðmiðunarmörk í fjölda hjúkrunarstiga á hvern starfsmann. Þetta 

segir til um við hversu mörg hjúkrunarstig á starfsmann hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar geta veitt 

ákjósanlega hjúkrun. Æskilegt hjúkrunarstig er þegar allir þjálfaðir starfsmenn við hjúkrun sem vinna á 

deildinni geta starfað á þann hátt sem ógnar ekki þeim stöðlum sem hafa verið settir upp á deildinni um 

gæði þjónustu. Þetta er gefið upp með 15% vikmörkum og er ekki samanburðarhæft milli deilda sam-

kvæmt leiðbeiningum um kerfið. Markmiðið er að halda hjúkrunarstigi á starfsmann á deild innan 

þessara marka 70% af mánuðinum, það er dagar innan æskilegs hjúkrunarstigs. Ef hjúkrunarstig er 

meira en 30% af mánuði fyrir ofan vikmörk telst álagið of mikið en of lítið ef það er meira en 30% af 

mánuði fyrir neðan. PAONCIL-kerfið hefur verið rannsakað og telst þessi aðferð til að meta vinnuálag 

hjúkrunarfræðinga réttmæt og áreiðanleg (Fagerström o.fl., 2014; Junttila o.fl., 2016; Rauhala og 

Fagerström, 2004).  

Hjúkrunarþyngdin er metin dag frá degi og er mikilvægt að allir sjúklingar séu flokkaðir því hjúkrunar-

stigin eru alltaf reiknuð út frá raunmönnun og heildarfjölda hjúkrunarstiga og getur myndin því skekkst 
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talsvert ef hluti sjúklinga er ekki flokkaður. Markmiðið er að allir sjúklingar séu flokkaðir dag hvern svo 

upplýsingarnar sem fást út úr kerfinu séu áreiðanlegar. Eins er mikilvægt að sjúklingaflokkunin sé rétt 

framkvæmd til þess að gefa sem besta mynd af vinnuálagi deildar svo hægt sé að gera mönnunaráætlun 

til lengri tíma sem byggir á áreiðanlegum gögnum til að stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi með 

viðunandi vinnuálagi.  

 

3.4 Gagnagreining 

Gögnin voru á tölulegu formi og fengin frá Hagdeild Landspítala úr gagnagrunnum um atvik sjúklinga, 

atvik starfsmanna og úr RAFAELA-kerfinu. Gögnin voru þrískipt. Í fyrsta lagi töluleg gögn um óvænt 

atvik sjúklinga skipt niður á deildir, dagsetningu atviks, vikudag, flokkun atviks og fjölda atvika í hverjum 

flokki hvern dag. Í öðru lagi töluleg gögn um óvænt atvik starfsmanna, einnig skipt niður á deildir, flokkun 

atviks, dagsetningu atviks, vikudag og fjölda atvika í hverjum flokki. Vegna sameiningar deilda þá voru 

engin gögn um óvænt atvik sjúklinga eða starfsmanna fyrir Deild 12 árin 2015 og 2016. Í þriðja lagi voru 

töluleg gögn um hjúkrunarþyngd, hjúkrunarstig hvers dags á hvern starfsmann hjúkrunar, á hverri deild, 

hlutfall flokkaðra sjúklinga þess dags og hvort hjúkrunarstig þess dags hafi verið innan æskilegs 

hjúkrunarstigs, undir æskilegu hjúkrunarstigi eða yfir æskilegu hjúkrunarstigi. Í gögnunum vantaði tölur 

frá tveim deildum frá ákveðnu tímabili, Deild 10 fyrir júní og júlí 2015 og Deild 12 fyrir júlí. Þetta skýrist 

af því að yfir sumartímann voru einhverjar skurðdeildir sameinaðar í stuttan tíma. Þetta ætti ekki að hafa 

áhrif þar sem gögnin um hjúkrunarstig byggja á skráningu um hjúkrunarþyngd þeirra sjúklinga sem voru 

á viðkomandi deild hverju sinni og mönnun sem var til staðar í hjúkrun. 

Öll gögn voru ópersónugreinanleg og voru afhent rannsakanda í Excel-skjali. Gögnin voru síðan 

unnin að öllu leyti í Microsoft Excel. Hvert gagnasafn um sig var unnið nánar og voru gögnin flokkuð eftir 

deildum, mánuðum og árum. Varðandi atvikin voru fundnar samtölur hvers mánaðar og samtölur í 

hverjum flokki. Varðandi hjúkrunarþyngd þá var farið yfir allar tölur og gögnin hreinsuð á þann hátt að 

þeir dagar þar sem flokkun náði ekki 90% eða þar sem mönnun var ekki skráð voru teknir út þar sem 

hjúkrunarstig þess dags telst þá ekki marktæk. Fundið var meðaltal hvers mánaðar hverrrar deildar og 

samtölur um fjölda daga í mánuði og hlutföll daga í mánuði þar sem hjúkrunarþyngd fór yfir æskilegt 

hjúkrunarstig deildar. Síðan voru gagnasöfnin þrjú unnin saman í Excel og Pearson‘s r fylgnipróf notað 

til að finna samband milli breyta. Marktæknimörk voru sett við 95%.  

 

3.5 Siðferðileg álitamál 
Fengið var samþykki frá framkvæmdastjóra lækninga (bréf dags. 16. maí 2018, sjá fylgiskjal 1) og frá 

siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítala (erindi nr.11/2018, bréf dags. 14. júní 2018, fylgiskjal 2). 

Ekki þurfti að fá samþykki Persónuverndar þar sem ekki var unnið með persónugreinanleg gögn og ekki 

þörf á að fara inn í sjúkraskrár sjúklinga. Ekki var hægt að tengja gögnin við starfsmenn eða sjúklinga. 

Engin áhætta var talin fylgja þessari rannsókn, hvorki fyrir starfsmenn eða sjúklinga. 
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4 Niðurstöður 

Markmiðið með þessari rannsókn var í fyrsta lagi að rýna í atvikaskráningu sjúklinga og starfsmanna til 

að skoða öryggi á legudeildum Landspítalans, í öðru lagi að skoða vinnuálag á mismunandi legudeildum 

með því að rýna í tölur um hjúkrunarþyngd og svo í þriðja lagi að kanna hvort hægt sé að sjá vísbend-

ingar um tengsl óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna og hjúkrunarþyngdar á legudeildum. Niður-

stöður rannsóknarinnar geta vonandi aukið þekkingu á stöðu öryggis sjúklinga og starfsmanna á legu-

deildum Landspítala, auk þess að varpa ljósi á hvernig vinnuálag er á legudeildum eins og hjúkrunar-

þyngdarmælitækið RAFAELA sýnir það.  

Legudeildirnar 16 voru númeraðar frá 1 til 16 og nefndar eftir því, til dæmis Deild 1, Deild 2 og svo 

framvegis og verður gert grein fyrir niðurstöðunum miðað við þessi nöfn deildanna. Deildirnar voru af 

þremur sviðum. Deildir 4 og 5 voru á Flæðissviði, Deildir 1, 7, 9, 10 og 12 voru á Skurðlækningasviði og 

Deildir 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15 og 16 voru á Lyflækningasviði.  

 

4.1 Umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga 
Rannsóknarspurning 1 hljóðar svo: Hvert var umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga? Heildarfjöldi 

óvæntra atvika sjúklinga á þessum 16 legudeildum Landspítala voru samtals 3620 á þessum þremur 

árum (sjá mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4 sýnir fjölda óvæntra atvika á þessum 16 deildum skipt niður á mánuði og ár. Sjá má að fjöldi 

atvika var mismunandi milli mánaða og ára en fæstu atvikin voru í maí 2016 samtals 74 atvik. Flest atvik 

á mánuði voru í nóvember 2017 samtals 137. 

 

 

 

Mynd 4. Fjöldi óvæntra atvika sjúklinga á ári á 
16 deildum Landspítala 2015 – 2017. 
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Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Fjöldi á 
ári

Hlutfall af 
heildarfjölda 
árs

2015 5 5 6 2 4 2 7 1 4 3 4 2 45 3,9%

2016 3 4 1 6 5 9 6 10 10 6 8 6 74 6,3%

2017 3 9 13 7 9 9 12 7 7 9 15 5 105 8,3%

Samtals 11 18 20 15 18 20 25 18 21 18 27 13 224 6,2%

2015 2 7 6 5 7 5 2 6 10 2 6 3 61 5,3%

2016 5 3 6 7 2 3 6 7 3 6 6 0 54 4,6%

2017 7 4 5 9 5 4 4 9 7 10 3 6 73 5,8%

Samtals 14 14 17 21 14 12 12 22 20 18 15 9 188 5,2%

2015 5 2 2 2 1 3 3 3 2 10 8 6 47 4,1%

2016 5 1 2 7 4 5 6 4 2 4 8 3 51 4,4%

2017 4 3 5 0 2 8 5 6 6 5 9 7 60 4,7%

Samtals 14 6 9 9 7 16 14 13 10 19 25 16 158 4,4%

2015 19 12 11 12 7 16 14 11 13 26 19 27 187 16,1%

2016 16 10 17 5 8 9 7 18 14 6 19 30 159 13,6%

2017 15 16 17 16 9 13 12 4 7 9 16 20 154 12,1%

Samtals 50 38 45 33 24 38 33 33 34 41 54 77 500 13,9%

2015 4 6 6 2 5 2 3 3 5 4 2 5 47 4,1%

2016 3 3 7 11 6 3 5 6 4 8 7 10 73 6,2%

2017 6 6 7 15 7 5 3 7 6 2 5 1 70 5,5%

Samtals 13 15 20 28 18 10 11 16 15 14 14 16 190 5,3%

2015 6 7 5 3 8 2 5 0 5 5 4 6 56 4,8%

2016 2 5 3 4 4 2 4 0 8 5 8 5 50 4,3%

2017 4 6 2 7 4 4 6 5 5 5 4 7 59 4,6%

Samtals 12 18 10 14 16 8 15 5 18 15 16 18 165 4,6%

2015 4 1 1 6 3 4 7 0 4 1 14 2 47 4,1%

2016 5 5 1 5 0 8 6 10 3 1 2 2 48 4,1%

2017 6 8 2 3 3 2 1 2 6 4 1 6 44 3,5%

Samtals 15 14 4 14 6 14 14 12 13 6 17 10 139 3,9%

2015 7 3 13 10 8 9 2 8 6 11 9 12 98 8,5%

2016 12 12 7 17 10 8 15 12 7 9 11 10 130 11,1%

2017 7 13 11 12 9 7 11 15 10 4 14 12 125 9,9%

Samtals 26 28 31 39 27 24 28 35 23 24 34 34 353 9,8%

2015 4 8 8 7 9 3 3 3 5 8 6 8 72 6,2%

2016 4 7 5 9 6 8 1 8 2 6 2 3 61 5,2%

2017 3 7 9 2 1 1 0 2 2 5 5 2 39 3,1%

Samtals 11 22 22 18 16 12 4 13 9 19 13 13 172 4,8%

2015 9 7 1 1 3 2 1 3 4 5 3 4 43 3,7%

2016 8 4 5 4 4 4 6 5 6 4 5 3 58 5,0%

2017 2 8 5 6 3 2 5 6 5 10 11 6 69 5,4%

Samtals 19 19 11 11 10 8 12 14 15 19 19 13 170 4,7%

2015 4 5 5 8 5 6 3 7 5 2 6 10 66 5,7%

2016 8 12 11 11 4 6 5 7 2 3 2 7 78 6,7%

2017 3 9 3 5 4 9 7 4 7 11 6 10 78 6,1%

Samtals 15 26 19 24 13 21 15 18 14 16 14 27 222 6,2%

2015

2016

2017 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7 5 17 1,3%

Samtals 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7 5 17 0,5%

2015 6 6 12 8 14 11 9 13 5 11 4 7 106 9,2%

2016 10 10 5 5 3 5 7 1 8 14 6 11 85 7,3%

2017 7 4 17 7 5 11 10 3 13 15 17 19 128 10,1%

Samtals 23 20 34 20 22 27 26 17 26 40 27 37 319 8,9%

2015 4 8 8 7 12 4 8 10 16 17 7 10 111 9,6%

2016 9 3 18 6 11 5 7 19 10 7 7 5 107 9,2%

2017 12 10 9 5 8 7 1 7 10 11 7 8 95 7,5%

Samtals 25 21 35 18 31 16 16 36 36 35 21 23 313 8,7%

2015 8 11 3 10 9 4 9 10 5 8 2 4 83 7,2%

2016 8 6 3 7 3 3 11 5 7 5 12 2 72 6,2%

2017 10 6 7 24 3 10 2 4 8 2 4 13 93 7,3%

Samtals 26 23 13 41 15 17 22 19 20 15 18 19 248 6,9%

2015 8 9 10 7 1 4 5 2 10 13 13 12 94 8,1%

2016 4 3 12 11 4 9 6 9 5 5 2 5 75 6,4%

2017 2 1 4 7 10 8 4 4 6 7 13 7 73 5,8%

Samtals 14 13 26 25 15 21 15 15 21 25 28 24 242 6,7%

2015 95 97 97 90 96 77 81 80 99 126 107 118 1163

2016 102 88 103 115 74 87 98 121 91 89 105 102 1175

2017 91 110 116 126 84 100 84 85 105 110 137 134 1282

Samtals 288 295 316 331 254 264 263 286 295 325 349 354 3620

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

Deild 12*

Deild 13

Deild 14

Deild 15

Deild 16

Samtals  16 
deildir á ári

Deild 11

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10

Tafla 4. Fjöldi óvæntra atvika sjúklinga á mánuði eftir deildum (16 deildir Landspítala) 
2015 – 2017. 
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Atvikin voru einnig flokkuð í atvik sem ekki krefjast frekari skoðunar, atvik sem krefjast frekari 

skoðunar og alvarleg atvik. Samkvæmt skráningu voru 12 alvarleg atvik á þessum 16 legudeildum, fjögur 

árið 2015, sjö árið 2016 og eitt árið 2017, tíu óvænt andlát, eitt atvik tengt meðferð/rannsókn og eitt atvik 

tengt nálum/leggjum. Stærsti hluti atvikanna töldust atvik sem ekki kröfðust frekari skoðunar, alls 3441, 

131 atvik kröfðust frekari skoðunar og 36 atvik voru ekki flokkuð samkvæmt þessu. 

Atvikin voru flokkuð eftir eðli þeirra samkvæmt flokkunarkerfi Landspítala í 12 flokka, auk þess sem 

nokkur atvik voru óflokkuð (villa í atvikaflokkun eða ófullnægjandi skráning). Tafla 5 sýnir þessa flokkun 

og hlutfallslega skiptingu milli flokka. Þar má sjá að flestu óvæntu atvikin voru í flokknum „Atvik tengd 

umhverfi / aðstæðum“ en næst algengustu atvikin voru „Atvik tengt lyfjameðferð“. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 6 sýnir svo eðli óvæntra atvika sjúklinga, nákvæma skiptingu á fjölda eftir deildum og árum. Á 

þessu tímabili voru flest atvik sjúklinga skráð á Deild 4 og fæst á Deild 7.  

 

 

 

Tafla 5. Eðli óvæntra atvika sjúklinga á 16 deildum Landspítala, fjöldi á ári og hlutfallsleg 
skipting 2015 – 2017. 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlufall Fjöldi Hlufall

Óvænt andlát 4 0,3% 10 0,9% 5 0,4% 19 0,5%

Atvik tengd tækjabúnaði 45 3,8% 38 3,2% 45 3,4% 128 3,5%

Atvik tengd lyfjameðferð 169 14,4% 234 20,0% 209 16,5% 612 16,9%

Atvik tengd blóð- og/eða blóðhlutagjöf 11 1,0% 24 2,0% 20 1,6% 55 1,5%

Atvik tengd meðferð/rannsókn 98 8,6% 80 6,6% 124 9,4% 302 8,3%

Atvik tengd ofbeldi / átökum vegna sjúklings 26 2,1% 33 2,8% 20 1,6% 79 2,2%

Atvik tengd umhverfi/aðstæðum 504 43,0% 547 46,2% 596 45,9% 1647 45,5%

Atvik tengd meðferð sýna 14 1,2% 17 1,5% 11 0,9% 42 1,2%

Atvik tengd nálum/leggjum 42 3,5% 24 2,0% 41 3,2% 107 3,0%

Atvik tengd þjónustu 115 9,7% 76 6,5% 81 6,2% 272 7,5%

Atvik tengd eignartjóni 25 2,1% 19 1,6% 28 2,2% 72 2,0%

Annars konar atvik 85 7,2% 63 5,3% 93 7,2% 241 6,7%

Villa í atvikaflokkun eða ófullnægjandi skráning 25 2,1% 10 0,8% 9 0,7% 44 1,2%

Samtals 1163 100% 1175 100% 1282 100% 3620 100%

Byltur (hluti af Atvik tengd umhverfi/aðstæðum) 458 39,4% 506 43,1% 539 42,0% 1503 41,5%

2015 2016 2017 Samtals

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 
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2015 0 2 3 1 13 0 14 0 0 3 0 6 3 45 3,9%

2016 1 0 12 6 15 0 17 3 1 11 1 5 2 74 6,3%

2017 0 4 15 1 26 0 30 1 2 16 0 10 0 105 8,3%

Samtals 1 6 30 8 54 0 61 4 3 30 1 21 5 224 6,2%

2015 0 3 11 5 2 0 31 0 0 5 0 4 0 61 5,3%

2016 0 2 11 4 1 0 30 2 0 1 0 3 0 54 4,6%

2017 0 1 15 6 4 0 38 0 2 3 1 3 0 73 5,8%

Samtals 0 6 37 15 7 0 99 2 2 9 1 10 0 188 5,2%

2015 0 0 7 0 3 2 21 2 2 1 1 8 0 47 4,1%

2016 0 0 12 1 2 4 19 1 1 6 2 3 0 51 4,4%

2017 0 0 7 2 6 2 33 0 0 5 2 3 0 60 4,7%

Samtals 0 0 26 3 11 8 73 3 3 12 5 14 0 158 4,4%

2015 0 1 13 0 5 9 91 0 2 49 1 11 5 187 16,1%

2016 0 3 21 1 5 14 96 0 2 7 1 6 3 159 13,6%

2017 0 3 9 0 6 6 119 0 1 0 6 2 2 154 12,1%

Samtals 0 7 43 1 16 29 306 0 5 56 8 19 10 500 13,9%

2015 0 2 4 0 0 0 29 0 1 0 1 5 5 47 4,1%

2016 0 4 17 4 1 2 32 0 0 4 0 6 3 73 6,2%

2017 0 5 6 0 3 1 45 0 1 2 0 3 4 70 5,5%

Samtals 0 11 27 4 4 3 106 0 2 6 1 14 12 190 5,3%

2015 0 0 10 0 4 0 34 2 1 2 0 3 0 56 4,8%

2016 0 0 10 1 4 0 28 2 1 2 1 1 0 50 4,3%

2017 0 2 8 0 3 1 31 0 0 5 2 5 2 59 4,6%

Samtals 0 2 28 1 11 1 93 4 2 9 3 9 2 165 4,6%

2015 0 2 2 1 5 6 21 0 0 2 5 3 0 47 4,1%

2016 0 3 9 0 1 5 15 0 0 7 3 3 2 48 4,1%

2017 0 0 7 0 4 2 15 2 2 3 2 7 0 44 3,5%

Samtals 0 5 18 1 10 13 51 2 2 12 10 13 2 139 3,9%

2015 0 5 25 2 9 1 41 1 5 3 0 6 0 98 8,5%

2016 1 3 24 2 6 1 80 2 3 4 2 2 0 130 11,1%

2017 1 2 19 3 8 0 69 1 7 3 4 8 0 125 9,9%

Samtals 2 10 68 7 23 2 190 4 15 10 6 16 0 353 9,8%

2015 1 11 19 0 10 0 8 2 10 3 1 6 1 72 6,2%

2016 0 7 17 1 9 3 8 2 2 3 2 7 0 61 5,2%

2017 1 1 5 1 2 0 12 0 2 3 1 11 0 39 3,1%

Samtals 2 19 41 2 21 3 28 4 14 9 4 24 1 172 4,8%

2015 2 4 3 0 4 1 11 0 0 4 4 3 7 43 3,7%

2016 0 3 14 1 10 1 24 0 0 2 0 3 0 58 5,0%

2017 0 1 15 1 18 0 10 0 4 14 1 5 0 69 5,4%

Samtals 2 8 32 2 32 2 45 0 4 20 5 11 7 170 4,7%

2015 0 1 11 0 4 2 36 4 0 2 0 6 0 66 5,7%

2016 1 3 23 0 4 1 36 1 0 4 2 3 0 78 6,7%

2017 1 3 9 1 1 0 53 2 2 3 0 3 0 78 6,1%

Samtals 2 7 43 1 9 3 125 7 2 9 2 12 0 222 6,2%

2015 0

2016 0

2017 1 0 6 0 6 0 0 0 1 2 1 0 0 17 1,3%

Samtals 1 0 6 0 6 0 0 0 1 2 1 0 0 17 0,5%

2015 0 6 21 0 22 1 32 0 6 7 1 9 1 106 9,2%

2016 1 6 20 1 8 0 30 0 6 6 1 6 0 85 7,3%

2017 1 18 35 0 17 5 31 2 6 2 3 8 0 128 10,1%

Samtals 2 30 76 1 47 6 93 2 18 15 5 23 1 319 8,9%

2015 0 5 21 2 6 3 49 2 10 5 2 6 0 111 9,6%

2016 4 1 10 0 4 0 65 1 4 8 2 8 0 107 9,2%

2017 0 1 21 3 4 2 48 1 5 6 2 2 0 95 7,5%

Samtals 4 7 52 5 14 5 162 4 19 19 6 16 0 313 8,7%

2015 0 3 17 0 4 0 34 1 3 12 6 2 1 83 7,2%

2016 2 3 22 2 5 2 22 3 3 5 2 1 0 72 6,2%

2017 0 1 17 2 11 1 30 2 6 2 3 18 0 93 7,3%

Samtals 2 7 56 4 20 3 86 6 12 19 11 21 1 248 6,9%

2015 1 0 2 0 7 1 52 0 2 17 3 7 2 94 8,1%

2016 0 0 12 0 5 0 45 0 1 6 0 6 0 75 6,4%

2017 0 3 15 0 5 0 32 0 0 12 0 5 1 73 5,8%

Samtals 1 3 29 0 17 1 129 0 3 35 3 18 3 242 6,7%

2015 4 45 169 11 98 26 504 14 42 115 25 85 25 1163

2016 10 38 234 24 80 33 547 17 24 76 19 63 10 1175

2017 5 45 209 20 124 20 596 11 41 81 28 93 9 1282

Samtals á 
16 

deildum

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

Deild 11

Deild 12*

Deild 13

Deild 14

Deild 15

Deild 16

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Tafla 6. Eðli óvæntra atvika sjúklinga eftir deildum (16 deildir Landspítala) og árum. 
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Byltur sjúklinga voru sérstaklega teknar út úr gögnunum til að varpa auknu ljósi á þennan stóra flokk, en 

þau eru stærsti hlutinn af flokknum „Atvik tengd umhverfi/aðstæðum“. Árið 2015 voru byltur 39,4% af 

öllum óvæntum atvikum á þessum 16 deildum, árið 2016 var hlutfallið 43,1% og árið 2017 voru byltur 

43,1% af öllum óvæntum atvikum á þessum deildum (sjá töflu 5). Tafla 7 sýnir fjölda byltna og hlutfall af 

heildarfjölda byltna á ári skipt eftir deildum og sést þar að á sumum deildum voru byltur mun algengari 

en á öðrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvænt atvik sjúklinga voru líka flokkuð eftir vikudögum en tekinn var heildarfjöldi óvæntra atvika starfs-

manna á 16 deildum á þessum þremur árum og skoðað hversu mörg gerðust á hverjum vikudegi. Þar 

kom í ljós að skiptingin var nokkuð jöfn, þó helst að fæst atvik komu upp á sunnudögum og flest á 

þriðjudögum og fimmtudögum, sjá töflu 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 7. Fjöldi byltna (hluti af atvikum tengdum umhverfi og aðstæðum) og hlutfall af 
heildarfjölda byltna á ári á 16 deildum Landspítala 2015 – 2017. 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Deild 1 11 2,4% 13 2,6% 18 3,3% 42 2,8%

Deild 2 30 6,6% 30 5,9% 38 7,1% 98 6,5%

Deild 3 20 4,4% 19 3,8% 30 5,6% 69 4,6%

Deild 4 74 16,2% 92 18,2% 111 20,6% 277 18,4%

Deild 5 25 5,5% 30 5,9% 32 5,9% 87 5,8%

Deild 6 33 7,2% 27 5,3% 30 5,6% 90 6,0%

Deild 7 17 3,7% 11 2,2% 14 2,6% 42 2,8%

Deild 8 38 8,3% 78 15,4% 67 12,4% 183 12,2%

Deild 9 8 1,7% 2 0,4% 10 1,9% 20 1,3%

Deild 10 7 1,5% 16 3,2% 4 0,7% 27 1,8%

Deild 11 35 7,6% 36 7,1% 53 9,8% 124 8,3%

Deild 12 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Deild 13 30 6,6% 30 5,9% 27 5,0% 87 5,8%

Deild 14 49 10,7% 61 12,1% 47 8,7% 157 10,4%

Deild 15 31 6,8% 19 3,8% 29 5,4% 79 5,3%

Deild 16 50 10,9% 42 8,3% 29 5,4% 121 8,1%

Samtals 458 100% 506 100% 539 100% 1503 100%

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

2015 2016 2017 Samtals
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Tafla 8. Eðli óvæntra atvika sjúklinga skipt eftir vikudögum, 16 deildir Landspítala, 2015 – 2017. 
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2015 1 4 18 0 13 4 69 0 5 15 6 27 3 165 14,2%
2016 1 1 31 3 15 3 65 2 0 24 3 7 0 155 13,2%
2017 0 6 34 2 17 2 65 2 3 13 0 12 2 158 12,3%
Samtals 2 11 83 5 45 9 199 4 8 52 9 46 5 478 13,2%
2015 0 6 29 4 10 2 78 3 7 17 2 9 2 169 14,5%
2016 1 6 39 4 13 2 80 3 4 10 2 14 3 181 15,4%
2017 1 8 31 4 25 4 95 2 9 11 8 16 1 215 16,8%
Samtala 2 20 99 12 48 8 253 8 20 38 12 39 6 565 15,6%
2015 0 9 19 2 16 3 66 4 7 16 3 6 6 157 13,5%
2016 1 10 44 3 15 4 79 2 3 8 4 6 0 179 15,2%
2017 0 3 30 2 22 8 98 1 7 13 3 9 2 198 15,4%
Samtals 1 22 93 7 53 15 243 7 17 37 10 21 8 534 14,8%
2015 1 7 36 2 15 5 65 2 6 19 8 16 4 186 16,0%
2016 1 8 35 4 11 5 89 3 6 8 2 11 1 184 15,7%
2017 1 10 35 3 17 0 93 2 3 13 4 15 1 197 15,4%
Samtals 3 25 106 9 43 10 247 7 15 40 14 42 6 567 15,7%
2015 0 6 24 1 14 7 76 2 6 12 4 10 3 165 14,2%
2016 2 3 37 3 10 7 78 4 3 9 5 9 1 171 14,6%
2017 0 8 21 2 15 0 81 3 4 15 5 18 1 173 13,5%
Samtals 2 17 82 6 39 14 235 9 13 36 14 37 5 509 14,1%
2015 1 4 24 0 14 1 80 2 7 25 1 9 3 171 14,7%
2016 2 6 31 3 8 6 94 3 3 4 2 6 1 169 14,4%
2017 3 4 42 3 11 1 94 1 11 8 4 12 2 196 15,3%
Samtals 6 14 97 6 33 8 268 6 21 37 7 27 6 536 14,8%
2015 1 9 19 2 16 4 70 1 4 11 1 8 4 150 12,9%
2016 2 4 17 4 8 6 62 0 5 13 1 10 4 136 11,6%
2017 0 6 16 4 17 5 70 0 4 8 4 11 0 145 11,3%
Samtals 3 19 52 10 41 15 202 1 13 32 6 29 8 431 11,9%

2015 4 45 169 11 98 26 504 14 42 115 25 85 25 1163

2016 10 38 234 24 80 33 547 17 24 76 19 63 10 1175

2017 5 45 209 20 124 20 596 11 41 81 28 93 9 1282

Samtals 19 128 612 55 302 79 1647 42 107 272 72 241 44 3620

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

Sunnudagur

Samtals

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur
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4.2 Umfang og eðli óvæntra atvika starfsmanna 

Rannsóknarspurning 2 hljóðar svo: Hvert var umfang og eðli óvæntra atvika starfsmanna? Heildarfjöldi 

óvæntra atvik starfsmanna á þessum 16 legudeildum Landspítala var 499 á þessum þremur árum (mynd 

5). Skráð atvik starfsmanna voru aðeins færri árið 2016 en hin árin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvænt atvik starfsmanna voru flokkuð eftir deildum og í flokka atvika eftir eðli þeirra samkvæmt 

flokkunarkerfi Landspítala. Settar voru saman töflur fyrir hverja deild með yfirliti yfir hvert ár og fjölda 

atvika í hverjum flokki í mánuði. Tafa 9 sýnir fjölda atvika á þessum 16 deildum skipt niður á mánuði. 

Sjá má að skráð óvænt atvika starfsmanna voru ekki algeng á þessu tímabili en voru færri árið 2016 

heldur en 2015 og 2017. Apríl og nóvember 2015 skáru sig aðeins úr en þar voru flest atvik á mánuði 

22 talsins. Fæst voru atvikin samtals á þessum 16 deildum sjö í nóvember og desember 2016 og febrúar 

2017. Flest atvik starfsmanna í mánuði á einni deild, Deild 4, voru 12 í nóvember 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Fjöldi óvæntra atvika starfsmanna á 
ári á 16 deildum Landspítala 2015 – 2017. 
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Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Fjöldi á 
ári

Hlutfall af 
heildarfjölda 
árs

2015 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 2,3%

2016 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2,7%

2017 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1,7%

Samtals 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 0 0 11 2,2%

2015 3 0 3 3 1 1 3 1 1 1 0 0 17 9,8%

2016 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 9 6,0%

2017 1 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 10 5,7%

Samtals 5 1 4 3 4 2 4 3 3 5 1 1 36 7,2%

2015 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1,7%

2016 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 6 4,0%

2017 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1,7%

Samtals 0 1 1 1 0 0 1 3 0 3 1 1 12 2,4%

2015 2 2 3 6 0 1 2 1 2 2 12 0 33 19,0%

2016 2 9 0 3 0 0 1 3 2 1 2 3 26 17,4%

2017 1 2 6 6 5 2 3 5 2 2 2 10 46 26,1%

Samtals 5 13 9 15 5 3 6 9 6 5 16 13 105 21,0%

2015 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2,3%

2016 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 7 4,7%

2017 1 0 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 12 6,8%

Samtals 2 0 2 2 2 2 2 1 7 1 0 2 23 4,6%

2015 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 7 4,0%

2016 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,3%

2017 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 2 11 6,3%

Samtals 3 1 2 1 3 1 6 0 1 0 0 2 20 4,0%

2015 3 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 1 15 8,6%

2016 1 0 4 0 1 2 3 1 1 0 0 0 13 8,7%

2017 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 4,5%

Samtals 8 1 5 0 1 4 5 2 3 3 2 2 36 7,2%

2015 3 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 13 7,5%

2016 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 9 6,0%

2017 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 10 5,7%

Samtals 5 1 2 5 4 1 1 3 3 2 1 4 32 6,4%

2015 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 4 13 7,5%

2016 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6 4,0%

2017 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2,3%

Samtals 1 1 0 3 2 4 0 4 0 3 1 4 23 4,6%

2015 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7 4,0%

2016 2 0 0 1 3 2 0 1 2 0 0 0 11 7,4%

2017 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 4 1 11 6,3%

Samtals 3 1 2 2 3 3 1 2 4 2 5 1 29 5,8%

2015 0 2 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 11 6,3%

2016 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 9 6,0%

2017 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 7 4,0%

Samtals 4 5 0 2 0 3 3 1 2 1 6 0 27 5,4%

2015

2016

2017 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4,0%

Samtals 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1,4%

2015 0 0 0 3 2 0 3 2 3 0 0 1 14 8,0%

2016 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 12 8,1%

2017 1 0 4 0 2 1 4 0 1 0 3 0 16 9,1%

Samtals 3 1 4 3 5 1 8 3 6 2 5 1 42 8,4%

2015 0 0 3 2 0 3 0 1 0 1 1 0 11 6,3%

2016 1 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 2 15 10,1%

2017 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2,3%

Samtals 2 1 6 3 2 8 1 3 0 1 1 2 30 6,0%

2015 4 2 0 1 1 1 1 3 0 1 1 0 15 8,6%

2016 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 11 7,4%

2017 1 1 1 0 2 2 0 3 3 0 2 0 15 8,5%

Samtals 7 4 1 1 5 4 2 7 4 2 3 1 41 8,2%

2015 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 4,0%

2016 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 9 6,0%

2017 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 9 5,1%

Samtals 1 2 5 1 2 2 2 4 1 1 1 3 25 5,0%

2015 19 10 12 22 8 13 15 14 15 14 22 10 174

2016 15 16 13 13 16 13 13 15 13 8 7 7 149

2017 16 7 20 12 15 13 16 17 14 12 14 20 176

Samtals 50 33 45 47 39 39 44 46 42 34 43 37 499

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

Deild 12*

Deild 13

Deild 14

Deild 15

Deild 16

Samtals  16 
deildir á ári

Deild 11

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10

Tafla 9. Fjöldi óvæntra atvika starfsmanna á mánuði á 16 deildum Landspítala 2015 – 2017. 
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Atvikin voru flokkuð eftir eðli þeirra samkvæmt flokkunarkerfi Landspítala í fjóra flokka auk þess sem 

nokkur atvik voru óflokkuð. Sambærilegur fjöldi var milli flokksins atvik / óhapp / slys, sem eru yfirleitt 

líkamleg meiðsl og flokksins átök / ofbeldi. Tafla 10 sýnir samantekt á fjölda óvæntra atvika starfsmanna 

í hverjum flokki og hlutfallsleg skipting.  

 

 

 

 

 

Tafla 11 sýnir fjölda óvæntra atvika starfsmanna í hverjum flokki skipt eftir deildum. Þar sést að flest 

óvæntu atvik starfsmanna eru á Deild 4 í flokknum sem tengist átökum og ofbeldi. Flest eru atvikin 46 á 

ári á Deild 4 árið 2017 en fæst eru atvikin tvö á ári á Deild 6 árið 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 10. Eðli óvæntra atvika starfsmanna á 16 deildum Landspítala, fjöldi á ári og hlutfallsleg 
skipting 2015 – 2017. 

 
Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlufall Fjöldi Hlufall

Átök / ofbeldi 54 31,0% 47 31,5% 63 35,8% 164 32,9%

Stunguóhapp / líkamsvessamengun 48 27,6% 37 24,8% 33 18,8% 118 23,6%

Eignatjón 8 4,6% 4 2,7% 3 1,7% 15 3,0%

Atvik / óhapp / slys 55 31,6% 46 30,9% 63 35,8% 164 32,9%

Óflokkað 9 5,2% 15 10,1% 14 8,0% 38 7,6%

Samtals 174 100% 149 100% 176 100% 499 100%

2015 2016 2017 Samtals
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Átök / ofbeldi
Stunguóhapp / 

líkamsvessamengun Eignatjón Atvik / óhapp/ slys Óflokkað Samtals Hlutfall

2015 0 2 1 1 0 4 2,3%

2016 0 4 0 0 0 4 2,7%

2017 0 1 0 1 1 3 1,7%

Samtals 0 7 1 2 1 11 2,2%

2015 2 6 1 5 3 17 9,8%

2016 1 2 1 3 2 9 6,0%

2017 0 3 0 5 2 10 5,7%

Samtals 3 11 2 13 7 36 7,2%

2015 1 2 0 0 0 3 1,7%

2016 4 0 0 2 0 6 4,0%

2017 1 1 0 1 0 3 1,7%

Samtals 6 3 0 3 0 12 2,4%

2015 24 0 0 6 3 33 19,0%

2016 16 1 0 5 4 26 17,4%

2017 30 2 0 11 3 46 26,1%

Samtals 70 3 0 22 10 105 21,0%

2015 2 1 0 1 0 4 2,3%

2016 1 0 0 2 4 7 4,7%

2017 2 2 1 6 1 12 6,8%

Samtals 5 3 1 9 5 23 4,6%

2015 2 1 0 4 0 7 4,0%

2016 0 0 0 1 1 2 1,3%

2017 6 2 0 3 0 11 6,3%

Samtals 8 3 0 8 1 20 4,0%

2015 7 3 0 5 0 15 8,6%

2016 6 2 0 5 0 13 8,7%

2017 5 0 0 3 0 8 4,5%

Samtals 18 5 0 13 0 36 7,2%

2015 2 7 1 3 0 13 7,5%

2016 0 7 0 2 0 9 6,0%

2017 3 2 0 4 1 10 5,7%

Samtals 5 16 1 9 1 32 6,4%

2015 2 3 2 5 1 13 7,5%

2016 1 3 0 2 0 6 4,0%

2017 1 3 0 0 0 4 2,3%

Samtals 4 9 2 7 1 23 4,6%

2015 2 1 1 3 0 7 4,0%

2016 4 3 1 3 0 11 7,4%

2017 5 2 0 3 1 11 6,3%

Samtals 11 6 2 9 1 29 5,8%

2015 3 4 0 4 0 11 6,3%

2016 2 2 0 5 0 9 6,0%

2017 2 0 0 5 0 7 4,0%

Samtals 7 6 0 14 0 27 5,4%

2015

2016

2017 0 1 0 6 0 7 4,0%

Samtals 0 1 0 6 0 7 1,4%

2015 2 3 0 9 0 14 8,0%

2016 2 3 1 4 2 12 8,1%

2017 5 3 0 4 4 16 9,1%

Samtals 9 9 1 17 6 42 8,4%

2015 2 4 1 3 1 11 6,3%

2016 5 4 1 3 2 15 10,1%
2017 0 1 0 3 0 4 2,3%

Samtals 7 9 2 9 3 30 6,0%

2015 3 6 1 5 0 15 8,6%

2016 2 4 0 5 0 11 7,4%

2017 3 5 0 6 1 15 8,5%

Samtals 8 15 1 16 1 41 8,2%

2015 0 5 0 1 1 7 4,0%

2016 3 2 0 4 0 9 6,0%

2017 0 5 2 2 0 9 5,1%

Samtals 3 12 2 7 1 25 5,0%

2015 54 48 8 55 9 174

2016 47 37 4 46 15 149

2017 63 33 3 63 14 176

Deild 14

Deild 15

Deild 16

Deild 5

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Samtals á 
16 

deildum

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10

Deild 11

Deild 12

Deild 13

Tafla 11. Eðli óvæntra atvika starfsmanna skipt eftir deildum (16 deildir 
Landspítala) og árum, 2015 – 2017. 
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Á mynd 23 má sjá skiptingu milli deilda á atvikum starfsmanna sem tengjast átökum og ofbeldi. Almennt 

voru þessi atvik ekki algeng á deildum nema á einni deild, Deild 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stunguóhöpp / líkamsvessamengun voru einnig greind niður á deildir eins og sjá má á töflu 13. Þar má 

sjá að nokkrar deildir eru með flest stunguóhöpp / líkamsvessamengun eins og Deild 8,15 og 16 sem 

eru allt lyflækningadeildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Deild 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Deild 2 2 3,7% 1 2,2% 0 0,0% 3 1,8%

Deild 3 1 1,9% 4 8,7% 1 1,6% 6 3,7%

Deild 4 24 44,4% 16 34,8% 30 47,6% 70 42,9%

Deild 5 2 3,7% 0 0,0% 2 3,2% 4 2,5%

Deild 6 2 3,7% 0 0,0% 6 9,5% 8 4,9%

Deild 7 7 13,0% 6 13,0% 5 7,9% 18 11,0%

Deild 8 2 3,7% 0 0,0% 3 4,8% 5 3,1%

Deild 9 2 3,7% 1 2,2% 1 1,6% 4 2,5%

Deild 10 2 3,7% 4 8,7% 5 7,9% 11 6,7%

Deild 11 3 5,6% 2 4,3% 2 3,2% 7 4,3%

Deild 12* 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Deild 13 2 3,7% 2 4,3% 5 7,9% 9 5,5%

Deild 14 2 3,7% 5 10,9% 0 0,0% 7 4,3%

Deild 15 3 5,6% 2 4,3% 3 4,8% 8 4,9%

Deild 16 0 0,0% 3 6,5% 0 0,0% 3 1,8%

Samtals 54 100% 46 100% 63 100% 163 100%

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

2015 2016 2017 Samtals

Tafla 12. Fjöldi óvæntra atvika starfsmanna sem tengdust ofbeldi eða 
átökum og hlutfall af heildarfjölda þessara atvika á ári á 16 deildum 
Landspítala, 2015 – 2017. 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Deild 1 2 4,2% 4 10,5% 1 3,0% 7 5,9%

Deild 2 6 12,5% 2 5,3% 3 9,1% 11 9,2%

Deild 3 2 4,2% 0 0,0% 1 3,0% 3 2,5%

Deild 4 0 0,0% 1 2,6% 2 6,1% 3 2,5%

Deild 5 1 2,1% 1 2,6% 2 6,1% 4 3,4%

Deild 6 1 2,1% 0 0,0% 2 6,1% 3 2,5%

Deild 7 3 6,3% 2 5,3% 0 0,0% 5 4,2%

Deild 8 7 14,6% 7 18,4% 2 6,1% 16 13,4%

Deild 9 3 6,3% 3 7,9% 3 9,1% 9 7,6%

Deild 10 1 2,1% 3 7,9% 2 6,1% 6 5,0%

Deild 11 4 8,3% 2 5,3% 0 0,0% 6 5,0%

Deild 12* 0,0% 0,0% 1 3,0% 1 0,8%

Deild 13 3 6,3% 3 7,9% 3 9,1% 9 7,6%

Deild 14 4 8,3% 4 10,5% 1 3,0% 9 7,6%

Deild 15 6 12,5% 4 10,5% 5 15,2% 15 12,6%

Deild 16 5 10,4% 2 5,3% 5 15,2% 12 10,1%

Samtals 48 100% 38 100% 33 100% 119 100%

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

2015 2016 2017 Samtals

Tafla 13. Fjöldi stunguóhappa / líkamsvessamengunar starfsmanna og 
hlutfall af heildarfjölda þessara atvika á ári á 16 deildum Landspítala 
2015 – 2017. 
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Einnig voru atvikin sem tengdust slysum eða óhöppum tekin sérstaklega út og kom þá í ljós að þessi 

atvik voru algengari á þremur deildum, Deild 4, 9 og 15. Sjá töflu 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiptingu atvika starfsmanna eftir vikudögum má sjá í töflu 15. Tekinn var heildarfjöldi óvæntra atvika 

starfsmanna á 16 deildum á þessum þremur árum og skoðað hversu mörg gerðust á hverjum vikudegi. 

Þar kom í ljós að skiptingin er nokkuð jöfn þó helst að fæst atvik komi upp á föstudögum og laugardögum 

en flest á miðvikudögum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Deild 1 1 1,8% 0 0,0% 1 1,6% 2 1,2%

Deild 2 5 9,1% 3 6,5% 5 7,9% 13 7,9%

Deild 3 0 0,0% 2 4,3% 1 1,6% 3 1,8%

Deild 4 6 10,9% 5 10,9% 11 17,5% 22 13,4%

Deild 5 1 1,8% 2 4,3% 6 9,5% 9 5,5%

Deild 6 4 7,3% 1 2,2% 3 4,8% 8 4,9%

Deild 7 5 9,1% 5 10,9% 3 4,8% 13 7,9%

Deild 8 3 5,5% 2 4,3% 4 6,3% 9 5,5%

Deild 9 5 9,1% 2 4,3% 0 0,0% 7 4,3%

Deild 10 3 5,5% 3 6,5% 3 4,8% 9 5,5%

Deild 11 4 7,3% 5 10,9% 5 7,9% 14 8,5%

Deild 12* 0,0% 0,0% 6 9,5% 6 3,7%

Deild 13 9 16,4% 4 8,7% 4 6,3% 17 10,4%

Deild 14 3 5,5% 3 6,5% 3 4,8% 9 5,5%

Deild 15 5 9,1% 5 10,9% 6 9,5% 16 9,8%

Deild 16 1 1,8% 4 8,7% 2 3,2% 7 4,3%

Samtals 55 100% 46 100% 63 100% 164 100%

* vegna sameiningar deilda þá voru engin gögn frá Deild 12  árin 2015 og 2016. 

2015 2016 2017 Samtals

Tafla 14. Fjöldi atvika / óhappa / slysa starfsmanna og hlutfall af heild-
arfjölda þessara atvika á ári á 16 deildum Landspítala 2015 – 2017. 
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Tafla 15. Eðli óvæntra atvika starfsmanna skipt eftir vikudögum á 16 legudeildum 
Landspítala 2015 – 2017. 

Átök / 
ofbeldi

Stunguóhapp / 
líkamsvessa-

mengun Eignatjón

Atvik / 
óhapp / 

slys Óflokkað Samtals Hlutfall
2015 7 4 1 11 1 24 13,8%

2016 12 7 1 7 2 29 19,5%
2017 6 6 0 9 1 22 12,5%
Samtals 25 17 2 27 4 75 15,0%
2015 2 6 4 6 2 20 11,5%
2016 8 8 1 5 1 23 15,4%
2017 7 9 0 12 1 29 16,5%
Samtala 17 23 5 23 4 72 14,4%
2015 6 13 1 12 2 34 19,5%
2016 8 4 0 7 4 23 15,4%
2017 10 1 0 12 2 25 14,2%
Samtals 24 18 1 31 8 82 16,4%
2015 17 7 1 10 35 20,1%
2016 3 6 0 6 4 19 12,8%
2017 5 4 3 9 6 27 15,3%
Samtals 25 17 4 25 10 81 16,2%
2015 11 7 1 4 1 24 13,8%
2016 3 4 1 6 2 16 10,7%
2017 10 4 0 10 2 26 14,8%
Samtals 24 15 2 20 5 66 13,2%
2015 7 3 0 6 1 17 9,8%
2016 4 5 0 6 0 15 10,1%
2017 8 2 0 5 1 16 9,1%
Samtals 19 10 0 17 2 48 9,6%
2015 4 8 0 6 2 20 11,5%
2016 8 4 1 9 2 24 16,1%
2017 17 7 0 6 1 31 17,6%
Samtals 29 19 1 21 5 75 15,0%

2015 54 48 8 55 9 174

2016 46 38 4 46 15 149

2017 63 33 3 63 14 176

Samtals 163 119 15 164 38 499

Sunnudagur

Samtals

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur
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4.3 Breytileiki í hjúkrunarstigi á starfsmann hjúkrunar 
Rannsóknarspurning 3 hljóðar svo: Hver var breytileikinn í hjúkrunarþyngd eins og hún birtist í 

hjúkrunarstigi á hvern starfsmann hjúkrunar? Gögnin byggjast á 13.999 dögum fyrir 3 ár og 16 deildir 

(3x365=1095 x 16=17.520), en 3521 dagur er felldur úr gögnunum annað hvort vegna þess að sjúklinga-

flokkunin náði ekki 90% þann dag eða vegna þess að mönnun var ekki skráð einhverja daga. Að auki 

voru sumar skurðlækningadeildir lokaðar eða sameinaðar annarri deild á ákveðnu tímabili yfir sumar-

tímann og engir sjúklingar á deildinni þá daga og því engin sjúklingaflokkun. Misjafnt var milli deilda 

hversu marga daga í mánuði sjúklingaflokkunin náði ekki 90% og mönnun var vanskráð. Sjá dæmi um 

tvær deildir, mynd 6 og mynd 7. Dæmin sýna að skráningu vantaði á mun fleiri daga í mánuði á Deild 

10 en á Deild 14. 

 

 

 

Sjá má á gögnunum að breytileikinn er mikill milli daga og einnig er mikill breytileiki milli deilda. Breyti-

leikinn á sumum deildum er meiri en á öðrum. Taka skal fram að ekki er hægt að bera saman hjúkrunar-

stig á starfsmann milli deilda, þar sem PAONCIL-mæling hverrar deildar skilgreinir æskilegt hjúkrunar-

stig deildar og getur það verið talsvert mismunandi milli deilda. Síðan er miðað við 15% vikmörk fyrir 

ofan og neðan til að staðsetja efri og neðri mörk æskilegrar hjúkrunarþyngdar deildar. Myndir 8 og 9 

sýna dæmi um breytileikann innan mánaða. 

 

 

 

 

Mynd 7. Dæmi 1: Fjöldi daga undir 90% 
flokkun eða mönnun vanskráð á Deild 10 
árið 2016. 

Mynd 6. Dæmi 2: Fjöldi daga undir 90% 
flokkun eða mönnun vanskráð á Deild 14 
árið 2015. 
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Hver deild var skoðuð fyrir sig til að sjá breytileika í meðaltali hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar milli 

mánaða og ára. Sjá töflu 16. Lægstu meðaltöl hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar í mánuði voru 

11,08 stig á Deild 16 í október 2015 og 11,14 á Deild 9 í desember 2017. Hæstu meðaltölin voru 21,41 

stig á Deild 4 í október 2015 og 21,31 stig á sömu deild í desember 2017.  

 

 

 

Mynd 8. Dæmi 1: Hjúkrunarstig á starfsmann hjúkrunar í janúar 
2015 á Deild 1 (90% flokkun og yfir, mönnun skráð). 

Mynd 9. Dæmi 2: Hjúkrunarstig á starfsmann hjúkrunar í október 
2016 á Deild 3 (90% flokkun og yfir, mönnun skráð). 

Meðaltal í janúar 15,95 

Meðaltal í október 15,23 
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2015 15,95 16,97 15,69 14,95 12,63 15,25 15,34 15,53 16,81 15,30 16,25 17,42 15,67

2016 18,00 18,16 15,22 14,05 15,89 15,36 13,50 15,62 18,08 16,65 16,47 15,84 16,07

2017 16,16 15,30 16,02 14,89 15,61 14,01 14,29 14,83 15,64 16,10 19,53 18,21 15,88

Meðaltal 16,70 16,81 15,64 14,63 14,71 14,87 14,37 15,33 16,84 16,02 17,42 17,15 15,88

2015 15,22 14,93 16,71 16,30 16,17 16,85 14,92 15,48 15,18 15,88 16,33 16,28 15,85

2016 16,47 16,27 14,31 15,98 14,11 13,87 14,14 14,69 15,56 15,30 14,04 14,41 14,93

2017 14,80 14,17 14,87 14,73 14,64 14,37 13,24 13,71 14,96 15,25 14,62 13,67 14,42

Meðaltal 15,49 15,12 15,30 15,67 14,97 15,03 14,10 14,63 15,23 15,48 15,00 14,79 15,07

2015 16,44 15,61 16,34 15,54 14,26 16,18 14,48 15,82 15,71 15,72 15,32 15,46 15,57

2016 16,32 15,75 14,95 16,04 15,46 15,71 14,85 14,73 14,39 15,23 15,20 15,41 15,34

2017 15,57 15,43 15,87 15,40 14,77 17,27 15,89 16,32 16,79 15,60 15,44 15,84 15,85

Meðaltal 16,11 15,59 15,72 15,66 14,83 16,39 15,08 15,62 15,63 15,52 15,32 15,57 15,59

2015 20,61 20,41 20,89 20,60 20,16 20,31 20,24 20,05 20,14 21,41 20,61 19,97 20,45

2016 21,05 19,95 20,49 19,84 19,99 19,97 20,53 20,24 20,35 20,02 19,75 20,36 20,21

2017 19,98 20,18 20,13 20,21 20,60 20,75 19,42 20,15 21,01 20,35 20,97 21,31 20,42

Meðaltal 20,55 20,18 20,50 20,22 20,25 20,34 20,07 20,15 20,50 20,59 20,44 20,55 20,36

2015 15,46 15,16 15,86 14,82 13,89 14,27 15,35 14,76 15,37 17,09 14,83 14,04 15,08

2016 14,34 14,01 14,45 15,43 13,53 14,23 17,20 17,09 14,49 15,13 14,87 15,39 15,01

2017 15,21 16,51 16,52 15,51 15,71 16,62 14,88 14,82 14,02 14,67 14,52 14,51 15,29

Meðaltal 15,01 15,23 15,61 15,25 14,38 15,04 15,81 15,55 14,63 15,63 14,74 14,65 15,13

2015 15,32 15,24 16,08 15,13 14,59 14,86 16,33 15,29 15,43 15,31 15,04 15,13 15,31

2016 15,71 15,58 15,22 15,73 15,15 15,15 14,95 15,92 15,95 16,11 16,26 16,33 15,67

2017 16,67 16,84 17,07 17,02 15,34 14,51 14,87 15,16 16,35 17,00 16,04 15,72 16,05

Meðaltal 15,90 15,89 16,13 15,96 15,03 14,84 15,38 15,45 15,91 16,14 15,78 15,73 15,68

2015 17,26 17,77 16,93 13,76 13,23 12,93 13,89 17,09 17,29 16,58 17,08 16,75 15,88

2016 16,75 17,81 17,03 17,48 17,29 15,94 14,68 16,50 16,98 17,85 17,65 17,07 16,92

2017 16,66 19,05 17,84 14,94 16,28 14,08 13,23 13,12 14,66 15,25 16,02 15,58 15,56

Meðaltal 16,89 18,21 17,27 15,39 15,60 14,32 13,93 15,57 16,31 16,56 16,91 16,46 16,12

2015 17,46 17,09 16,69 16,46 16,99 16,29 16,31 16,58 17,05 15,94 17,10 16,12 16,67

2016 16,53 16,18 16,23 16,68 16,93 16,58 16,32 17,36 17,73 17,40 16,83 17,96 16,90

2017 18,50 18,13 17,67 17,75 17,59 17,52 17,53 16,98 18,18 18,10 17,79 17,46 17,77

Samtals 17,50 17,13 16,86 16,96 17,17 16,79 16,72 16,98 17,65 17,15 17,24 17,18 17,11

2015 14,85 14,84 14,62 12,68 12,96 11,33 12,62 14,15 14,23 14,58 13,61 12,17 13,55

2016 14,03 15,54 14,51 14,34 15,24 12,71 12,40 12,65 13,81 13,96 12,08 13,10 13,70

2017 13,87 13,67 13,00 13,20 12,40 12,41 11,63 12,69 12,47 12,93 11,43 11,14 12,57

Meðaltal 14,25 14,68 14,05 13,41 13,53 12,15 12,22 13,16 13,50 13,82 12,37 12,14 13,27

2015 15,04 16,43 15,86 14,52 13,47 15,89 15,45 15,98 15,33 15,04 15,30

2016 16,24 15,77 14,14 13,78 13,37 14,93 13,68 13,82 16,06 15,32 15,87 14,64 14,80

2017 16,05 15,96 15,94 15,93 15,36 14,45 14,21 14,57 13,89 15,84 16,60 16,04 15,40

Meðaltal 15,78 16,06 15,31 14,74 14,07 14,69 13,95 14,76 15,13 15,71 15,94 15,24 15,17

2015 13,49 12,49 13,55 13,99 14,39 14,35 14,43 15,12 14,34 14,31 14,99 14,36 14,15

2016 13,44 13,98 13,75 14,65 13,80 13,96 12,93 12,94 13,03 13,76 14,44 13,44 13,68

2017 13,81 14,07 13,01 13,06 13,29 13,12 12,46 13,24 13,84 13,00 13,62 14,36 13,41

Meðaltal 13,58 13,51 13,44 13,90 13,83 13,81 13,27 13,77 13,74 13,69 14,35 14,05 13,74

2015 13,56 13,83 15,18 11,48 9,62 12,26 12,79 14,25 15,18 15,23 13,75 13,38

2016 14,71 14,42 13,59 13,92 13,93 14,06 14,53 14,14 12,52 12,44 12,51 12,58 13,61

2017 12,53 12,41 13,24 12,65 12,58 12,32 13,71 12,48 14,07 14,29 13,79 14,05 13,18

Meðaltal 13,60 13,55 14,00 12,69 12,04 12,88 13,68 13,31 13,62 13,97 13,84 13,46 13,39

2015 16,83 15,60 17,39 16,13 15,88 16,27 16,86 16,95 16,15 16,58 15,41 16,24 16,36

2016 16,41 15,73 15,19 15,42 15,36 15,32 14,28 13,75 14,49 14,77 15,52 15,32 15,13

2017 15,24 15,27 14,63 14,77 14,78 15,43 14,66 14,30 14,79 14,63 15,69 15,68 14,99

Meðaltal 16,16 15,53 15,74 15,44 15,34 15,67 15,27 15,00 15,14 15,33 15,54 15,75 15,49

2015 15,59 16,14 15,68 15,52 15,11 14,94 15,34 15,27 15,22 15,77 15,75 15,33 15,47

2016 15,58 15,47 15,63 15,43 14,27 14,29 13,82 14,57 14,98 15,39 15,60 15,53 15,05

2017 15,21 15,81 15,79 15,88 15,56 14,56 11,99 13,25 14,70 14,88 15,31 14,27 14,77

Meðaltal 15,46 15,81 15,70 15,61 14,98 14,59 13,72 14,36 14,97 15,35 15,55 15,04 15,10

2015 17,07 16,39 16,34 16,65 16,27 15,82 16,47 16,80 16,73 16,56 15,87 15,87 16,40

2016 15,43 15,09 14,91 14,80 13,97 13,71 15,22 15,07 15,67 15,20 14,16 14,18 14,78

2017 13,99 14,40 14,52 14,70 15,53 14,11 13,11 12,75 15,20 15,81 16,31 18,25 14,89

Meðaltal 15,50 15,29 15,26 15,38 15,26 14,55 14,93 14,87 15,87 15,86 15,45 16,10 15,36

2015 13,65 14,55 12,97 13,08 13,09 13,56 15,03 13,02 12,82 14,26 14,24 13,64 13,66

2016 14,34 14,06 12,81 12,99 13,18 14,72 14,91 14,28 14,26 14,09 14,15 14,17 14,00

2017 14,78 14,64 14,33 13,70 12,53 11,27 11,52 11,08 11,99 12,34 13,01 12,22 12,78

Meðaltal 14,26 14,42 13,37 13,26 12,93 13,18 13,82 12,80 13,02 13,56 13,80 13,34 13,48

2015 15,86 15,84 16,05 15,10 14,54 15,03 15,36 15,85 15,76 16,03 15,81 15,47 15,55

2016 15,96 15,86 15,15 15,41 15,09 15,03 14,87 15,21 15,52 15,54 15,34 15,36 15,36

2017 15,56 15,74 15,65 15,27 15,16 14,80 14,16 14,34 15,16 15,38 15,67 15,52 15,20

Deild 14

Deild 15

Deild 16

Meðaltal 
16 deilda

Deild 9

Deild 10

Deild 11

Deild 12

Deild 13

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Tafla 16. Meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar á mánuði eftir 
deildum (16 deildir Landspítala) og árum, 2015 – 2017. 
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Mesti breytileikinn milli meðalhjúkrunarstiga í mánuði var á Deild 1 frá 12,63 hjúkrunarstigum upp í 

19,53, en minnsti breytileikinn var á Deild 4 frá 19,42 meðalhjúkrunarstigum upp í 21,41. Sjá mynd 10 

og 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Dæmi 1: Meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar í mánuði á Deild 1 árin 
2015 – 2017, mesti breytileiki. 

Mynd 11. Dæmi 1: Meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar í mánuði á Deild 4 árin 
2015 – 2017, minnsti breytileiki. 
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4.4 Breytileiki í fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar 
Rannsóknarspurning 4 hljóðar svo: Hver var breytileikinn í fjölda daga í mánuði þar sem hjúkrunarstig á 

hvern starfsmann hjúkrunar er yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar? Dagur yfir æskilegu hjúkrunarstigi á 

hvern starfsmanna hjúkrunar er ef hjúkrunarstig dagsins fer 15% yfir skilgreinda æskilega hjúkrunar-

þyngd deildar. Í gögnunum voru ekki upplýsingar um æskilegt hjúkrunarstig hverrar deildar heldur kom 

fram hjúkrunarstig hvers dags á hverri deild, hlutfall flokkaðra sjúklinga þennan dag og hvort hjúkrunar-

stig væri undir, innan eða yfir æskilegu hjúkrunarstigi þennan dag. Út frá þessu var reiknaður fjöldi daga 

í hverjum mánuði sem var undir æskilegu hjúkrunarstigi, innan æskilegs hjúkrunarstigs og yfir æskilegu 

hjúkrunarstigi. Talsverður breytileiki er í fjölda þessara daga, bæði milli mánaða og milli deilda. Á mynd 

12 og 13 má sjá dæmi um ólíkar deildir og breytileika milli mánaða innan deildar. 

 

 

 

Í töflu 17 og 18 eru yfirlit yfir fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi á hverri deild og hlutfall 

daga mánaðar þar sem hjúkrunarstig er yfir æskilegri hjúkrunarþyngd á þessum 16 deildum, árin 2015 

– 2017. Töflurnar eru tvær vegna umfangs og áriinu skipt í a (janúar – júní) og b (júlí – desember). 

Reiknað er með að það geti verið ásættanlegt að fjöldi daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi sé um 30% 

daga hvers mánaðar. Ef reiknaður var fjöldi mánaða þar sem dagar yfir æskilegur hjúkrunarstigi fóru yfir 

30% af mánuðinum (12*3*16=576 mánuðir, að frádregnum þremur mánuðum þar sem deildir voru 

lokaðar) kom í ljós að í 43% mánuða (245 mánuðum) voru dagar yfir æskilegu hjúkrunarstigi meira en 

30% af mánuðinum (merkt með gulu á töflu). Á Deild 4 voru allir mánuðirnir yfir 30%. 

 

 

Mynd 12. Dæmi 1: Fjöldi daga yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar á deild 4 árið 2017. 

Mynd 13. Dæmi 2: Fjöldi daga yfir æskilegu 
hjúkrunarstigi deildar á deild 6 árið 2015. 
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Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

2015 8 25,8% 10 35,7% 3 9,7% 4 13,3% 0 0,0% 8 26,7%

2016 15 48,4% 16 55,2% 2 6,5% 1 3,3% 8 25,8% 5 16,7%

2017 7 22,6% 1 3,6% 9 29,0% 3 10,0% 7 22,6% 3 10,0%
2015 12 38,7% 9 32,1% 23 74,2% 18 60,0% 20 64,5% 21 70,0%

2016 22 71,0% 17 58,6% 4 12,9% 14 46,7% 4 12,9% 5 16,7%

2017 6 19,4% 2 7,1% 8 25,8% 7 23,3% 8 25,8% 6 20,0%

2015 16 51,6% 7 25,0% 13 41,9% 9 30,0% 4 12,9% 11 36,7%

2016 14 45,2% 14 48,3% 9 29,0% 13 43,3% 8 25,8% 10 33,3%

2017 14 45,2% 10 35,7% 12 38,7% 11 36,7% 6 19,4% 15 50,0%

2015 21 67,7% 23 82,1% 25 80,6% 21 70,0% 19 61,3% 16 53,3%
2016 16 51,6% 16 55,2% 19 61,3% 12 40,0% 12 38,7% 15 50,0%

2017 13 41,9% 15 53,6% 18 58,1% 15 50,0% 20 64,5% 23 76,7%

2015 14 45,2% 12 42,9% 16 51,6% 7 23,3% 4 12,9% 6 20,0%
2016 8 25,8% 7 24,1% 5 16,1% 13 43,3% 8 25,8% 10 33,3%

2017 15 48,4% 19 67,9% 18 58,1% 14 46,7% 20 64,5% 21 70,0%

2015 5 16,1% 3 10,7% 9 29,0% 2 6,7% 4 12,9% 1 3,3%

2016 6 19,4% 6 20,7% 1 3,2% 7 23,3% 2 6,5% 5 16,7%
2017 14 45,2% 17 60,7% 20 64,5% 19 63,3% 2 6,5% 1 3,3%

2015 13 41,9% 15 53,6% 11 35,5% 2 6,7% 3 9,7% 1 3,3%

2016 11 35,5% 16 55,2% 16 51,6% 12 40,0% 13 41,9% 7 23,3%
2017 9 29,0% 22 78,6% 19 61,3% 6 20,0% 9 29,0% 4 13,3%

2015 19 61,3% 13 46,4% 8 25,8% 9 30,0% 12 38,7% 5 16,7%

2016 8 25,8% 6 20,7% 9 29,0% 10 33,3% 13 41,9% 11 36,7%

2017 23 74,2% 19 67,9% 18 58,1% 4 13,3% 15 48,4% 19 63,3%
2015 16 51,6% 14 50,0% 9 29,0% 3 10,0% 5 16,1% 1 3,3%

2016 7 22,6% 11 37,9% 10 32,3% 6 20,0% 8 25,8% 3 10,0%

2017 10 32,3% 12 42,9% 7 22,6% 6 20,0% 5 16,1% 2 6,7%
2015 8 25,8% 10 35,7% 6 19,4% 5 16,7% 1 3,2% 0,0%

2016 5 16,1% 8 27,6% 3 9,7% 1 3,3% 1 3,2% 6 20,0%

2017 8 25,8% 6 21,4% 6 19,4% 8 26,7% 6 19,4% 2 6,7%

2015 7 22,6% 1 3,6% 6 19,4% 7 23,3% 17 54,8% 13 43,3%

2016 5 16,1% 8 27,6% 9 29,0% 12 40,0% 5 16,1% 8 26,7%

2017 6 19,4% 11 39,3% 4 12,9% 5 16,7% 3 9,7% 5 16,7%

2015 7 22,6% 5 17,9% 14 45,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2016 13 41,9% 8 27,6% 5 16,1% 7 23,3% 7 22,6% 5 16,7%

2017 2 6,5% 2 7,1% 4 12,9% 1 3,3% 1 3,2% 0 0,0%

2015 22 71,0% 10 35,7% 27 87,1% 17 56,7% 15 48,4% 16 53,3%

2016 16 51,6% 14 48,3% 10 32,3% 10 33,3% 11 35,5% 11 36,7%

2017 9 29,0% 11 39,3% 3 9,7% 4 13,3% 7 22,6% 14 46,7%

2015 14 45,2% 20 71,4% 20 64,5% 15 50,0% 15 48,4% 7 23,3%

2016 19 61,3% 10 34,5% 18 58,1% 15 50,0% 4 12,9% 4 13,3%
2017 9 29,0% 17 60,7% 18 58,1% 19 63,3% 14 45,2% 13 43,3%

2015 11 35,5% 5 17,9% 7 22,6% 9 30,0% 6 19,4% 5 16,7%

2016 3 9,7% 3 10,3% 1 3,2% 2 6,7% 0 0,0% 0 0,0%
2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 12,9% 1 3,3%

2015 8 25,8% 11 39,3% 0 0,0% 2 6,7% 3 9,7% 8 26,7%

2016 9 29,0% 8 27,6% 2 6,5% 2 6,7% 3 9,7% 10 33,3%

2017 16 51,6% 12 42,9% 6 19,4% 2 6,7% 2 6,5% 0 0,0%

Gult ef hlutfall daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi í mánuði fer yfir 30%

Deild 15

Deild 16

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10

Deild 11

Deild 12

Deild 13

Deild 14

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

JúníJanúar Febrúar Mars Apríl Maí

Tafla 17. a) Fyrri hluti: Fjöldi daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi á hverri 
deild og hlutfall mánaðar þar sem hjúkrunarstig er yfir æskilegri 
hjúkrunarþyngd, 16 deildir Landspítala, janúar – júní 2015 – 2017.  
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Í töflu 19 má sjá fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi og hvernig þeir dagar skiptast eftir vikudögum 

á deildum og eftir árum. Hæsta hlutfall þessara daga var á sunnudögum og einnig var það algengast að 

hæsta hlutfall hverrar deildar á ári var á sunnudögum.  

Tafla 18. b) Seinni hluti: Fjöldi daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi á hverri deild og 
hlutfall mánaðar þar sem hjúkrunarstig er yfir æskilegri hjúkrunarþyngd, 16 deildir 
Landspítala, júlí – desember 2015 – 2017 og samtölur. 

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall
Fjöldi á 

ári
Hlutfall 

árs
2015 5 16,1% 6 19,4% 11 36,7% 4 12,9% 9 30,0% 14 45,2% 82 22,5%
2016 2 6,5% 3 9,7% 16 53,3% 8 25,8% 7 23,3% 7 22,6% 90 24,7%
2017 1 3,2% 6 19,4% 6 20,0% 9 29,0% 25 83,3% 20 64,5% 97 26,6%
2015 6 19,4% 15 48,4% 6 20,0% 16 51,6% 22 73,3% 21 67,7% 189 51,8%
2016 4 12,9% 7 22,6% 14 46,7% 13 41,9% 4 13,3% 3 9,7% 111 30,4%
2017 3 9,7% 2 6,5% 10 33,3% 12 38,7% 10 33,3% 7 22,6% 81 22,2%
2015 5 16,1% 14 45,2% 11 36,7% 8 25,8% 8 26,7% 8 25,8% 114 31,2%
2016 6 19,4% 10 32,3% 6 20,0% 9 29,0% 10 33,3% 10 32,3% 119 32,6%
2017 9 29,0% 14 45,2% 17 56,7% 13 41,9% 11 36,7% 12 38,7% 144 39,5%
2015 19 61,3% 13 41,9% 20 66,7% 20 64,5% 21 70,0% 17 54,8% 235 64,4%
2016 19 61,3% 14 45,2% 15 50,0% 18 58,1% 15 50,0% 20 64,5% 191 52,3%
2017 11 35,5% 19 61,3% 28 93,3% 24 77,4% 20 66,7% 22 71,0% 228 62,5%
2015 15 48,4% 8 25,8% 13 43,3% 17 54,8% 14 46,7% 7 22,6% 133 36,4%
2016 20 64,5% 20 64,5% 9 30,0% 14 45,2% 11 36,7% 12 38,7% 137 37,5%
2017 16 51,6% 11 35,5% 7 23,3% 10 32,3% 12 40,0% 9 29,0% 172 47,1%
2015 8 25,8% 3 9,7% 3 10,0% 5 16,1% 2 6,7% 2 6,5% 47 12,9%
2016 5 16,1% 9 29,0% 12 40,0% 9 29,0% 9 30,0% 11 35,5% 82 22,5%
2017 1 3,2% 2 6,5% 8 26,7% 17 54,8% 8 26,7% 4 12,9% 113 31,0%
2015 1 3,2% 10 32,3% 11 36,7% 10 32,3% 12 40,0% 7 22,6% 96 26,3%
2016 4 12,9% 7 22,6% 7 23,3% 17 54,8% 21 70,0% 8 25,8% 139 38,1%
2017 2 6,5% 3 9,7% 6 20,0% 10 32,3% 8 26,7% 7 22,6% 105 28,8%
2015 8 25,8% 11 35,5% 12 40,0% 6 19,4% 12 40,0% 7 22,6% 122 33,4%
2016 9 29,0% 19 61,3% 18 60,0% 20 64,5% 11 36,7% 23 74,2% 157 43,0%
2017 11 35,5% 15 48,4% 20 66,7% 23 74,2% 21 70,0% 20 64,5% 208 57,0%
2015 2 6,5% 11 35,5% 8 26,7% 12 38,7% 6 20,0% 7 22,6% 94 25,8%
2016 5 16,1% 6 19,4% 10 33,3% 10 32,3% 3 10,0% 6 19,4% 85 23,3%
2017 3 9,7% 5 16,1% 3 10,0% 7 22,6% 0 0,0% 1 3,2% 61 16,7%
2015 0,0% 10 32,3% 6 20,0% 7 22,6% 9 30,0% 5 16,1% 67 18,4%
2016 3 9,7% 1 3,2% 6 20,0% 4 12,9% 4 13,3% 5 16,1% 47 12,9%
2017 2 6,5% 4 12,9% 3 10,0% 8 25,8% 12 40,0% 9 29,0% 74 20,3%
2015 10 32,3% 15 48,4% 12 40,0% 12 38,7% 16 53,3% 11 35,5% 127 34,8%
2016 4 12,9% 2 6,5% 4 13,3% 7 22,6% 9 30,0% 2 6,5% 75 20,5%
2017 2 6,5% 7 22,6% 9 30,0% 5 16,1% 7 23,3% 13 41,9% 77 21,1%
2015 0,0% 3 9,7% 6 20,0% 14 45,2% 14 46,7% 6 19,4% 69 18,9%
2016 8 25,8% 8 25,8% 2 6,7% 2 6,5% 1 3,3% 0 0,0% 66 18,1%
2017 4 12,9% 1 3,2% 5 16,7% 8 25,8% 5 16,7% 6 19,4% 39 10,7%
2015 21 67,7% 25 80,6% 18 60,0% 23 74,2% 10 33,3% 18 58,1% 222 60,8%
2016 2 6,5% 2 6,5% 2 6,7% 6 19,4% 11 36,7% 11 35,5% 106 29,0%
2017 3 9,7% 3 9,7% 3 10,0% 3 9,7% 13 43,3% 11 35,5% 84 23,0%
2015 20 64,5% 14 45,2% 14 46,7% 20 64,5% 20 66,7% 13 41,9% 192 52,6%
2016 4 12,9% 9 29,0% 10 33,3% 14 45,2% 16 53,3% 14 45,2% 137 37,5%
2017 1 3,2% 3 9,7% 5 16,7% 10 32,3% 16 53,3% 8 25,8% 133 36,4%
2015 7 22,6% 9 29,0% 9 30,0% 8 25,8% 4 13,3% 5 16,1% 85 23,3%
2016 3 9,7% 2 6,5% 2 6,7% 1 3,2% 0 0,0% 1 3,2% 18 4,9%
2017 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 6 19,4% 8 26,7% 20 64,5% 40 11,0%
2015 14 45,2% 1 3,2% 1 3,3% 6 19,4% 5 16,7% 6 19,4% 65 17,8%
2016 15 48,4% 10 32,3% 11 36,7% 10 32,3% 7 23,3% 12 38,7% 99 27,1%
2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,7% 2 6,5% 42 11,5%

Gult ef hlutfall daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi í mánuði fer yfir 30%

Deild 11

Deild 12

Deild 13

Deild 14

Desember Samtals á ári

Deild 1

Deild 2

Deild 3

Deild 4

Júlí Ágúst September Október Nóvember

Deild 15

Deild 16

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 9

Deild 10
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Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Samtals Hlutfall

2015 12 14,8% 12 14,8% 12 14,8% 12 14,8% 10 12,3% 9 11,1% 14 17,3% 81 100%

2016 10 11,1% 12 13,3% 15 16,7% 11 12,2% 13 14,4% 12 13,3% 17 18,9% 90 100%

2017 12 12,4% 13 13,4% 12 12,4% 15 15,5% 16 16,5% 14 14,4% 15 15,5% 97 100%

2015 34 18,1% 20 10,6% 21 11,2% 24 12,8% 24 12,8% 26 13,8% 39 20,7% 188 100%

2016 14 12,6% 19 17,1% 13 11,7% 17 15,3% 12 10,8% 14 12,6% 22 19,8% 111 100%

2017 18 22,2% 9 11,1% 11 13,6% 10 12,3% 13 16,0% 8 9,9% 12 14,8% 81 100%

2015 14 12,4% 19 16,8% 23 20,4% 13 11,5% 9 8,0% 13 11,5% 22 19,5% 113 100%

2016 13 10,9% 19 16,0% 19 16,0% 16 13,4% 18 15,1% 15 12,6% 19 16,0% 119 100%

2017 22 15,4% 27 18,9% 25 17,5% 15 10,5% 15 10,5% 13 9,1% 26 18,2% 143 100%

2015 32 13,7% 38 16,2% 33 14,1% 30 12,8% 29 12,4% 34 14,5% 38 16,2% 234 100%

2016 27 14,1% 28 14,7% 24 12,6% 22 11,5% 23 12,0% 35 18,3% 32 16,8% 191 100%

2017 32 14,0% 26 11,4% 28 12,3% 26 11,4% 32 14,0% 41 18,0% 43 18,9% 228 100%

2015 25 18,9% 24 18,2% 25 18,9% 19 14,4% 21 15,9% 11 8,3% 7 5,3% 132 100%

2016 21 15,3% 20 14,6% 29 21,2% 26 19,0% 21 15,3% 10 7,3% 10 7,3% 137 100%

2017 23 13,4% 31 18,0% 34 19,8% 26 15,1% 33 19,2% 19 11,0% 6 3,5% 172 100%

2015 6 12,8% 8 17,0% 9 19,1% 4 8,5% 6 12,8% 4 8,5% 10 21,3% 47 100%

2016 6 7,3% 10 12,2% 18 22,0% 11 13,4% 14 17,1% 11 13,4% 12 14,6% 82 100%

2017 11 9,9% 18 16,2% 19 17,1% 14 12,6% 19 17,1% 14 12,6% 16 14,4% 111 100%

2015 9 9,5% 8 8,4% 14 14,7% 20 21,1% 14 14,7% 16 16,8% 14 14,7% 95 100%

2016 14 10,1% 19 13,7% 28 20,1% 29 20,9% 18 12,9% 17 12,2% 14 10,1% 139 100%

2017 9 8,6% 18 17,1% 19 18,1% 15 14,3% 10 9,5% 19 18,1% 15 14,3% 105 100%

2015 21 17,2% 16 13,1% 18 14,8% 16 13,1% 21 17,2% 14 11,5% 16 13,1% 122 100%

2016 25 15,9% 21 13,4% 26 16,6% 15 9,6% 26 16,6% 22 14,0% 22 14,0% 157 100%

2017 28 12,6% 40 17,9% 38 17,0% 31 13,9% 33 14,8% 21 9,4% 32 14,3% 223 100%

2015 8 8,5% 15 16,0% 13 13,8% 15 16,0% 17 18,1% 9 9,6% 17 18,1% 94 100%

2016 14 16,5% 11 12,9% 13 15,3% 14 16,5% 9 10,6% 13 15,3% 11 12,9% 85 100%

2017 8 13,1% 10 16,4% 14 23,0% 8 13,1% 8 13,1% 9 14,8% 4 6,6% 61 100%

2015 6 9,1% 14 21,2% 13 19,7% 7 10,6% 11 16,7% 7 10,6% 8 12,1% 66 100%

2016 7 14,9% 5 10,6% 4 8,5% 8 17,0% 8 17,0% 7 14,9% 8 17,0% 47 100%

2017 12 16,2% 10 13,5% 10 13,5% 1 1,4% 13 17,6% 13 17,6% 15 20,3% 74 100%

2015 17 13,5% 9 7,1% 13 10,3% 15 11,9% 23 18,3% 19 15,1% 30 23,8% 126 100%

2016 5 6,7% 8 10,7% 7 9,3% 9 12,0% 8 10,7% 14 18,7% 24 32,0% 75 100%

2017 13 16,9% 6 7,8% 10 13,0% 8 10,4% 12 15,6% 14 18,2% 14 18,2% 77 100%

2015 9 13,0% 2 2,9% 11 15,9% 11 15,9% 5 7,2% 15 21,7% 16 23,2% 69 100%

2016 5 7,6% 11 16,7% 7 10,6% 10 15,2% 5 7,6% 17 25,8% 11 16,7% 66 100%

2017 4 10,3% 4 10,3% 0 0,0% 8 20,5% 5 12,8% 10 25,6% 8 20,5% 39 100%

2015 28 12,6% 32 14,4% 31 14,0% 34 15,3% 29 13,1% 34 15,3% 34 15,3% 222 100%

2016 13 12,3% 18 17,0% 16 15,1% 11 10,4% 13 12,3% 20 18,9% 15 14,2% 106 100%

2017 10 11,9% 20 23,8% 10 11,9% 8 9,5% 13 15,5% 11 13,1% 12 14,3% 84 100%

2015 34 17,7% 26 13,5% 24 12,5% 20 10,4% 21 10,9% 33 17,2% 34 17,7% 192 100%

2016 20 14,6% 21 15,3% 19 13,9% 21 15,3% 21 15,3% 16 11,7% 19 13,9% 137 100%

2017 25 18,8% 17 12,8% 26 19,5% 21 15,8% 19 14,3% 14 10,5% 11 8,3% 133 100%

2015 8 9,5% 7 8,3% 15 17,9% 7 8,3% 21 25,0% 17 20,2% 9 10,7% 84 100%

2016 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 3 16,7% 7 38,9% 3 16,7% 3 16,7% 18 100%

2017 5 12,5% 4 10,0% 4 10,0% 2 5,0% 4 10,0% 12 30,0% 9 22,5% 40 100%

2015 11 16,9% 7 10,8% 10 15,4% 8 12,3% 8 12,3% 6 9,2% 15 23,1% 65 100%

2016 13 13,1% 17 17,2% 16 16,2% 14 14,1% 12 12,1% 14 14,1% 13 13,1% 99 100%

2017 6 14,3% 8 19,0% 6 14,3% 15 35,7% 2 4,8% 4 9,5% 1 2,4% 42 100%

Samtals 719 13,6% 758 14,3% 806 15,2% 715 13,5% 744 14,0% 743 14,0% 814 15,4% 5299 100%

Föstudagur Laugardagur Allt árið

Deild 1

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Sunnudagur

Deild 15

Deild 16

Deild 9

Deild 10

Deild 11

Deild 12

Deild 13

Deild 14

Deild 3

Deild 4

Deild 5

Deild 6

Deild 7

Deild 8

Deild 2

Tafla 19. Fjöldi daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi flokkað eftir vikudögum og deildum og 
hlutfallsleg skiptingi innan viku,16 deildir Landspítala, 2015 – 2017. 
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4.5 Tengsl milli fjölda skráðra atvika og meðalhjúkrunarstiga / fjölda 
daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi  

Rannsóknarspurning 5 er tvíþætt og hljóðar svo:  

a) Hvaða tengsl eru milli fjölda skráðra atvika sjúklinga í mánuði á deild og meðalhjúkrunarstiga á 

starfsmann hjúkrunar annars vegar og hins vegar fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi?   

b) Hvaða tengsl eru milli fjölda skráðra atvika starfsmanna í mánuði á deild og meðalhjúkrunarstiga á 

hvern starfsmann hjúkrunar annars vegar og hins vegar fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunar-

stigi? 

a) Fylgni var reiknuð með Pearson’s aðferð til að skoða tengslin milli fjölda óvæntra atvika sjúklinga 

í mánuði á deild og meðalhjúkrunarþyngdar í mánuði á deild annars vegar og hins vegar milli fjölda 

óvæntra atvika sjúklinga í mánuði á deild og fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi. Eins og 

sjá má komu fram marktæk sterk tengsl í tveimur tilfellum er varða fjölda óvæntra atvika sjúklinga og 

meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann: Deild 14 árið 2017 og Deild 15 árið 2015. Þegar r er +/- 0,8 til+/- 

1,0 er um mjög sterka fylgni að ræða, sterka fylgni þegar r er+/- 0,6 til 0,8, miðlungs sterka fylgni þegar 

r er +/- 0,4 til 0,6, veika fylgni þegar r er +/- 0,2 til 0,4 og mjög veika fylgni þegar r er 0,0 til 0,2. Nokkur 

tilfelli voru þar sem um var að ræða miðlungsfylgni á milli fjölda óvæntra atvika sjúklinga og meðal-

hjúkrunarstiga á starfsmann á mánuði annars vegar og fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi 

á deild hins vegar, en þá var ekki um tölfræðilega marktæk tengsl að ræða. Sjá töflu 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvik sjúkl. / 
meðalhj.stig

Atvik sjúkl. / 
fjöldi daga yfir 

æskilegu 
hj.stigi

Atvik sjúkl. / 
meðalhj.stig

Atvik sjúkl. / 
fjöldi daga yfir 

æskilegu 
hj.stigi

Atvik sjúkl. / 
meðalhj.stig

Atvik sjúkl. / 
fjöldi daga yfir 

æskilegu 
hj.stigi

n r r r r r r

Deild 1 12 0,01 -0,19 -0,01 -0,03 0,19 0,23

Deild 2 12 0,01 -0,07 0,12 0,15 0,31 0,20

Deild 3 12 0,01 0,00 0,25 0,05 0,57 0,46

Deild 4 12 0,31 -0,11 0,31 0,42 0,14 -0,34

Deild 5 12 0,17 0,10 0,22 0,23 0,30 0,21

Deild 6 12 -0,03 0,28 0,41 0,43 -0,04 -0,10

Deild 7 12 -0,17 -0,14 -0,53 -0,57 0,52 0,34

Deild 8 12 -0,36 -0,39 -0,31 -0,34 -0,40 -0,41

Deild 9 12 0,19 0,17 0,38 0,07 0,38 0,48

Deild 10 12 0,24 0,39 0,37 0,06 0,45 0,56

Deild 11 12 0,19 0,08 0,25 0,36 0,20 0,43

Deild 12* 12 0,45 0,40

Deild 13 12 0,48 0,51 0,32 0,21 0,39 0,12

Deild 14 12 -0,01 0,23 -0,09 0,12 0,60** 0,22

Deild 15 12 0,60** 0,41 0,35 0,37 0,16 0,06

Deild 16 12 0,26 0,00 -0,41 -0,36 -0,35 -0,58

* ekki bárust gögn um atvik frá Deild 12 árin 2015 og 2016 vegna sameiningar deilda

** marktæk sterk fylgni p ≤ 0,05

Pearson's fylgni

2015 2016 2017

Tafla 20. Fylgni milli óvæntra atvika sjúklinga á mánuði og meðalhjúkrunarstiga á 
mánuði annars vegar og fjölda daga í mánuði yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar – 
Pearson‘s aðferð. 
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Þó ekki sé um tölfræðilega marktæka fylgni að ræða nema í tveim tilfellum má sjá merki um klíníska 

fylgni í nokkrum tilfellum til dæmis á Deild 10 árið 2017, Deild 11 árið 2017 og Deild 13 árið 2015 (sjá 

myndir 14, 15 og 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Tengsl fjölda óvæntra atvika sjúklinga, fjölda óvæntra atvika 
starfsmanna, meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar og fjölda daga 
yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar á Deild 10 árið 2017. 

Mynd 15. Tengsl fjölda óvæntra atvika sjúklinga, fjölda óvæntra atvika 
starfsmanna, meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar og fjölda daga 
yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar á Deild 11 árið 2017. 
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b) Ekki var unnt að reikna tölfræðilega fylgni milli óvæntra atvika starfsmanna og hjúkrunarstiga eða 

fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstig, þar sem þessi atvik voru svo fá. 

 

 

4.6 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á umfang og eðli óvæntra atvika sjúklinga og að talsverður 

fjöldi sjúklinga verður fyrir ýmis konar óvæntum atvikum í dvöl sinni á legudeild. Þar eru byltur og lyfja-

atvik algengust. Niðurstöðurnar sýna einnig fram á að deildir eru ólíkar hvað varðar skráningu á fjölda 

óvæntra atvika. Einnig kemur fram að nokkur fjöldi starfsmanna verður fyrir óvæntum atvikum en nokkuð 

jöfn skipting er þar á milli atvika ofbeldis og átaka og atvika sem tengjast óhöppum og slysum. Tölur um 

hjúkrunarþyngd sýna fram á talsverðan breytileika milli daga og mánaða innan hverrar deildar í 

hjúkrunarstigum á hvern starfsmann hjúkrunar og fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi á deild. Auk 

þess má sjá talsverðan breytileika í þessu milli deilda. Vísbendingar komu fram um tengsl milli óvæntra 

atvika sjúklinga og meðalhjúkrunarstiga á mánuði annars vegar en þar kom fram marktæk sterk fylgni á 

tveimur deildum. Að öðru leyti voru vísbendingar um tengsl milli óvæntra atvika sjúklinga og fjölda daga 

yfir æskilegu hjúkrunarstigi í mánuði en þar kom ekki fram marktæk tölfræðileg fylgni.  

 

 

Mynd 16. Tengsl fjölda óvæntra atvika sjúklinga, fjölda óvæntra atvika 
starfsmanna, meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann hjúkrunar og fjölda daga 
yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar á Deild 13 árið 2015. 
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5 Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fjöldi sjúklinga varð fyrir óvæntum atvikum á þessum þremur 

árum þar sem að meðaltali voru skráð um 1200 óvænt atvik sjúklinga á ári á þessum 16 deildum. Búast 

má við að einhver hluti þessara atvika hafi afleiðingar fyrir sjúklingana sem fyrir þeim urðu. Einnig varð 

þó nokkur fjöldi starfsmanna fyrir óvæntum atvikum við vinnu sína en skráð voru um 170 óvænt atvik 

starfsmanna á ári á þessum deildum þessi þrjú ár. Í niðurstöðunum mátti greina talsverðan breytileika í 

skráningu á óvæntum atvikum milli mánaða, ára og deilda auk breytileika í hjúkrunarþyngd milli daga, 

mánaða, ára  og deilda. Í ljós kom að talsvert vinnuálag er meðal starfsfólks í hjúkrun á mörgum þessara 

deilda og algengt að hjúkrunarþyngd væri yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar. Í rannsókninni var einnig 

leitað að tengslum milli fjölda óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna og hjúkrunarþyngdar. Einungis 

var hægt að finna marktæk jákvæð sterk tengsl milli óvæntra atvika sjúklinga og meðalhjúkrunarstiga á 

starfsmann hjúkrunar á tveimur deildum en vísbendingar um tengsl á fleiri deildum. Ekki var með 

óyggjandi hætti hægt að sýna fram á fylgni óvæntra atvika við hjúkrunarþyngd á þessum 16 legudeildum 

á þessum árum en ákveðnar vísbendingar eru til staðar. 

Ljóst er að þónokkur fjöldi sjúklinga á Íslandi verður fyrir óvæntum atvikum í dvöl sinni á sjúkrahúsi. 

Fjöldi óvæntra atvika sjúklinga á þessum 16 deildum á Landspítala 2015 – 2017 var skoðaður í 

samanburði við heildarfjölda óvæntra atvika á Landspítala þessi ár og eru atvikin á þessum 16 deildum 

rúmlega 30% af heildarfjölda óvæntra atvika sjúklinga á spítalanum öllum. Fyrri rannsóknir benda til 

þess að 4 – 17% innlagðra sjúklinga verði fyrir óvæntu atviki á sjúkrahúsum (Makary og Daniel, 2016, 

Rafter o.fl.,2015). Þegar fjöldi óvæntra atvika á Landspítala er skoðaður miðað við fjölda lega / innlagna 

(25.227 árið 2015, 26.252 árið 2016 og 26.792 árið 2017) (Landspítali, 2017) reiknast 1,45 óvænt atvik 

á hverjar tíu legur/innlagnir árið 2015, 1,33 árið 2016 1,33 og 1,51 árið 2017. Ekki er þó hægt að sjá út 

frá þeim gögnum sem liggja fyrir í uppgjörum Landspítala hvort hlutfall sjúklinga á Landspítala sem verða 

fyrir óvæntum atvikum sé svipað og nefnt er í erlendum rannsóknum. Í þessari rannsókn var ekki tekið 

tillit til fjölda sjúklinga á deild, fjölda innlagna eða legudagafjölda. 

Sjá má í niðurstöðum þó nokkurn breytileika í tíðni óvæntra atvika milli deilda sem gæti skýrst af eðli 

starfsemi deildar og þeim sjúklingahópi sem þar er, til dæmis hvort um var að ræða skurðlækningadeild, 

lyflækningadeild eða flæðisdeild eða að skráning er misgóð milli deilda. Ein deild á Flæðissviði var með 

áberandi flestar skráningar um óvænt atvik bæði sjúklinga og starfsmanna. Þessi deild var með 13,9% 

skráninga um óvænt atvik sjúklinga þessi þrjú ár en sú deild sem kom næst var með 9,8% skráninga en 

hún var Lyflækningasviði. Deild á Skurðlækningasviði var sú deild sem var með lægsta hlutfall skráninga 

um óvænt atvik sjúklinga á þessum þrem árum, 3,9%. Deildir á Skurðlækningasviði voru með 3,9 – 6,2% 

skráninga (undanskilin Deild 12 sem var einungis með skráningu fyrir árið 2017) en deildir á 

Lyflækningasviði voru með 4,4% – 9,8% skráninga og deildirnar tvær á Flæðissviði voru með 5,3% og 

13,9% skráninga óvæntra atvika sjúklinga. Svo virðist sem deildir á Lyflækningasviði séu með stærra 

hlutfall skráninga en deildir á Skurðlækningasviði. Fleiri þættir en eðli starfsemi deildar og sjúklingahópur 

geta haft áhrif á skráningu atvika. Þeir þættir geta verið álag, tímaleysi, óöryggi, kunnáttuleysi með hvað 

á að skrá, hræðsla við að vera hegnt, ótti við viðbrögð yfirmanna auk þess sem sumir upplifa ekki tilgang 
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með skráningum (Hession-Laband og Mantell, 2011; Moumtzoglou, 2010; Winsvold Prang og Jelsness-

Jorgensen, 2014).  

Vegna þess hve breytileikinn er mikill milli deilda má búast við að misjafnt sé hvort óvænt atvik sem 

verða á deild séu skráð og líka misjafnt hvers konar atvik eru skráð. Mikilvægt er að stjórnendur hvetji 

starfsfólk markvisst til þess að skrá öll óvænt atvik og koma með leiðir til úrbóta svo hægt sé að læra af 

því sem illa fer og koma í veg fyrir að það gerist aftur. Með því að auka skilning þeirra sem skrá óvænt 

atvik á mikilvægi þess og gera skráningu auðvelda og aðgengilega var hægt að sýna fram á 35% 

aukningu í skráningu atvika og fækkun alvarlegra atvika yfir tveggja ára tímabil á Magnet-sjúkrahúsi í 

Boston. Þetta hefur verið gert víðar með góðum árangri. Þegar fólk sér árangur þess að skrá óvænt 

atvik þar sem unnið úr þeim og gerðar umbætur sem draga úr áhættu fyrir sjúklinga aukast líkur á að 

fólk skrái óvænt atvik (Hession-Laband og Mantell, 2011). Embætti landlæknis leggur mikla áherslu á 

að atvikaskráning sé efld og unnið úr þeim upplýsingum til umbótavinnu (Embætti landlæknis, 2016b). 

Það þarf auðvitað að vera skýrt fyrir þeim sem skrá atvik hvað eigi að skrá. Í leiðbeiningum í gæðahand-

bók Landspítala kemur það fram og einnig hver flokkunin á atvikum eru. Eins er þar að finna leiðbein-

ingar um hvernig á að skrá óvænt atvik (Landspítali, 2016a).  

Í þessari rannsókn kom fram að mismunandi er milli deilda hvernig atvikin dreifðust eftir eðli þeirra 

og getur það skýrst af mismunandi áherslum í skráningu en einnig getur það skýrst af eðli starfsemi 

deildar. Flestu óvæntu atvikin á öllum deildum nema einni voru í flokknum „Atvik tengd umhverfi / 

aðstæðum“ en í þeim flokki voru byltur stærsti hlutinn eða 39,7% af öllum óvæntum atvikum á þessum 

deildum árið 2015, 43,3% árið 2016 og 42,5% árið 2017. Byltur voru langalgengastar á einni deild á 

flæðissviði, Deild 4, eða frá 16,2% til 20,6% af öllum byltum á þessum deildum þessi þrjú ár. Deild 4 er 

á Flæðissviði en einnig voru byltur algengari á Deildum 8, 11 og 14 sem eru lyflækningadeildir en á 

Deildum 1, 7, 9,12 og 12 sem eru á Skurðsviði. Þetta getur skýrst af þeim sjúklingahópi sem er á þessum 

deildum. Til dæmis er algengara að aldraðir einstaklingar í byltuhættu séu á Flæðissviði eða á 

lyflækningadeildum. Á skurðlækningadeildum eru oft yngri sjúklingar auk þess sem þeir fá, eðlis 

aðstæðna vegna, meiri aðstoð til komast á fætur t.d. eftir aðgerð á meðan þeir sem eru á 

lyflækningadeildum reyna ef til vill að fara sjálfir á fætur en eru í hættu á að detta vegna slappleika.  

Áhugavert er að skoða fjölda byltna í þessari rannsókn í samanburði við heildarfjölda óvæntra atvika 

sjúklinga á Landspítala 2015 – 2017 og algengustu tegundir skráðra óvæntra atvika árin 2015 og 2016 

en byltur voru 20% af öllum óvæntum atvikum á Landspítala árið 2015 en 25% árið 2016. Engar tölur 

um algengustu óvæntu atvikin árið 2017 fundust á vefsvæði Embættis landlæknis. Athyglisvert er þó að 

árið 2016 voru byltur 14% af öllum óvæntum atvikum á Sjúkrahúsinu á Akureyri en 82% af öllum 

óvæntum atvikum á öðrum heilbrigðisstofnunum (Embætti landlæknis, e.d.). Það má leiða líkur að því 

að mismunandi áhersla er milli heilbrigðisstofnana hvenær skrá á óvænt atvik. Einnig má sjá að byltum 

virðist hafa fjölgað í samanburði við rannsókn sem framkvæmd var á Landspítala árin 2005 – 2009 en 

þá var byltutíðnin um 476 á ári (Eygló Ingadóttir og Guðmundsdóttir, 2011) en 2015 voru bylturnar 738 

en 2016 voru bylturnar 871 (Embætti landlæknis, e.d.). Á nokkrum deildum Landspítala hefur á síðustu 

árum verið sett af stað sérstakt byltuvarnarátak með svokölluðum byltusokkum (sokkum með 

gúmmídoppum undir til að minnka líkur á að fólk renni), byltuáhættumati sjúklinga, sjúklingar í byltuhættu 

með sérstakt armband sem vekur athygli á byltuhættu, veggspjöld til að minna fólk á að bjalla frekar en 
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að falla og reglulegt öryggisinnlit til sjúklinga þar sem meðal annars er farið yfir þætti sem aukið gætu 

líkur á byltum (Þórlína Sveinbjörnsdóttir og Hlíf Guðmundsdóttir, 2016). Eins voru óvænt atvik vegna 

ofbeldis eða átaka vegna sjúklings algengari á Deild 4 sem skýrist líklegast af því að þar er oft um að 

ræða aldraða sjúklinga í óráði eða með aðra vitsmunaskerðingu og vanlíðan. Einnig mátti til dæmis sjá 

fleiri atvik sem tengjast blóð- eða blóðhlutagjöfum á deildum þar sem blóðgjafir eru algengari. 

Lyfjaatvikin voru annar stærsti flokkur óvæntra atvika sjúklinga í rannsókninni eða 14,6% (168 lyfja-

atvik) af öllum óvæntu atvikum á þessum 16 deildum árið 2015, 20,1% (235 lyfjaatvik) árið 2016 og 

16,6% (211 lyfjaatvik) árið 2017. Þetta er heldur stærra hlutfall en skráð lyfjaatvik af heildarfjölda 

óvæntra atvika á Landspítala sem voru um 13,5% árið 2015 og 15,4% árið 2016 (Embætti landlæknis, 

e.d.). Þessar niðurstöður eru þó í samræmi við rannsókn Guðrúnar Yrsu Ómarsdóttur (2016) á 14 legu-

deildum á lyf- og skurðlækningasviði Landspítala þar sem skráð lyfjaatvik voru 208 árið 2012 og 263 

árið 2013 (Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, 2016). Komið hefur fram að lyfjaatvik eru einn stærsti flokkur 

óvæntra atvika á sjúkrahúsum og sjúklingar eru í ákveðinni hættu á að verða fyrir þessum atvikum. Eins 

hefur komið fram að mörg þessara atvika eru ekki greind og sum eru ekki skráð þó þau séu greind og 

leiðrétt og því segja tölur um skráð lyfjaatvik ekki til um raunverulegan fjölda þeirra. Talsverð áhersla 

hefur verið lögð á lyfjaöryggi víða um heim með aðferðum til að minnka áhættu á að lyfjamistök verði 

(Keers o.fl., 2013; Westbrook o.fl., 2015).  

Enn eru of margir sjúklingar og starfsmenn sem verða fyrir óvæntum atvikum sem hefði verið hægt 

að koma í veg fyrir. Til að koma í veg fyrir að meiri skaða og að fleiri verði fyrir óvæntum atvikum þurfa 

stjórnendur að setja öryggi sjúklinga og starfsmanna fram sem forgangsmál og hvetja starfsfólk mark-

visst til að leita leiða til að tryggja öryggi og koma í veg fyrir óvænt atvik (Huston, 2008). Á Landspítala 

hafa stjórnendur verið að vinna að opinni öryggismenningu þar sem heilbrigðisstarfsmenn geta skráð 

óvænt atvik og upplýst um það sem fer úrskeiðis án ótta við viðbrögð stjórnenda. Með markvissri 

skráningu óvæntra atvika er hægt að læra af reynslunni og leita leiða til að fyrirbyggja að slíkt geti komið 

fyrir aftur. Lykilþáttur er opin umræða, markviss skráning óvæntra atvika og úrvinnsla. Meginmarkmiðið 

er að koma í veg fyrir skaða sjúklinga (Páll Matthíasson, 2015). Landspítalinn hefur notast við LEAN-

straumlínustjórnun síðastliðin ár til að auka skilvirkni ferla og bæta gæði þjónustu (Ólafur Baldursson, 

2014). Hugmyndin um LEAN og öryggi sjúklinga snýst meðal annars um „Zero defect theory“ sem byggir 

á því að mistök eru óhjákvæmileg en að hægt sé að stöðva þau og koma í veg fyrir skaða ef þau er 

uppgötvuð nógu snemma. Starfsfólk er hvatt til að láta heyra í sér og tilkynna um öryggisógn og þegar 

mistök eða óvænt atvik verða. Með því að tilkynna er hægt að fara yfir ferlið og greina og leiðrétta 

(Furman og Caplan, 2007).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að óvænt atvik starfsmanna á þessum 16 deildum voru að 

meðaltali 170 á ári og dreifðust nokkuð jafnt yfir mánuðina. .Ef þessar tölur eru skoðaðar í samanburði 

við heildarfjölda óvæntra atvika starfsmanna á Landspítala kemur í ljós að atvikin á þessum 16 deildum 

eru aðeins um 17 – 18% af heildar fjölda atvika starfsmanna. Ein deild skar sig úr með flest atvik yfir 

árin, 33 árið 2015, 26 árið 2016 og 40 árið 2017, á meðan aðrar deildir voru flestar með 7 – 15 atvik á 

ári, þó ein deild með þrjú til fjögur óvænt atvik starfsmanna á ári.  

Deild 4 sem er á Flæðissviði skar sig einnig úr er varðar fjölda atvika sem tengdust átökum eða 

ofbeldi sem starfsmenn verða fyrir. Þessi sama deild var einnig með flest atvik sjúklinga sem tengdust 
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ofbeldi eða átökum, en búast má við að þetta tvennt tengist. Búast má við að þessi atvik séu algengari 

þar sem aldraðir fjölveikir einstaklingar eru í óráði eða með vitræna skerðingu eða þar sem sjúklingar 

með heilaáverka eru. Margir starfsmenn við hjúkrun hafa reynslu af ofbeldi, áreitni eða átökum við 

sjúklinga, spurningin er hversu oft þessir starfsmenn skrá þessi tilvik sem óvænt atvik. Algengara er að 

starfsmenn í öldrunarþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu og í bráðaþjónustu verði fyrir áreitni, ofbeldi og 

lendi í átökum við sjúklinga (Edward o.fl., 2014; Schablon o.fl., 2012). Mikilvægt er að starfsfólk sem 

líklegt er að lendi í þessum aðstæðum fái sérstaka þjálfun til að takast á við einstaklinga sem sýna 

ofbeldisfulla hegðun en rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn sem fengu slíka þjálfun lentu síður í slíkum 

ofbeldisatvikum (Björkdahl o.fl., 2013; Schablon o.fl., 2018). Mikil streita fylgir því að verða fyrir ofbeldi 

eða áreitni frá sjúklingum og hefur þetta talsverð áhrif á heilsu starfsmanna og því skiptir miklu að finna 

leiðir til að koma í veg fyrir þessi atvik (Pekurinen o.fl., 2017).  

Á þeim 16 deildum sem þessi rannsókn náði til voru 48 stunguóhöpp eða líkamsvessamengun árið 

2015, 37 árið 2016 og 33 árið 2017 sem bendir til 31% fækkunar stunguóhappa milli áranna 2015 og 

2017. Eins mátti sjá að stunguóhöpp voru algengari á lyflækningadeildum sem einnig mætti skýra með 

eðli starfsemi deildanna. Stunguóhöpp þykja algeng á sjúkrahúsum og hefur á Landspítala verið unnið 

sérstaklega að því að koma í veg fyrir þau með leiðbeiningum til starfsmanna, sérstökum nálum og 

vitundarvakningu. Rannsóknir hafa sýnt að með þessum aðferðum er hægt að fækka stunguóhöppum 

starfsmanna en einnig er hægt að minnka áhættu með því að hafa næga mönnun og reynt starfsfólk á 

vakt (Patrician o.fl., 2011).  

Í gögnum þessarar rannsóknar mátti finna alls 55 skráð atvik / óhöpp / slys sem vísar að miklu leyti 

til líkamlegra meiðsla starfsmanna árið 2015, 42 árið 2016 og 57 árið 2017. Þessi flokkur atvika var um 

33% af heildarfjölda atvika starfsmanna á þessum 16 deildum, álíka stórt hlutfall og flokkur atvika sem 

tengdust ofbeldi og átökum sem starfsmenn urðu fyrir. Starfsmenn í hjúkrun eru í aukinni hættu á verða 

fyrir líkamlegum meiðslum við vinnu sína en það er mun algengara að þeir verði fyrir stoðkerfismeiðslum 

heldur en aðrar starfsstéttir (Rogers o.fl., 2013). Á þetta sérstaklega við um bakmeiðsl (Richardson o.fl., 

2018). Algengast er að þeir verði fyrir meiðslum við flutning sjúklinga en það er hlutverk starfsfólks í 

hjúkrun að hjálpa þeim sem geta ekki hjálpað sér sjálfir (Gomaa o.fl., 2015). Starfsmenn í hjúkrun geta 

orðið fyrir alls konar meiðslum við vinnu sína svo sem við tog, lyftur, flutning og til dæmis við að bjarga 

fólki frá föllum. Þetta getur leitt til alls konar líkamlegra áverka. Því skiptir miklu að hafa réttu hjálpartækin 

við hendina og hafa fengið nægilega þjálfun í líkamsbeitingu (Choi og Brings, 2016) en slíka þjálfun þarf 

að veita reglulega til að hún hafi áhrif til fækkunar þessara atvika (Theis og Finkelstein, 2014). Með því 

að leggja áherslu á að koma í veg fyrir slys, óhöpp og ýmis konar vanlíðan starfsmanna er hægt að 

spara talsvert í töpuðum vinnustundum auk þess sem heilbrigðir og ánægðir starfsmenn sinna starfi 

sínu við umönnun sjúklinga betur, starfsandi verður betri og þeir endast betur í starfi (Registered Nurses’ 

Association of Ontario, 2008).  

Þegar hjúkrunarþyngd, þ.e. hjúkrunarstig á hvern starfsmann hjúkrunar, var skoðuð voru einungis 

teknir með þeir dagar þar sem sjúklingaflokkun dagsins náði 90% af inniliggjandi sjúklingum og mönnun 

var skráð. Alls 3521 dagur var felldur úr gögnunum (heildarfjöldi daga var 13.990) eða um 25% daga. 

Stundum voru eðlilegar skýringar á að mönnun var ekki skráð eða ekki var flokkað eins og að sumar 

skurðlækningadeildir sameinuðust öðrum eða lokuðu í ákveðið tímabil yfir sumarið. Dæmi voru samt um 
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að deild náði ekki 90% flokkun eða mönnun ekki skráð 23 daga í einum mánuði (var ekki yfir sumarið). 

Aðrar skýringar á því að sjúklingaflokkun náði ekki 90% daglegri flokkun getur verið mikið vinnuálag, 

óvæntar uppákomur, óvanir hjúkrunarfræðingar eða hjúkrunarfræðingar sjá ekki tilgang með flokkuninni. 

Misjafnt var milli deilda hversu oft þær náðu 90% flokkun á dag og voru sumar deildir með að hámarki 

3 daga í mánuði sem náðu ekki markinu á einu ári.  

Við skoðun gagna kom fram talsverður breytileiki innan deilda í hjúkrunarstigum á hvern starfsmann 

hjúkrunar milli daga, mánaða og ára. Það er einmitt einkenni bráðalegudeilda að vinnuálag og hjúkrunar-

þyngd er sveiflukennt vegna þess hve veikir sjúklingar eru og getur vinnuálagið breyst með stuttum 

fyrirvara. Þróunin hefur verið þannig síðustu árin að þeir sjúklingar sem eru minna veikir eru sendir strax 

heim en þeir sem þurfa sjúkrahúsinnlögn eru veikari og þurfa meiri hjúkrun og eru með meiri hjúkrunar-

þyngd. Eins hafa miklar framfarir orðið í tækni og lyfjum sem gerir það kleift að hjálpa veikara fólki sem 

þarf þá meiri og flóknari umönnun (Aiken o.fl., 2012). Það hefur líka verið erfitt að manna deildir síðustu 

árin með hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og því getur hjúkrunarstig á deild einn dag aukist þar sem 

starfsmann vantar og álagið verður þar af leiðandi meira á hina sem eru í vinnu. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur einnig fram talsverður breytileiki í hjúkrunarstigum á hvern 

starfsmann milli deilda þar sem reiknað meðaltal hjúkrunarstiga á starfsmann á hverri deild 2015 – 2017 

var lægst 11,08 og hæst 21,41. Ekki er ætlast til að bera saman hjúkrunarstig deilda, þar sem æskilegt 

hjúkrunarstig mælt með PAONCIL er einstakt fyrir hverja deild og miðast við það hjúkrunarstig sem 

hjúkrunarfræðingar deildar hafa metið að hægt sé að veita ákjósanlega hjúkrun miðað við gæðastaðla 

sem skilgreindir hafa verið fyrir viðkomandi deild. Hjúkrunarþarfir sjúklinga og hjúkrunarþyngd getur verið 

talsvert mismunandi milli sérgreina og deilda og fer eftir eðli starfsemi deildar. Því er gagnlegt að skoða 

fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar en þá er miðað við 15% vikmörk frá skilgreindu æskilegu 

hjúkrunarstigi, sem sagt þegar hjúkrunarstig á hvern starfsmann hjúkrunar fara yfir þessi mörk og þá er 

vinnuálag á starfsmenn í hjúkrun meira en æskilegt er. Gert er ráð fyrir einhverjum sveiflum í hjúkrunar-

stigum en ætlast er til að hjúkrunarstigin haldist innan marka a.m.k. 70% af mánuðinum (Andersen o.fl., 

2014; Fagerström o.fl., 2014; Rauhala og Fagerström, 2007). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að vinnuálag 

starfsfólks í hjúkrun er of mikið á mörgum deildum, sumar deildir með viðvarandi mikið álag öll árin. 

Dæmi var um deild með 28 daga í mánuði þar sem hjúkrunarstig var yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar, 

sama deild með 235 daga eitt árið, sem er 64% daga ársins. Dæmi var um vaxandi álag milli ára á deild 

og líka dæmi um minnkandi álag milli ára sem líklegast skýrist af mönnun. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við álit hjúkrunarfræðinga en í rannsókn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga töldu 83% 

hjúkrunarfræðinga að álag í starfi væri of mikið og 70% töldu að hjúkrunarfræðingar á vinnustaðnum 

væru of fáir. Greinilegt er að fjöldi hjúkrunarfræðinga upplifir mikið álag í starfi og skort á hjúkrunar-

fræðingum (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2018). Það hefur einnig komið fram að sjúkraliðar upplifa vaxandi 

vinnuálag og aukna hjúkrunarþyngd (Alda Ásgeirsdóttir og Helga Bragadóttir, 2011). Fleiri íslenskar 

rannsóknir hafa varpað ljósi á mikið vinnuálag hjúkrunarfræðinga (Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir o.fl., 

2011), vinnutengda streitu (Birna G. Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014) og aukin einkenni kulnunar 

(Jana Katrín Knútsdóttir, 2016).  

Mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða er stórt vandamál sem stjórnendur hafa staðið frammi fyrir 

í mörg ár en ástandið virðist ekki fara batnandi. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2017 er bent á þetta 
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mikla vinnuálag í heilbrigðisþjónustu á Íslandi og hvernig það hefur aukist. Rekja má þetta aukna vinnu-

álag meðal annars til skorts á hjúkrunarfræðingum (Ríkisendurskoðun, 2017). Undirmönnun og álag 

eykur áhættu fyrir sjúklinga og starfsfólk, aukin hætta er á mistökum og óvæntum atvikum (Aiken o.fl., 

2014; Griffiths o.fl., 2016, Patrician o.fl., 2011), sjúklingar fá ekki mikilvæga þjónustu sem þeir þurfa eins 

og til dæmis hreyfingu (Helga Bragadótttir o.fl., 2014, Kalisch, Tschannen og Lee, 2011) og starfsfólk 

upplifir vanlíðan, heilsubrest og nær ekki að sinna sjúklingum eins og því finnst þurfa sem getur leitt til 

streitu og kulnunar (Ritter, 2011; Shin, Park og Bae, 2018). 

Samkvæmt skýrslu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga frá 2017 vantaði um 290 hjúkrunarfræðinga 

til starfa og áætluð þörf var metin 523 (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2017). Ríkisendurskoðun benti líka á 

þennan mikla skort á hjúkrunarfræðingum og hvetur Velferðarráðuneytið til að gera áætlanir um hvernig 

bæta skuli mönnun í heilbrigðisþjónustunni (Ríkisendurskoðun, 2017). Skortur á starfsfólki í hjúkrun er 

ekki einungis bundinn við Ísland heldur er þetta vandamál til umræðu víða um heim, sér í lagi í Evrópu. 

Það er einnig áhyggjuefni að þörfin mun aukast fyrir fleiri hjúkrunarfræðinga með fjölgun aldraðra og 

með tilkomu nýrra lyfja, aðgerða og tæknilegra lausna í meðferð. Framfarir eru í tækni en ekki er talið 

að tæknilegar lausnir muni leysa hjúkrunarfræðinga af hólmi í framtíðinni og þær leysa því ekki þennan 

vanda sem er framundan. Leitað hefur verið lausna til dæmis með því að fjölga námsstöðum og fjölga 

innfluttum hjúkrunarfræðingum frá löndum utan Evrópu en einnig þarf að finna leiðir til að koma í veg 

fyrir að hjúkrunarfræðingar yfirgefi starfið (Heinen o.fl., 2013) en á Íslandi árið 2017 störfuðu um 1000 

hjúkrunarfræðingar við annað en hjúkrun (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2017). Mikilvægt er að huga að 

vinnuálaginu sem hjúkrunarfræðingar upplifa að þeir búi við og kemur fram í þessari rannsókn. Auknar 

líkur eru á hjúkrunarfræðingar hætti í starfi ef þeir upplifa mikið vinnuálag (Lindqvist o.fl., 2014). Starfs-

umhverfið skiptir máli fyrir hjúkrunarfræðinga og er aukin starfsánægja, betri heilsa og fólk helst frekar í 

starfi þar sem starfsumhverfi er gott, mönnun við hæfi og álag viðunandi og öryggi starfsmanna tryggt. 

Þetta hafa rannsóknir ítrekað staðfest (Child, 2004; Ritter, 2011; Van Bogaert o.fl., 2010; You o.fl., 

2013). Viðeigandi mönnun og viðunandi vinnuálag er stór þáttur í því starfsumhverfi sem hjúkrunar-

fræðingar vilja starfa við og er skilgreint sem heilbrigt starfsumhverfi (American Association of Critical-

care Nurses, 2005; American Nurses Credential Center, 2013; American Organization of Nursing 

Executives, 2004; Kramer o.fl., 2011; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2008).  

Í rannsókninni var leitast við að svara þeirri spurningu hvort finna mætti fylgni milli óvæntra atvika 

sjúklinga og hjúkrunarþyngdar. Í niðurstöðum koma fram marktæk jákvæð sterk tengsl á tveimur 

deildum, Deild 14 árið 2017 og Deild 15 árið 2015. Einnig kom fram í niðurstöðunum miðlungstengsl í 

átta tilfellum þar af fimm árið 2017. Ákveðin merki um tengsl milli óvæntra atvika sjúklinga og fjölda daga 

yfir æskilegu hjúkrunarstigi í mánuði komu einnig fram í niðurstöðunum. Um er að ræða miðlungstengsl 

í níu tilfellum þar af sex árið 2017. Hægt er segja að í niðurstöðum þessarar rannsóknar sé að finna 

nokkuð ákveðnar vísbendingar um tengsl óvæntra atvika sjúklinga og meðalhjúkrunarstiga á mánuði 

annars vegar og fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar á mánuði hins vegar. Segja má að líkur 

eru á að þegar aukið vinnuálag er á starfsfólk í hjúkrun, þ.e. hærri hjúkrunarstig á starfsmann hjúkrunar 

og/eða hjúkrunarþyngd er yfir æskilegu hjúkrunarstigi, er aukin hætta fyrir sjúklinga að verða fyrir 

óvæntum atvikum á sjúkrahúsi. Við vinnslu þessa verkefnis fundust fáar rannsóknir sem hafa skoðað 

þessi tengsl og notað hjúkrunaþyngd mælda með RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfinu en tvær finnskar 
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rannsóknir fundu vísbendingar um tengsl. Junttila og félagar (2016) gátu ekki fundið tengsl milli daglegra 

hjúkrunarstiga og dánartíðni en fundu tengsl milli dánartíðni á sjúkrahúsi og hjúkrunarþyngdar yfir 

æskilegu hjúkrunarstigi deildar (Junttila o.fl., 2016). Fagerström og félagar (2018) komust svo að því að 

líkur á óvæntu atviki sjúklinga voru 10 – 30% hærri ef hjúkrunarþyngd var yfir æskilegu hjúkrunarstigi 

deildar og líkur á andláti 40% meiri. Einnig kom fram í rannsókn Guðrúnar Yrsu Ómarsdóttur (2016) 

með gögnum frá Landspítala að lyfjamistök voru algengari þegar hjúkrunarþyngd fór yfir æskilegt 

hjúkrunarstig á deild (Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, 2016). 

Enginn vafi er á því að aukin áhætta er fyrir sjúklinga ef mönnun hjúkrunarfræðinga er ekki viðunandi. 

Sýnt hefur verið fram á aukna dánartíðni við verri mönnun (Aiken o.fl., 2014; Cho o.fl., 2015; Griffiths 

o.fl., 2016; Kane o.fl., 2007; Needleman o.fl., 2011; Shekelle, 2013; Tourangeau o.fl., 2007), einnig 

fjölgun óvæntra atvika eins og lyfjamistök, byltur og legusár (Cho o.fl., 2016; Duffield o.fl., 2011; Hinno 

o.fl., 2011; Martsolf o.fl., 2014; Stalpers o.fl., 2015) auk þess sem sjúklingar fá ekki þá hjúkrun sem þeir 

þurfa því að óframkvæmd hjúkrun eykst (Ball o.fl., 2014; Duffield o.fl., 2011; Helga Bragadóttir o.fl., 

2014; Kalisch o.fl., 2011). Með bættri mönnun er hægt að minnka tíðni óvæntra andláta, fækka óvæntum 

atvikum sjúklinga, bæta hjúkrun sjúklinga og auka almennt gæði og öryggi sjúklinga. Gagnlegt er að 

nota tölur úr RAFAELA-kerfinu og PAONCIL til að finna út viðeigandi mönnun fyrir hverja deild fyrir sig 

og gera mönnunarlíkön við hæfi. Stærsta áskorun stjórnenda deilda og stofnana er þó að ná að hafa 

yfir nægu starfsfólki hjúkrunar að ráða til að mæta þörfinni. Stjórnvöld þurfa einnig að átta sig á því að 

mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða skiptir gífurlegu máli og finna þarf leiðir til að fá fleira fagfólk til 

starfa þar sem fjöldi sjúklinga verður fyrir skaða, óþægindum eða vanliðan vegna skorts á starfsfólki. 

Auk þess fylgir óvæntum atvikum oft aukinn kostnaður fyrir samfélagið í heild og lengri sjúkrahúslega 

sjúklingsins. Óvæntum atvikum starfsmanna fylgir líka mikill kostnaður fólginn í lengri eða skemmri 

fjarveru frá vinnu og jafnvel skaðabótum, ásamt því að þessi atvik geta haft áhrif á andlega líðan 

starfsfólks og getur leitt til þess að fólk hætti störfum.  

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða tengsl óvæntra atvika starfsmanna við hjúkrunar-

þyngd en vegna þess hve fá þessi atvik voru þá var ekki hægt að reikna fylgni. Lýsandi hluti rannsóknar-

innar sem tengdist óvæntum atvikum starfsmanna varpar þó ljósi á ákveðna áhættu sem starfsmenn 

búa við í vinnu sinni. Sýnt hefur verið fram á aukna áhættu fyrir starfsmenn þegar mönnun er minni svo 

sem fjölgun nálastunguóhappa (Patrician o.fl., 2011) og fækkun stoðkerfistengdra meiðslna starfs-

manna við bætta mönnun (Leigh o.fl., 2015). 

Leggja þarf áherslu á öryggi sjúklinga og starfsmanna á sjúkrahúsum og leita allra leiða til að koma 

í veg fyrir að þeir verði fyrir óvæntum atvikum. Með opinni öryggismenningu, góðri skráningu og 

úrvinnslu óvæntra atvika er hægt að læra af fyrri mistökum, greina yfirvofandi mistök og læra af þeim. 

Það er hlutverk stjórnenda að skapa slíkt umhverfi. Heilbrigt og gott starfsumhverfi starfsfólks í hjúkrun 

þar sem viðeigandi mönnun og viðunandi vinnuálag er veigamikill þáttur er lykillinn að því að tryggja 

öryggi sjúklinga og starfsfólks. Að sjá starfsfólki í hjúkrun fyrir góðu starfsumhverfi getur gert þeim kleift 

að veita sjúklingum sínum þá þjónustu sem þarf, tryggja öryggi þeirra og greina og fyrirbyggja versnun 

á ástandi þeirra. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru í lykilstöðu til að geta haft áhrif á gæði þjónustu 

og öryggi sjúklinga vegna nálægðar sinnar við sjúklingana. Því þarf að huga að vel að starfsumhverfi 

þeirra, vinna markvisst að því að auka nýliðun og bæta mönnun, sjá til þess að vinnuálag sé ekki of 
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mikið og finna leiðir til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar brenni út eða hverfi frá 

störfum við hjúkrun.  

 

5.1 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkur rannsóknar er að hún er stór á íslenskan mælikvarða og byggir á heildstæðum gögnum frá 

meirihluta legudeilda skurðlækninga og lyflækninga á landinu og er gerð við stærsta sjúkrahús landsins. 

Gögnin eru víðtæk og taka til síðustu þriggja ára. Gögn um hjúkrunarþyngd byggja á tölum úr RAFAELA-

sjúklingaflokkunarkerfinu sem telst áreiðanlegt mælitæki til að mæla hjúkrunarþyngd og vinnuálag í 

hjúkrun og talsverð reynsla er komin á notkun þess. 

Helstu takmarkanir rannsóknar eru að í samanburði við erlendar rannsóknir er þetta fremur lítil 

rannsókn sem nær eingöngu til 16 legudeilda á einu sjúkrahúsi og að um gagnarannsókn er að ræða 

sem notar gögn sem fyrst og fremst var safnað í klínískum tilgangi en ekki rannsóknartilgangi. Gögnin 

byggja á skráningu margra einstaklinga sem ógnar að einhverju leyti áreiðanleika þeirra auk þess sem 

skráningar fyrir suma daga lágu ekki fyrir eða voru ekki teknar með. Eftir 2014 hafa fleiri deildir á Land-

spítala, eins og geðdeildir, öldrunardeildir og dag- og göngudeildir, innleitt RAFAELA-sjúklingaflokkunar-

kerfið og aðrar eru í innleiðingaferli. Það hefði verið betra að hafa fleiri sjúkrahús til samanburðar en 

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur einungis nýlega tekið upp RAFAELA-sjúklingaflokkunarkerfið og ekki er 

komin nógu löng reynsla á notkun þess þar til þess að hægt hefði verið að taka legudeildir þar með í 

rannsóknina. Annars eru engin önnur sjúkrahús á landinu sem nota RAFAELA. Niðurstöður rannsóknar 

byggja eingöngu á skráðum atvikum og taka eingöngu til daga þegar hjúkrunarþyngd byggðist á að 

minnsta kosti 90% flokkun sjúklinga og mönnun starfsmanna í hjúkrun var skráð og taka þarf tillit til 

þessa þegar niðurstöður eru skoðaðar og túlkaðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til frekari rannsókna á óvæntum atvikum sjúklinga og hvaða 

þættir tengjast þeim hvort sem er hjá starfsfólki eða í starfsumhverfi. Til dæmis má vel bera saman 

óvænt atvik sjúklinga milli sjúkrahúsa því löng hefð er fyrir skráningu atvika á sjúkrahúsum á Íslandi þar 

sem Embætti landlæknis gerir kröfu um slíkt og heldur utan um þessi atvik á landsvísu. Vegna umfangs 

þess var ekki unnt að taka þann þátt inn í þessa rannsókn. 
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Ályktanir 

Rannsókn þessi sem tekur til 16 legudeilda Landspítala árin 2015 – 2017 er nokkuð viðamikið í íslensku 

samhengi en lítil í hinu stóra rannsóknarumhverfi heimsins. Lýsandi hluti rannsóknarinnar sýnir fram á 

að fjöldi sjúklinga verður fyrir óvæntum atvikum í legu sinni á sjúkrahúsi á Íslandi svo sem byltum og 

lyfjamistökum auk annarra atvika sem tengjast meðferð þeirra. Auk þessa má sjá að margir starfsmenn 

verða fyrir líkamlegum meiðslum, ofbeldi frá sjúklingum, stunguóhöppum og fleira. Nýta ætti niðurstöður 

rannsóknar til að vinna að umbótum og fyrirbyggingu atvika með áherslur á byltur sjúklinga og atvik 

tengd lyfjameðferð. Leggja þarf áherslu á að leita leiða til að tryggja öryggi sjúklinga og starfsmanna. 

Huga þarf að starfsumhverfi starfsmanna í hjúkrun, vinnuálagi og mönnun. Rýna þarf betur í hvaða aðrir 

þættir það eru sem hafa áhrif á atvik sjúklinga og starfsmanna og vinna með þá. Markmiðið var að kanna 

tengsl óvæntra atvika sjúklinga og starfsmanna og hjúkrunarþyngdar, hjúkrunarstigs á hvern starfsmann 

hjúkrunar og fjölda daga yfir æskilegu hjúkrunarstigi deildar. Vísbendingar komu fram um tengsl óvæntra 

atvika sjúklinga og hjúkrunarþyngdar og vinnuálag starfsfólks í hjúkrun sem þyrfti að rannsaka nánar og 

taka þá fleiri áhrifaþætti með í reikninginn. Niðurstöðurnar eiga erindi við klíníska starfsmenn hjúkrunar, 

stjórnendur og opinbera aðila auk þeirra sem sjá um kennslu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða en ekki 

síst gefa þær fullt tilefni til frekari rannsókna á þessu sviði.  
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