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Útdráttur 
Bakgrunnur. Sjúkraflutningar eru einn þáttur í Íslensku heilbrigðiskerfi sem 
mikið mæðir á, sér í lagi þegar um bráð veikindi eða slys er að ræða. Í 
bráðatilfellum og öðrum sjúkraflutningum eru flestir sjúklingar fluttir á 
bráðamóttöku þar sem sérhæfðir starfsmenn taka á móti sjúklingum. Við 
móttökuna skapast sú hætta að mikilvægar upplýsingar berist ekki frá 
sjúkraflutningamönnum til hjúkrunarfræðinga og lækna, með afleiðingum 
sem geta haft neikvæð áhrif á velferð sjúklinga. Það skortir rannsóknir á 
þessu sviði og mikilvægt að bæta úr því með öryggi sjúklinga í huga. 
Tilgangur. Að lýsa reynslu sjúkraflutningamanna, hjúkrunarfræðinga og 
lækna á bráðadeildum, af móttöku sjúklinga (e. handover) sem koma með 
sjúkrabíl á bráðamóttökur sjúkrahúsa.  
Aðferðafræði. Notuð var fyrirbærafræðileg aðferð Vancouver-skólans. 
Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki. Tekin voru hálfstöðluð 
einstaklingsviðtöl og stuðst við viðtalsramma. Viðtölin voru þemagreind, 
gerð einstaklingsgreiningarlíkön og heildargreiningarlíkan. 
Niðurstöður. Alls tóku 17 sjúkraflutningamenn, hjúkrunarfræðingar og 
læknar með reynslu af störfum á bráðamóttökum sjúkrahúsa, þátt í 
rannsókninni. Í niðurstöðunum er ferli klínískrar móttöku sjúklinga lýst frá 
sjónarhóli heilbrigðisstarfsmanna og því hvað getur farið úrskeiðis þegar 
ábyrgð á sjúklingi færist frá sjúkraflutningamönnum til hjúkrunarfræðinga 
og/eða lækna. Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að formföst samskipti og 
upplýsingagjöf hafði mikil áhrif á gæði þjónustunnar. Alls voru greind fjögur 
meginþemu og níu undirþemu úr viðtölunum sem lýstu reynslu þátttakenda af 
viðfangsefninu og þátttakendur töldu að hefði áhrif á gæði þjónustunnar. Í 
þema um óljósa faglega ábyrgð lýstu þátttakendur því, að það væri ekki ljóst 
hver bæri að þeirra mati ábyrgð á sjúklingnum og hvar í ferlinu sú ábyrgð 
færðist milli heilbrigðisstarfsmanna. Þemað upplýsingaflæði milli fagaðila 
lýsir samskiptum milli fagaðila sem sögðu þau hefjast fyrir komu sjúklings á 
bráðamóttöku, halda áfram á bráðamóttökunni og enda með skýrslugjöf og 
skráningu upplýsinga. Mannlegir þættir fjalla um faglega færni og viðhorf 
þátttakenda bæði til samstarfsaðila og sjúklinga. Kerfislægir þætti snúa að 



 

atriðum eins og skipulagi þjónustunnar, hvort stuðst sé við verkferla og að 
faglegri endurgjöf.  
Ályktun. Stöðluð upplýsingagjöf, skýrar vinnureglur og fræðsla til 
heilbrigðisstarfsmanna, getur mögulega bætt yfirfærslu ábyrgðar á 
sjúklingum við komu á bráðamóttöku og þannig aukið öryggi sjúklinga.  
Lykilhugtök: Sjúkraflutningar, bráðamóttaka, móttaka sjúklinga, þverfagleg 
samskipti, ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna. 
 
  



Abstract 
Ambulance crew to emergency department handover of patient care. 
Experience of healthcare professionals. 
 
Background. Ambulance services play a very important role in the Icelandic 
healthcare system, particularly when dealing with acute illnesses or 
accidents. In emergency transports and other ambulance transports, most 
patients are taken to emergency departments, where they are treated by 
specialized healthcare professionals. At the time of patient handover, there is 
the risk that important information will not be transmitted from paramedics to 
nurses and doctors, with consequences that may adversely affect patient well-
being. There is a need for further research on communication and handovers, 
as this may improve patient safety.  
The purpose. To describe the experience of paramedics, nurses and doctors 
in emergency departments, of handover of those patients who are transported 
by ambulances to hospitals. 
Methods. The Vancouver school's phenomenological method was used. 
Interviewers were selected with a purposeful sampling. Semi-structured 
individual interviews were conducted and supported by the interview guide.  
Results. In total, 17 paramedics, nurses and physicians, all with experience 
from working in emergency departments, participated in the study. The 
process of clinical handover of patients is described from the perspective of 
healthcare professionals and therefore, what may be wrong when the 
responsibility for the patient is transferred from paramedics to nurses and/or 
doctors. The main finding was that formative communication and 
information delivery have a major impact on the quality of service. A total of 
four main themes and nine sub-themes were identified from the interviews, 
describing both the participants' experience of the subject and what they felt 
that had an impact on the quality of the service. In the theme of unclear 
professional responsibility, participants expressed that it is not clear who is 
responsible for the patient and where in the process that responsibility is 
relayed between healthcare professionals. The themes of information flow 



 

between professionals describes the communication between professionals 
who said they start before the patient arrives at the emergency room, continue 
in the emergency department and end with recording the information. Human 
factors cover professional skills and attitudes of participants to both partners 
and patients. Systemic factors included organization of the services and 
whether standard operating procedures and professional feedback are used. 
Conclusion. Standardized handover protocol, clear procedures and education 
to healthcare professionals can potentially improve the transfer of 
responsibility for patients arriving at the emergency department, thus 
increasing patient safety. 
Keywords: Ambulance services, emergency department, patient handover, 
interdisciplinary communication, healthcare professionals’ responsibility. 
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Inngangur og fræðilegur bakgrunnur 
Sjúkraflutningar eru mikilvægur þáttur í Íslensku heilbrigðiskerfi og mæðir 
oft mikið á þeim þætti þegar um bráð veikindi eða slys er að ræða. Reglugerð 
um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga (nr. 262/2011) skilgreinir 
sjúkraflutninga á eftirfarandi hátt: „Til sjúkraflutninga teljast allir flutningar 
sjúkra og slasaðra utan sjúkrahúsa, hvort sem er í lofti, á láði eða legi.“ 
Langflestir sjúkraflutningar á Íslandi eru með sjúkrabílum, alls 47.437 á árinu 
2017 (Elva Björnsdóttir, munnleg heimild, 9. maí 2018). Sjúkraflutningar 
aukast stöðugt og fjölgaði til dæmis að meðaltali um sjö prósent á ári frá 
árinu 2015 til 2018 (Tómas Gíslason, munnleg heimild, 23. október 2018). 
Um þriðjungur þeirra eru til bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi eða 
bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri (Elva Björnsdóttir, munnleg heimild, 
9. maí 2018).  

Það eru starfræktir 79 sjúkrabílar á 39 stöðum á landinu (Marinó Már 
Marinósson, munnleg heimild, 29. ágúst 2018). Menntunarstig 
sjúkraflutningamanna sem skiptast á að keyra sjúkrabílana og annast 
sjúklingana sem þeir flytja eru þrjú: Grunnám, neyðarflutninganám og 
bráðatæknanám. Efsta stigið, bráðtæknanám, er ekki kennt hér á landi, en tvö 
lægri stigin eru kennd hér. Að grunnnámi loknu fara margir í 
neyðarflutninganám, en lítill hluti fer utan í bráðatæknanám (Sveinbjörn 
Dúason, 2016).  

Í bráðatilfellum eru sjúklingar iðulega fluttir á bráðamóttökur 
sjúkrahúsa (Dawson, King og Grantham, 2013) þar sem sérhæfðir 
starfsmenn, aðallega hjúkrunarfræðingar og læknar, taka á móti þeim úr 
höndum sjúkraflutningamanna. Þessi móttaka (e. handover) er mikilvægur og 
flókinn en að sama skapi viðkvæmur þáttur í meðferð sjúklinga (de Lange, 
Eeden og Heyns, 2018; Merten, van Galen og Wagner, 2017). Siemsen o.fl. 
(2012, bls. 439) skilgreindu móttöku sjúklings sem „Aðstæður þar sem fagleg 
ábyrgð á sumum eða öllum þáttum greiningar og eða meðhöndlunar sjúklings 
er færð á hendur annars aðila tímabundið eða til frambúðar“. Hér er er stuðst 
við þessa skilgreiningu. Margir aðrir greinarhöfundar skilgreina móttöku 
sjúklinga með sambærilegum hætti (Goldberg o.fl., 2017; Johnson og Arora, 
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2009; Kalyani, Fereidouni, Sarvestani, Shirazi og Taghinezhad, 2017; 
Mannix, Parry og Roderick, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að öryggi sjúklinga getur verið ógnað ef klínísk 
móttaka er ekki eins og best verður á kosið (Mardis o.fl., 2017; Meisel o.fl., 
2015). Mikilvægur þáttur móttökunnar er að koma réttum upplýsingum um 
ástand og meðferð sjúklinga á skilvirkan hátt milli heilbrigðisstarfsmanna 
með það í huga að tryggja öryggi sjúklinga (Leonard, Graham og Bonacum, 
2004; Merten o.fl., 2017). Skortur á upplýsingum eða misskilningur getur 
meðal annars valdið töf á greiningu og réttri sjúkdómsmeðferð (Eggins og 
Slade, 2015; Foronda, VanGraafeiland, Quon og Davidson, 2016), 
aukaverkunum eða vandamálum í meðferð sjúklinga (Bost, Crilly, Patterson 
og Chaboyer, 2012) og mistökum við lyfjagjafir (Merten o.fl., 2017). Í verstu 
tilfellum getur þetta valdið alvarlegum skaða eða jafnvel dauða sjúklinga 
(Merten o.fl., 2017). Slík atvik eru algeng. Til dæmis má benda á gögn frá 
aðildarríkjum Evrópusambandsins, sem sýna að 8% til 12% sjúklinga á 
sjúkrahúsum verða fyrir mistökum heilbrigðisstarfsmanna af einhverju tagi 
og ef hægt væri að koma í veg fyrir þau myndi dauðsföllum fækka um 95.000 
á ári (World Health Organization (WHO), 2018). Bent hefur verið á að ef 
mistök á sjúkrahúsum væru flokkuð sem sjúkdómur, þá væri hann þriðja 
algengasta dánarorsök Bandaríkjamanna (Makary og Daniel, 2016). Það er 
ástæða til að ætla að ógn við öryggi sjúklinga sé sérstaklega mikil á 
bráðamóttökum. Þær eru oft yfirfullar af sjúklingum, mikið og vaxandi álag á 
starfsmenn, hávaði og í einhverjum tilfellum erfitt að hafa viðunandi skipulag 
á hlutunum (Wood, Crouch, Rowland og Pope, 2015; Panchal o.fl., 2015; 
Kingswell, Shaban og Crilly, 2015). Við þessar aðstæður skapast sú hætta að 
mikilvægar upplýsingar berist ekki manna í millum eða glatist með 
afleiðingum sem geta haft neikvæð áhrif á móttöku sjúklinganna og þar með 
velferð þeirra (Mardis o.fl., 2017; Greene, 2014).  

Til er fjöldi rannsókna á móttöku sjúklinga og samskiptum í 
heilbrigðiskerfinu sem hafa sýnt fram á að ýmis atriði geta farið úrskeiðis og 
valdið því að móttaka verði ekki nægilega góð. Ekki er nokkur leið að gera 
þessu tæmandi skil í þessari ritgerð, en nokkur dæmi fylgja hér á eftir. 
Skipulags- og agaleysi við móttöku sjúklinga getur haft mikil áhrif. Stundum 
er mikilvægum upplýsingum ekki komið til réttra aðila, til dæmis þegar 
upplýsingar um ástand og meðferð mikið veikra eða slasaðra sjúklinga berast 
ekki á bráðamóttöku áður en sjúklingur kemur þangað (Evans o.fl., 2010a). 
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Heilbrigðisstarfsmenn upplifa líka iðulega truflun við upplýsingagjöf (Hasan 
o.fl. 2017) og skortur á virkri hlustun getur haft neikvæð áhrif á 
upplýsingagjöf á bráðamóttökum (Bost o.fl., 2012). Einnig hafa 
sjúkraflutningamenn kvartað undan því að ekki sé hlustað á þá þegar þeir 
gefa skýrslu um sjúklinga (Meisel o.fl., 2015; Wood o.fl., 2015). Ein 
rannsókn sýndi að í tveimur þriðju hluta tilfella þurftu sjúkraflutningamenn 
að endurtaka upplýsingar sem þeir höfðu þegar gefið (Dean, 2012). Til að 
bæta úr þessu lagði Dean (2012) til blátt bann við því að trufla 
sjúkraflutningamenn sem eru að skila af sér sjúklingi og jafnframt að það ætti 
að vera að minnsta kosti 20 sekúndna tímabil þar sem hjúkrunarfræðingum 
og læknum væri óheimilt að sinna sjúklingnum á meðan skýrslugjöf fer fram. 
Þess í stað ættu þau að einbeita sér að því að ná augnsambandi við 
sjúkraflutningamennina til að fylgjast betur með upplýsingagjöfinni. Þá þótti 
hávaði í bráðamóttökunni hafa truflandi áhrif á móttökuna (Evans o.fl., 
2010b). Í ofanálag getur vantraust milli stétta haft neikvæð áhrif á samskipti, 
til dæmis ef hjúkrunarfræðingar taka ekki trúanlegar upplýsingar frá 
sjúkraflutningamönnum (Bost o.fl., 2012).  

Fleiri ástæður koma til. Bent hefur verið á að mismunandi starfsstéttir 
sem tala ekki sama fagmálið og nota mismunandi slangur eða skammstafanir 
koma að móttökunni, en það eykur hættu á misskilningi (Wood o.fl., 2015). 
Ljóst er að vandinn er ekki bundinn við eina starfsstétt og bendir þar hver á 
annan. Til dæmis sýndi áströlsk rannsókn að einungis tveir þriðju hluta af 
upplýsingum frá sjúkraflutningamönnum um ástand sjúklings voru skráðar 
með viðunandi hætti hjá móttökuaðilunum. Í einhverjum tilfellum kom það 
fyrir að hjúkrunarfræðingum og læknum þótti upplýsingagjöf 
sjúkraflutningamanna vera ábótavant og sögðu að þeir þyrftu þjálfun í að 
koma „réttum“ upplýsingum áfram til bráðamóttökunnar (Evans o.fl., 2010b). 
Í einni rannsókn bentu hjúkrunarfræðingar á að það kæmi fyrir að 
sjúkraflutningamenn hefðu lítinn áhuga á að sinna sumum sjúklingunum með 
viðeigandi hætti. Það ætti helst við ef um væri að ræða „undirmálsmenn“ eða 
sjúklinga með geðræn vandamál (Bruce og Suserud, 2005).  

Þá hefur það komið fyrir að sjúkraflutningamennirnir áttuðu sig ekki 
alltaf á því hver væri stjórnandi og væri ábyrgur fyrir móttöku upplýsinga ef 
það væri til dæmis áverkateymi að taka á móti sjúklingnum. Dean (2012) 
lagði því til að æðsti stjórnandi í móttökuteyminu væri auðkenndur til að það 
væri augljóst við hvern ætti að tala. 
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Flæði upplýsinga og skipulag móttöku 

Innan hverrar stofnunar skapast oft ákveðið form á samskiptum og ákveðnar 
hefðir geta haft áhrif á samskipti milli mismunandi fagaðila sem koma að 
móttöku sjúklinga á bráðamóttökum (Nugus o.fl., 2017). Ef þess er ekki gætt 
að hafa þau samskipti vel skipulögð getur það leitt til þess að upplýsingar 
berast ekki með viðunandi hætti frá sjúkraflutningamönnum til 
heilbrigðisstarfsmanna á bráðamóttökunum (Panchal o.fl., 2015). 

Meisel o.fl. (2015) gerðu rannsókn á móttöku sjúklinga út frá 
sjónarhorni sjúkraflutningamanna og komust að því að þeim þótti of stuttur 
tími til að koma upplýsingum til heilbrigðisstarfsmanna á bráðmóttökunni 
sem hætti til að fara strax í það að sinna sjúklingnum og gáfu sér ekki tíma til 
að taka við upplýsingum.  

Margskonar tæknilegar lausnir hafa verið reyndar til að bæta samskipti 
við móttöku sjúklinga. Í vettvangsrannsókn á bráðamóttöku í suðausturhluta 
Ástralíu voru til dæmis tekin viðtöl og fylgst með samskiptum 
sjúkraflutningamanna, hjúkrunarfræðinga og lækna við móttöku sjúklinga 
sem komu með sjúkrabíl. Markmiðið var að rannsaka þætti sem hafa áhrif á 
hvernig og hvaða upplýsingar berast fyrir komu sjúklings og hvaða tæki til 
dæmis talstöðvar, símar, spjaldtölvur og tússtöflur voru notuð við móttökuna. 
Rannsakendur komust að því að það var háð ástandi sjúklings og því hvaða 
starfsmenn áttu í hlut hvaða tæki voru notuð og hvernig þau voru notuð. 
Niðurstöður bentu til að gæði móttöku tengdust væntingum starfsmanna, 
reynslu, vinnuálagi og persónulegum tengslum þeirra. (Bost o.fl., 2012). 

Mikið hefur verið rætt um að koma sjúkraflutningaskýrslum í rafrænt 
form. Greene (2014) bendir á töluverð aukning sé í að skrá skýrslurnar 
rafrænt en við það hafi sumir sjúkraflutningamenn staðið frammi fyrir því að 
geta ekki komið upplýsingum úr skýrslunum rafrænt til þeirrar bráðamóttöku 
sem tekur við sjúklingnum. 

Siemsen o.fl. (2012) könnuðu viðhorf og reynslu 
heilbrigðisstarfsmanna við móttöku sjúklings, annars vegar frá sjúkrabíl yfir í 
sjúkrahús og hins vegar á milli sjúkrahúsa og deilda innan sjúkrahúss. 
Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þá þætti sem eru hvað 
mikilvægastir við móttöku sjúklinga og koma auga á hugsanlegar lausnir til 
að bæta móttöku þeirra. Tekin voru 47 hálfopin einstaklingsviðtöl við 
hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraflutningamenn og fleiri aðila sem tengjast 
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móttöku sjúklinga á mismunandi deildum á stóru háskólasjúkrahúsi í 
Danmörku. Viðmælendur voru beðnir að tala um það sem gerðist, eigin 
viðbrögð og afleiðingar fyrir sjúklinginn, þá sjálfa eða stofnunina. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það voru átta þættir sem höfðu hvað 
mest áhrif á öryggi sjúklinga við yfirfærslu til annarra heilbrigðisstarfsmanna. 
Þeir þættir eru: Samskipti, upplýsingar, skipulag, uppbygging, fagmennska, 
ábyrgð, liðsheild og menning/stofnanamenning. Greinarhöfundar sögðu það 
vera ljóst að móttaka sjúklings getur verið flókin aðgerð og að 
stofnunin/sjúkrahúsið leit ekki á móttöku sjúklinga sem áhættuþátt. Þeir 
ályktuðu sem svo að öryggi við móttöku sjúklinga væri ekki nógu vel 
innbyggt í menningu starfsmanna. Þegar á heildina er litið virtust deildir og 
starfsstéttir vera að vinna hver í sínu horni og mörg af þeim vandamálum sem 
upp komu við móttöku sjúklinga mátti tengja þeirri staðreynd að mjög fáir 
heilbrigðisstarfsmenn á sjúkrahúsinu höfðu heildarmynd af ferlinu. 

Skipulögð vinnubrögð og samskipti 

Markmiðið með góðri móttöku sjúklinga er óaðfinnanleg og örugg miðlun 
upplýsinga milli heilbrigðisstarfsmanna (Evans o.fl., 2010a). Til að svo megi 
verða þarf móttakan að vera framkvæmd á öruggan hátt, skilaboð sett fram 
tímanlega, vera nákvæm, ótvíræð og umfram allt skilin af viðtakanda (Merten 
o.fl., 2017). Margt hefur verið reynt í þeim tilgangi að draga úr líkum á 
mistökum og til að auka öryggi við móttökuna. Má þar nefna hönnun 
verkferla eða gátlista sem eiga að auðvelda mönnum að muna eftir öllu sem 
máli skiptir, gerð námsefnis og þjálfun í notkun verkferla (Manias o.fl., 
2016). Þá hafa skipulögð vinnubrögð leitt til aukins hraða og nákvæmni í 
upplýsingagjöf á bráðamóttökum (Flynn o.fl., 2017).  

WHO (2007) lagði til skipulögð vinnubrögð við að gefa upplýsingar 
um sjúklinga við móttöku þeirra og mælist til að notaður sé gátlistinn 
S.B.A.R. eða staða, bakgrunnur, athuganir og ráðleggingar (e. Situation, 
Background, Assessment, Recommendation). Þessa skammstöfun, er auðvelt 
að muna og kerfið kemur að notum við flest samtöl þar sem mikilvægar 
heilsufarsupplýsingar fara á milli heilbrigðisstarfsmanna. Þeim er þá ljóst 
hvaða upplýsingar á að veita og í hvaða röð en það er mikilvægt til að auka 
öryggi sjúklinga (Institute for Healthcare improvements, e.d.). I.S.B.A.R. er 
útfærsla á S.B.A.R. þar sem kynningu á sjúklingnum (e. Introduction) hefur 
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verið bætt framan við. Dawson o.fl. (2013) töldu þetta gera samskiptin 
skilmerkari.  

Landspítalinn hóf að innleiða notkun á S.B.A.R. árið 2012 með það í 
huga að bæta upplýsingagjöf milli heilbrigðisstarfsmanna (Christer 
Magnússon, 2012). Kerfið hefur nú verið kynnt á öllum sviðum spítalans 
ásamt því að hönnuð voru vasaspjöld sem voru aðlöguð hverju sviði (Eygló 
Ingadóttir, 2015). 

Fleiri gátlista má nefna. Þar á meðal er „The ABC of handover“ 
(Farhan o.fl., 2012) og IMIST-AMBO. Dean (2012) segir frá rannsóknarhópi 
sem bjó til verkferil með það í huga að draga úr misskilningi milli 
sjúkraflutningamanna og lækna við móttöku sjúklinga. Áður hafði hópurinn 
horft á myndabandsupptökur af móttöku 100 sjúklinga á bráðamóttöku í 
Bretlandi. Rannsóknarhópurinn lagði til notkun á verkferlinum IMIST-
AMBO. Skammstöfunin stendur fyrir Identity of the patient, Mechanism of 
injury or complaints, Injuries, Sign and Symptoms, Allergies, Medication, 
Background history, Other information. Eftir að verkferillinn var tekin í 
notkun voru aftur teknar myndbandsupptökur af móttöku sjúklinga og farið 
yfir þær. Þá kom í ljós að móttakan fór nú fram með skipulagðri hætti, magn 
upplýsinga sem sjúkraflutningamenn veittu hafði aukist og meðaltímalengd 
hverrar móttöku hafði styst úr 96 í 83 sekúndur.  

Shah o.fl. (2016) báru saman S.B.A.R. og IMIST-AMBO til að finna 
út hvað hentaði betur við móttöku sjúklinga úr höndum 
sjúkraflutningamanna. Niðurstaða þeirra var að S.B.A.R. hentaði illa þar sem 
ekki væri um nógu skýra skilgreiningu á ástandi sjúklings að ræða. Mælt var 
með notkun á IMIST-AMBO enda væri það hannað fyrir móttöku sjúklinga 
úr höndum sjúkraflutningamanna. 

Námsefni, þjálfun og úrbætur á móttöku 

Fræðigreinar gefa til kynna að heilbrigðisstofnanir gefi móttöku sjúklinga of 
lítinn gaum. Skortur á formlegri þjálfun á samskiptum heilbrigðisstarfsmanna 
við móttöku sjúklinga bæði hjá nemum og hjá heilbrigðisstarfsmönnum á 
heilbrigðisstofnunum er hindrun í framþróun góðrar móttöku (Johnson og 
Arora, 2009). Það er ekki nóg að hafa verkferla ef heilbrigðisstarfsmenn fá 
ekki kynningu á þeim og þjálfun í notkun þeirra. 
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Huth o.fl. (2016) skoðuðu áhrif þess að nota staðlað námsefni á gæði, 
tímalengd og það að greina óstöðugan sjúkling við móttöku sjúklings. Notast 
var við framvirka íhlutunarrannsókn þar sem móttaka 1275 sjúklinga var 
tekin upp á myndband ásamt því að sjúkraskýrslur voru yfirfarnar í tvær 
vikur fyrir og eftir að kennsla og þjálfun á námsefninu fór fram. Eftir 
inngripið varð töluverð bæting á skráningu á 7 af 11 lykilþáttum. Þá var 
sýnilegur munur á samvinnu og skipulagi við móttöku sjúklings, til hins 
betra. Bæting var á mati á þörf sjúklinga til að leggjast á gjörgæslu. 
Rannsakendur drógu þá ályktun að námsefnið og þjálfun starfsmanna leiddi 
til betri skráningar, aukinnar samvinnu milli starfsmanna og betra skipulags 
án þess að lengja móttökutímann. 

Mannix o.fl., (2017) rituðu grein sem fjallaði um hvernig 
hjúkrunarfræðingar á barnadeild bættu framkvæmd á klínískri móttöku 
sjúklings með því að æfa sig í að nota skammstöfunina I.S.B.A.R. (Identify, 
Situation, Background, Assessment, Recommendation). 
Hjúkrunarfræðingunum var ljós þörfin á því að bæta úr framkvæmd móttöku 
og öðru er tengdist öryggi sjúklings. Alls tóku 61% hjúkrunarfræðinga á 
deildinni þátt í því að koma auga á annmarka við móttöku sjúklings og í að 
hanna fræðsluefni því tengt. Síðan hlutu starfsmenn þjálfun í samræmi við 
hið nýja kennsluefni. Gæði starfs hjúkrunarfræðinganna voru metin bæði 
fyrir og eftir þjálfun/íhlutun. Í ljós kom að þekking á I.S.B.A.R. og gæði 
móttöku sjúklings voru betri á eftir. Niðurstaðan sýndi einnig að með notkun 
á I.S.B.A.R. glötuðust síður mikilvægar upplýsingar, hjúkrunarfræðingarnir 
þurftu ekki eingöngu að treysta á eigið minni og að svona þróunarvinna væri 
gagnleg í að bæta klínísk vinnubrögð við móttöku sjúklings. Mælt var með 
því að stjórnendur hjúkrunar notuðu þessa aðferð til að styrkja starfsmenn og 
til að gera jákvæðar breytingar. 

Bruce og Suserud (2005) rannsökuðu reynslu hjúkrunarfræðinga af 
móttöku sjúklinga. Gerð var eigindleg lýsandi viðtalsrannsókn, þar sem rætt 
var við sex hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku um hvað væri gott og hvað 
mætti betur fara. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu á atriði sem mátti bæta. 
Má þar nefna að koma á formfastari vinnu við móttökuna, styðjast við 
verkferla og skoða nánar vinnu við sjúkraskráningu sjúklinga. Einnig nefndu 
þau mikilvægi þess að hafa reynda hjúkrunarfræðinga við móttöku og 
greiningu sjúklinga. 

 



 8 

Þörf fyrir frekari rannsóknir  

Bent hefur verið á skort á rannsóknum á móttöku sjúklinga (Bost o.fl., 2012; 
Bruce og Suserud, 2005) og kallað eftir auknu rannsóknarfé í málaflokkinn 
(Mardis o.fl., 2017; Panchal o.fl., 2015). Dawson o.fl. (2013) fóru yfir greinar 
um móttöku sjúklinga á bráðamóttökum með það í huga að skoða hvert væri 
hlutverk og ábyrgð þeirra sem koma að móttöku sjúklinga. Það fundust 1006 
greinar um málið en höfundar völdu og lásu yfir 47 af þeim. Markmiðið var 
að kanna hvað í samskiptum sjúkraflutningamanna og hjúkrunarfræðinga við 
móttöku hrakandi sjúklinga mætti bæta. Ýmislegt markvert kom fram og þar 
á meðal að engin grein fannst sem fjallaði sérstaklega um móttöku á hrakandi 
sjúklingum. Greinarhöfundar bentu á að þar væri verkefni til frekari 
rannsókna.  

Klínísk móttaka er mikilvægur þáttur í umönnun sjúklinga og hefur sá 
þáttur verið rannsakaður töluvert á sjúkrahúsum en minna hefur verið gert af 
því að rannsaka samskipti milli sjúkrahúsa- og utan sjúkrahúsaþjónustu. 
Wood o.fl. (2015) fóru yfir áður birtar rannsóknir um málefnið og studdust 
við leitarorð eins og utan sjúkrahúss, sjúkraflutningamaður, sjúkrabíll og 
neyðartilvik. Það fundust 21 rannsókn sem uppfylltu skilyrði greinarhöfunda. 
Eftir yfirferð þessara rannsókna komust greinarhöfundar að því að 
fyrirliggjandi rannsóknir á þessu sviði eru frekar fátæklegar og þörf er á 
hágæða rannsóknum um efnið. Við þurfum að fá betri skilning á þessu flókna 
ferli áður en við getum farið að búa til aðferðir og staðla móttöku sjúklinga 
segja greinahöfundar. 

Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Hafandi ofantalin atriði í huga þar sem bent er á mikilvægi góðrar móttöku 
sjúklinga á bráðamóttökum úr höndum sjúkraflutningamanna og skort á 
rannsóknum um fyrirbærið þá vakna spurningar: Hvernig er þessum málum 
háttað hér á landi? Er stuðst við stöðluð samskipti, eru til verkferlar um 
móttöku sjúklinga og yfirfærslu ábyrgðar? Hver ber ábyrgð á sjúklingnum og 
hvar færist hún yfir? Er virk hlustun til staðar og er veitt endurgjöf? Hver er 
upplifun þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem koma að móttöku sjúklinga sem 
koma með sjúkrabíl á bráðamóttökur? 
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Þar sem ekki liggja fyrir nægar rannsóknir á móttöku sjúklinga á 
bráðamóttökum sjúkrahúsa telur rannsakandi rétt að rannsaka hvernig að 
þeim er staðið. Markmið þessar rannsóknar er að rannsaka feril klínískrar 
móttöku sjúklinga, sem koma á bráðamóttöku með sjúkrabíl, úr höndum 
sjúkraflutningamanna og yfir í hendur hjúkrunarfræðinga og lækna. Að koma 
auga á þá þætti sem hafa áhrif á flæði og miðlun upplýsinga. Einnig að auka 
þekkingu og dýpka skilning á móttöku sjúklinga, í því skyni er sett fram 
eftirfarandi rannsóknarspurning: Hver er reynsla sjúkraflutningamanna, 
hjúkrunarfræðinga og lækna af þverfaglegum samskiptum og yfirfærslu 
ábyrgðar við komu sjúklinga með sjúkrabíl á bráðamóttöku sjúkrahúsa? 
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Aðferðafræði  
Til að svara rannsóknarspurningunni var valin fyrirbærafræðileg 
rannsóknaraðferð þar sem hún þykir henta vel til að skilja betur flókinn heim 
mannlegrar reynslu út frá sjónarhóli þeirra sem þekkja til frá fyrstu hendi 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Rannsóknaraðferðin getur veitt verðmætar 
upplýsingar sem rannsakandinn á erfitt með að fá með öðrum hætti (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016) en rannsakanda var ekki kunnugt um aðrar íslenskar 
rannsóknir á viðfangefninu. 

Upphafsmaður nútíma fyrirbærafræði var þýski heimspekingurinn 
Edmund Husserl sem setti þessa rannsóknaraðferð fram sem mótvægi við 
einhliða megindlega hugsun og aðferðafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 
Það er ekki til nein ein leið til að framkvæma fyrirbærafræðilega rannsókn, 
hægt er að velja um margar nálganir sem þó stefna allar að sama marki 
(Dowling og Cooney, 2012). Tvær helstu nálganir í fyrirbærafræði sem eru 
áberandi innan heilbrigðisvísinda eru annars vegar lýsandi fyrirbærafræði og 
hins vegar túlkandi fyrirbærafræði (Dowling og Cooney, 2012). Fyrir valinu 
varð túlkandi fyrirbærafræði. Til eru nokkrar aðferðir eða skólar innan 
túlkandi fyrirbærafræði og varð Vancouver-skólinn fyrir valinu. Honum er 
ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, meðal annars í þeim 
tilgangi að bæta þjónustu, til dæmis heilbrigðisþjónustu eða menntakerfi 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

Rannsakendur töldu hið eigindlega viðtalsform henta vel til að skoða 
reynslu heilbrigðisstarfsmanna af móttöku sjúklinga sem koma með sjúkrabíl 
á bráðamóttöku. Með samræðum við einstaklinga með þessa tilteknu reynslu 
má auka skilning og mynda síðan smám saman með, með 
textagreiningaraðferðum, heildstæða mynd af fyrirbærinu (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016). 
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Vancouver-skólinn 

Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir aðalatriðum Vancouver-skólans. Tólf 
meginþrep hans er eru sýnd í töflu 1. Í hverju þrepi er sjö þátta hringferli, 
sýnt á mynd 1, þar sem farið er endurtekið í gegnum ákveðna vitræna þætti út 
allt rannsóknarferlið. Þetta þýðir meðal annars að ígrundun er notuð í hverju 
rannsóknarþrepi (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 
 

Tafla 1. 12 þrep Vancouver-skólans og framkvæmd þeirra í þessari rannsókn. 

Rannsóknarþrep Framkvæmd 

1.  Val á þátttakendum 

(úrtakið). 

 

Sjúkraflutningamenn, hjúkrunarfræðingar og 

læknar með reynslu af móttöku sjúklinga á 

bráðamóttöku voru valdir með tilgangsúrtaki. 

2.  Undirbúningur hugans 

(áður en samræður 

hefjast). 

 

Fyrir hvert viðtal ígrundaði rannsakandi fyrir 

fram gerðar hugmyndir um málefnið en 

rannsakandi hefur starfað við sjúkraflutninga í 

allmörg ár. Því var mikilvægt að ýta meðvitað 

til hliðar hugmyndum sem gætu litað viðtölin. 

3.  Þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun). 
Tekið var eitt hálfstaðlað einstaklingsviðtal 

við hvern þátttakanda. Samtals voru það 17 

viðtöl. Stuðst var við viðtalsramma.  

4.  Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök. 
Viðtöl voru rituð orðrétt upp. Unnið var 

samhliða að gagnaöflun og gagnagreiningu. 

5.  Þemagreining (kóðun). 

Finna lykilsetningar og 

merkingar þeirra. 

 

Gögn voru kóðuð og greind í meginþemu og 

undirþemu með því að finna lykilsetningar og 

greina merkingar þeirra. Þemun voru ekki 

fyrir fram ákveðin heldur mótuðust þau af því 

sem fram kom hjá þátttakendum. Notað var 

NVivo tölvuforritið. Leitast var við að svara 

stöðugt spurningunni: Hver er kjarninn í því 

sem þessi þátttakandi er að segja?  

(Framhald) 
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6.  Greiningarlíkan smíðað 

fyrir hvern þátttakanda. 

 

Meginþemu í frásögn hvers þátttakanda voru 

dregin fram og þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn 

þátttakanda. MindNode tölvuforritið var notað 

við þessa vinnu.  

7.  Staðfesting á hverju 

greiningarlíkani. 
Staðfestingar á greiningarlíkani var leitað hjá 

hverjum og einum þátttakanda. 

8.  Heildargreiningarlíkan 

smíðað úr öllum 

einstaklings 

greiningalíkönunum. 

Öll einstaklings greiningarlíkönin voru borin 

saman innbyrðis og eitt heildargreiningarlíkan 

smíðað í MindNode. 

9.  Heildargreiningarlíkanið 

borið saman við rituðu 

viðtölin. 

Til að tryggja að heildargreiningarlíkanið væri 

rétt voru viðtölin lesin yfir aftur og borin 

saman við heildagreiningarlíkanið. 

10.  Kjarni fyrirbærisins 

(yfirþema) settur fram sem 

lýsir fyrirbærinu 

(niðurstöðunum) í 

hnotskurn. 

Hér var yfirþema komið í orð. Kjarni 

fyrirbærisins var settur fram með þeim hætti 

að hann lýsi niðurstöðunum sem best.  

 

 

11.  Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani og 

yfirþema með einhverjum 

þátttakendum. 

Heildargreiningarlíkanið var borið undir alla 

þátttakendur sem voru allir sáttir við 

niðurstöðu greiningarinnar. 

12.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra 

heyrist. 

Hér var þess gætt að vitna í alla þátttakendur 

og reynt að varpa sem bestu ljósi á upplifun 

þeirra af rannsóknarefninu. Er það gert til að 

auka trúverðugleika rannsóknarinnar og sýna 

að niðurstöður byggja á orðum allra 

þátttakenda.  

Byggt á Sigríður Halldórsdóttir (2016). 
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Mynd 1. Hringferli Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

 

Úrtak 

Til að fá sem besta mynd af hinu þverfaglega samstarfi sem á sér stað við 
móttöku sjúklinga á bráðamóttökum sjúkrahúsa var mikilvægt að fá sýn 
þeirra fagstétta sem mest koma að móttöku sjúklinga. Þátttakendur voru því 
valdir með tilgangsúrtaki úr hópi sjúkraflutningamanna, hjúkrunarfræðinga 
og lækna (þrep 1). Sjúkraflutningamenn þurftu að hafa reynslu af því að 
flytja sjúklinga á bráðamóttöku, annað hvort á Landspítala (LSH) í Fossvogi 
eða á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk). Hjúkrunarfræðingar og læknar þurftu 
að starfa á bráðamóttöku annars sjúkrahússins. Bráðamóttaka LSH í Fossvogi 
er sú stærsta á höfuðborgarsvæðinu og bráðamóttaka SAk sú stærsta utan 
höfuðborgarsvæðisins. Flestir sem fluttir eru með sjúkrabílum á 
bráðamóttöku fara á aðra hvora deildina. Sjúkraflutningamenn sem völdust til 
þátttöku komu frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi (HSU), 
Slökkviliði Akureyrar (SA) og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS). 

1. Að vera 
kyrr

2. Að 
ígrunda

3. Að 
koma 
auga á

4. Að velja5. Að túlka

6. Að raða 
saman

7. Að 
sannreyna
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Eftir að samþykki var fengið hjá yfirmönnum þeirra stofnanna og 
deilda sem tengdust rannsókninni, voru yfirlæknar á bráðmóttökunum og 
yfirmenn sjúkraflutninga beðnir að senda tölvupóst til þeirra starfsmanna sem 
féllu undir áðurnefnd inntökuskilyrði. Þar komu fram upplýsingar um 
rannsóknina, framkvæmd og tilgang (fylgiskjal 1 og 2). Þeir starfsmenn sem 
óskuðu eftir þátttöku höfðu síðan samband við rannsakanda í tölvupósti. 
Rannsakandi svaraði til baka og sameiginleg ákvörðun var tekin um 
fundartíma og stað. Í heildina gáfu 23 kost á viðtali, átta 
sjúkraflutningamenn, 11 hjúkrunarfræðingar og fjórir læknar. Það voru ekki 
tekin viðtöl við alla sem gáfu kost á sér en valið var úr hópnum. Til þess að fá 
sem víðast sjónarhorn af móttöku sjúklinga á bráðamóttöku var ákveðið að 
velja að minnsta kosti tvo sjúkraflutningamenn frá hverri starfsstöð og að 
minnsta kosti tvo hjúkrunarfræðinga og tvo lækna frá hvorri bráðamóttöku. 
Þess var gætt að þátttakendur hefðu mismunandi starfsaldur og mismunandi 
menntun.  

Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað með hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum (þrep 3) frá 
nóvember 2017, fram í mars 2018. Rannsakandi sem er meistaranemi við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri sá um að taka viðtölin. Stuðst 
var við viðtalsramma (fylgiskjal 3) en við gerð hans var byggt á fyrri 
rannsóknum um efnið auk þess sem rannsakendur ræddu sín á milli hvaða 
spurningar væru best til þess fallnar að opna á viðræður um viðfangsefnið. Í 
viðtölunum voru þátttakendur beðnir um að lýsa reynslu sinni af móttöku 
sjúklinga sem komu með sjúkrabíl á bráðamóttöku sjúkrahúsa og þeirri 
spurningu var síðan fylgt eftir með nokkrum ítarspurningum. Viðtalsramminn 
var ekki forprófaður en íhugað eftir greiningu hvers viðtals hvort eitthvað 
mætti laga fyrir næsta viðtal. Ekki reyndist þörf á breyta viðtalsrammanum. Í 
upphafi viðtala voru skráðar upplýsingar um menntun, starf, lífaldur, 
starfsaldur og starfsstöð þátttakenda. Ekkert var skráð meðan á viðtölunum 
stóð. Viðtölin voru tekin á stað sem þátttakendur óskuðu og þess gætt að 
þátttakendur yrðu ekki fyrir truflunum á meðan, væru til dæmis ekki á vakt á 
sama tíma. Það voru ekki aðrir viðstaddir en þátttakandi og rannsakandi. 
Viðtölin voru hljóðrituð og síðan rituð upp orðrétt. Hámarksfjöldi þátttakenda 
var ekki ákveðinn í byrjun heldur var haft í huga að úrtakið hefði hátt 
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upplýsingavægi (e. information power), sem er meðal annars metið út frá því 
hvort verið er að skoða viðfangsefnið þröngt eða vítt og hvort þátttakendur 
hafi einhverja reynslu af viðfangsefinu (Malterud, Siersma og Guassora, 
2016). Stöðugt var greint og borið saman það sem fram kom í viðtölunum til 
að meta hve marga þyrfti að ræða við þar til mettun var fengin. Það er þegar 
fá eða engin ný atriði komu fram hjá nýjum þátttakanda og gögnin voru talin 
fullnægjandi til þess að svara rannsóknarspurningunum, en þá var 
gagnasöfnun hætt. 

Gagnagreining 

Gögnin voru greind samhliða gagnasöfnun til að strax kæmi í ljós ef þörf 
væri á að breyta spurningarammanum eða fara dýpra í viðfangsefnið (þrep 4). 
Þetta er meðal annars gert til að auka áreiðanleika niðurstaðna (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016). Eftir ritun viðtala var textinn lesinn tvisvar til þrisvar 
yfir, til að fá góða tilfinningu fyrir frásögn þátttakandans. Eftir það hófst hin 
formlega greining gagna. Viðtölin voru kóðuð, greind í meginþemu og 
undirþemu þar sem leitast var við að meta hver væri kjarninn í því sem 
þátttakandinn var að segja (þrep 5). Síðan var lesið aftur yfir viðtölin til að 
finna mynstur út frá rannsóknartextanum og setja það fram í þemum. Að því 
loknu voru gerð greiningarlíkön fyrir hvern þátttakanda.  

Til að fá fleiri en eitt sjónarhorn á þemagreiningu og gerð 
greiningarlíkana unnu rannsakandi og leiðbeinendur í sameiningu að gerð 
þeirra á vinnufundum þar sem þemagreiningin var ígrunduð. Þá var sífellt 
verið að endurskoða og endurgreina þemu og greiningarlíkön þar til endanleg 
niðurstaða fékkst. Að lokum voru meginþemu í frásögn hvers þátttakanda 
dregin fram og þau mikilvægustu sett fram í heildargreiningarlíkan (þrep 8) 
(fylgiskjal 4). Þar var því lýst hver væri rauði þráðurinn í því sem 
þátttakendur voru að segja og hver væri reynsla þeirra þegar allt væri dregið 
saman (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Við þessa vinnu mótaðist kjarni 
fyrirbærisins sem yfirþema niðurstaðna (þrep10). Tölvuforritið NVivo 11 var 
notað við greiningu gagna og MindNode 5.2.2. við gerð greiningarlíkana. 
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Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna byggir að hluta til á því 
hversu trúverðuglega rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöðurnar 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Til eru nokkrar aðferðir eða gátlistar við að 
meta réttmæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna. Má þar nefna 
C.O.R.E.Q. (consolidated criteria for reporting qualitative research) sem 
byggir á að meta 32 atriði í eigindlegum rannsóknum (Tong, Sainsbury og 
Craig, 2007) en rannsakandi fór meðal annars eftir þeim lista við gerð 
þessarar rannsóknar. Þá má líka nefna E.P.I.C.U.R.E. (engagement, 
processing, interpretation, critique / critique, usefulness, relevance, ethics) 
sem var einnig haft til viðmiðunnar við rannsóknina (Stige, Malterud og 
Midtgarden, 2009). Hafa verður í huga að rannsakandinn hefur starfað við 
sjúkraflutninga frá árinu 1983, er bráðatæknir og er kunnugur sumum af 
þátttakendum. Rannsakandi og leiðbeinendur voru meðvituð um það og var 
þess gætt að huga að áhrifum þess með því til dæmis að gæta hlutleysis, 
ígrunda fyrir fram mótaðar hugmyndir og setja þær meðvitað til hliðar (þrep 
2). Einnig ber að hafa í huga að annar leiðbeinandinn er hjúkrunarfræðingur 
en hinn er læknir, bæði með reynslu af móttöku sjúklinga sem og 
rannsóknum á heilbrigðissviði. Eru því „fulltrúar“ hverrar fagstéttar í 
rannsóknarhópnum og öll með reynslu af rannsóknarefninu.  

Eftir þemagreiningu og gerð einstaklingsgreiningarlíkana voru 
niðurstöður á greiningu fyrir hvern þátttakanda bornar undir þann þátttakanda 
til samþykktar um að rannsakandi hafi skilið og túlkað frásögnina rétt. Þeim 
var síðan gefinn kostur á að koma með ábendingar og athugasemdir (þrep 7). 
Þetta er talið auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016).  

Eftir gerð heildargreiningarlíkans var það borið saman við 
rannsóknargögnin. Það er að öll viðtölin voru lesin yfir aftur og borin saman 
við heildargreiningarlíkanið til að sjá hvort að niðurstöðurnar endurspegluðu 
viðtölin (þrep 9). Einnig var heildargreiningarlíkanið borið undir alla 
þátttakendur til staðfestingar, sem samþykktu það sem rétta túlkun á þeirra 
upplifun á rannsóknarefninu enda var um samhljóm að ræða í lýsingu þeirra 
(þrep 11). Að lokum, þegar niðurstöður höfðu verið skrifaðar, voru öll 
viðtölin lesin yfir aftur til samanburðar. 
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Rannsóknarsiðfræði 

Það er margt sem þarf að hafa í huga við framkvæmd vísindarannsókna á 
heilbrigðissviði (lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014). Í 
eigindlegum rannsóknum þar sem rætt er við einstaklinga um þeirra eigin 
reynsluheim geta komið upp ýmis siðferðileg álitamál (Aluwihare-
Samaranayake, 2012). Það þarf að gæta þess að Helsinki sáttmálanum sé 
fylgt (Rögnvaldur Guðmundsson og Anna Yates, 2014) og það þarf að athuga 
hvort rannsóknin sé leyfisskyld og þá hjá hverjum.  

Sótt var um leyfi hjá framkvæmdastjóra flæðisviðs (fylgiskjal 5) og 
Siðanefnd stjórnsýslu á Landspítala (leyfi nr. 9/2017, fylgiskjal 6), 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (fylgiskjal 7), Sjúkrahúsinu á Akureyri 
(fylgiskjal 8), Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (fylgiskjal 9) og Slökkviliði 
Akureyrar (fylgiskjal 10). Tilkynnt var til Persónuverndar og fékk 
tilkynningin númerið S8420/2017 (fylgiskjal 11). Ekki var þörf á leyfi 
Vísindasiðanefndar (fylgiskjal 12). Þess var gætt að hefja ekki gagnaöflun 
fyrr en öll tilskilin leyfi voru fengin.  

Í siðfræði heilbrigðisvísinda eru menn nokkuð sammála um að fjórar 
höfuðreglur liggi öllum sérhæfðari siðaboðum til grundvallar. Þær eru 
kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 
2016). Þessar reglur voru hafðar að leiðarljósi við rannsókn þessa. 

Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 
hennar. Í vísindarannsóknum leiðir þetta af sér kröfuna um upplýst og 
óþvingað samþykki (Sigurður Kristinsson, 2016). Þátttakendur voru upplýstir 
um eðli og framkvæmd rannsóknarinnar, að þeir þyrftu ekki að svara öllum 
spurningunum og að þeim væri heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er á 
meðan rannsóknin stæði yfir (fylgiskjal 1 og 2). Þátttakendur óskuðu 
sjálfviljugir eftir þátttöku og rituðu undir samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal 
13). Enginn þátttakandi hætti þátttöku.  

Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsmenn skuli umfram 
allt forðast að valda skaða. Vísindarannsóknir mega samkvæmt henni ekki 
fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 
2016). Talið var að um litla áhættu væri að ræða fyrir þátttakendur og þeir 
upplýstir um að þeir þyrftu ekki að ræða mál sem þeir vildu síður ræða auk 
þess sem fyllsta trúnaðar var gætt. Ekki var talið að þátttaka gengi gegn 
hagsmunum þátttakenda.  
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Næst er það velgjörðarreglan sem kveður á um skylduna til að láta sem 
best af sér leiða og velja til þess þær leiðir sem minnstu fórna (Sigurður 
Kristinsson, 2016). Þátttakendur lýstu reynslu sinni af móttöku sjúklinga á 
bráðamóttöku, bentu á hvað var gott og hvað mætti bæta. Vonast var til þess 
að rannsókn þessi geti varpað ljósi á þætti sem má færa til betri vegar með 
aukið öryggi, bæði sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna, í huga. Því gæti verið 
um ávinning að ræða fyrir þá hagsmunaaðila sem málinu tengjast en það eru 
meðal annarra sjúklingar og aðstandendur þeirra, heilbrigðisstarfsmenn, 
heilbrigðisyfirvöld og rekstraraðilar.  

Að lokum er það réttlætisreglan sem kveður á um sanngirni í dreifingu 
gæða og byrða (Sigurður Kristinsson, 2016). Ekki var greitt eða umbunað 
fyrir þátttöku í rannsókninni. Þar sem rannsóknin á ekki að vera 
persónurekjanleg þá var gætt trúnaðar við þátttakendur og þeir nefndir undir 
dulnöfnum en ekki eigin nöfnum. Einungis rannsakandi (meistaranemandi) 
veit hverjir voru í úrtakinu. Öll rannsóknargögn voru meðhöndluð samkvæmt 
ströngustu reglum um trúnað og nafnaleynd og farið að lögum um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) við vinnslu og 
eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn voru varðveitt á öruggum stað meðan á 
rannsókn stóð og höfðu einungis rannsakendur aðgang að þeim. 
Hljóðritunum var eytt þegar lokið var við að rita viðtölin upp. Öðrum 
gögnum verður eytt þegar greinarskrifum er lokið. Áætlað er að birta 
niðurstöður rannsóknarinnar á ráðstefnum og í fagtímaritum.  
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Niðurstöður 
Þátttakendur í rannsókninni voru 17 heilbrigðisstarfsmenn. Fjórir læknar og 
sjö hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á bráðamóttöku LSH í Fossvogi eða 
bráðamóttöku SAk og sex sjúkraflutningamenn sem störfuðu á HSU, SA og 
SHS og höfðu reynslu af því að flytja sjúklinga á áðurtaldar bráðamóttökur. 
Meðalstarfsaldur þátttakenda á þessum vettvangi var 13 ár (2-32). Nánari 
lýsingu á þátttakendum má sjá í töflu 2. Tekið var eitt viðtal við hvern 
þátttakanda. Hvert viðtal tók að meðaltali 45 mínútur (26-64).  

 
Tafla 2. Lýsing á þátttakendum. 
Breytur                Fjöldi 
Kyn 

Karlar          11 
Konur            6 

Aldur 
 20-45 ára         12 
 46-70 ára           5 
Sjúkraflutningamenn 
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Árborg      2 
 Slökkvilið Akureyrar         2 
 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins       2 
Hjúkrunarfræðingar 
 Landspítali           3 
 Sjúkrahúsið á Akureyri         4 
Læknar 
 Landspítali           2 
 Sjúkrahúsið á Akureyri         2 

(Framhald) 
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Hæsta menntunargráða 
 Framhaldsskólapróf         6 
 BSc próf í hjúkrunarfræði        3 
 Diplómanám í bráðahjúkrun        4 
 Læknir án sérfræðimenntunar        1 
 Læknir með sérfræðimenntun        3 
Menntunarstig sjúkraflutningamanna  
 Grunnám            1 
 Neyðarflutninganám         3 
 Bráðatæknanám          2 

 
Í rannsókninni lýstu þátttakendurnir því hver þeirra upplifun var af 

móttöku sjúklinga sem koma með sjúkrabíl á bráðamóttöku sjúkrahúsa og 
þeim samskiptum sem eiga sér stað milli þeirra heilbrigðisstétta sem að 
málinu koma. Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að formföst samskipti og 
upplýsingagjöf hafa mikil áhrif á gæði þjónustunnar.  

Alls voru greind fjögur meginþemu og níu undirþemu úr viðtölunum 
sem lýstu reynslu þátttakenda af viðfangsefninu og þátttakendur töldu að 
hefði áhrif á gæði þjónustunnar. Greiningarlíkan má sjá á mynd 2.  

Í þema um óljósa faglega ábyrgð lýstu þátttakendur því að það væri 
ekki ljóst hver bæri að þeirra mati ábyrgð á sjúklingnum og hvar í ferlinu sú 
ábyrgð færðist milli heilbrigðisstarfsmanna. Þemað upplýsingaflæði milli 
fagaðila lýsir samskiptum milli fagaðila sem sögðu þau hefjast fyrir komu 
sjúklings á bráðamóttöku, halda áfram á bráðamóttökunni og enda með 
skýrslugjöf og skráningu upplýsinga. Þar kom skýrt fram hve mikilvæg 
vönduð upplýsingagjöf er fyrir þjónustuna. Mannlegir þættir fjalla um 
faglega færni og viðhorf þátttakenda til bæði samstarfsaðila og sjúklinga en í 
einhverjum tilfellum ríkir spenna milli fagstétta. Bent var á menntahroka, það 
væri talað af óvirðingu fyrir framan sjúklingana og að tími sólahringsins geti 
haft áhrif á gæði þjónustunnar. Kerfislægir þættir snúa að atriðum eins og 
skipulagi þjónustunnar, hvort stuðst sé við verkferla og að faglegri endurgjöf. 
Þátttakendur sögðu mikilvægt að geta veitt samfellda þjónustu, að hafa 
verkferla til að styðjast við og að ekki sé nægur tími til að veita faglega 
endurgjöf. Einnig kom fram að mikið álag sé á bráðamóttökunum og skortur 
á starfsmönnum ógni gæðum þjónustunnar. 
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Mynd 2. Megin- og undirþemu sem greind voru úr viðtölunum. 

 

Óljós fagleg ábyrgð 

Óljós fagleg ábyrgð lýtur að því hver ber ábyrgð á sjúklingnum og hvar í 
ferlinu sú ábyrgð færist milli heilbrigðisstarfsmanna. Þátttakendur töldu 
ýmist að hver og einn bæri ábyrgð á sínum verkum eða að allir bæru 
sameiginlega ábyrgð. Mismunandi tímapunktum og staðsetningu yfirfærslu 
ábyrgðar var lýst en margir lýstu þessu sem ferli sem byrjar þegar 
sjúklingurinn kemur inn um dyrnar og lýkur þegar sjúkraflutningamaður 
hefur gefið skýrslu og yfirgefið sjúklinginn.  

 

Hver ber ábyrgð á sjúklingnum? 

Þátttakendur voru sammála um að ábyrgð á sjúklingnum væri sameiginleg, 
þetta væri í raun teymisvinna. Í vissum aðstæðum töldu þó flestir 
þátttakendur að einn ákveðinn fagaðili bæri mesta ábyrgð og oft væri það sá 
sem stjórnaði aðgerðum. Það væri margt sem hefði áhrif á hver það væri, til 
dæmis hverjir væru til staðar, menntun þeirra og reynsla. Sumir lýstu því að 
ábyrgðin lægi hjá þeim heilbrigðisstarfsmanni sem hefði hæsta 
menntunarstigið, það er að ábyrgðin lægi alltaf fyrst hjá lækninum væri hann 
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til staðar og síðan hjá hjúkrunarfræðingi. Einar sjúkraflutningamaður sagði 
svo frá. 

 
Sko í mínum huga er hjúkrunarfræðingurinn hærra settur heldur en ég í 

rauninni, en ég er búinn að vera að sinna sjúklingnum, ég hef kannski meiri 

sögu og búinn að vinna meira með honum [sjúklingnum] þannig að þú veist 

auðvitað ber ég mína ábyrgð líka. Við berum öll ábyrgð á þessum 

einstaklingi en í mínum huga er hjúkrunarfræðingurinn með meira nám og á 

sjúkrahúsinu er hjúkrunarfræðingurinn á heimavelli. 

 

Aðrir töldu að þegar læknirinn væri ekki til staðar væri ábyrgðin jöfn milli 
fagstétta.  

 
Ég bara vinn á eigin ábyrgð undir faglegu eftirliti yfirlæknis utan 

spítalaþjónustu. Ég heyri ekki undir hjúkrunarfræðing það er alveg á hreinu 

það er engin tröppugangur á því við erum bara fagfólk í vinnu og vinnum 

hlið við hlið í þessu (Helgi sjúkraflutningamaður). 

 
Ragna hjúkrunarfræðingur sagði að þrátt fyrir að sjúkraflutningamenn og 
læknir væru við móttökuna þá bæri hjúkrunarfræðingurinn líka ábyrgð á 
sjúklingnum, hann sé sá sem fylgir sjúklingnum eftir og verður til staðar 
þegar læknir og sjúkraflutningamenn fara að sinna öðrum störfum, auk þess 
sem hjúkrunarfræðingarnir þekki oft betur verklagið á deildinni.  

 
Já ég myndi segja að svona ábyrgðin þú veist það er auðvitað alltaf 

sameiginleg ábyrgð læknis og hjúkrunarfræðings en þannig að hann verður 

svolítið á mína ábyrgð. Ég er oft, hérna bíddu er búið að gera þetta þú veist, 

hvað er að frétta af þessu. [...] Sérstaklega þegar það er mikið af ungum 

læknum og mikil rotation á læknum og öðru og þau kannski að koma af 

öðrum deildum og bara vita ekki kannski hvernig ritminn er á 

bráðadeildinni. 

 

Þátttakendur bentu á að þetta væri þó ekki einhlítt, fleiri þættir en menntun og 
starfstétt hefðu áhrif á hver bæri ábyrgðina, reynsla hefði mikið að segja sem 
gæti leitt til þess að annar en læknirinn þyrfti að taka stjórn. 

 



 25 

Þetta er pínulítið snúið þegar það kemur fyrir að það er bara mjög óreyndur 

læknir eða bara læknanemar á vaktinni en svo ertu kannski með 

bráðahjúkrunarfræðing með áratugareynslu eða paramedic með fullt af 

reynslu og eitthvað þá auðvitað er þetta aðeins önnur staða en almennt séð er 

það læknirinn (Daníel læknir). 

 
Allir þátttakendur lögðu ríka áherslu á að þrátt fyrir sameiginlega ábyrgð og 
það að líkindum væri það læknirinn sem bæri lagalega ábyrgð, væri hann til 
staðar, þá bæri hver og einn ábyrgð á sínum störfum og sínum verkum. 

 
Það er læknirinn sem ber ábyrgð en við berum ekki minni ábyrgð á því sem 

við gerum hverju sinni (Páll sjúkraflutningamaður). 

 
Allir þátttakendur lögðu þó áherslu á samvinnu, eins og Birna 
hjúkrunarfræðingur orðaði það. 

 
Við erum bara alltaf finnst mér í samvinnu að veita sem besta þjónustu 

(Birna hjúkrunarfræðingur). 

Yfirfærsla ábyrgðar 

Hvenær læknirinn tæki við ábyrgð sjúklingsins var óljóst. Allir læknarnir 
voru sammála um að þegar þeir væru mættir á staðinn þá bæru þeir ábyrgð, 
sumir töldu jafnvel að þeir bæru ábyrgðina um leið og búið væri að kalla þá 
til. Hafi læknir hins vegar ekki verið kallaður til voru læknarnir óvissir um 
hver bæri ábyrgðina. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að þeir bæru ábyrgð á 
sjúklingnum um leið og sjúklingurinn væri kominn inn á bráðamóttökuna en 
lögðu jafnframt áherslu á að sjúkraflutningamenn yfirgæfu ekki 
bráðamóttökuna fyrr en hjúkrunarfræðingur eða læknir hefði tekið formlega 
við sjúklingnum. Á sama hátt upplifðu sjúkraflutningamennirnir 
ábyrgðartilfinningu gagnvart sjúklingnum þar til aðrir heilbrigðisstarfsmenn 
höfðu tekið við honum. 
 

Við berum eiginlega ábyrgð á honum þangað til að einhver annar er búinn 

að taka við honum (Helgi sjúkraflutningamaður). 
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Þátttakendur lýstu því að það væri óljóst hvar í móttökuferlinu ábyrgðin 
færist yfir. Það gæti verið mismunandi eftir aðstæðum allt frá komu inn í 
sjúkrahúsbygginguna og inn í myndgreiningardeild. Flestir töldu að ábyrgðin 
færðist yfir þegar sjúklingurinn væri kominn úr körfunni og yfir í rúm, 
pappírar afhentir og munnleg skýrsla verið gefin hjúkrunarfræðingi. Þetta var 
þó ekki algilt og jafnvel lýstu sömu þátttakendur þessu á mismunandi hátt. 
Ari sjúkraflutningamaður sagði um það mál.  

 
Í mínum huga er það þegar við erum komin með sjúklinginn yfir í rúm hjá 

þeim, það er búið að rapportera og búið að tengja hann við þeirra græjur, af 

okkar græjum og okkar dót fer í burtu. Þá finnst mér að þeir séu komnir 

með sjúklinginn.  

 
Sjúkraflutningamennirnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að þeir fengju að 
hitta hjúkrunarfræðinginn sem átti að sinna sjúklingnum á bráðamóttökunni 
til að koma upplýsingum um sjúklinginn milliliðalaust frá sér því að við það 
færðist ábyrgðin yfir.  

 
Þá fer ég ekki frá sjúklingnum eða yfirgef ekki svæðið fyrr en ég veit að það 

er þessi hjúkrunarfræðingur sem er að taka við þessum sjúkling, annars lít 

ég svo á að ég haldi áfram að bera ábyrgð á honum, þannig að hann sé ekki í 

reiðileysi þarna inni á bráðamóttöku. [...] Ég held að mörkin séu ekki alveg 

skýr lína, en meðan við erum að kommunikera þá er ég að færa ábyrgðina 

yfir (Páll sjúkraflutningamaður). 

 
Flestir hjúkrunarfræðinganna lýstu yfirfærslu ábyrgðar með sambærilegum 
hætti og sögðu mikilvægt að sjúkraflutningamenn gæfu sér tíma til að gefa 
formlega skýrslu um sjúklinginn. Birna hjúkrunarfræðingur sagði.  

 
Það er ábyrgðarleysi ef sjúkraflutningamaður fer án þess að rapportera 

honum fyllilega til okkar og fer áður en að við erum búin að gefa samþykki 

fyrir því raunverulega að við séum búin að taka við honum.  

 
Þó margir þátttakendur teldu að ábyrgðin færðist yfir þegar sjúklingurinn 
kæmi inn um dyrnar á bráðamóttökunni, þá var þetta svolítið á reiki. Það er 
lýsandi að vitna í Ingunni hjúkrunarfræðing. Í fyrstu sagði Ingunn. 
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Mér finnst einhvern veginn bara um leið og hann er komin inn á 

bráðamóttöku þá eru það raunverulega móttökuhjúkrunarfræðingarnir sem 

bera ábyrgð á sjúklingnum.  

 
Við nánari umhugsun var svarið. 

 
Þegar hann er kominn í rúmið til mín þá er þetta orðinn sjúklingurinn minn 

eða þegar ég er búin að fá einhverjar upplýsingar.  

 
Ingunn endaði svo á að segja.  

 
Þegar hann er kominn inn á deildina, kannski ekki beint í rúmið.  

 
Daníel læknir sagði frá því hvenær hann teldi að yfirfærsla ábyrgðar færi 
fram. 

 
Ég myndi segja svona í mínum huga almennt væri það þegar að þeir eru 

búnir með rapportið og búið er að færa sjúklinginn yfir á rúm eða bekk en 

þetta er samt dálítið fljótandi.  

 

Daníel tekur síðan dæmi um frávik frá þessu og segir. 
 

Ef sjúklingur kæmi inn og fengi krampa á börunum eða eitthvað, þá fyndist 

mér svo sem ekkert óeðlilegt að læknir á spítalanum myndi fyrirskipa 

lyfjagjöf til dæmis, þó að sjúklingurinn sé ekki kominn í rúmið eða yfir. 

Upplýsingaflæði milli fagaðila 

Upplýsingaflæði snýst um samskipti milli heilbrigðisstarfsmanna, hvað er 
sagt og/eða skrifað og hvenær. Greind voru eftirfarandi þrjú undirþemu: 
Undirbúningur fyrir komu á bráðamóttöku, sem lýsir samskiptum og þeim 
upplýsingum sem berast frá sjúkraflutningamönnum til starfsmanna 
bráðamóttökunnar fyrir komu sjúklings á bráðamóttökuna. Samskipti á 
bráðamóttökunni sem lýsir samskiptum milli heilbrigðisstarfsmanna þegar 
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komið er með sjúklinginn á bráðamóttöku og skráningu upplýsinga um 
aðstæður, ástand og meðferð sjúklings á meðan og að loknum sjúkraflutningi.  

Undirbúningur fyrir komu á bráðamóttöku 

Flestir þátttakendur sögðu að þær upplýsingar sem berast með fjarskiptum 
fyrir komu sjúklings á bráðamóttöku hefðu bæði áhrif á viðbúnað og gæði 
móttökunnar. Sjúkraflutningamennirnir töldu sig ekki fá nægan tíma til að 
koma mikilvægum upplýsingum áleiðis fyrir komu. Aftur á móti sögðu 
hjúkrunarfræðingarnir að sjúkraflutningamenn tækju of langan tíma í að 
koma mikilvægum upplýsingum frá sér. Bæði hjúkrunarfræðingar og læknar 
sögðu að oft fengju þau ekki nógu góðar upplýsingar. Þátttakendur úr öllum 
fagstéttunum töluðu um að það þyrfti að bæta upplýsingagjöf fyrir komu með 
því að staðla hana meira og gera markvissari. Sjúkraflutningamenn sögðust 
vita að þeir ættu að hafa fjarskiptin stutt og markviss og draga einungis fram 
aðalatriðin. Einnig að upplýsingarnar hefðu áhrif á þann viðbúnað sem væri 
til staðar þegar þeir kæmu með sjúklinginn á bráðamóttökuna.  

 
Maður þarf að vera undirbúinn áður en maður tilkynnir, [...] ef maður hefur 

eitthvað merkilegt að segja verður að segja það strax, annars er ekkert 

hlustað (Helgi sjúkraflutningamaður). 

 

Sjúkraflutningamennirnir voru einnig meðvitaðir um mikilvægi þessa að gefa 
góðar upplýsingar.  
 

Þetta liggur hjá mér hvort að ég vilji tryggja að móttakan verði góð eða ekki, 

[...] þetta er bara sölumennska, ef mér hefur tekist að rapportera vel í 

hjúkrunarfræðinginn í gegnum fjarskiptin og gefið góða lýsingu og fæ hana 

til að móttaka skilaboðin og endurtaka, þá er þetta yfirleitt komið, þá er 

móttakan mjög góð og upplýsingarnar hafa komist vel til skila (Nói 

sjúkraflutningamaður). 

 

Sjúkraflutningamenn sögðust ekki mikið nota þann kost að geta kallað eftir 
upplýsingum eða ráðgjöf um frekari meðferðarúrræði hjá lækni á 
bráðamóttökunni í Fossvogi þar sem það kemur fyrir að læknirinn sem ber 
talstöðina og verður fyrir svörum talar ekki íslensku.  
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Erfitt að melda og upplýsingarnar sem að maður fær eru kannski ekkert 

mjög góðar af því að þær koma allar á latínu eða og ensku og maður skilur 

kannski hvert hann er að fara en svona ekki alveg (Helgi 

sjúkraflutningamaður). 

 

Þrátt fyrir að margir sjúkraflutningamenn töluðu um mikilvægi þess að hafa 
upplýsingarnar stuttar og hnitmiðaðar og sögðust hafa það í huga þá töluðu 
bæði hjúkrunarfræðingarnir og læknarnir um andhverfu þess og að 
sjúkraflutningamönnum hætti við að meta ranglega ástand sjúklings.  
 

Ef þetta verður of langt hættir mönnum til að gleyma um hvað málið snérist 

og er löngu farin að gera eitthvað annað þegar sjúkraflutningamaðurinn 

klárar söguna (Ragna hjúkrunarfræðingur).  

 

Læknarnir sögðust koma sjaldnar en hjúkrunarfræðingarnir að móttöku 
upplýsinga fyrir komu og þá frekar ef um bráðatilfelli væri að ræða. Þeir 
sögðu mikilvægt að fá góðar og vel fram settar upplýsingar, einn þáttur í því 
væri að samræma og staðla upplýsingagjöfina. 
 

Þetta snýst ekkert endilega um lengd sem tekur að fá rapportið vegna þess 

að oft fáum við löng rapport sem segja ekki ýkja mikið og svo getur maður 

fengið stutt rapport sem segja heilmikið. [...] Þá held ég að það væri gagn af 

því að hafa kerfisbundnar upplýsingar bæði fyrir komu og við komu 

(Marinó læknir). 

 

Það var þó ekki algilt að fjarskiptin væru ekki viðunandi. 
Hjúkrunarfræðingarnir sögðu þau oft vera til fyrirmyndar. 
 

Fyrir komu fáum við upplýsingar í gegnum talstöðina og þar er oftast alveg 

bara mjög gott og maður fær algjörlega skýra mynd af sjúklingnum, [...] ef 

þeir notuðu bara S.B.A.R. þá væri þetta fínt (Sigríður hjúkrunarfræðingur). 
 

Samskipti heilbrigðisstarfsmanna við komu á bráðamóttöku  

Þátttakendur lýstu því að þegar sjúkraflutningamenn koma með sjúkling á 
bráðamóttökuna er þeim sagt hvert hann á að fara hafi það ekki þegar komið 
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fram í fjarskiptum. Í einhverjum tilfellum er það ekki ákveðið fyrr en 
móttökuhjúkrunarfræðingur hefur metið ástand sjúklings. Einnig skiptast 
heilbrigðisstarfsmenn á upplýsingum um ástand og meðferð sjúklings og eiga 
samskipti sín á milli.  
Flestir þátttakendur sögðu mikilvægt að hafa festu og ákveðið form á 
móttökunni, það dragi úr líkum á því að upplýsingar um sjúklinginn komist 
ekki til skila. Einnig að sjúkraflutningamennirnir og hjúkrunarfræðingurinn 
sem að sinnir sjúklingnum hittist og að samskiptin séu auglitis til auglitis. Þá 
var lögð áhersla á mikilvægi virkrar hlustunar í samskiptunum og að athyglin 
sé ekki á einhverju öðru á meðan upplýsingagjöfin fer fram.  

 
Að tala við manneskjuna sem er að taka við sjúklingnum. Mér finnst það 

mjög mikilvægt. [...] Sko ég myndi, það er verið að tala um að setja þetta 

allt í stafrænt form eða rafrænt. Ég myndi ekki vilja mæta á staðinn og vera 

búinn að ýta á enter sem sagt að senda okkar yfir til þeirra og ekki tala við 

manneskjuna sem tekur við sjúklingnum, mér finnst þessi interaktívu 

samskipti mjög mikilvæg (Ari sjúkraflutningamaður). 

 

Hjúkrunarfræðingarnir voru sammála því að það sé mikilvægt að hitta 
sjúkraflutningamennina sem koma með sjúklinginn til að fá upplýsingar frá 
fyrstu hendi. 
 

Ég reyni helst að annað hvort að koma inn á stofuna eða að ég er komin inn 

á stofuna þegar að sjúkrabíllinn er að koma og reyni svo að fá einhverja 

svona primert sögu frá sjúkraflutningamanninum sem að var aftur í og sinnti 

sjúklingnum vegna þess að það sem er skrifað á blaðið er ekki nema yfirleitt 

brotabrot af því sem að virkilega er relevant í handoverinu (Ólafur 

hjúkrunarfræðingur). 

 

Margir sjúkraflutningamenn sögðu móttökuna ekki vera nógu markvissa og 
að það væri ekki alltaf hlustað nógu vel á þær upplýsingar sem þeir hefðu. 
Einnig kæmi það fyrir að það þyrfti að margendurtaka sömu upplýsingarnar. 
 

Ef þetta eru bráða sjúklingar F1 eða eitthvað svoleiðis þar sem að þá 

langoftast kemur maður inn [...] þá er yfirleitt fleiri en einn 

hjúkrunarfræðingur en samt svona einn sem að tekur við sjúklingnum en þá 
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þarf maður líka mjög oft að fara að þylja söguna upp aftur stuttu síðar fyrir 

lækninn hann kemur yfirleitt aðeins á eftir, deildarlæknir eða einhver. [...] 

Mér finnst rosalega mikilvægt að hjúkrunarfræðingurinn og læknirinn sem 

að ætla að taka á móti sjúklingnum séu til í að hlusta á mann, þeir svona taki 

eftir því sem maður er að segja, stundum hefur maður svona pínu á 

tilfinningunni að þeir geri það ekki, þau séu komin á kaf í vinnu og heyri 

ekki endilega allt sem að maður segir þannig að maður þarf stundum að 

tvítaka hlutina (Einar sjúkraflutningamaður). 

 

Læknarnir sögðust vera meðvitaðir um mikilvægi þess að hafa óskipta athygli 
við upplýsingagjöfina og að það væri ekki alltaf svo.  
 

Þetta er kannski eitt af því sem stundum ef ég mætti nefna hefur farið 

kannski forgörðum eða mætti vera betra að það sé þögn á meðan að það er 

verið að gefa handover (Gunnar læknir). 

 

Sjúkraflutningamennirnir sögðu að það væri ekki alltaf skýrt, og þá 
sérstaklega í bráðatilfellum þegar margir væru mættir til að taka á móti 
sjúklingnum, hver stjórnaði móttökunni og ætti að taka við upplýsingunum.  
 

Stundum er það svolítið óljóst þannig að maður er stundum að endurtaka 

hlutinn, og stundum er ekki nógu ljóst hver fer með málið. Við erum að 

koma inn með til dæmis einhver bráðatilfelli sem að fara bara beint inn á 

akút stofurnar og [...] það er stærri móttaka [...] þá ertu kannski komin með 

hjúkrunarfræðing og það er einhver læknir sem að ætlar að taka yfir málið 

og það er stundum óljóst hver hann er þannig að oft finnst mér vanta að 

segja, heyrðu ég fer með ábyrgðina hérna inni (Kári sjúkraflutningamaður). 

 

Bæði sjúkraflutningamenn og hjúkrunarfræðingar lýstu því að móttakan gat 
verið með ýmsum hætti og margt sem hafði áhrif á það, til dæmis ástand 
sjúklingsins, hvaða heilbrigðisstarfsmenn komu að málinu og hve mikið álag 
væri á deildinni.  
 

Já það bara fer eftir aðstæðum sko hvort að þeir gefa okkur rapport fyrst 

áður en viðkomandi færist yfir í bekkinn eða hvort að við gerum það bara á 

meðan við erum að færa viðkomandi yfir á bekkinn. [...] þetta er svona allur 
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gangur á þessu. [...] Þetta er rosalega misjafnt eftir sjúkraflutningamönnum, 

sumir vilja bara koma setja sjúklinginn á bekkinn og fara, á meðan aðrir eru 

bara að gefa sér tíma (Birna hjúkrunarfræðingur). 

 

Læknarnir sögðu það mikilvægt að samskiptin við sjúkraflutningamenn væru 
góð og að þeir fengju góða stutta sögu en ekki einhverja langloku. 
 

Það er oft þannig þegar það koma minna veikir eða minna slasaðir 

sjúklingar að þá eru við læknarnir ekki viðstaddir móttökuna en vanalega 

kannski ef að þeir eru þeim mun meira veikir eða þeim mun meira slasaðir 

að þá er nú oft búið að hóa í mann og þá nær maður að vera viðstaddur 

þegar að sjúklingurinn kemur og mér finnst þetta nú ekki vera mjög 

formfast hérna hvernig þetta fer fram þannig að það fer svolítið eftir hverjir 

eru á vaktinni og hverju tilfelli. Maður kemur stundum svona einhvern 

veginn inn í mitt rapportið það finnst mér voðalega leiðinlegt að þá kannski 

missti maður af aðalatriðinu og þá hef ég stundum þegar þeir eru búnir að 

rapporta í hjúkrunarfræðinginn bara talað við sjúkraflutningamanninn, hérna 

getur þú, ég missti af rapportinu ertu til í að segja mér aftur. Þá er yfirleitt 

ekkert vandamál (Daníel læknir). 

 

Skráning upplýsinga 

Í frásögn þátttakenda kom fram að skýrslugerð eða skráningu upplýsinga um 
ástand sjúklings mætti skipta í skriflegar og rafrænar skýrslur. 
Hjúkrunarfræðingar og læknar sögðu mikilvægt að fá vel gerðar skýrslur með 
sjúklingnum til þess meðal annars að hafa aðgang að upplýsingum um 
sjúklinginn þegar sjúkraflutningamennirnir væru farnir. Sjúkraflutningamenn 
voru margir efins um mikilvægi skýrslugerðarinnar og það voru efasemdir 
meðal margra þeirra um að þær væru lesnar eða eitthvað með þær gert. Þeir 
sögðust ekki alltaf skila skýrslum þó að þeir vissu að þeim bæri að gera svo. 
 

Það er ekki alveg 100% alltaf gert, það á að vera svoleiðis, það er ekki alltaf 

þannig. Ég hins vegar, ok ef ég er að fara í sjúkling sem er lítið aðkallandi, 

ekkert fyrir hann gert því í grunninn bara hálfgerður leigubíll að flytja hann 

á milli, mjög stutt að fara [...] þá er ég rétt búinn að kalla á slysadeildina og 
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láta vita að maður sé að koma. Ég er ekkert endilega að láta þessa skýrslu 

fylgja með, ég hef ekki gert nokkurn skapaðan hlut. Ef það hins vegar er 

mikið um að vera og mikið að gera að þá skrifa ég oft skýrsluna, klára ég 

skýrsluna inn á bráðadeildinni og skil hana eftir. [...] Þegar að ég fer út úr 

húsi er yfirleitt aldrei búið að hreyfa við skýrslunni, hún liggur þar sem að 

ég lagði hana en ég hef líka passað mig yfirleitt á því að gefa greinargóða 

munnlega skýrslu áður en ég fer, ég hef í rauninni mjög sterkan grun um að 

þær séu ekki lesnar (Einar sjúkraflutningamaður). 

 

Bæði hjúkrunarfræðingar og læknar sögðust ekki alltaf fá skýrslur með öllum 
sjúklingum og að það mætti oft fylla þær mun betur út. Það væri mikilvægt 
að fá vel gerðar skýrslur til að geta lesið þegar sjúkraflutningamennirnir væru 
farnir þar sem þeir væru þá ekki til staðar til að svara frekari spurningum um 
flutninginn. Einnig til að upplýsingarnar glötuðust síður og að þær gætu 
örugglega borist milli heilbrigðisstarfsmanna til dæmis á vaktaskiptum.  
 

Mér finnst að það megi fylla þær út mun betur í mörgum tilvikum það 

vantar oft upplýsingar um lyfjagjafir, blóðsykursmælingar og sérstaklega 

vantar að upplýsingar séu gefnar á kerfisbundinn hátt um ástand skoðun og 

meðferð sjúklings í textahlutanum. En því miður þá vantar mig oft 

upplýsingar sem ég hefði viljað hafa í þeim. það hefur verið mjög erfitt að 

nýta sér handskrifuðu sjúkraflutningaskýrslurnar. Bæði er oft lítið skráð á 

þeim, það er stundum eins og gengur í flýti erfitt að lesa stundum hvað 

stendur á þeim. [...] Sko ég held að fyrirmyndarmóttakan væri sú að það 

væri rafrænt sjúkraskrárkerfi utan spítala líka þannig að hluti af 

upplýsingunum eða mest allt af upplýsingunum myndu berast til 

móttökuteymisins rafrænt um leið eða jafnvel áður heldur en sjúklingurinn 

kæmi inn sem myndi þá hjálpa til við að tryggja það að mikilvægar en 

kannski minna bráðar upplýsingar kæmust til skila (Marinó læknir). 

Mannlegir þættir 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að mannlegir þættir svo sem fagleg 
færni og persónuleg viðhorf höfðu áhrif á störf heilbrigðisstarfsmanna. Þetta 
væri persónubundið og ekki hægt að alhæfa um fagstéttir eða hópa. 
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Fagleg færni 

Margir þátttakendur nefndu það í frásögn sinni að það væri munur á faglegri 
færni þeirra sem kæmu að móttöku sjúklinga og töldu það tengjast 
menntunarstigi og starfsreynslu. Var því sérstaklega lýst hjá 
sjúkraflutningamönnum og unglæknum.  
Bæði hjúkrunarfræðingar og læknar lýstu mun á faglegri færni 
sjúkraflutningamanna og bráðatækna. Því var til dæmis lýst að skýrslur frá 
bráðatæknum væru mun betri og markvissari. Þátttakendur tengdu þennan 
mun á faglegri færni einnig við reynslu og töldu að fjöldi sjúkraflutninga sem 
viðkomandi hefði sinnt skipti meira máli en sá árafjöldi sem hann/hún hafði 
starfað í faginu. Einnig töluðu þátttakendur um faglegan mun á þeim sem 
höfðu sjúkraflutninga sem aðalstarf og þeim sem störfuðu í hlutastarfi. 

 
Já það er munur eftir því hvaðan sjúklingur er að koma það er munur eftir 

því hversu mikil reynsla sjúkraflutningamannanna er [...] hve mörgum 

flutningum þeir sinna á mánuði. Það eru margir sem að vinna í þessu í tugi 

ára en eru í fáum flutningum á mánuði þannig að [...] þar sem að menn eru í 

þessum atvinnumannaliðum að þá er að jafnaði betri upplýsingagjöf yfir á 

milli sjúkraflutningamannanna og teymisins sem tekur á móti heldur í þeim 

þar sem þetta er hliðarstarf (Marinó læknir). 

 
Á sama hátt lýstu sjúkraflutningamenn og hjúkrunarfræðingar reynslu sinni 
af unglæknum sem voru að fást við verk sem þau töldu ekki á þeirra færi að 
sinna og undirstrikuðu mikilvægi þess að reyndir heilbrigðisstarfsmenn væru 
til staðar í móttöku erfiðra tilfella. 
 

Hjúkkurnar sem að taka á móti okkur eru mjög góðar en svo fáum við líka 

unglækna og kandidata sem að taka á móti okkur og þeir eru mjööög 

misjafnir ég get ekki sagt annað en það, sumir fara bara alveg á taugum og 

vita ekkert hvað þeir eiga að gera, þess vegna eins og ég segi höldum við oft 

áfram inni á deild með þeim manni svona finnst að hjúkkurnar vilji það (Ari 

sjúkraflutningamaður). 

 

Hér heldur Ari áfram og segir frá tilfelli sem gekk mjög vel. 
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Það eru líka rosa góðir hluti eins og ég fór í [...] þegar við komum á staðinn 

[bráðamóttökuna] þá er [...] barnalæknir, hrikalega góður. [...] Fullt af sem 

sagt hjúkkum, allt bara 100 prósent tipp topp þegar við komum á staðinn 

[bráðamóttökuna] ég talaði við lækninn, ég talaði við eina hjúkku, klárt og 

þetta tók enga stund. 

 
Nokkrir þátttakendur sögðu að það væri ekki gott að átta sig á menntunarstigi 
sjúkraflutningamanna en það hefði áhrif á hvað þeir mættu gera fyrir 
sjúklinginn. Það kæmi fyrir að gerðar væru athugasemdir við þeirra störf og 
að þeir hefðu ekki gert þetta eða hitt fyrir sjúklinginn fyrir komu á 
bráðamóttökuna þegar síðan kom í ljós að þeim var það ekki heimilt. 

 
Já og það er eitt sem er kannski gott að komi fram að þegar maður er taka á 

móti þeim þá veit maður stundum ekki hvernig maður þetta er, er þetta basic 

maður eða er þetta paramedic. [...] Það er svo mikill munur hvað maður 

getur búist við að þeir séu búnir að gera og stundum skilur þú ekki í því af 

hverju eru þeir ekki búnir að öllu (Sigríður hjúkrunarfræðingur). 

Samstarf og viðhorf 

Þátttakendur sögðu að samstarfið væri oftast mjög gott en lýstu hvernig 
slæmt viðhorf og togstreita milli heilbrigðisstétta hafði áhrif á gæði móttöku 
sjúklinga. Einnig hvernig neikvætt viðhorf til sumra sjúklinga hefði áhrif á þá 
þjónustu sem þeir fengu.  
Sjúkraflutningamenn sögðu frá neikvæðu viðhorfi hjúkrunarfræðinga sem 
voru með athugasemdir í þeirra garð þegar þeir voru sendir á bráðamóttökuna 
með sjúklinga sem hjúkrunarfræðingarnir töldu að hægt væri að sinna annars 
staðar.  
Hjúkrunarfræðingar sögðu frá því að sjúkraflutningamenn voru með 
athugasemdir í þeirra garð þegar þeir voru ranglega sendir með sjúkling á 
bráðamóttökuna sem síðan kom í ljós að átti að fara annað. Þau sögðu þessar 
athugasemdir hafa fallið á báða bóga fyrir framan sjúklingana. Minna metnir 
sjúklingar fengu lakari þjónustu og það voru höfð um þá niðrandi orð að 
þeim heyrandi.  
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Ég hef lent í því að þarna þeir (sjúkraflutningamenn) hafa komið og annar 

maðurinn hefur sagt, jú þið viljið víst ekki fá neina sjúklinga hérna, og það 

er mjög slæmt ef að sjúklingurinn heyrir það þá kemur svona attitude eins 

og þá fer hann að upplifa það að hann sé ekki velkominn og það eru 

náttúrulega óþægileg samskipti líka (Sigríður hjúkrunarfræðingur). 

 
Ragna hjúkrunarfræðingur segir hér frá því þegar sjúklingar voru sendir frá 
minni sjúkrahúsum og sjúkraflutningamenn fengu athugasemdir fyrir að vera 
að koma með sjúklinginn. 
 

Það er alltaf svona pirringur út í eins og [...] oftast að senda einhvern 

sjúkling og það er hringt bara heyrðu þetta er hérna [...] við verðum komnir 

eftir fimm mínútur með sjúkling frá [...] oft sem að sjúklingarnir þurfa 

kannski ekkert að koma. Bíddu af hverju gátu þeir ekki sinnt þessu. Það var 

svo mikið að gera. Já það er það líka hjá okkur. Þetta er bara frábært fólk 

sem er að vinna á sjúkrabílunum það er það ekki en þetta er samt svona smá 

pirringur.  

 
Nokkrir þátttakenda lýstu því að ef heilbrigðisstarfsmenn á bráðamóttökum 
þyrftu að skiptast á viðkvæmum upplýsingum eða rökræða sín störf væri 
æskilegt að gæta að því hverjir á hlýddu. 
 

Kannski mætti bæta móttökuna af því leyti ef að við eigum eða ætlum að 

eiga svona samtöl að þá er það ekki fyrir framan sjúklinginn. Kannski eiga 

sjúkraflutningamaður annar og hjúkrunarfræðingur að fara afsíðis, afgreiða 

svona mál og brosa framan í sjúklinginn. En í rauninni eiga svona samtöl 

ekkert að eiga sér stað (Páll sjúkraflutningamaður). 

 
Sjúkraflutningamenn sögðu frá því að stundum væri gert lítið úr mati þeirra á 
ástandi sjúklinga og í einhverjum tilfella efast um færni þeirra. Ari 
sjúkraflutningamaður lýsti upplifun sinni af samskiptum við 
hjúkrunarfræðinga og lækna.  
 

Það er mjög gott að eiga við hjúkkur bara yfir höfuð, læknar eru jafn 

misjafnir og þeir eru margir, þeir svona stundum finnst manni þetta, maður 

fær á tilfinninguna svona. „þögn“ Í hreinskilni sagt þá fær maður á 
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tilfinninguna að það sé menntahroki. Þeir svona líta niður á okkur. Þið eruð 

ekki búnir að gera, þið vitið ekki hvað þið eruð að gera og nú ætla ég að 

gera þetta allt aftur.  

 
Sjúkraflutningamenn sögðu að það væri munur á því hvernig tekið væri á 
móti þeim og ekki algilt að lítið væri gert úr störfum þeirra, það færi eftir því 
hver ætti í hlut.  
 

Já það er klárlega munur þegar að við afhendum sjúkling alveg eins og það 

er hvernig þau taka á móti sjúklingum, maður finnur líka rosalega á 

hjúkrunarfræðingum hversu mikil virðing er borin fyrir starfinu sem að 

maður er í sjálfur. Maður tekur eftir því að sumir hjúkrunarfræðingar og 

læknar hlusta á mann og taka mark á því sem maður segir aðrir bara gera 

það mjög lítið eða ekki (Einar sjúkraflutningamaður). 

 
Sagt var frá neikvæðu viðhorfi sjúkraflutningamanna til sumra sjúklinga. Það 
væri munur á þjónustunni sem þeir fengu og meiri metnaður lagður í vinnuna 
ef þetta voru „spennandi“ sjúklingar. Það væri minna við haft og fátæklegri 
upplýsingagjöf ef þetta væru „undirmálsmenn“ eða sjúklingar sem væru oft 
fluttir. Þjónustustigið var einnig háð tíma sólahringsins og á nóttunni væru 
vinnubrögðin ekki eins vönduð.  
 

Þú veist sumir bara vippuðu sjúklingnum á milli og bara létu sig hverfa. Til 

dæmis eins og gamla fólkið sem er að koma lærbrotið og eitthvað svona það 

virðist vera voðalega lítill áhugi á að staldra þar við og gefa gott rapport. En 

þegar það er eitthvað spennandi tilfelli þá er alveg hægt að bíða og sjá og 

hjálpa til og græja og gera en svo þegar það kemur einhver lærbrotinn 

kerling sem þarf eitthvað að brasast með þá já þá bara allir á bak og burt 

(Laufey hjúkrunarfræðingur). 

 

Birna hjúkrunarfræðingur sagði að sumir sjúkraflutningamenn sýni 
skjólstæðingum sínum ekki nógu mikla virðingu og tali óvarlega yfir 
sjúklingunum, það sé ekki algengt en það komi fyrir og tekur dæmi.  
 

Svona undirmálsmaður og tíður gestur, þá er þetta stundum svolítið svona, 

mætti vera meiri virðing fyrir þeim. 
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Allir þátttakendur voru sammála um það að samstarfið gengi oftast vel fyrir 
sig. Mikilvægt væri að allir litu á þetta sem einn hóp.  

 
En við erum náttúrulega að vinna að sama markmiðinu og þetta er bara ein 

keðja (Fjóla hjúkrunarfræðingur). 

Kerfislægir þættir 

Þátttakendur sögðu frá því að mikilvægt væri að veita sjúklingunum 
samfellda þjónustu frá vettvangi og inn á sjúkrahús. Einnig hvernig skipulag 
eða kerfislægir þættir eins og notkun verkferla og formföst endurgjöf hefðu 
áhrif á gæði þjónustunnar. Úr því megi bæta með einföldum hætti. 

Samfelld þjónusta 

Þátttakendur sögðu það alltaf markmiðið að veita góða, samfellda og 
hnökralausa þjónustu. Það sem stæði því helst fyrir þrifum væri skortur á 
heilbrigðisstarfsmönnum á bráðamóttökunum og að ekki væri notaðir 
samræmdir verkferlar við móttökuna. Margir sögðu líka að það þyrfti að líta 
á sjúkraflutningamenn sem heilbrigðisstarfsmenn, þetta væri eitt teymi. 

 
Það sem mér finnst vera mikilvægt í þessu er að þetta verði samfelld 

heilbrigðisþjónusta frá vettvangi og inn á spítalann. Það þýðir þá það að 

strax á vettvangi séu teknar upplýsingar sem að skipta máli fyrir viðkomandi 

sjúkling varðandi hans heilsufar og að hans meðferð sé samræmd eins og 

hægt er við þá meðferð sem að hann myndi fá síðar í ferlinum þannig að það 

sé ekki verið að beita einum aðferðum utan spítala og öðrum aðferðum 

innan spítala. Síðan að með tryggum hætti séu þessum upplýsingum miðlað 

áfram til teymisins sem tekur við sjúklingnum (Marinó læknir). 

 
Margir sögðu skort á starfsmönnum hafa mikil áhrif á gæði þjónustunnar á 
bráðamóttökunum. Það kæmi æ oftar fyrir að móttakan væri ekki framkvæmd 
með æskilegum hætti og jafnvel að það væri enginn til þess að taka á móti 
sjúklingunum. 
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Það er algengt í rauninni að þeir (hjúkrunarfræðingarnir) séu ekkert tilbúnir 

og mega ekkert vera mikið að þessu, maður kemur inn og það er svona 

kannski pínu normal að maður sé búinn að losa sjúklinginn í rúmið og 

jafnvel að maður nái að kveðja sjúklinginn og maður afhendir 

upplýsingarnar frammi á vaktinni, þar sem að enginn hefur náð að koma til 

manns. Það er vissulega verulega ábótavant móttöku í svoleiðis en gallinn er 

sá að þetta sé orðið of algengt þannig að manni finnst það ekkert svona 

abnormal. [...] Í flestum tilfellum er starfsfólkið tiltölulega hæft og það er að 

gera sitt besta en hver manneskja er bara með eitt höfuð tvær hendur og tvo 

fætur og getur ekki verið á mörgum stöðum í einu þannig að ég held svona 

að vandamálið sé eins og rauninni á flestum stöðum í heilbrigðiskerfinu að 

það bara vantar fleira gott fólk (Einar sjúkraflutningamaður). 

 
Einn þáttur sem nefndur var til að tryggja samfellda þjónustu og vönduð 
vinnubrögð var notkun verkferla. Margir þátttakendur sögðu að það þyrfti að 
koma framkvæmd móttökunnar í fastari skorður og óskuðu eftir verkferlum 
til þess meðan aðrir töldu verkferla einungis eiga við hjá byrjendum. Nokkrir 
vildu innleiða S.B.A.R. sem þátttakendur höfðu mismikla reynslu af. Sumir 
einhverja meðan aðrir höfðu enga reynslu og vissu ekki hvað S.B.A.R. var.  

 
Aldrei verið kynntir fyrir mér verkferlar við afhendingu sjúklings. þetta er 

mjög mikilvægt atriði í meðhöndlun sjúklingsins að þetta komist allt rétt og 

gott til skila til réttra aðila þannig að það er mjög mikilvægt að það séu 

verkferlar í því (Ari sjúkraflutningamaður). 

 
Hjúkrunarfræðingar höfðu meiri reynslu af notkun S.B.A.R. en 
sjúkraflutningamenn og töldu þann verkferil geta gagnast við móttöku 
sjúklinga. Sjúkraflutningamenn eru vanir að nota verkferla við sín störf úti á 
vettvangi en þekktu ekki til verkferla við móttöku sjúklinga. 

 
Ég held að bæði getur S.B.A.R. virkað í þessu physiska handoveri og 

S.B.A.R. á líka alveg að geta funkerað í meldingunni sem slíkri. Já sko ég 

persónulega er mjög hrifin af verkferlum eða kannski guidelines meira og ég 

nota það alveg í mínu starfi sem hjúkrunarfræðingur (Ólafur 

hjúkrunarfræðingur). 
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Þátttakendur lýsa mismunandi skoðunum á ágæti verkferla. Sumir lýsa yfir 
ánægju með notkun þeirra meðan aðrir setja varnagla.  

 
Ég svona almennt séð, [...] verkferlar eru góðir fyrir fólk sem er að byrja, 

þannig lærir maður best þannig að maður hafi einhver viðmið hvernig 

maður á að bera sig að. En þegar maður er orðinn rútíneraður þá fara 

verkferlar eiginlega bara að spilla svolítið fyrir því þetta er ekki alltaf eins 

og þetta er ekki alveg svona einfalt (Jóhann læknir). 

Fagleg endurgjöf 

Nokkrir þátttakendur lýstu því að ekki væri um formlega endurgjöf að ræða 
en sögðu að það ætti að vera hluti af endur- og viðhaldsmenntun 
heilbrigðisstarfsmanna að fá endurgjöf á sín verk. Þá gæti viðkomandi 
starfsmaður betur séð hvar hann stæði faglega og einnig væri dregið úr líkum 
á endurteknum mistökum við störf. 

 
Endurgjöf er mjög nauðsynleg og mjög lærdómsríkt að sjá í raun og veru 

eftir þá vinnu sem að framkvæmd er utan spítala, hvað er framkvæmt innan 

spítala og niðurstaðan og afdrif einstaklingana eru. [... ] Lifði hann eða lést 

hann eða hver urðu afdrifin og það þarf ekkert endilega að vera fundur 

heldur bara að þú getir merkt við einhvers staðar. Ég hef áhuga á að fá að 

vita hvernig þetta fór og hvað varð um málið. Þó að það væri nokkrar línur í 

tölvupósti (Kári sjúkraflutningamaður). 

 
Flestir þátttakenda sögðust ekki hafa mikla reynslu af endurgjöf. Ef maður 
bæri sig eftir því væri hugsanlega hægt að fá endurgjöf en það væri ekkert 
form á því hvernig það væri gert. Oft væri eina endurgjöfin á formi 
athugasemda eða kvartana. 

 
Það er ekki verið að hrósa fólki, það er ekki verið að benda á það sem vel er 

gert, það er alltaf verið að juðast í því sem er illa gert. Þannig að ég held 

bara að við séum ekki vön því að það sé verið að segja, heyrðu rosalega 

stóðu þig ykkur vel, þetta var góð móttaka, það var búið að gera allt. Þú 

veist allt gekk snurðulaust fyrir sig, við erum bara ekki vön því (Ragna 

hjúkrunarfræðingur). 
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Flestir sögðu að það væri lítill tími til að sinna endurgjöf og þegar allir væru 
á fullu við sín störf þá mætti endurgjöfin afgangi þar sem ekki væri gert ráð 
fyrir henni með formlegum hætti í kerfinu. 

 
Það er alltaf gott að fá einhver komment en maður er bara þannig þenkjandi 

sjálfur að ef maður fær ekki kvörtun þá er maður nokkuð viss um að maður 

hafi gert hlutina allavega þokkalega. Ég hins vegar hef alveg skilning á því 

að það sé ekki verið hlaupandi á eftir manni til þess að klappa manni á bakið 

í hvert skipti sem að maður kemur inn með sjúkling. En það kæmi mér 

verulega á óvart ef maður færi að fá allt í einu feedback og eitthvað 

svoleiðis. Ég get bara eiginlega sagt að ég hafi ekki fengið það (Einar 

sjúkraflutningamaður). 

 
Margir af viðmælendunum sögðu að það þyrfti að koma á hugarfarsbreytingu 
þar sem það væri ekki hefð fyrir endurgjöf hjá heilbrigðisstarfsmönnum og 
hún gæti farið misvel í menn. 

 
Maður er svo rosalega viðkvæmur fyrir því hvernig maður stendur sig í 

vinnunni og eða hvort maður hefur gert eitthvað vitlaust og rosalega 

viðkvæmur fyrir gagnrýni, maður fer ósjálfrátt svo mikið í vörn. Það þyrfti 

að kenna þetta frá grunni að þetta sé bara kúltúr að þetta sé gert svona 

(Daníel læknir). 
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Umfjöllun um niðurstöður 
Í þessari rannsókn greindum við fjögur meginþemu sem hafa áhrif á 
yfirfærslu ábyrgðar við komu sjúklinga með sjúkrabíl á bráðamóttöku: 
Upplýsingaflæði milli fagaðila, óljós fagleg ábyrgð, mannlegir þættir og 
kerfislægir þættir. Þemun og undirþemun benda til þess að yfirfærsla 
ábyrgðar við þessar aðstæður sé margþætt og flókið fyrirbæri sem þarf að 
ganga vel því annars getur öryggi sjúklinga verið ógnað.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að formföst samskipti og 
upplýsingagjöf heilbrigðisstarfsmanna séu lykilþættir í að vel takist til við 
yfirfærslu ábyrgðar. Það má ekki vera breytilegt eftir því hvaða starfsmenn 
eiga í hlut, hvað er sagt eða gert og hvenær.  

Það kom fram hjá sjúkraflutningamönnum í rannsókninni að of lítill 
tími sé gefinn til að koma upplýsingum áfram en hjá hjúkrunarfræðingum 
kom fram að of mikill tími fari í upplýsingagjöfina. Hér þarf að samræma og 
útbúa verkferla til að það komi fram sem skiptir máli og hinu verði sleppt. En 
það er ekki nóg, það þarf einnig að þjálfa í notkun þeirra og má sjá í öðrum 
rannsóknum að jafnvel tveggja tíma þjálfun geti stórbætt ástandið (Eggins og 
Slade, 2015). 

Það kom ekki á óvart að þátttakendur í þessari rannsókn töldu flestir 
mikilvægt að ná augnsambandi við móttökuaðila við upplýsingagjöfina til að 
tryggja að menn séu að einbeita sér að upplýsingagjöfinni. Það hefur komið 
fram í öðrum rannsóknum og er víða talið tillitsleysi ef menn eru að sinna 
öðrum stöfum á meðan upplýsingagjöfin fer fram (Dawson o.fl., 2013). 

Fleiri atriði sem geta skapað hættu fyrir sjúklinga komu fram. Mikið 
álag á starfsmenn og truflanir geta minnkað einbeitingu við yfirfærslu 
ábyrgðar og aukið líkur á misskilningi. Þetta er í samræmi við fyrri 
rannsóknir (Panchal o.fl., 2015). Það kom fram hjá okkar þátttakendum að 
fyrirmyndar móttaka væri þegar það væri þögn og óskipt athygli 
móttökuaðila á meðan sjúkraflutningamenn veittu upplýsingar um 
sjúklinginn við yfirfærsluna. Þetta er eitt að þeim atriðum sem 
heilbrigðisstarfsmenn þurfa að temja sér við móttökuna svo vel fari og þarf 
að koma inn í gerð verkferla við móttöku sjúklinga. 
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Flæði upplýsinga á milli aðila í flóknu kerfi verður aðeins gott ef 
samskipti og viðhorf til samstarfsmanna eru góð, en það er ekki alltaf svo 
(Panchal o.fl., 2015) en það kom einnig fram hjá þátttakendum í okkar 
rannsókn.  

Það kemur á óvart að nokkrir viðmælendur, bæði hjúkrunarfræðingar 
og læknar, töldu sig sjá mun á faglegum vinnubrögðum sjúkraflutningamanna 
og að sá munur tengdist rekstraraðila (byggðarlagi) frekar en menntunarstigi. 
Bost o.fl. (2012) og de Lange o.fl. (2018) segja að mismunandi rekstraraðilar, 
persónulegir þættir tengdir reynslu og tengsl við starfsmenn 
bráðamóttökunnar hafi áhrif á móttökuna. Ég tel að úr þessu þurfi að bæta 
með fræðslu og þjálfun til að tryggja öllum sjúklingum sömu 
gæðaþjónustuna. 

Lýsingar sjúkraflutningamanna á því að þeim væri ekki treyst fyrir því 
sem þeir voru að gera, komu á óvart en eru þó í samræmi við rannsókn Wood 
o.fl. (2015) en þar kemur fram að samskiptavandamál séu oft byggð á 
misskilningi og vantrausti milli manna. Einn sjúkraflutningamaður lýsti 
menntahroka og það sama kemur fram hjá Meisel o.fl. (2015) en þar lýsir 
sjúkraflutningamaður því sem svo að þeir séu neðarlega í virðingarstiganum.  

Þá vaknar sú spurning hvernig megi bæta úr þessum vandamálum. 
Huth o.fl. (2016) sýna fram á að með stöðluðu námsefni og þjálfun í móttöku 
sjúklinga megi draga úr vandamálum tengdum móttöku sjúklinga. Ég tel að 
með fræðslu megi auka skilning heilbrigðisstarfmanna á hlutverki og störfum 
hvers annars. Eins og svo oft áður byggjast fordómar á vanþekkingu.  

Það sem kom mér hvað mest á óvart í frásögn þátttakenda var þegar 
hjúkrunarfræðingar lýstu því að sjúklingarnir voru meðhöndlaðir með 
misjöfnum hætti af hálfu sjúkraflutningamanna. Þar var ekki sama Jón og 
séra Jón. Þetta átti sérstaklega við um þá sem voru oft fluttir, lítt spennandi 
sjúklingar og „undirmálsmenn“. Þá væri minna lagt í upplýsingagjöfina og 
móttökuna. Þátttakendur í rannsókn Bruce og Suserud (2005) og Meisel o.fl. 
(2015) segja frá sömu atriðum. Hér er ekki fagmannlega að verki staðið og 
þarf að tryggja að allir fái góða þjónustu óháð stöðu í þjóðfélaginu. Þetta þarf 
að taka fyrir hjá rekstraraðilum og auka við þjálfun og fræðslu í samskiptum 
við sjúklinga.  

Niðurstöður í rannsókninni sýndu að það er óljóst í hugum margra 
þátttakenda hver ber ábyrgð á sjúklingnum. Það er í samræmi við niðurstöður 
sem koma fram hjá Siemsen o.fl. (2012) þar sem þátttakendur lýsa því að það 
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sé oft óljóst hver beri ábyrgð á sjúklingnum og að sjúklingarnir geti gleymst í 
kerfinu. Einnig komu fram óljós mörk hvar og hvenær í ferlinu ábyrgðin 
færist á milli fagaðila, úr höndum sjúkraflutningamanna og yfir á hendur 
hjúkrunarfræðinga eða annarra heilbrigðisstarfsmanna bráðmóttökunnar, sem 
er í samræmi við fyrri niðurstöður (Norris, 2012). Margir töldu að læknir eða 
hæsta menntunarstigið beri ábyrgðina. Hér getur sú staða komið upp að 
óreyndur eða lítt reyndur læknir sé að vinna með erfitt tilfelli með reyndum 
sjúkraflutningamönnum og hjúkrunarfræðingum, því þurfi að skoða það 
nánar hver ber ábyrgð og á hverju. 

Það má varpa fram þeirri spurningu hvort að það skipti máli hver beri 
ábyrgð á sjúklingnum og á hvaða tímapunkti ábyrgðin færist yfir. En ef sú 
staða kæmi upp að sjúklingur fengi ekki rétta meðferð, væri skilinn eftir í 
reiðileysi einhverja stund sökum misskilnings eða einhverra mistaka þá þarf 
þetta að liggja fyrir. Ég tel að það gæti dregið úr líkum á slíkum mistökum ef 
ábyrgðarhlutur hvers og eins væri ljós. Það þarf að vera skýrt í 
verklagsreglum að sjúkraflutningamenn beri ábyrgð á sjúklingnum þar til 
hjúkrunarfræðingur eða læknir hefur formlega tekið við honum. Sem dæmi 
má nefna að sjúkraflutningamaður spyrji lækni eða hjúkrunarfræðing 
formlega hvort að viðkomandi sé tekin(n) við sjúklingnum. Svarið þarf að 
vera skýrt. Með þessum eða sambærilegum hætti gæti dregið úr líkum á 
mistökum til dæmis að sjúklingur gleymist í kerfinu. Þá þarf að kynna fyrir 
heilbrigðisstarfsmönnum sem koma að móttöku sjúklinga hvar ábyrgðin 
liggur. 

Þáttakendur lýstu því þegar allt gekk upp og vel var að verki staðið, 
eins og þegar upplýsingar fyrir komu sjúklings eru réttar, stuttar og gera 
móttökuaðilum kleyft að undirbúa sig vel. Bruce og Suserud (2005) lýsa 
mikilvægi þessa í sinni rannsókn og benda á að upplýsingagjöfin hjá þeirra 
þátttakendum sé stutt og skipulögð. Það er góð áminning á það sem áður 
hefur komið fram að með skipulögðum vinnubrögðum og notkun á 
verkferlum, gerum við heilbrigðisstarfsmönnum auðveldar um vik að láta allt 
ganga upp og standa vel að verki. 

Notagildi rannsóknarinnar 

Með því að rannsaka reynslu þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem koma að 
móttöku sjúklinga sem koma með sjúkrabíl á bráðmóttöku fengust 
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upplýsingar sem má nýta til að bæta móttökuna þar sem þörf er á því. 
Niðurstöðurnar auka við þekkingu á þessu sviði og dýpka skilning á þeim 
fjölmörgu atriðum sem þarf að hafa í huga við móttöku sjúklinga til að 
tryggja að ekkert fari úrskeiðis við móttökuna. Þá má nota niðurstöður 
rannsóknarinnar til að styðja við frekari rannsóknir á þessu sviði. 

Framtíðar rannsóknir  

Við leit að rannsóknum tengdum fyrirbærinu „móttöku sjúklinga á 
bráðamóttökum“ kom í ljós að skortur er á rannsóknum í málaflokknum og 
hvetja nokkrir erlendir rannsakendur til þess að úr því verði bætt (Foronda 
o.fl., 2016; Lockwood, 2016; Mardis o.fl., 2107). Þar af leiðandi var erfitt að 
útbúa spurningakönnun til að leggja fyrir þátttakendur þar sem það var ekki 
ljóst að hverju ætti að spyrja og meðal annars þess vegna varð úr að gera 
þessa rannsókn eigindlega. 

Í rannsókninni var spurt um reynslu þeirra sem koma að móttöku 
sjúklinga á tveimur af stærstu bráðamóttökum landsins. En hver er reynsla 
þeirra sem koma að móttöku sjúklinga á minni stöðum á landsbyggðinni? Er 
hún með öðrum hætti en hér kemur fram? Hægt væri að gera aðra eigindlega 
rannsókn með sambærilegum hætti og hér er gert eða megindlega rannsókn í 
formi spurningakönnunar þar sem þeir heilbrigðisstarfsmenn sem koma að 
móttöku sjúklinga víðs vegar um landið gætu tekið þátt. Bæði til að fá 
samanburð og yfirgripsmeiri þekkingu á málaflokknum. Það mætti styðjast 
við þessa rannsókn við gerð spurninga í þá könnun. 

Annað sem þarf að rannsaka, en var ekki gert hér, er móttaka sjúklinga 
utan sjúkrahúss eins og til dæmis þegar sjúklingar eru sóttir á dvalar eða 
hjúkrunarheimili. Einn sjúkraflutningamaðurinn benti á það að þeirri móttöku 
væri oft ábótavant. Sjúkraflutningamenn fengu stundum engar eða litlar 
upplýsingar um ástæðu flutnings en áttu engu að síður að bera ábyrgð á 
sjúklingnum á sjúkrahús. Fengu stundum lokað umslag með upplýsingum, 
ekkert meira sagt um ástand, bara flytja. Það er efni í aðra eigindlega 
rannsókn að kanna með hvaða hætti upplýsingagjöf og móttöku er háttað 
þegar sjúklingar eru fluttir frá hjúkrunarheimilum inn á sjúkrahús eða milli 
stofnanna. Ef einhverju er ábótavant þar á bæ þarf að bæta úr því. Rannsókn 
ætti að leiða það í ljós.  
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Með auknum rannsóknum og úrbótum þar sem úrbóta er þörf minnka 
líkur á mistökum og jafnframt eykur það öryggi sjúklinga. Að mínu mati er 
það jákvætt.  

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Fyrst ber að hafa í huga að höfundur hefur ekki mikla reynslu af eigindlegum 
rannsóknum bæði hvað varðar viðtalstækni sem og úrvinnslu gagna. Á móti 
kemur að leiðbeinendur hafa mikla reynslu af rannsóknarvinnu og lögðu 
mikið til rannsóknarinnar svo vel mætti fara. Í öðru lagi þá eru viðmælendur 
fáir og því ber að varast að alhæfa út frá niðurstöðunum. Á móti kemur að um 
tilgangsúrtak var að ræða með hátt upplýsingavægi. Í þriðja lagi þá hefur 
höfundur starfað við sjúkraflutninga og þar með tekið þátt í móttöku 
sjúklinga til margra ára og horft á það með augum sjúkraflutningamanns. 
Slíkt getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á rannsóknina. Til mótvægis er 
að annar leiðbeinandinn er hjúkrunarfræðingur og hinn er læknir, bæði með 
reynslu af móttöku sjúklinga auk þess sem læknirinn hefur mikla reynslu af 
sjúkraflutningum.  

Hafa þarf í huga að ekki var rætt við heilbrigðisstarfsmenn á minni 
stöðum á landsbyggðinni svo sem sjúkraflutningamenn í hlutastarfi og þá 
hjúkrunarfræðinga og lækna sem starfa á heilsugæslustöðvum og koma að 
móttöku sjúklinga með einum eða öðrum hætti.  

Þátttakendur í rannsókninni eru sjálfboðaliðar, vera má að þau sem 
kusu að taka þátt hafi frá öðru að segja en þau sem völdu að taka ekki þátt, 
um það get ég ekki dæmt. 

Það er áhugavert að sjá að þær erlendu rannsóknir sem lýsa 
vandamálum tengdum móttöku sjúklinga eru á margan hátt sambærilegar við 
mínar niðurstöður.  

Það er ekki til siðs að nota munnlegar heimildir eða vitna í sjálfan sig 
við gerð meistararitgerða. Hér er vikið örlítið frá þeirri reglu, þegar ekki tókst 
að finna upplýsingar í opinberum gögnum. 
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Ályktanir og lokaorð 
Mér er ekki kunnugt um aðrar sambærilegar rannsóknir á móttöku sjúklinga 
hér á landi. Áhugavert er að sjá hve samhljóma viðmælendur eru við að segja 
frá reynslu sinni af rannsóknarfyrirbærinu, bæði jákvæðri og neikvæðri. Það 
fær mig til að draga þá ályktun að vandamálunum sem lýst eru séu 
raunveruleg og við þeim þurfi að bregðast. Má þar nefna að það skortir á 
skipulag og formfestu við móttöku sjúklinga sem koma með sjúkrabílum á 
bráðamóttökur sjúkrahúsa. Taka þarf í notkun samræmda verkferla í 
upplýsingagjöf við móttöku sjúklinga bæði fyrir og við komu á 
bráðamóttöku, einnig þarf að gæta þess að allir sem að móttökunni koma fái 
fræðslu og þjálfun í notkun þeirra.  

Ef vilji er til að bregðast við ætti það ekki að vera stórmál. Hér þarf 
ekki að kaupa dýr tæki eða leggja í kostnaðarsama uppbyggingu. Skipulag og 
fræðsla er það sem þarf. Ánægjulegt er að sjá að nú þegar er byrjað að stíga 
skref í rétta átt og má þar benda á innleiðingu S.B.A.R. hjá Landspítalanum 
og einnig hjá SAk sem hefur hafið innleiðingu á notkun á S.B.A.R. 

Það vekur undrun sú lýsing viðmælenda minna á faglegum mun 
sjúkraflutningamanna eftir búsetu eða rekstraraðilum sjúkraflutninga. Þar 
sem viðmælendur töldu faglega hæfni sjúkraflutningamanna á minni stöðum 
á landsbyggðinni vera lakari en á stærri stöðum og töldu þann mun stafa af 
mismikilli starfsreynslu. Sama má segja um frásagnir af ófullnægjandi 
þjónustu sjúkraflutningamanna við „minna“ áhugaverða sjúklinga. Mikilvægt 
er að úr verði bætt. Hér er svarið aftur, skipulag og fræðsla.  

Einn þáttur í því að auka á skilning á verkþáttum mismunandi fagstétta 
gæti verið fólginn í að hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku taki að minnsta 
kosti eina sjúkrabílavakt á ári og sjúkraflutningamenn taki eina vakt á 
bráðamóttöku. 

Það þarf að skýra ábyrgðarhlut hvers og eins heilbrigðisstarfsmanns 
sem kemur að móttöku sjúklinga. Hver beri ábyrgð á sjúklingnum, hvar og 
hvenær ábyrgðin færist yfir og upplýsa heilbrigðisstarfsmenn um stöðu 
þeirra. 

Með því að rannsaka reynslu heilbrigðisstarfsmanna sem koma að 
móttöku þeirra sjúklinga sem koma með sjúkrabíl á bráðamóttöku má fá 
innsýn í málefnið. Komið hefur fram að margt er vel gert en annað þarf að 
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bæta. Vonandi verður niðurstaðan úr rannsókninni nýtt til að bæta móttöku 
sjúklinga. 

Hér er mikið horft á hvað er að og hvað megi betur fara en þetta er ekki 
allt slæmt síður en svo. Allir þátttakendur lýstu því að yfirleitt gangi 
samstarfið vel og markmið þeirra sé að veita fyrirmyndar þjónustu. Því ber að 
fagna og þakka fyrir það frábæra starf sem heilbrigðisstarfsmenn leggja af 
mörkum til samfélagsins. 
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Fylgiskjal 5. Leyfi framkvæmdastjóra 
flæðisviðs LSH 
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Fylgiskjal 6. Leyfi Siðanefndar 
stjórnsýslurannsókna LSH 
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Fylgiskjal 7. Samþykki HSU 
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Fylgiskjal 8. Samþykki SAk 
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Fylgiskjal 9. Samþykki SHS 
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Fylgiskjal 10. Samþykki SA 
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Fylgiskjal 11. Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 12. Svar Vísindasiðanefndar 

 

28 June 2017 at 10:21 

 

 

 

Sæll Sveinbjörn og takk fyrir upplýsingarnar.  
 
Að mati skrifstofu Vísindasiðanefndar er þér ekki skylt að sækja um leyfi nefndarinnar. Að mati 

skrifstofunnar fellur rannsóknin ekki undir vísindarannsókn á heilbrigðissviði eins og hún er skilgreind í 

lögum nr. 44/2014. Ástæðan er einkum sú að tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka ferla og 

vinnubrögð innan heilbrigðiskerfisins, en ekki að auka þekkingu á heilbrigði og sjúkdómum.  
 
Varðandi aðrar spurningar þínar, þá kann að vera að rannsóknin sé tilkynningarskyld til 

Persónuverndar og almennt þarftu leyfi framkvæmdastjóra lækninga hverrar stofnunar til að gera 

rannsókn innan veggja, t.d. LSH eða SAk.  
 
Gangi þér vel,  
Rögnvaldur.  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
Rögnvaldur G. Gunnarsson, sérfræðingur/lögfræðingur. 

Vísindasiðanefnd/The National Bioethics Committee.  
Borgartún 21, 4. hæð, 105 Reykjavík  
rgg@vsn.is  
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Fylgiskjal 13. Samþykkisyfirlýsing 

 
 


