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Ágrip 

Bakgrunnur: Óráð er truflun á athygli og vitund sem þróast á stuttum tíma. Óráð er algengt hjá 

sjúklingum á gjörgæsludeildum og getur haft líkamlegar, sálrænar og vitrænar afleiðingar. Lykilatriði í 

fyrirbyggingu og meðferð óráðs er að meta óráð regulega með viðurkenndu matstæki. 

Markmið: Að kanna tíðni og skráningu hjúkrunarfræðinga á óráði hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum 

Landspítala á sex vikna tímabili fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, vökustig og óráð. 

Aðferð: Rannsóknarsniðið var megindlegt, lýsandi og afturvirkt. Inntökuskilyrði sjúklinga voru að vera 

18 ára eða eldri og hafa dvalið á gjörgæsludeildum Landspítala ≥ 24 klukkustundir frá  

1. desember 2017 til 12. janúar 2018 (N=95). Gögn um tíðni óráðs, metið með matstækinu Confusion 

Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) og skráning hjúkrunarfræðinga á 

óráðsmati í gjörgæsluskráningarkerfi voru athuguð. Forspárgildi óráðs (PRE-DELIRIC SCORE) var 

notað til að meta líkur á óráði. Gátlistinn Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized 
Designs (TREND) var notaður við vinnslu rannóknarskýrslunnar. 

Niðurstöður: Af 95 sjúklingum voru fimm (5%) með óráð. Sjö sjúklingar (7%) af 95 voru metnir með 

CAM-ICU matstækinu samkvæmt skráningu hjúkrunarfræðinga. Meðallíkur á óráði hjá sjúklingum 
(N=95) í gjörgæslulegunni voru 33%. Alls 60 sjúklingar (63%) af 95 höfðu meðal til mjög miklar líkur á 

óráði samkvæmt forspárgildi óráðs.  

Ályktun: Óráð hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum getur haft áhrif á hvernig þeim farnast. Þörf er á 

úrbótum í mati og skráningu á óráði á gjörgæsludeildum Landspítala. Innleiðing verklagsins Verkir, 
vökustig og óráð gæti haft í för með sér úrbætur og ávinning fyrir gjörgæslusjúklinga. 

Lykilorð: Fyrirbygging, gjörgæsludeildir, hjúkrun, leiðbeiningar, óráð, skráning. 
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Abstract 

Background: Delirium is a disturbance in attention and consciousness and develops over a short 

period of time. Delirium is common in Intensive Care Unit (ICU) patients and can have physical, 

psychological and cognitive consequences. Regular assessment of delirium with a validated tool 

supports delirium prevention and treatment.    

Objective: To explore frequency and nurses’ documentation of ICU patients’ delirium before 

implementing a “Pain, Agitation and Delirium” guideline. 

Method:  A quantitative, descriptive and retrospective study. Patients, ≥ 18 years of age, with ≥ 24 
hours ICU stay at Landspitali University Hospital from December 1st 2017 until January 12th. 2018 

(N=95) were included. Frequency of delirium, assessed with The Confusion Assessment Method for 

the Intensive Care Unit (CAM-ICU), and nurses documentation of patients´ CAM-ICU assessments 

were studied. PRE-DELIRIC prediction model was used for assessing patients´ probability of delirium. 

The transparent reporting of evaluations with nonrandomized designs (TREND) guided the study 

reporting. 

Results: Five patients (5%) out of 95 had delirium. Nurses documentation revealed that seven 

patients (7%) of 95 were CAM-ICU assessed. The mean probability of delirium was 33% (N=95). Sixty 

patients (63%) out of 95 had medium to very high risk of delirium assessed with the PRE-DELIRIC 

prediction model. 

Conclusion: Delirium of ICU patients can impact their outcome. There is need for improvement in 

assessing and documenting patients´ delirium at Landspitali University Hospital ICUs. The 

implementation of the “Pain, Agitation and Delirium” guideline could lead to improvement and benefit 

ICU patients. 

Key Words: Delirium, documentation, guideline, intensive care units, nursing, prevention. 
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1 Inngangur 
Óráð er algengt á almennum deildum sjúkrahúsa og enn algengara á gjörgæsludeildum (Kalabalik, 

Brunetti og El-Srougy, 2014). Áður fyrr var óráð hjá sjúklingum á sjúkrahúsum talið ófyrirbyggjanlegt 

og hættulaus afleiðing alvarlegra veikinda (Wells, 2012). Síðustu ár hefur óráð verið mikið rannsakað 

og meðal annars sýnt fram á að það lengi tíma sjúklinga í öndunarvél á gjörgæsludeildum og tíma 

þeirra á sjúkrahúsum (Barr o.fl., 2013; Kalabalik o.fl., 2014). Einnig aukast líkur sjúklinga sem fá óráð 

á gjörgæsludeild á varanlegri vitrænni skerðingu, svo sem minnisleysi, og dánartíðni hækkar (Barr 

o.fl., 2013; Kalabalik o.fl., 2014). Tíðni óráðs meðal gjörgæslusjúklinga í öndunarvél hefur mælst allt 

að 80% (Barr o.fl., 2013; Kalabalik o.fl., 2014). Þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar óráðs hjá 
gjörgæslusjúklingum er óráð vangreint, einna helst vegna vöntunar á reglulegri skimun með 

áreiðanlegu matstæki (Kalabalik o.fl., 2014).  

Í þessu verkefni er fjallað um óráð hjá gjörgæslusjúklingum, tíðni þess á gjörgæsludeildum 

Landspítala Háskólasjúkrahúss og skráningu fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, vökustig og óráð 
(VVÓ) (e. Pain, Agitation and Delirium (PAD)). Unnið er með rannsóknargögn um óráð á 

gjörgæsludeildum Landspítala sem safnað var í tengslum við mat á árangri innleiðingar VVÓ 

verklagsins.   

Markmið og tilgangur verkefnis 
Markmið þessa verkefnis er að kanna tíðni óráðs meðal sjúklinga, ásamt mati og skráningu 

hjúkrunarfræðinga á óráði, á gjörgæsludeildum Landspítala á sex vikna tímabili. Verkefnið er hluti af 

stærri rannsókn þar sem fylgni við verklagið Verkir, vökustig og óráð (VVÓ) á gjörgæsludeildum 

Landspítala er rannsökuð. VVÓ verklagið miðar að því að gjörgæslusjúklingar séu verkjalausir, 

vakandi og án óráðs. Tilgangur verkefnisins er að hafa viðmið um tíðni óráðs og skráningu þess, hjá 

sjúklingum á gjörgæsludeildum Landspítala, fyrir innleiðingu VVÓ. 

Gildi verkefnis 
Þetta verkefni er mikilvægt fyrir hjúkrun sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítala þar sem sjúklingar 

með óráði þjást af mikilli vanlíðan og óráð getur valdið varanlegum vitrænum skaða (Barr o.fl., 2013). 
Bæta má útkomu sjúklinga með því að meta óráð reglulega svo hægt sé að meðhöndla það, sé það til 

staðar (Barr og Pandharipande, 2013). 

Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum eru í góðri aðstöðu til að meta óráð reglulega. Mikilvægt er 

að hjúkrunarfræðingar hafi til þess sértæk mælitæki og að allir noti sömu aðferðir. Innleiðing 
verklagsins Verkir, vökustig og óráð miðar að því að mat og skráning á verkjum, vökustigi og óráði 

sjúklinga verði markvissari. Hjúkrunarfræðingar munu fylgja ákveðnum verkferlum við mat á verkjum, 

vökustigi og óráði hjá sjúklingum og skrá það í skráningarkerfi gjörgæsludeilda sem kallast Critical 

Information System (CIS). 

 

 

 



15 

Rannsóknarspurningar  
Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. Spurningarnar eru settar fram 

samkvæmt PICOT reglunni sem tilgreinir einstakling eða hóp (e. population/patient), íhlutun (e. 

intervention), samanburð (e. comparison), útkomu (e. outcome), og tíma (e. time) (Melnyk og Fineout-

Overholt, 2011).  

o Hver er tíðni óráðs (O), metið með CAM-ICU matstækinu, skráð í skráningarkerfið CIS, hjá 

sjúklingum á gjörgæsludeildum Landspítala (P) fyrir innleiðingu (C, T) verklagsins Verkir, 

vökustig og óráð (I)? 

o Hvert er forspárgildi óráðs (O) hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum Landspítala (P) fyrir 

innleiðingu (C, T) verklagsins Verkir, vökustig og óráð (I)? 
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2 Bakgrunnur 

2.1 Einkenni óráðs 
Óráð kemur yfirleitt fram með fjölbreyttum einkennum (Cavallazzi, Saad og Marik, 2012). Óráð er 

skilgreint sem truflun á athygli og vitund sem þróast á stuttum tíma, allt frá nokkrum klukkustundum 

upp í sólarhring, og breytist yfir daginn. Truflun á athygli er minnkuð geta til að viðhalda einbeitingu og 
athygli. Truflun á vitund er skerðing á áttun á stað og stund. Þessi einkenni samsvara sjúkdómum sem 

falla ekki undir geðraskanir, efnaeitranir, fráhvörf eða einkenni vegna lyfja (World Health Organization, 

2018).  

Megineinkenni óráðs eru breyting á meðvitund og vitræn skerðing (Barr o.fl., 2013). Þegar 

sjúklingur er með fulla meðvitund skynjar hann tilfinningar sínar, hugsanir og umhverfi sitt (Farthing, 

1992). Við breytingu á meðvitund verður breyting á hugsun og skynjun sjúklings, þeir geta verið 

hálfsofandi eða verið árvakir og allt þar á milli (Farthing, 1992). Vitræn skerðing getur til dæmis birst 

sem minnistruflanir og óáttun, einnig getur sjúklingurinn þróað með sér skynvillur eins og ofsjónir og 

ranghugmyndir (Barr o.fl., 2013). Önnur algeng einkenni óráðs eru svefntruflanir, óeðlilegar ósjálfráðar 

hreyfingar (e.abnormal pshycomotor activity) og truflun á tilfinningum til dæmis hræðsla, reiði og deyfð. 

Margir telja að allir sjúklingar með óráði upplifi skynvillur en það er ekki eitt af greiningarskilmerkjum 
óráðs (Barr o.fl., 2013). Óráði er skipt í ofvirkt óráð (e. hyperactive delirium), vanvirkt óráð (e. 

hypoactive delirium) og blandað óráð (e. mixed presentation). Einkenni undirflokka óráðs má sjá töflu 

1 (Cavallazzi o.fl., 2012; Kalabalik o.fl., 2014). 

Einkennum óráðs er hægt að skipta upp á marga vegu, til dæmis í hugræn einkenni og 
hegðunareinkenni. Algeng hugræn einkenni eru óáttun, skerðing á athygli, minnkað skammtímaminni, 

breyting á skynjun, minnkuð meðvitund og skert úthald. Algeng hegðunareinkenni eru meðal annars 

breyting á dægursveiflu, geðillska og óróleiki, ofsjónir og ranghugmyndir (Cavallazzi o.fl., 2012). 

Ofantalin einkenni eru algeng, þó fá ekki allir sömu einkenni og ekki þurfa öll einkennin að koma fram 

til þess að hægt sé að meta sjúkling með óráði (Cavallazzi o.fl., 2012).  

Tafla 1. Undirflokkar óráðs 

Undirflokkur  Einkenni 

Vanvirkt óráð Minnkuð árvekni, hægar hreyfingar, flatt 

yfirbragð, doði, svefnhöfgi, dregur sig í hlé og 

svarar illa eða ekki þegar ávarpaður. 

Ofvirkt óráð Æsingur, óróleiki, pirringur, mikil áverkni, 

einbeitingarleysi, lítil þolinmæði, ofsjónir, 

ranghugmyndir 

Blönduð gerð óráðs Einkenni hvoru tveggja vanvirks og ofvirks 

óráðs. 
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2.2 Orsakir óráðs 
Lífeðlisfræðilegar orsakir óráðs eru lítt þekktar (Kalabalik o.fl., 2014; Steiner, 2011). Talið er að óráð 

stafi frekar af útbreiddri skerðingu á heilastarfsemi heldur en svæðisbundinni skerðingu (Ali o.fl., 
2011). Rannsóknir hafa sýnt mikla skerðingu, eða allt að 42%, á blóðflæði í heilavefnum á meðan á 

óráði stendur. Á myndrannsóknum virðist vera meiri skerðing á blóðflæði til hnakkablaðsins og 

heilastofnsins en til annarra svæða í heilanum. Tölvusneiðmyndir af sjúklingum með óráði hafa einnig 

sýnt rýrnun á gráa og hvíta efninu í heilanum, stækkun á heilahólfunum og áverka á heilaberki og 

miðheila (Ali o.fl., 2011). Í flestum tilfellum er orsök óráðs þó talin margþætt (Zaal, Devlin, Peelen og 

Slooter, 2015). 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram um orsakir óráðs. Talið er að óráð stafi meðal annars af 

ójafnvægi taugaboðefna í heila. Sérstaklega hefur verið sýnt fram á að of mikið magn lyfja, 

bólgusvörun líkamans og streituviðbrögð komi ójafnvægi á þau (Kalabalik o.fl., 2014; Steiner, 2011). 

Hér verður farið yfir helstu kenningar um orsakir óráðs.  

Kenning um taugaboðefni 
Þó nokkur taugaboðefni hafa verið rannsökuð í tengslum við óráð. Þar má helst nefna acetýlkólín, 

dópamín, serótónín og noradrenalín. Ein helsta kenningin um óráð snýst um kólínerga kerfið, þá 

sérstaklega skort á acetýlkólíni (Inouye, Westendorp og Saczynski, 2014; Steiner, 2011). Margt getur 
stuðlað að því að acetýlkólín sé af skornum skammti, til dæmis geta eiturefni og lyf dregið úr virkni 

kólínerga kerfisins (Hshieh, Fong, Marcantonio og Inouye, 2008). Blóðsykurfall og vannæring geta 

einnig leitt til vöntunar á acetýlkólíni (Hshieh o.fl., 2008). Myndun acetýlkólíns minnkar með hækkandi 

aldri sem getur skýrt aukna tíðni óráðs hjá eldri aldurshópum (Steiner, 2011).  

Tengsl dópamíns, kólínerga kerfisins og óráðs hafa einnig verið rannsökuð (Ali o.fl., 2011). 

Dópamín er mikilvægt taugaboðefni fyrir hreyfingu, athygli og hugsun (Steiner, 2011). 

Dópamínviðtakar hafa mismunandi virkni. Viðtakar D1 og D5 auka seytun acetýlkólíns en D2, D3 og 

D4 minnka seytun acetýkólíns (Steiner, 2011). Viðtökum D1 og D2 fækkar með hækkuðum aldri sem 

gæti átt þátt í því að eldri einstaklingar fái frekar óráð en þeir sem yngri eru (Steiner, 2011). Einnig 

getur ofgnótt af dópamíni valdið ofvirku óráði (Steiner, 2011),  

Hlutverk serótóníns í tilurð óráðs er margþætt, talið er að bæði of mikið og of lítið af serótóníni geti 

ýtt undir skort á acetýlkólíní og leitt til óráðs (Hshieh o.fl., 2008). Ef serótónín binst viðtökum sínum 

getur það leitt til aukningar eða minnkunar á seytingu acetýlkólíns eftir því hvar viðtakarnir eru 

staðsettir. Of mikið serótónín hefur verið tengt of litlu acetýlkólíni en þá verður skerðing á minni og 

getu til að læra sem er eitt af einkennum óráðs (Hshieh o.fl., 2008). Serótónín örvar einnig 

dópamínvirkni og hamlar þannig losun acetýlkólíns (Hshieh o.fl., 2008).  

Noradrenalín er mikilvægt taugaboðefni þegar kemur að athygli, kvíða og skapi (Hshieh o.fl., 2008). 

Örvandi áhrifum noradrenalíns á dópamínerga viðtaka hefur verið lýst og hefur noradrenalín verið 

tengt við ofvirkt óráð (Steiner, 2011). Vert er að taka fram að ef truflun verður á gagnvirkni acetýlkólíns 
og annarra taugaboðefna, s.s. glútamínsýru, melatóníns og GABA, getur það ýtt undir vöntun á 

acetýlkólíni (Hshieh o.fl., 2008). 
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Kenning um bólguviðbragð 
Kenning hefur verið sett fram um bólgu og óráð, þá sérstaklega í tengslum við bólguviðbragð í 

blóðsýkingu vegna bólguboðefna (Inouye o.fl., 2014). Bólguboðefnin eru talin setjast á innanþekju 

blóð-heila-þröskuldsins (e. blood-brain-barrier) sem leiðir til skertrar virkni innanþekjunnar og þar með 

verður röskun á blóðflæði, losun boðefna og gegndræpi blóð-heila-þröskuldsins eykst sem er talið 

geta orsakað óráð (Hughes o.fl., 2013; Hughes o.fl., 2016). Við bráð veikindi bregst innanþekjan við 

og losar taugaboðefni til að bregðast við sjúkdómsástandi líkamans (Hughes o.fl., 2016). 

Drekinn (e. hippocampus) er sá hluti heilans þar sem nám og minni fer fram (Ali o.fl., 2011). 

Óhófleg seytun sykurstera (e. glucocorticoid), sem getur orðið við mikla bólgusvörun, virðist valda 

viðkvæmu ástandi í taugungum. Þar sem drekinn hefur marga viðtaka fyrir sykurstera hefur ofseytun 

þeirra mikil áhrif á virkni hans og verður skerðing á minni og getu til náms en það er eitt af einkennum 

óráðs (Ali o.fl., 2011).  

Orsakir óráðs hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum 
Fleiri orsakir óráðs, aðrar en ójafnvægi taugaboðefna og bólguviðbragð, hafa verið tilgreindar. Hjá 

sjúklingum á gjörgæsludeildum getur hátt streitustig virkjað sympatíska taugakerfið, sem leiðir til 
hækkunar á streituhormónum og kortisóli (Ali o.fl., 2011). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

súrefnisþurrð til heila leiði til truflunar á heilastarfsemi, til dæmis óráðs. Súrefnisþurrð getur orðið af 

ýmsum orsökum, til dæmis vegna hjartasjúkdóma, lágþrýstings í aðgerð, lungnasjúkdóma og 

blóðleysis (Ali o.fl., 2011). 

Þegar dregnar eru saman helstu kenningar um lífeðlisfræðilegar orsakir óráðs þá er talið að óráð 

stafi af ójafnvægi taugaboðefna í heila, bólguviðbragði líkamans og losun streituhormóna svo sem 

kortisóls. Óráð er útbreidd skerðing á heilastarfseminni sjálfri (Ali o.fl., 2011; Inouye o.fl., 2014; 

Steiner, 2011).  

 

2.3 Tíðni óráðs á gjörgæsludeildum 
Talið er að allt að 80% sjúklinga í öndunarvél á gjörgæsludeildum fái óráð en milli 20-50% sjúklinga 

sem ekki eru í öndunarvél (Brummel og Girard, 2013). Vanvirkt óráð hjá sjúklingum á 

gjörgæsludeildum er algengara en ofvirkt og blandað óráð (Barr og Pandharipande, 2013). Samantekt 

48 erlendra rannsókna sýndi að af þeim sem metnir voru með óráði voru 11% með vanvirkt óráð, 7% 

með blandað óráð og 4% voru með ofvirkt óráð (Krewulak, Stelfox, Leigh, Ely og Fiest, 2018). 

 

2.4 Áhættuþættir óráðs hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum  
Þekking á áhættuþáttum óráðs er lykilatriði í fyrirbyggingu þess þar sem engin ein meðferð er til við 

óráði (Zaal o.fl., 2015). Einn helsti áhættuþáttur óráðs sjúklinga á gjörgæsludeildum er aldur, en eldri 

sjúklingar eru í meiri hættu á að þróa með sér óráð en þeir sem yngri eru (Inouye o.fl., 2014). 

Sjúklingur sem hefur verið metinn með óráði er í aukinni hættu á að fá óráð aftur seinna á lífsleiðinni 

(Kalabalik o.fl., 2014; Zaal o.fl., 2015). Almennir áhættuþættir óráðs eiga einnig við sjúklinga á 
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gjörgæsludeildum og þá má sjá í töflu 2 (Barr o.fl., 2013; Bryndís Hrönn Kristjánsdóttir o.fl., 2015; 

Kalabalik o.fl., 2014; Schwartz, Fisher, Greenspan og Heinrich, 2016; Zaal o.fl., 2015). 

Tafla 2. Áhættuþættir óráðs sjúklinga fyrir innlögn á gjörgæsludeild og í dvöl á gjörgæsludeild* 

Áhættuþættir fyrir innlögn á gjörgæsludeild Áhættuþættir í dvöl á gjörgæsludeild 

Aldur Skyntruflanir 

Vitræn skerðing Alvarleg líkamleg veikindi 

Sjónskerðing Fjötrar 

Heyrnarskerðing Æðaskurðaðgerð 

Beinbrot Skert hreyfigeta 

Samverkandi langvinnir sjúkdómar Sýking 

Háþrýstingur Svefntruflanir 

Þunglyndi Verkir 

Fjöllyfjanotkun Íhlutir, s.s. þvagleggir, æðaleggir, dren.  

Þvagleki  Þurrkur 

Hægðatregða  Truflun á jóna- og saltbúskap 

Lélegt næringarástand  Súrefnisþurrð 

Heilabilun Hreyfingarleysi 

 Fjöllyfjanotkun 

 Háþrýstingur 

*Listinn er ekki tæmandi 

 

Flokkun áhættuþátta í meðferðartengda og umhverfistengdaer sú flokkun sem á best við á 

gjörgæsludeildum (Suresh Aramugam o.fl., 2017). Dæmi um meðferðartengda áhættuþætti er til 

dæmis mikil lyfjameðferð sem á sér yfirleitt stað á gjörgæsludeildum og getur meðferð með róandi-, 

slævandi- og verkjalyfjum ýtt undir og jafnvel orsakað óráð (Mehta o.fl., 2015). Dæmi um áhættuþætti 

tengda umhverfi á gjörgæsludeildum er meðal annars þegar sjúklingur er hafður á fjölbýli, sjúklingur 
fær engar heimsóknir frá aðstandendum, lítil dagsbirta og ekkert aðgengi að klukku eða dagatali 

(Rompaey, Elseviers, o.fl., 2009). Meta verður áhættuþætti hvers og eins sjúklings á gjörgæsludeildum 

til að forðast óráð og meðferð sjúklings ætti að vera einstaklingsmiðuð að áhættuþáttum hans (Barr 

o.fl., 2013).  

 

2.5 Fyrirbygging og meðferð við óráði sjúklinga á gjörgæsludeildum 
Þar sem meðferð við óráði er takmörkuð þá er snemmgreining mikilvæg til að finna og leiðrétta 
undirliggjandi orsakir, stuðla þannig að bata og minnka afleiðingar óráðs (Wells, 2012). Með því að 

hafa sjúklinga án verkja, huga að svefni, tengja fjölskyldu þeirra inn í meðferð og koma í veg fyrir mikla 
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rúmlegu má minnka líkur á því að sjúklingar á gjörgæsludeildum fari í óráð. Fyrirbygging óráðs er að 

miklu leyti í höndum hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum en þar sér einn hjúkrunarfræðingur yfirleitt 

um einn til tvo sjúklinga (Devlin o.fl, 2018). 

Ein helsta leiðin til að fyrirbyggja óráð er verkjastilling sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar þurfa að meta 
verki reglulega með þar til gerðum kvörðum, svo sem Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) 

verkjamatskvarðanum. Hann er hannaður fyrir slævða og meðvitundarskerta sjúklinga, bæði þá sem 

eru í öndunarvél og þá sem ekki þurfa á öndunaraðstoð að halda (Gelinas, Fillion, Puntillo, Viens og 

Fortier, 2006; Gelinas, Fortier, Viens, Fillion og Puntillo, 2004; Hrafnhildur Scheving, 2014). Einnig má 

notast við tölulegan verkjamatskvarða, svo sem Numeric Rating Scale (NRS), ef sjúklingar geta tjáð 

sig (Scott og Huskisson, 1976). Þegar hjúkrunarfræðingar meta verki hjá sjúklingum þurfa þeir að hafa 

í huga sjúkdómsástand þeirra. Einnig þurfa þeir að hafa í huga að með gjöf verkjastillandi ópíóíða geta 
þeir ýtt undir að sjúklingur þrói með sér óráð (Barr og Pandharipande, 2013; Brummel og Girard, 

2013). Einkenni verkja hjá gjörgæslusjúklingum sem ekki geta tjáð sig eru meðal annars óróleiki og 

fát. Hjúkrunarfræðingar þurfa því alltaf að huga vel að verkjastillingu sjúklinga sinna (Morandi o.fl., 

2017).  

Önnur leið til fyrirbyggingar óráðs er raunveruleikaglöggvun sjúklings (Devlin o.fl., 2018). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að veita því athygli að hafa viðeigandi birtustig hjá sjúklingum eftir því hvað 

deginum líður (Devlin o.fl., 2018). Einnig er mikilvægt að hafa klukku sjáanlega, auk viku- og 

mánaðardags. Hjúkrunarfræðingar og annað starfsfólk gjörgæsludeilda ættu reglulega að auka áttun 

sjúklinga með því að segja þeim hvar þeir eru og hvers vegna (Schwartz o.fl., 2016). Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar fullvissi sig um að þeir sjúklingar sem nota hjálpartæki, svo sem gleraugu og 

heyrnartæki, fái þá aðstoð sem þeir þurfa við að nota þau (Devlin o.fl., 2018). 

Aðstandendur hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að fyrirbyggingu óráðs og að hægja 

á framgangi þess (Smithburger, Korenoski, Kane-Gill og Alexander, 2017). Aðstandendur geta stuðlað 

að raunveruleikaglöggvun sjúklinga með því að segja þeim hvar þeir eru og af hverju, þannig stuðla 

þeir að aukinni áttun á stað og stund (Mitchell o.fl., 2017). Einnig geta þeir gert umhverfi sjúklinga 

persónulegra, til dæmis með myndum af fjölskyldumeðlimum (Mitchell o.fl., 2017). Aðstandendur geta 
stuðlað að örvun vitrænnar getu sjúklingsins með því segja þeim fréttir af fjölskyldu sjúklingsins og rifja 

upp minningar (Mitchell o.fl., 2017; Smithburger o.fl., 2017).  

Með auknum gæðum svefns hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum má fyrirbyggja óráð hjá sjúklingum 
(Öztürk Birge og Tel Aydin, 2017). Talið er að sjúklingar á gjörgæsludeildum sofi að jafnaði einungis í 

2-8 klukkustundir á sólarhring. Tengja má svefnleysi þeirra við asa starfsfólks og truflanir frá tækjum 

sem sjúklingar eru oft tengdir við, svo sem sírita, lyfjadælur og öndunarvélar (Brummel og Girard, 

2013). Það er hægt að bæta svefn sjúklinga með því að takmarka inngrip á nóttunni eins og hægt er, 

haga lyfjagjöfum þannig að þær trufli síður svefn sjúklinga og reyna að takmarka hávaða á nóttunni 

(Schwartz o.fl., 2016). Að gefa melatónín, eða önnur lyf með svipaða virkni, kemur reglu á 

dægursveiflu sjúklinga og getur stuðlað að bættum svefni á gjörgæsludeildum og þannig fyrirbyggt 

óráð (Pan o.fl., 2018; Schwartz o.fl., 2016). 

Hreyfing sjúklinga á gjörgæsludeildum ein og sér er ekki fyrirbyggjandi meðferð við óráði, en ásamt 

öðrum fyrirbyggjandi þáttum svo sem verkjastillingu, getur hreyfing átt stóran þátt í því að stytta tíma 
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sem sjúklingar eru með óráði (Devlin o.fl., 2018). Þegar kemur að hreyfingu gjörgæslusjúklinga er 

samstarf hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara mikilvægt. Hreyfingin getur verið allt frá óvirkum æfingum 

fyrir þá sem eru sofandi í öndunarvél til virkra æfinga hjá vakandi sjúklingum (Devlin o.fl., 2018; 

Hayhurst, Pandharipande og Hughes, 2016; Wang, Lyu, Tang, Wang og Liu, 2017).  

Þrátt fyrir að fjötrar auki líkur á óráði er fjötrun úrræði sem hjúkrunarfræðingar grípa til ef sjúklingar 

eru órólegir eða sýna árásarhegðun (Mehta o.fl., 2015). Fjötrar eru því ekki góð leið til að minnka 

óróleika sjúklinga eða koma í veg fyrir að þeir fjarlægi íhluti, til dæmis dren og æðaleggi (Mehta o.fl., 

2015; Pan o.fl., 2018).  

 

2.6 Afleiðingar óráðs á sjúklinga á gjörgæsludeild  
Afleiðingar óráðs á sjúklinga á gjörgæsludeildum eru margar. Að sjúklingur sé með óráði á 
gjörgæsludeild hefur ekki aðeins áhrif á horfur heldur skiptir einnig máli hve lengi óráðið varir. Sýnt 

hefur verið fram á að með hverjum degi sem sjúklingur er með óráði aukast dánarlíkur hans um 10% 

næstu sex til 12 mánuðina (Cavallazzi o.fl., 2012; Zaal o.fl., 2015). 

Ef sjúklingur er með óráði á gjörgæsludeild getur það meðal annars haft í för með sér eftirfarandi 

afleiðingar (Kalabalik o.fl., 2014; Maldonado, 2017; Mehta o.fl., 2015; Schubert o.fl., 2018): 

• Ásvelgingarlungnabólgu 

• Spítalasýkingu  

• Auknar líkur á því að sjúklingar fjarlægi sjálfir íhluti 

• Lengri tíma í öndunarvél 

• Auknar líkur á að þurfa barkaraufartúpu  

• Lengri dvöl á gjörgæsludeild 

• Lengri dvöl í heild á sjúkrahúsi  

• Auknar líkurnar á stofnanavistun eftir dvöl á sjúkrahúsi 

• Aukinn kostnað vegna sjúkrahúsdvalarinnar  

• Skerðingu á vitrænni getu, skammvinnri og langvinnri, til dæmis minnisskerðingu 

• Áfallastreituröskun 

• Auknar dánarlíkur 

 

Vaxandi áhugi hefur verið á að meta heilsutengd lífsgæði sjúklinga eftir dvöl á gjörgæsludeildum 

meðal annars í tengslum við óráð (van den Boogaard, Schoonhoven, o.fl., 2012). Rannsóknir hafa 

sýnt að geta sjúklinga til sömu daglegu athafna og þeir höfðu fyrir gjörgæsludvöl, svo sem að klæðast, 

fara á salerni og sjálfsumhirða skerðist eftir útskrift af sjúkrahúsi. Hlutverk sjúklinga, til dæmis 

atvinnuþátttaka, breytist eftir útskrift af gjörgæsludeild og sérstaklega hjá þeim sjúklingum sem voru 

með óráði í dvöl á gjörgæsludeild (Girard o.fl., 2010; Rompaey, Schuurmans, o.fl., 2009). Van den 
Boogaard og félagar (2012) rannsökuðu lífsgæði sjúklinga um það bil 18 mánuðum eftir útskrift af 

gjörgæsludeild. Þeir sem höfðu verið með óráði áttu frekar við vandamál að stríða þegar kom að 
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vitsmunalegri getu, sérstaklega varðandi minni og einbeitingu. Lífsgæði sjúklinga í tengslum við 

undirflokka óráðs voru skoðuð, sjúklingar sem höfðu verið í vanvirku óráði mátu lífsgæði sín betri en 

þeir sem höfðu verið í ofvirku óráði eða haft blandaða gerð þess.  

Varanleg vitræn skerðing er ein af afleiðingum þess að vera með óráði á gjörgæsludeild, skerðingin 
líkist oftast þeirri skerðingu sem verður við heilaáverka (Kalabalik o.fl., 2014). Sýnt hefur verið fram á 

að allt að 70% sjúklinga sem fá óráð á gjörgæsludeild hafi varanlega vitræna skerðingu, svo sem 

minnisleysi, einu ári eftir útskrift (Cavallazzi o.fl., 2012). Líkur á heilabilun aukast og þróun hennar 

verður hraðari, einnig verður versnun á Alzheimer sjúkdómnum ef einstaklingur með hann fær óráð 

(Maldonado, 2017).  

Einstaklingur sem er með óráði á gjörgæsludeild getur þróað með sér áfallastreituröskun 

(Maldonado, 2017). Sjúklingur sem fær áfallastreituröskun man eftir ofsjónum og ranghugmyndum frá 

dvölinni á gjörgæsludeild en getur skort rökréttar minningar um gjörgæsludvölina, það er hvað 

raunverulega átti sér stað (Maldonado, 2017). 

 

2.7 Mat á óráði hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum   
Til eru nokkur matstæki til að meta óráð hjá gjörgæslusjúklingum. Þeir sem eru mest notaðir eru 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) og Intensive Care Delirium 

Screening Checklist (ICDSC) (Gusmao-Flores, Salluh, Chalhub og Quarantini, 2012). Niðurstöður 

samantektar rannsóknar Gusmao-Flores og félaga (2012) sýndu að næmi CAM-ICU í mati á óráði er 

80% og sértækni þess 95,9% en næmi ICDSC er 74% og sértækni þess 81,9%. Þessar tölur sýna að 

matstækið CAM-ICU er næmara á óráð hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum en ICDSC mælitækið. 

Næmi bæði CAM-ICU og ICDSC minnkaði þegar sjúklingar með vanvirkt óráð voru metnir, mikilvægt 
er að hafa það í huga þegar matstækin eru notuð því vanvirkt óráð er algengasta tegund óráðs 

(Gusmao-Flores o.fl., 2012). 

Steinseth og félagar (2018) framkvæmdu rannsókn á sjúkrahúsi í Noregi þar sem tekin voru viðtöl 

við sjö hjúkrunarfræðinga um upplifun þeirra af notkun CAM-ICU matstækisins. Nokkrum 
hjúkrunarfræðingum fannst matstækið gera lítið úr sjúklingum, til dæmis vegna spurninganna sem það 

felur í sér. Sumir treystu matstækinu ekki til að gefa þeim rétta niðurstöðu ef þeir fengu aðra útkomu 

með því að meta sjúklinginn klínískt. Aðrir hjúkrunarfræðingar voru óöruggir með notkun matstækisins 

en þeir voru sammála um gæði CAM-ICU (Steinseth, Hoye og Hov, 2018). Rannsóknir til ársins 2008 

sýndu að hjúkrunarfræðingar voru meðvitaðir um algengi óráðs á gjörgæsludeildum og að það hafi 

verið vangreint en hafi þó ekki þótt mikilvægt að meta sjúklinga með viðurkenndu matstæki. Nýlegar 

rannsóknir sýna fram á að óráð sé enn vangreint (Wells, 2012).  

Vegna hárrar tíðni óráðs og alvarlegra afleiðinga þess fyrir sjúklinga eru komnar fram ráðleggingar 

þess efnis að allir sjúklingar á gjörgæsludeildum eigi að vera metnir með tilliti til óráðs með 

viðurkenndu matstæki á 12 klukkustunda fresti og oftar ef þörf krefur, til dæmis ef sjúklingur sýnir 

einkenni óráðs (Barr o.fl., 2013; Elliott, 2014; Wells, 2012). Ástæður þess að hjúkrunarfræðingar meta 
ekki óráð með viðurkenndu matstæki eru til dæmis erfiðleikar við að meta sjúklinga sem eru slævðir í 
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öndunarvél, tímaskortur og hve flókin þeim finnst viðurkenndu matstækin vera (Elliott, 2014; Gesin 

o.fl., 2012; Law o.fl., 2012; Wells, 2012). 

 

2.8 Tíðni óráðsmats á gjörgæsludeildum 
Ein helsta ástæða vangreiningar óráðs meðal sjúklinga á gjörgæsludeildum er að óráðsmat er ekki 

framkvæmt reglulega (Wells, 2012). Oft kemur það í hlut hjúkrunarfræðinga að meta óráð þar sem þeir 

eru við rúm sjúklingsins allan sólarhringinn (Trogrlić o.fl., 2015; Wells, 2012). Nauðsynlegt er að nota 
viðurkennt matstæki til að meta óráð. Sýnt hefur verið fram á að í tveimur af hverjum þremur 

óráðstilfellum hefur óráð sjúklinga farið fram hjá starfsfólki gjörgæsludeilda hafi þau ekki notað 

viðurkennt matstæki til að meta það (Elliott, 2014; Hickin, White og Knopp-Sihota, 2017). Vöntun á 

reglubundnu óráðsmati með viðurkenndu matstæki er staðreynd þó sýnt hafi verið fram á að CAM-ICU 

sé einfalt og fljótlegt í notkun og að hjúkrunarfræðingar taki vel í notkun þess (Elliott, 2014). Þrátt fyrir 

að 40-59% starfsmanna á gjörgæsludeildum segist meta óráð reglulega, þá nota aðeins 9-33% þeirra 

viðurkennd matstæki (Elliott, 2014; Wells, 2012).  

Rannsókn um tíðni mats hjúkrunarfræðinga á óráði sýndi að aðeins 10% hjúkrunarfræðinga meta 

óráð einu sinni á 12 klukkustunda fresti, líkt og mælt er með. Meirihlutinn, 53%, sagðist sjaldan eða 

aldrei meta óráð hjá sjúklingum sínum þrátt fyrir að vinnustaðurinn hefði skýrar verklagsreglur um mat 

á óráði (Elliott, 2014; Wells, 2012). 

Flestir hjúkrunarfræðingar eru sammála því að óráð sé algengt á gjörgæsludeildum og að það sé 

vangreint vandamál sem þarfnast inngrips (Wells, 2012). Því má segja að vanþekking 

hjúkrunarfræðinga sé ekki ástæða þess að óráðsmat sé ekki framkvæmt (Wells, 2012). 

Hjúkrunarfræðingar þekkja skilgreiningu óráðs en þeir hafa oft ekki næga kunnáttu á áhættuþáttum og 
fylgikvillum þess, þar af leiðandi vita þeir ekki hvernig á að meðhöndla sjúklinga sem eru með óráði 

(Elliott, 2014). Stutt fræðsla um óráð hefur skilað aukinni kunnáttu starfsfólks, betri skimun á óráði og 

meiri skilvirkni í meðferð sjúklinga (Hickin o.fl., 2017). Mestur ávinningur verður ef fræðslan er regluleg 

og fer fram við rúm sjúklings (Elliott, 2014; Hickin o.fl., 2017). 

Reglulegt mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum með viðurkenndu matstæki er mikilvægt 

skref í átt að bættu verklagi í tengslum við óráð á gjörgæsludeildum (Barr o.fl., 2013). 

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri stöðu til að auka vitund um óráð og mat á óráði (Barr o.fl., 2013; Hickin 

o.fl., 2017; Wells, 2012).  

 

2.9 Samantekt  
Óráð er truflun á athygli og vitund sem þróast á stuttum tíma (World Health Organization, 2018). Óráði 
er skipt í ofvirkt óráð, vanvirkt óráð og blandað óráð (Cavallazzi o.fl., 2012; Kalabalik o.fl., 2014). 

Orsakir óráðs eru lítt þekktar en eru taldar vera margþættar og hafa þó nokkrar kenningar verið settar 

fram, til dæmis í tengslum við taugaboðefni og bólguviðbragð (Hughes o.fl., 2016; Kalabalik o.fl., 2014; 

Steiner, 2011; Zaal o.fl., 2015). Óráð er algengt á gjörgæsludeildum, sýnt hefur verið fram á að allt að 

80% sjúklinga í öndunarvél fái óráð og 20-50% þeirra sem ekki eru í öndunarvél á gjörgæsludeildum 
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(Brummel og Girard, 2013). Fyrirbygging og meðferð óráðs snýst um að finna og leiðrétta 

undirliggjandi orsakir og áhættuþætti þess (Wells, 2012). 

Að sjúklingur sé með óráði í dvöl á gjörgæsludeild getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, til 

dæmis má nefna lengri tíma í öndunarvél og lengri tíma í heild á sjúkrahúsi (Zaal o.fl., 2015). Einnig 
getur sjúklingurinn orðið fyrir varanlegri vitrænni skerðingu, svo sem minnisskerðingu (Kalabalik o.fl., 

2014). Þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar óráðs hjá gjörgæslusjúklingum er óráð vangreint, einna helst 

vegna vöntunar á reglulegu mati með áreiðanlegu matstæki (Kalabalik o.fl., 2014). 

Mælst er til þess að meta óráð einu sinni á 12 klukkustunda fresti og oftar ef þörf krefur, til dæmis 

ef sjúklingur sýnir einkenni óráðs (Barr o.fl., 2013; Elliott, 2014; Wells, 2012). Sýnt hefur verið fram á 

að óráð meðal sjúklinga fari framhjá starfsfólki gjörgæsludeilda sé það ekki metið reglulega með 

áreiðanlegu matstæki (Hickin o.fl., 2017). Hjúkrunarfræðingar eru sammála um mikilvægi óráðsmats 

(Wells, 2012). Reglulegt mat hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum á óráði sjúklinga með 

viðurkenndu matstæki er mikilvægt skref í átt að bættu verklagi og bættri hjúkrun í tengslum við óráð á 

gjörgæsludeildum (Barr o.fl., 2013). 
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3 Aðferð 
Í þessum kafla verður greint frá rannsóknaraðferð, þýði, úrtaki, sjúklingum, gagnasöfnun og tölfræðileg 

úrvinnsla gagna kynnt.  

 

3.1 Rannsóknarsnið og skipulag skýrslu 
Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar er megindlegt, lýsandi og afturvirkt. Gagna er aflað á tölulegu 

formi, unnið er með tíðni, hlutföll og meðaltöl gagna og þeim aflað aftur í tímann (Polit og Beck, 2014). 

Rannsóknin er hluti af stærri megindlegri, afturvirkri rannsókn þar sem skoðaðir eru hópar 
gjörgæslusjúklinga fyrir og eftir íhlutun (e. one-group pretest-posttest design). Íhlutunin er innleiðing 

verklagsins Verkir, vökustig og óráð. Í þessu rannsóknarverkefni eru gögn hóps sjúklinga á 

gjörgæsludeildum Landspítala fyrir íhlutunina greind. Þegar hópar eru athugaðir fyrir og eftir íhlutun 

gefur það mynd af áhrifum íhlutunarinnar. Galli fyrir- og eftir rannsóknarsniðsins er helst að tímabilið 

sem skoðað er getur skorið sig úr af ástæðum sem ekki er hægt að hafa áhrif á eða koma í veg fyrir. 

Þessar ástæður geta til dæmis verið mannekla eða breytingar í starfsumhverfi. Einnig er galli á þessu 

rannsóknarsniði að ekki er mögulegt að nota sama hóp sjúklinga fyrir og eftir íhlutun (Polit og Beck, 

2014).  

Gátlisti sem kallast Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized Designs (TREND 

statement checklist) var hafður til hliðsjónar við uppsetningu og vinnslu verkefnisins (Des Jarlais, 

Lyles, Crepaz og Group, 2004). TREND gátlistinn var hannaður til að auka gæði rannsóknarskýrslna 

þeirra rannsókna sem ekki eru slembirannsóknir. Nákvæmni og skýrleiki eru mikilvæg atriði þegar 
greina á frá rannsóknarniðurstöðum. Atriði gátlistans gera lesandanum kleift að skilja framkvæmd og 

niðurstöður rannsóknar, ásamt því að aðstoða hann við að koma auga á hvernig rannsóknin er 

frábrugðin eða sambærileg öðrum rannsóknum á sama sviði. Þetta auðveldar öðrum rannsakendum 

að endurtaka rannsóknina ef tilefni þykir til og einnig einfaldar þetta gerð samantektar rannsókna, til 

dæmis þegar bera á saman mismunandi niðurstöður rannsókna. Ávinningur þess að sem flestir noti 

TREND gátlistann eru því bættar rannsóknarniðurstöður sem ýta undir framfarir við notkun 

gagnreyndrar þekkingar (Des Jarlais o.fl., 2004). Rannsóknarsnið og aðferð voru valin með tilliti til 

rannsóknarspurninga og þeirra gagna sem aðgangur var fenginn að.  
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3.2 Heimildaleit 
Heimildaleit fór fram í janúar til mars 2019. Leitað var eftir heimildum í gagnagrunninum PubMed. 

Leitarorðin sem voru notuð eru eftirfarandi: delirium, intensive care units, management, diagnosis, 
evaluation, prevention, prevalance, CAM-ICU og nurs*. Leitarorðin voru ýmist notuð sem efnisorð eða 

Medical Subject Heading (MeSH). Við gagnaöflunina voru sett eftirfarandi skilyrði:  

• Að rannsóknargreinin væri 10 ára eða yngri 

• Að rannsóknargreinin væri á ensku 

• Að fjallað væri um sjúklinga 18 ára og eldri á gjörgælsudeildum 

 

3.3 Sjúklingar og staðhættir 
Þýði rannsóknarinnar eru allir sjúklingar á gjörgæsludeildum Landspítala, 18 ára og eldri. Úrtakið sem 

var rannsakað voru allir sjúklingar, 18 ára og eldri, sem dvöldu á gjörgæsludeildum Landspítala 

Háskólasjúkrahúss, E6 og 12B, í 24 klukkustundir eða lengur frá og með 1. desember 2017 til og með 

12. janúar 2018.  

Gjörgæsludeildirnar eru blandaðar skurð- og lyflækningadeildir sem taka við bráðveikum fullorðnum 

og börnum allt frá þriggja mánaða aldri. Hlutfall hjúkrunarfræðinga á hvern sjúkling á morgunvöktum er 

einn á móti einum, eða einn hjúkrunarfræðingur fyrir hvern sjúkling (1:1). Á kvöld- og næturvöktum er 

hver hjúkrunarfræðingur með einn til tvo sjúklinga (1:1-2). Pláss er fyrir 20 sjúklinga á deildunum 

samanlagt. Við núverandi aðstæður er mögulegt að taka við 12 sjúklingum eða sex sjúklingum á hvora 
gjörgæsludeild. Sérfræðilæknir er á vakt allan sólarhringinn auk deildarlæknis á báðum deildum. 

Heimsóknartími aðstandenda á gjörgæsludeildir Landspítala er samkomulag milli starfsfólks 

deildanna og aðstandenda. Þó er reynt að takmarka heimsóknir frá kl. 8-12 á morgnana og frá kl. 20 á 

kvöldin vegna mikilla anna á deildunum á þessum tímum. Annars er reynt að koma til móts við 
aðstandendur og leyfa þeim að vera hjá sínum fjölskyldumeðlimum eins og þeir kjósa. 

 

3.4 Verklagið Verkir, vökustig og óráð (VVÓ) á gjörgæsludeildum 
Landspítala  

Verklagið VVÓ tilgreinir hvaða kvarða skuli nota á gjörgæsludeildum Landspítala til að meta verki, 

vökustig og óráð. Það tilgreinir einnig meðferð og fyrirbyggingu verkja, vökustigs og óráðs (Björn Einar 

o.fl., 2017). Verklagið var hannað af læknum og hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildum Landspítala 

og byggir á klínískum leiðbeiningum frá árinu 2013 (Barr o.fl., 2013). Markmið verklagsins er að 

sjúklingur á gjörgæsludeild sé verkjalaus, vakandi og án óráðs, óháð því hvort hann er í öndunarvél 

eða ekki. Verklagið er hjúkrunarstýrt sem þýðir að hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum meta og 
skrá verki, vökustig og óráð sjúklinga regulega. Hjúkrunarfræðingar stýra meðferð og fyrirbyggingu 

verkja, vökustigs og óráðs, í samráði við lækna (Barr o.fl., 2013; Björn Einar Björnsson o.fl., 2017).  
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3.5 Mælitæki 
Hér verður fjallað um matstækið sem mælst er til að nota við mat á óráði ásamt mælitækjum sem 

notuð eru til að meta stigun á alvarleika veikinda og forspárgildi óráðs. 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) 
Matstækið Confusion Assessment Method (CAM) er matstæki til að meta óráð. Það er forveri 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). CAM-ICU er útgáfa af CAM 
sem er aðlöguð að gjörgæsludeildum með það í huga að hægt sé að meta óráð hjá sjúklingum sem 

ekki geta tjáð sig munnlega. Erfitt hafði reynst fyrir aðra en geðlækna að meta óráð hjá sjúklingum 

sem ekki gátu tjáð sig munnlega og var markmiðið að bæta úr því. Matstækið var hannað í 

Bandaríkjunum árið 2000 af læknum og hjúkrunarfræðingum. Hönnuðir matstækisins sýndu fram á 

áreiðanleika, næmi og sértækni þess (Ely, Margolin, o.fl., 2001). Áreiðanleikinn hefur mælst allt að 

95% (Boettger o.fl., 2017; Ely, Inouye, o.fl., 2001). 

Matstækið hefur verið þýtt og staðfært á mörg tungumál (Gusmao-Flores o.fl., 2012), þar á meðal 

íslensku. Það var fyrst þýtt og staðfært á íslensku af Jónu Pálínu Grímsdóttur hjúkrunarfræðingi 

(Bryndís Hrönn Kristjánsdóttir o.fl., 2015). Síðan hefur það verið uppfært og var síðast gefið út á 

íslensku árið 2017 (Björn Einar Björnsson o.fl., 2017), þá útgáfu má sjá í fylgiskjali 1. CAM-ICU hefur 

ekki enn verið áreiðanleikaprófað á Íslandi. 

CAM-ICU matstækið er sett upp sem flæðirit. Tækið metur fjóra meginþætti og er skipt upp í fjóra 

hluta. Ef þáttur eitt og tvö og annar hvor þáttur þrjú eða fjögur eru jákvæðir þá telst matið jákvætt og 

óráð er til staðar. 

Fyrsti þáttur er hugarástand. Metið er hvort bráð breyting eða sveiflukennt ástand hafi verið á 

hugarástandi sjúklings síðastliðnar 24 klukkustundir. Skoða þarf fyrri niðurstöður Richmond Agitation-

Sedation Scale (RASS) og Glasgow Coma Scale (GCS) ásamt CAM-ICU, sé það til staðar. RASS er 

kvarði sem metur styrk slævingar, vökustig og óróleika hjá sjúklingum sem liggja á gjörgæsludeildum 

(Sessler o.fl., 2002). GCS er kvarði sem metur meðvitund (Teasdale og Jennett, 1974). Ef 
niðurstöðurnar hafa breyst þá þarf að svara næstu spurningu, annars er CAM-ICU neikvætt og óráð 

ekki til staðar (Björn Einar Björnsson o.fl., 2017; Ely, Margolin, o.fl., 2001).  

Annar þáttur CAM-ICU matstækisins er eftirtekt, þar er lagt mat á hvort sjúklingurinn eigi erfitt með 

að halda einbeitingu og hver geta hans er til að viðhalda athygli (Ely, Margolin, o.fl., 2001). Til að 
leggja mat á eftirtekt er lesin upp stafaröð sem inniheldur fjórum sinnum bókstafinn A. Sjúklingur er 

beðinn um að kreista hönd þess sem metur þegar stafurinn A er lesinn upp. Lesa á upp hvern staf 

með þriggja sekúndna millibili. Sá sem metur telur villurnar sem sjúklingurinn gerir, það telst sem villa í 

hvert skipti sem sjúklingur kreistir ekki hönd þess sem metur þegar stafurinn A er lesinn og einnig telst 

það sem villa ef sjúklingurinn kreistir hönd þess sem metur þegar hann les upp annan staf en A. Ef 

ekki gengur að lesa upp stafaröð þá er hægt að sýna sjúklingnum myndir, sjúklingurinn verður þá að 

geta jánkað eða neitað þegar honum eru sýndar myndir. Sjúklingnum eru sýndar fimm myndir, ein í 
einu og í þrjár sekúndur hver. Hann beðinn um að leggja myndirnar á minnið. Því næst eru honum 

sýndar 10 myndir, ein í einu og í þrjár sekúndur hver. Sjúklingurinn er beðinn um að kinka kolli eða 

jánka þegar hann sér mynd sem hann sá áður. Það telst sem villa í hvert skipti sem sjúklingurinn gefur 
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til kynna „já“ eða „nei“ þegar það á ekki við. Ef sjúklingurinn fær fleiri en tvær villur hvort sem 

stafaröðin eða myndirnar eru notaðar þarf að halda áfram í næsta þátt, en ef hann fær aðeins tvær 

eða færri villur þá telst CAM-ICU neikvætt, óráð ekki til staðar, og mati lokið (Björn Einar Björnsson 

o.fl., 2017; Ely, Margolin, o.fl., 2001). 

Þriðji þátturinn er mat á meðvitundarstigi (Ely, Margolin, o.fl., 2001). Til að meta meðvitundarstig er 

RASS-kvarðinn notaður. Ef niðurstaða RASS-kvarðans er núll, það er að sjúklingurinn er vakandi og 

rólegur skal halda áfram í þátt númer fjögur. En ef niðurstaða RASS-kvarðans er ekki núll þá er CAM-

ICU jákvætt og óráð er til staðar (Björn Einar Björnsson o.fl., 2017). 

Fjórði og síðasti þáttur matsins er mat á því hvort hugsun er óreiðukennd eða ekki. Aðeins er þörf á 

að meta þátt fjögur ef fyrstu tveir þættirnir benda til óráðs. Ef þriðji þátturinn, RASS-kvarðinn, gefur til 

kynna að sjúklingurinn er vakandi og rólegur er hægt að meta fjórða þáttinn. Óreiðukennd hugsun 

getur komið fram sem þvaður eða samhengislaust tal, óskýr eða órökrétt hugsun og ófyrirsjáanleg 

breyting á umræðuefni (Ely, Margolin, o.fl., 2001). Þá er sjúklingur spurður fjögurra spurninga, þær eru 

eftirfarandi: 

• Flýtur steinn á vatni? 

• Eru fiskar í sjónum? 

• Er 1 kg þyngra en 2 kg? 

• Er hægt að nota hamar til að negla nagla? 

Ef sjúklingur fær fleiri villur en eina þá telst CAM-ICU jákvætt og sjúklingurinn er með óráði. Ef 

sjúklingur fær eina villu eða enga þá skal leggja fyrir hann nokkrar fyrirskipanir. Þá skal segja við 

sjúklinginn: „haltu uppi svona mörgum fingrum“ (sá sem metur skal halda uppi tveimur fingrum) því 

næst skal biðja sjúklinginn um að gera það sama með hinni hendinni án þess að sá sem framkvæmir 

matið sýni honum hvað skal gera. Ef aðstæður eru þannig að sjúklingur getur ekki framkvæmt 
fyrirskipanirnar beggja vegna þá er hægt að biðja hann að bæta einum fingri við þá sem hann hélt upp 

nú þegar. Það telst sem villa ef sjúklingurinn lýkur ekki báðum fyrirskipunum og þá er CAM-ICU 

jákvætt og óráð til staðar (Björn Einar Björnsson o.fl., 2017). Mat á óráði með CAM-ICU er á færi 

hvaða heilbrigðisstarfsmanns sem er, matið þarfnast tiltölulega lítillar þjálfunar og tekur 2-3 mínútur 

fyrir vanan starfsmann gjörgæsludeildar að framkvæma það (Ely, Margolin, o.fl., 2001). 

Stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) 
Stigun á alvarleika veikinda (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE II))  er 

mælikvarði sem settur var fram árið 1985. Stigunin er mat á veikindum sjúklings á fyrsta sólarhring 

dvalar hans á gjörgæsludeild. Mælikvarðinn var hannaður í Bandaríkjunum af læknum og 

hjúkrunarfræðingum. Höfundarnir sýndu einnig fram á áreiðanleika mælikvarðans (Knaus, Draper, 
Wagner og Zimmerman, 1985). Mælikvarðinn var einnig áreiðanleikaprófaður af Capuzzo og félögum 

(2000). Stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) þykir besti mælikvarðinn til að meta alvarleika 

veikinda hjá sjúklingi á fyrsta sólarhring í dvöl á gjörgæsludeild, auk þess sem hann spáir fyrir um 

dánarlíkur. Stigunin er á bilinu núll til 71 stig en 25 stig gefa til kynna 50% dánarlíkur á sjúkrahúsi og ef 

sjúklingur fær meira en 35 stig þá eru dánarlíkur 80% (Aminiahidashti, Bozorgi, Montazer, Baboli og 

Firouzian, 2017; Bouch og Thompson, 2008; Lee o.fl., 2015). 
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Stigunin tekur tillit til 12 lífeðlisfræðilegra þátta auk aldurs, heilsufarssögu sjúklings og niðurstöðu 

GCS kvarða. Þessir lífeðlisfræðilegu þættir eru hiti, meðal slagæðaþrýstingur (MAP), sýrustig í blóði, 

hjartsláttartíðni, öndunartíðni, blóðgildi natríum, kalíum, kreatínín, hematókrít og hvítra blóðkorna, akút 

nýrnabilun og magn súrefnisgjafar (Bouch og Thompson, 2008).  

PRE-DELIRIC forspármódelið   
PRE-DELIRIC forspármódelið var hannað í Hollandi af hjúkrunarfræðingum, tölfræðingum, 

prófessorum í gjörgæsluhjúkrun og öðru starfsfólki á gjörgæsludeildum sem hafa sérþekkingu á 

hjúkrun sjúklinga á gjörgæsludeildum (van den Boogaard, Pickkers, o.fl., 2012). Tilgangur PRE-

DELIRIC forspármódelsins er að spá fyrir um líkur á óráði hjá sjúklingum sem dvelja á gjörgæsludeild 

(van den Boogaard, Pickkers, o.fl., 2012). Þá er hægt að gera varrúðarráðstafanir og skipuleggja 
hjúkrun sjúklingsins með það í huga að koma í veg fyrir óráð (van den Boogaard, Pickkers, o.fl., 

2012). 

Til að meta áreiðanleika var forspármódelið prófað á sjúkrahúsi í Hollandi með eins árs millibili. 

Frekari áreiðanleikaprófun á módelinu var svo gerð á fjórum öðrum sjúkrahúsum í Hollandi (van den 
Boogaard, Pickkers, o.fl., 2012).  

PRE-DELIRIC forspármódelið metur tíu áhættuþætti sem birtast á fyrsta sólarhring dvalar á 

gjörgæsludeild og spáir fyrir um hvort sjúklingur fari í óráð í dvöl á gjörgæsludeild (van den Boogaard, 

Pickkers, o.fl., 2012) Áhættuþættirnir eru aldur, stigun á alvarleika veikinda (APACHE II), ástæða 
innlagnar á gjörgæsludeild, meðvitundarástand, sýking, blóðsýring, gjöf slævandi lyfja og morfíns, 

þéttni þvagefnis og hvort innlögn á gjörgæsludeild hafi verið bráð eða valkvæð. Sjá má formúlu til að 

reikna forspárgildi óráðs í töflu 3 (van den Boogaard, Pickkers, o.fl., 2012). 

Niðurstaða mælitækisins gefur líkur á óráði hjá sjúklingi í dvöl á gjörgæsludeild og er birt sem 
prósentuhlutfall. Fái sjúklingur 0-20% eru litlar líkur á því að sjúklingur þrói með sér óráð, 20-40% 

teljast meðal líkur á óráði, 40-60% teljast miklar líkur á því að sjúklingur þrói með sér óráð og 60-100% 

teljast mjög miklar líkur á óráði (van den Boogaard, Pickkers, o.fl., 2012).  
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Tafla 3. Formúla PRE-DELIRIC forspármódelsins 

Áhætta á óráði = - 1/(+exp-(-6,31 

+ 0,04 x aldur 

+ 0,06 x stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) 
Dá 

 + 0 ef sjúklingur er ekki í dái 

 + 0,55 ef sjúklingur er í dái af völdum lyfja 

 + 2,70 ef sjúklingur er í dái af öðrum ástæðum 

 + 2,84 ef sjúklingur er í dái af samsettum ástæðum 

Sérgrein innlagnar 

 + 0 fyrir sjúklinga á vegum skurðlækninga 

 + 0,31 fyrir sjúklinga á vegum lyflækninga 
 + 1,13 fyrir sjúklinga með fjöláverka  

 + 1,38 fyrir sjúklinga á vegum taugalyflækninga eða taugaskurðlækninga 

+ 1,05 ef sjúklingur er sýktur 

+ 0,29 fyrir blóðsýringu 

Morfíngjöf 

 + 0 fyrir enga morfíngjöf 

 + 0,41 fyrir morfíngjöf á bilinu 0,01-7,1 mg/24 klukkustundum 
 + 0,13 fyrir morfíngjöf á bilinu 7,2-18,6 mg/24 klukkustundum 

 + 0,51 fyrir morfíngjöf > 18,6 mg/24 klukkustundum 

+ 1,39 fyrir gjöf slævingalyfja 

+ 0,03 x þéttni þvagefnis (mmól/L) 

+ 0,04 fyrir bráðainnlögn)) 
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3.6 Gagnasöfnun 
Leyfi fékkst frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala til að afla gagna um sjúklinga á 

gjörgæsludeildum Landspítala á sex vikna tímabili. Eftirfarandi gögnum var aflað úr sjúkraskrárkerfinu 
Sögu og skráningarkerfi gjörgæsludeilda (CIS): 

• Kyn 

• Aldur 

• Innlagnarástæða á gjörgæsludeild 

• Hvaðan sjúklingur innritast á gjörgæsludeild 

• Hvort innlögn á gjörgæsludeild er valkvæð eða bráð 

• Stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) 

• Meðferð með ífarandi öndunarvél og tímalengd í öndunarvél  

• Notkun, tíðni og niðurstaða mælinga með CAM-ICU matstækinu 

• Dvalartími á Landspítala eftir útskrift af gjörgæsludeild 

• Afdrif sjúklings af Landspítala (heim, önnur stofnun, látinn) 

 

3.7 Greining gagna  
Eftir að gagnasöfnun fór fram voru gögnin sett upp í gagnasafn í tölfræðiforritinu Research Electronic 

Data Capture (REDCapÒ). Gögnin voru flutt yfir í tölfræðiforritið IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSSÒ), útgáfu 24, sem notað var við úrvinnslu gagna þessarar rannsóknar. Notuð var 

lýsandi tölfræði til greiningar á gögnunum. Settar voru upp tíðnitöflur, fundin meðaltöl og staðalfrávik til 

að geta sett fram lýsandi tölfræði. Notað var t-próf óháðra úrtaka til að skoða mun á milli 

sjúklingahópa. 

Forspárgildi óráðs (PRE-DELIRIC score) var reiknað fyrir alla sjúklinga í rannsókinni. Það var gert 
með forspárgildis reiknivél á eftirfarandi vefsíðu: https://www.evidencio.com/models/show/608. 

 

3.8 Siðfræði rannsóknar 
Leyfi fékkst þann 20. desember 2018 frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala til að 

framkvæma rannsóknina, leyfisnúmer rannsóknarinnar er 52/2018. Veittur var aðgangur að 

sjúkragögnum þeirra sjúklinga sem tengjast rannsókninni þann sama dag. 

Rannsóknin er gagnarannsókn. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna heimilar 

aðgang að heilbrigðisgögnum vegna vísindarannsókna sem leyfðar hafa verið (Lög um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014). Í íslenskum lögum segir að notkun heilbrigðisgagna 

skuli vera í samræmi við rannsóknaráætlun sem leyfi hefur fengist fyrir. Gögnin skulu vera nægileg, 

viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er til að ná fram tilgangi rannsóknarinnar (Lög um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr.44/2014). Samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði (nr. 44/2014) þá er ekki þörf á upplýstu samþykki þegar um gagnarannsókn ræðir ef 
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tilskilin leyfi frá vísindasiðanefnd hafa fengist fyrir rannsókninni, þó þarf að skrá í viðkomandi 

sjúkraskrá að gögn úr henni hafi verið notuð til vísindarannsóknar. 

Tekið er fram í leyfisbréfi rannsóknarinnar: „Að lokinni gagnaöflun er rannsakanda skylt að láta 

spítalanum í té kennitölur þeirra sjúklinga sem tóku þátt í rannsókninni“. Leyfisbréfið má sjá í fylgiskjali 
2. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, Hrönn Birgisdóttir, sér um að skrá í sjúkraskrá sjúklings að gögn 

hafi verið notuð til rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla eru lýsandi niðurstöður og svör við rannsóknarspurningunum birtar. 

 

4.1 Bakgrunnur sjúklinga 
Á rannsóknartímabilinu, 1. desember 2017 til og með 12. janúar 2018, voru 168 innlagnir einstaklinga 

18 ára og eldri á gjörgæsludeildir Landspítala. Af þeim dvöldu 95 sjúklingar í 24 klukkustundir eða 

lengur á gjörgæsludeildum Landspítala og eru þeir úrtak þessarar rannsóknar. Í þessum 95 sjúklinga 

rannsóknarhópi voru 62% karlar (n=59) og 38% konur (n=36). Meðalaldur sjúklinganna var 58,0 ár (sf 
19,5; spönn 19-99).   

Innlagnir flestra sjúklinganna á gjörgæsludeild voru bráðar eða 84% (n=80) og 16% (n=15) þeirra 

voru valkvæðar innlagnir á gjörgæsludeild. Flestir sjúklinganna tilheyrðu skurðlækningum eða 40% 

(n=38), 36% (n=34) sjúklinganna tilheyrðu lyflækningum, 15% (n=14) heila- og tauga lyf- og 
skurðlækningum og 9% (n=9) sjúklinganna dvöldu á gjörgæsludeild vegna fjöláverka.  

Meðaltal stigunar á alvarleika veikinda (APACHE II) var 19,1 stig (sf 7,3; spönn 2-37). Meðaltími á 

gjörgæsludeild voru 4,8 dagar (sf 6,4; spönn 2-54). Hlutfall sjúklinga sem voru í öndunarvél var 56% 

(n=52) og tímalengd þeirra í öndunarvél var að meðaltali 4,3 dagar (sf 5,6; spönn 1-28). Meðaltími 
sjúklinga á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild voru 16,9 dagar (sf 36,9; spönn 1-310). 

Meirihluti sjúklinga, 72% (n=68) útskrifaðist heim og 12% (n=11) sjúklinga útskrifuðust á aðra 

stofnun eða sjúkrahús af Landspítala. Tveir sjúklinganna (2%) voru enn á Landspítala þegar unnið var 

með gagnasafnið. Sjö prósent (n=7) létust á gjörgæsludeild og sama hlutfall (n=7) lést á almennri deild 
eftir útskrift af gjörgæsludeild, heildar dánartíðni var því 15% (n=14).  

Lýsingu á lýðfræðilegum bakgrunni sjúklinganna og klínískum þáttum má sjá í töflu 4.  
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Tafla 4. Bakgrunnur sjúklinga og upplýsingar vegna innlagnar og dvalar á gjörgæsludeild 
 Niðurstöður* 

Lýðfræðilegir þættir (N=95)  

Alls** (N) 95 

Aldur***, ár, M (sf) (spönn) 58,0 (19,5) (19-99) 

Kyn  

 Karl, n (%) 59 (62) 

 Kona, n (%) 36 (38) 

Klínískir þættir (N=95)  

Ástæða innlagnar á gjörgæsludeild   

 Skurðlækningar, n (%) 38 (40) 

 Lyflækningar, n (%) 34 (36) 

 Fjöláverkar, n (%) 9 (9) 

Heila- og tauga lyf- og skurðlækningar, n (%) 14 (15) 

Tegund innlagnar á gjörgæsludeild  

 Bráðainnlögn, n (%) 80 (84) 

 Valkvæð innlögn#, n (%) 15 (16) 

APACHE II##, stig, M (sf) (spönn) 19,1 (7,3) (2-37) 

Tími á gjörgæsludeild, dagar, M (sf) (spönn) 4,8 (6,4) (2-54) 

Í öndunarvél, n (%) 52 (56) 

Tími í öndunarvél### (n=52), dagar, M (sf) (spönn) 4,3 (5,6) (1-28) 

Tími á almennri deild¥, dagar, M (sf) (spönn) 16,9 (36,9) (1-310) 

Afdrif sjúklinga  

 Lést á gjörgæsludeild, n (%) 7 (7) 

 Lést á almennri deild, n (%) 7 (7) 

 Útskrifaðist heim, n (%) 68 (72) 

 Útskrifaðist á aðra stofnun/sjúkrahús, n (%) 11 (12) 

 Annað ¥¥, n (%) 2 (2) 

*Niðurstöður eru birtar sem meðaltal (M), staðalfrávik (sf), spönn, fjöldi (n) og hlutfall (%). 
**Sjúklingar í heild. 
***Aldur er miðaður við innlagnardag. 
# Valkvæð innlögn er fyrirfram ákveðin innlögn á gjörgæsludeild eftir skurðaðgerð. 
## Stigun á alvarleika veikinda fyrstu 24 klukkustundirnar á gjörgæsludeild. 
### Hve lengi sjúklingur þurfti á ífarandi öndunarvélameðferð að halda. 
¥Tími á almennri deild innan Landspítala eftir útskrift af gjörgæsludeild. 
¥¥ Þegar gagnasafnið var unnið voru enn tveir sjúklingar á Landspítala. 
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4.2 Rannsóknarspurning 1: Hver er tíðni óráðs, metið með CAM-ICU 
matstækinu, skráð í skráningarkerfið CIS, hjá sjúklingum á 
gjörgæsludeildum Landspítala fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, 
vökustig og óráð?  

Sjö sjúklingar (7%) af 95 voru metnir með CAM-ICU matstækinu. Fimm sjúklingar (5%) af 95 voru 
metnir með óráði, það er höfðu jákvætt mat með CAM-ICU matstækinu, samkvæmt skráningarkerfinu 

CIS.  

Bakgrunnur sjúklinga sem voru með óráði 
Af þeim sjúklingum sem voru með óráði (N=5), metið með CAM-ICU, voru tveir karlar (40%) og þrjár 

konur (60%). Meðalaldur þeirra var 72,0 ár (sf 15,4; spönn 61-99). Þrír sjúklingar (60%) voru 65 ára og 

eldri og tveir sjúklingar (40%) voru 64 ára og yngri. Forspárgildi sjúklinganna (PRE-DELIRIC SCORE) 

sem metnir voru með óráði á gjörgæsludeild var að meðaltali 47% (sf 18,5; 28-37) sem sýndi að þeir 

voru í mikilli hættu á óráði.  

Enginn þeirra sjúklinga sem höfðu jákvætt CAM-ICU lögðust valkvætt inn á gjörgæsludeild. Fjórir  

sjúklingar (80%) tilheyrðu lyflækningum og einn (20%) skurðlækningum. 

Meðaltal stigunar á alvarleika veikinda (APACHE II) var 25,8 stig (sf 2,9; spönn 22-29). Meðaltími 

sjúklinganna fimm á gjörgæsludeild voru 14,4 dagar (sf 22,2; spönn 2-54). Þrír sjúklingar (60%) af 

þeim fimm sjúklingum sem metnir voru með óráði voru í öndunarvél í að meðaltali 10,6 daga (sf 15,01; 

spönn 2-28). Tími sjúklinganna á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild var að meðaltali 12,6 

dagar (sf 4,3; spönn 6-18).  

Tveir sjúklinganna (40%) létust á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild, tveir (40%) 

útskrifuðust heim en einn (20%) útskrifaðist á aðra stofnun eða sjúkrahús utan Landspítala.  

Lýsingu á lýðfræðilegum bakgrunni og klínískum þáttum þeirra sjúklinga sem metnir voru með óráði 
samkvæmt CAM-ICU í dvöl á gjörgæsludeild má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5. Bakgrunnur sjúklinga með óráði, metið með CAM-ICU matstækinu 
 Niðurstöður* 

Lýðfræðilegir þættir (N=5)  

Alls** (N) 5 

Aldur***, ár, M (sf) (spönn) 72,0 (15,4) (61-99) 

 64 ára og yngri, n (%) 2 (40) 

 65 ára og eldri, n (%) 3 (60) 

Kyn  

 Karl, n (%) 2 (40) 

 Kona, n (%) 3 (60) 

Klínískir þættir (N=5)  

Ástæða innlagnar á gjörgæsludeild  

 Skurðlækningar, n (%) 1 (20) 

 Lyflækningar, n (%) 4 (80) 

 Fjöláverkar, n (%) 0 (0) 

 Heila- og tauga lyf- og skurðlækningar, n (%) 0 (0) 

Tegund innlagnar á gjörgæsludeild   

 Bráðainnlögn, n (%) 5 (100) 

 Valkvæð innlögn#, n (%) 0 (0) 

APACHE II##, stig, M (sf) (spönn) 25,8 (2,9) (22-29) 

Tími á gjörgæsludeild, dagar, M (sf) (spönn) 14,4 (22,2) (2-54) 

Tími í öndunarvél### (n=3), dagar, M (sf) (spönn) 10,6 (15,01) (2-28) 

Tími á almennri deild¥, dagar, M (sf) (spönn) 12,6 (4,3) (6-18) 

Afdrif sjúklinga   

 Lést á gjörgæsludeild, n (%) 0 (0) 

 Lést á almennri deild, n (%) 2 (40) 

 Útskrifaðist heim, n (%) 2 (40) 

 Útskrifaðist á aðra stofnun/sjúkrahús, n (%) 1 (20) 

*Niðurstöður eru birtar sem meðaltal (M), staðalfrávik (sf), spönn, fjöldi (n) og hlutfall (%). 
** Sjúklingar í heild. 
***Aldur er miðaður við innlagnardag. 
# Valkvæð innlögn er fyrirfram ákveðin innlögn á gjörgæsludeild eftir skurðaðgerð. 
## Stigun á alvarleika veikinda fyrstu 24 klukkustundirnar á gjörgæsludeild. 
### Hve lengi sjúklingur þurfti á ífarandi öndunarvélameðferð að halda. 
¥Tími á almennri deild innan Landspítala eftir útskrift af gjörgæsludeild. 

 

 
 



37 

4.3 Rannsóknarspurning 2: Hvert er forspárgildi óráðs hjá sjúklingum á 
gjörgæsludeildum Landspítala fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, 
vökustig og óráð? 

 

Forspárgildi óráðs hjá sjúklingum sem dvöldu í 24 klukkustundir eða lengur á gjörgæsludeildum 

Landspítala (N=95), á tímabilinu 1. desember 2017 til og með 12. janúar 2018, fyrir innleiðingu 
verklagsins Verkir, vökustig og óráð var að meðaltali 33% (sf 20,7; spönn 5-81). Í sjúklingahópnum 

höfðu 37% (n=35) þeirra litlar líkur á óráði, 34% (n=32) meðal líkur á óráði, 17% (n=17) miklar líkur á 

óráði og 12% (n=11) höfðu mjög miklar líkur á óráði. 

Bakgrunnur sjúklinga í tengslum við forspárgildi óráðs 
Meðalaldur þeirra sem höfðu litlar líkur á óráði (n=35) var 52,5 ár (sf 18,7; spönn 19-85) en meðalaldur 

þeirra sem höfðu mjög miklar líkur á óráði (n=11) var 66,6 ár (sf 17,4; spönn 24-86). Af þeim sem voru 

65 ára og eldri höfðu 20% (n=8) mjög miklar líkur á óráði. Sex prósent (n=3) þeirra sjúklinga sem voru 

64 ára og yngri höfðu mjög miklar líkur á óráði. 

Af þeim sjúklingum sem lögðust inn á vegum skurðlækninga höfðu 6% (n=2) mjög miklar líkur á 

óráði og 18% (n=6) þeirra sem lögðust inn á vegum lyflækinga. Ellefu prósent (n=1) þeirra sem 

lögðust inn vegna fjöláverka höfðu mjög miklar líkur á óráði og 14% (n=2) þeirra sem tilheyrðu heila- 

og tauga lyf- og skurðlækningum. 

Meðaltal stigunar á alvarleika veikinda (APACHE II) þeirra sem höfðu litlar líkur á óráði var 13,7 stig 

(sf 5,6; spönn 2-28) en 27,2 stig (sf 3,9; spönn 21-34) hjá þeim sem höfðu mjög miklar líkur á óráði. 

Meðaltími á gjörgæsludeild voru 2,5 dagur (sf 1,2; spönn 2-8) hjá þeim sem höfðu litlar líkur á óráði en 

þeir sem höfðu mjög miklar líkur á óráði dvöldu á gjörgæsludeild í að meðaltali 5,8 daga (sf 4,2; spönn 

2-17). Meðaltími í öndunarvél (n=52) var 1,0 dagur (sf 0,00; spönn 1) hjá þeim sem höfðu litlar líkur á 

óráði. Þeir sem höfðu mjög miklar líkur á óráði voru að meðaltali í 5,9 daga (sf 5,5; spönn 1-17) í 
öndunarvél. Meðaltími á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild voru 18,5 dagur (sf 53,3; spönn 

1-310) hjá þeim sem höfðu litlar líkur á óráði, en 21,0 dagur (sf 24,8; spönn 1-79) hjá þeim sem höfðu 

mjög miklar líkur á óráði.  

Af þeim 7% (n=7) sem létust á gjörgæsludeild höfðu 29% (n=2) mjög miklar líkur á óráði en enginn 
þeirra litlar líkur á óráði. Af þeim 7% (n=7) sem létust á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild 

höfðu 29% (n=2) mjög miklar líkur á óráði. Alls útskrifuðust 72% (n=68) sjúklinga heim, 44% (n=30) 

þeirra höfðu litlar líkur á óráði og 7% (n=5) höfðu mjög miklar líkur á óráði. Tólf prósent (n=11) 

sjúklinga útskrifuðust á aðra stofnun eða sjúkrahús, af þeim höfðu 36% (n=4) litlar líkur á óráði en 19% 

(n=2) mjög miklar líkur á óráði. 

Lýsingu á lýðfræðilegum bakgrunnni sjúklinga og klínískum þáttum í tengslum við forspárgildi óráðs 

má sjá í töflu 6. 
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Tafla 6. Bakgrunnur sjúklinga í tengslum við forspárgildi óráðs*  

 Líkur á óráði¶   

 Litlar líkur 
(n=35) 

Meðal líkur 
(n=32) 

Miklar líkur 
(n=17) 

Mjög miklar líkur  
(n=11) 

 

     pÑ 

Lýðfræðilegir þættir (N=95)      
Alls**, n (%) 35 (37)  32 (34)  17 (17) 11 (12)  
Aldur***, ár, M  
(sf) (spönn) 

52,5 
(18,7) (19-85) 

61,8 
(19,3) (24-93) 

56,9 
(20,8) (20-99) 

  66,6  
(17,4) (24-86) 0,032 

 64 ára og yngri, n (%) 25 (45)  15 (27) 12 (22)  3 (6)  
 65 ára og eldri, n (%) 10 (25)  17 (43)   5 (12) 8 (20)  

Klínískir þættir (N=95)      
Ástæða innlagnar á 
gjörgæsludeild      

 Skurðlækningar, n (%) 18 (47)  14 (36)   4 (11)     2 (6)  
 Lyflækningar, n (%) 11 (32)  11 (32)   6 (18)    6 (18)  
 Fjöláverkar, n (%)  4 (45)   2 (22)   2 (22)    1 (11)  
 Heila- og tauga lyf- og    

skurðlækningar, n (%)  2 (14)   5 (36)   5 (36)    2 (14)  

Tegund innlagnar á 
gjörgæsludeild      

 Bráðainnlögn, n (%) 27 (34)   25 (31)  17 (21)   11 (14)  
 Valkvæð innlögn#, n (%)  8 (53)   7 (47)    0 (0)     0 (0)  

APACHE II##, stig, M  
(sf) (spönn) 

13,7  
(5,6) (2-28) 

19,8  
(6,0) (9-34) 

23,7  
(5,7) (4-37) 

27,2  
(3,9) (21-34) <0,001 

Tími á gjörgæsludeild, dagar, M 
(sf) (spönn) 

2,5 
(1,2) (2-8) 

6,6 
(9,9) (2-54) 

5,4 
(4,5) (2-16) 

5,8 
(4,2) (2-17) 

<0,001 

Tími í öndunarvél###, dagar, M (sf) 
(spönn) 

1,0 
(0,00) (1) 

5,2 
(7,3) (1-28) 

4,4 
(4,3) (1-15) 

5,9 
(5,5) (1-17) <0,001 

Tími á almennri deild¥, dagar, M 
(sf) (spönn) 

 18,5  
(53,3) (1-310) 

13,5 
(13,1) (1-50) 

17,9 
(35,9) (1-148) 

21,0 
(24,8) (1-79) 0,750 

Afdrif sjúklinga      
 Lést á gjörgæsludeild, n (%)  0 (0)   3 (42)  2 (29)  2 (29)  
 Lést á almennri deild, n (%)  0 (0)   2 (29)  3 (42)  2 (29)  
 Útskrifaðist heim, n (%)      30 (44)  23 (34) 10 (15)   5 (7)  
 Útskrifaðist á aðra 

stofnun/sjúkrahús, n (%) 4 (36)   4 (36)   1 (9)  2 (19)  

 Annað¥¥, n (%) 1 (50)    0 (0)  1 (50)   0 (0)  
¶ Litlar líkur teljast sem 0-20% líkur á óráði, 20-40% teljast sem meðal líkur á óráði, 40-60% teljast sem miklar líkur á óráði og 60-100% 
teljast mjög miklar líkur á óráði. 
*Niðurstöður eru birtar sem meðaltal (M), staðalfrávik (sf) , spönn, fjöldi (n) og hlutfall (%). 
** Sjúklingar í heild. 
***Aldur er miðaður við innlagnardag. 
# Valkvæð innlögn er fyrirfram ákveðin innlögn á gjörgæsludeild eftir skurðaðgerð. 
## Stigun á alvarleika veikinda fyrstu 24 klukkustundirnar á gjörgæsludeild. 
### Hve lengi sjúklingur þurfti á ífarandi öndunarvélameðferð að halda(n=52), 
¥Tími á almennri legudeild innan Landspítala eftir útskrift af gjörgæsludeild. 
¥¥ Þega gagnasafnið var unnið voru enn tveir sjúklingar á Landspítala. 
Ñ p stendur fyrir marktekt samanburðarprófa, p ≤ 0,05 er markækt. Bornir eru saman hópur sjúklinga sem hafði litlar líkur á óráði 
(n=35) og samþættur hópur þeirra sem höfðu meðal líkur, miklar líkur og mjög miklar líkur á óráði (n=60). 
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Samanburður hópa 
Gerð voru samanburðarpróf í tengslum við forspárgildi óráðs. Bornir eru saman tveir hópar, hópur 

sjúklinga sem hafði litlar líkur á óráði (n=35) og samþættur hópur þeirra sem höfðu meðal líkur, miklar 

líkur og mjög miklar líkur á óráði (n=60). 

Munur var á milli hópa í stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) (t(77,6) = -6,9, p<0,001) en 

hópurinn sem hafði meðal til miklar líkur á óráði hafði hærri stigun á alvarleika veikinda (M=22,2 stig) 

en hópurinn sem hafði litlar líkur á óráði (M=13,7 stig). Munur var á aldri hópanna (t(73,6) = -2,2, 

p=0,032), hópurinn sem hafði meðal til mjög miklar líkur á óráði var eldri (M=61,2 ár) en hópurinn sem 

hafði litlar líkur á óráði (M=52,5 ár). Dvöl á gjörgæsludeild var lengri (t(63,7) = -3,5, p<0,001) hjá þeim 

sem höfðu meðal til mjög miklar líkur á óráði (M=6,1 dagar) en hjá þeim sem höfðu litlar líkur á óráði 

(M=2,5 dagar). Tími í öndunarvél var lengri (t(42) = -4,4, p<0,001) hjá þeim sem höfðu meðal til mjög 

miklar líkur á óráði (M=5 dagar) en þeim sem höfðu litlar líkur á óráði (M=1 dagur). Ekki var marktækur 
munur á milli hópanna þegar kom að tíma á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild (t(91) = 0,31, 

p=0,750). Samanburður á hópunum breyttist ekki þegar sjúklingurinn sem dvaldi á gjörgæsludeild í 54 

daga var tekinn út.  
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5 Umræður 
Í þessari rannsóknarskýrslu var rannsóknarspurningum um tíðni- og forspárgildi óráðs hjá sjúklingum á 

gjörgæsludeildum Landspítala fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, vökustig og óráð svarað. Tíðni óráðs 

reyndist lág, vegna dræmrar skráningar og/eða mats á óráði sjúklinganna. Á rannsóknartímabilinu, 1. 

desember 2017 til og með 12. janúar 2018, dvöldu 95 sjúklingar í 24 klukkustundir eða lengur á 
gjörgæsludeildum Landspítala. Af þeim hópi var meirihlutinn karlar og meðalaldur sjúklinganna var 58 

ár.  

Tíðni óráðs  
Af þeim 95 sjúklingum sem lágu inni á gjörgæsludeildum Landspítala á umræddu tímabili voru 

einungis sjö metnir með CAM-ICU óráðsmatskvarðanum, þar af fengu fimm sjúklingar jákvæða 

niðurstöðu og voru því samkvæmt CAM-ICU með óráði. Þrátt fyrir að algengi óráðs á 

gjörgæsludeildum sé vel þekkt er óráð vanmetið og illa skráð (Elliott, 2014). Rannsókn sýndi að aðeins 

25% hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum í Bretlandi mátu óráð reglulega og aðeins 14% þeirra 

notuðu viðurkennt matstæki líkt og CAM-ICU (Mac Sweeney o.fl., 2010). Breskir hjúkrunarfræðingar 

veigra sér við notkun CAM-ICU því þeim finnst matstækið flókið og taka of langan tíma að meta 

sjúklinga með því. Einnig finnst þeim þeir sjálfir ekki geta framkvæmt matið vegna tímaskorts (Mac 
Sweeney o.fl., 2010). Ekki er vitað af hverju hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítala meta 

ekki óráð reglulega með viðurkenndu matstæki, það er efni í aðra rannsókn. 

Mat á óráði  
Alls 60 sjúklingar höfðu meðal til mjög miklar líkur á óráði. Líkur eru á því að stór hluti þessa hóps hafi 

verið með óráði og það farið fram hjá starfsfólki gjörgæsludeildanna þar sem óráð var ekki metið 

reglulega. 

Í verklaginu Verkir, vökustig og óráð er mælt með því að meta óráð hjá sjúklingum á 

gjörgæsludeildum með notkun áreiðanlegs matstækis eins og CAM-ICU að minnsta kosti einu sinni á 

12 klukkustunda fresti og oftar ef þörf krefur, til dæmis ef sjúklingur hefur áður fengið jákvætt CAM-ICU 

eða sýnir einkenni óráðs (Barr og Pandharipande, 2013). Óráð getur haft alvarlegar afleiðingar í för 

með sér (Cavallazzi o.fl., 2012), líkt og áður hefur komið fram. Innleiðing verklagsins VVÓ er því 

mikilvæg viðbót í átt að bættri hjúkrun sjúklinga.  

Samanburður við aðrar rannsóknir 
Þeir sem höfðu litlar líkur á óráði höfðu marktækt lægri stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) en 

þeir sem höfðu meðal til mjög miklar líkur. Það er í samræmi við rannsóknir sem sýna fram á að þeir 

sjúklingar sem fara í óráð hafi hærri stigun á alvarleika veikinda (APACHE II) (Duceppe o.fl., 2017; 

Rompaey, Schuurmans, Shortridge-Baggett, Truijen og Bossaert, 2008). 

Þeir sjúklingar sem höfðu meðal til mjög miklar líkur á óráði voru eldri en þeir sem höfðu litlar líkur á 

óráði, sýnt hefur verið fram á að hækkandi aldur eykur líkur á óráði (Inouye o.fl., 2014). Þeir sjúklingar 

sem höfðu meðal til mjög miklar líkur á óráði dvöldu lengur á gjörgæsludeild en þeir sem höfðu litlar 
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líkur á óráði. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar þar sem sjúklingar sem metnir höfðu verið 

með óráði dvöldu lengur á gjörgæsludeild en þeir sem ekki voru metnir með óráði (Mehta o.fl., 2015). Í 

þessari rannsókn var ekki munur á dvalartíma á almennri deild eftir útskrift af gjörgæsludeild hjá þeim 

sem höfðu litlar líkur á óráði og þeim sem höfðu meðal til mjög miklar líkur á óráði. Þó hefur verið sýnt 

fram á að þeir sem eru metnir með óráði dvelja lengur á almennum deildum eftir útskrift af 

gjörgæsludeild (Schubert o.fl., 2018). 

Hagnýting rannsóknar 
Hjúkrunarþyngd sjúklinga eykst þegar þeir eru með óráði (Schubert o.fl., 2018). Hjúkrunarfræðingar 

lýsa mikilli andlegri og líkamlegri þreytu við hjúkrun sjúklinga sem eru óáttaðir og órólegir (LeBlanc, 

Bourbonnais, Harrison og Tousignant, 2018). Til að koma í veg fyrir aukið álag á hjúkrunarfræðinga er 
mikilvægt að fyrirbyggja óráð með því að meðhöndla verki, bæta gæði svefns, stuðla að hreyfingu í 

teymisvinnu með sjúkraþjálfurum, stuðla að ákjósanlegri slævingu, engum fjötrum og styðja við 

aðstandendur (Barr o.fl., 2013; Devlin o.fl., 2018). 

Verkir eru algengir meðal sjúklinga á gjörgæsludeildum og ein besta leiðin til að fyrirbyggja óráð er 
góð verkjastilling (Brummel og Girard, 2013; Erstad o.fl., 2009), líkt og áður hefur komið fram. Mælst 

er til þess að verkir séu metnir að minnsta kosti einu sinni á 12 klukkustunda fresti og oftar ef þörf 

krefur, til dæmis ef sjúklingur er órólegur (Barr o.fl., 2013). 

Gæði svefns hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum hefur löngum verið vandamál (Barr og 
Pandharipande, 2013). Svefnleysi getur leitt til óráðs (Weinhouse o.fl., 2009). Helstu ástæður þess að 

sjúklingar sofa illa á gjörgæsludeildum er hávaði, birtustig og inngrip á nóttunni (Pulak og Jensen, 

2016). Til að bæta svefn sjúklinga geta hjúkrunarfræðingar, til dæmis reynt að takmarka ljós að nóttu 

til, draga úr hávaða innan gjörgæsludeilda á kvöldin og nóttunni til dæmis með því að lækka í 

viðvörunarhljóðum í tækjabúnaði á deildinni og hafa skilrúm milli sjúklinga ef þeir eru á fjölbýli (Pulak 

og Jensen, 2016). Aðhlynning fyrir nóttina, til dæmis aðstoð við tannburstun og andlitsþvott, getur 

stuðlað að því að koma sjúklingum í ró fyrir svefn og þannig aukið gæði svefns (Pulak og Jensen, 

2016). Hagræðing sjúklinga, svo vel fari um þá, eykur vellíðan þeirra og getur stuðlað að því að þeir 
nái betri nætursvefni (Pulak og Jensen, 2016). Einnig skal minnka tiltekt að nóttu til, takmarka óþarfa 

inngrip, svo sem umönnun, á nóttunni og reyna að koma í veg fyrir að fólk sofi á daginn (Barr og 

Pandharipande, 2013; Pulak og Jensen, 2016). Hjúkrunarfræðingar þurfa að bera virðingu fyrir 

sjúklingum á gjörgæsludeildum með því að taka tillit til þeirra og umhverfisins, til dæmis með því að 

takmarka persónuleg samtöl við samstarfsfólk við rúm sjúklinga, þar sem sjúklingar skynja umhverfi 

sitt þrátt fyrir slævingu (Meriläinen, Kyngäs og Ala-Kokko, 2013). 

Hreyfing sjúklinga á gjörgæsludeildum, gjarnan í samráði við sjúkraþjálfara, er mikilvæg til 

fyrirbyggingar óráðs (Barr og Pandharipande, 2013; Rivosecchi, Kane-Gill, Svec, Campbell og 

Smithburger, 2016). Hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að hreyfingu sjúklinga er að verkjastilla 

og hafa eftirlit með reglubundinni sjúkraþjálfun (Krupp, Steege og King, 2018). Þrátt fyrir að hreyfing 

sjúklinga á gjörgæsludeildum sé mikilvæg til að fyrirbyggja óráð hafa hjúkrunarfræðingar ekki sett það 
í forgang hingað til (Kalisch og Xie, 2014). Hér er tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga að bæta hjúkrun 

sjúklinga. Sjúklingar sem fá hreyfingu í dvöl á gjörgæsludeildum eru líklegri til að vera skemur með 



42 

óráði, vera styttra í öndunarvél og þurfa síður á aðstoð og hjálpartækjum að halda við og eftir útskrift 

af sjúkrahúsi (Barr og Pandharipande, 2013). 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi matstæki til að meta slævingu sjúklinga í þeirra umsjá 

(Ramoo o.fl., 2017). Með því að meta slævingu sjúklinga með þar til gerðum kvarða, til dæmis RASS 
kvarða, styttist tími sjúklinga í öndunarvél, dvöl á gjörgæsludeild styttist og magn slævandi lyfja 

minnkar (Barr o.fl., 2013; Ramoo o.fl., 2017; Strøm, Martinussen og Toft, 2010). Ofslæving sjúklinga 

seinkar bata þeirra (Wiatrowski, Norton og Giffen, 2016). Mælst er til þess að slæving sé metin að 

minnsta kosti fjórum sinnum á vakt (Barr o.fl., 2013). Hjúkrunarfræðingar skulu hafa nægilega 

þekkingu til að geta aðlagað skammtastærðir slævinga- og verkjalyfja sjúklinga á gjörgæsludeildum til 

að koma í veg fyrir of- eða vanslævingu þeirra (Randen, Lerdal og Bjørk, 2013). 

Fjötrun eykur líkur á óráði. Til að minnka noktun fjötra á gjörgæsludeildum þurfa hjúkrunarfræðingar 

að hafa í huga helstu ástæður þess að sjúklingar verði órólegir, svo sem þvaglátsþörf, svengd, verki 

og þreytu (Lach, Leach og Butcher, 2016). 

Heimsóknartímar á gjörgæsludeildum Landspítala eru oft samkomulagsatriði milli 

hjúkrunarfræðinga og aðstandenda sjúklings (Landspítali, e.d.). Reynt er að takmarka heimsóknir til 

sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítala snemma á morgnana og á kvöldin þegar sjúklingar fá 

aðhlynningu og aðrir fastir liðir eru í gangi á deildunum, annars er aðstandendum að mestu frjálst að 

vera hjá sjúklingum. Að hafa heimsóknartíma frjálslegan dregur úr tíðni óráðs (Rosa o.fl., 2017). 

Einnig hefur það aukið þátttöku aðstandenda í meðferð fjölskyldumeðlima þeirra (Rosa o.fl., 2017). 
Raunveruleikaglöggvun sjúklinga á gjörgæsludeildum eykst eftir því sem aðstandendur fá að vera 

meira hjá þeim auk þess sem streita og kvíði þeirra minnkar sem einnig minnkar líkur á óráði (Rosa 

o.fl., 2017). 

Innleiðing verklagsins Verkir, vökustig og óráð  
Meginástæða innleiðingar verklagsins Verkir, vökustig og óráð á sjúkrahús er að meta, greina og 

meðhöndla verki, van- og ofslævingu og óráð hjá sjúklingum sem dvelja á gjörgæsludeildum með þar 

til gerðum matskvörðum (Devlin o.fl., 2018). Verklagið miðar að því að hafa sjúklinga á 

gjörgæsludeildum verkjalausa, vakandi og án óráðs (Devlin o.fl., 2018). 

Vonast er til að innleiðing verklagsins stytti dvalartíma sjúklinga á gjörgæslu- og almennum deildum 

og stytti tíma sjúklinga í öndunarvél. Einnig er vonast til að sjúklingar þurfi síður á hjúkrunarrýmum eða 

öðrum úrræðum að halda eftir útskrift af sjúkrahúsi, meðal annars vegna þess að líkur minnka á 

vitrænni skerðingu. Kostnaður við meðferð sjúklinga lækkar og þegar fleiri sjúklingar útskrifast heim 

verður flæði sjúklinga á gjörgæsludeildum betra (Barr og Pandharipande, 2013).  

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Styrkleiki rannsóknarinnar er að úrtakið er stórt og getur því gefið ágæta mynd af óráðsmati á 

gjörgæsludeildum Landspítala. Veikleikar þessarar rannsóknar eru hins vegar að gögnunum er aðeins 

safnað yfir eitt tímabil. Þannig fást niðurstöður um þetta eina tímabil án vitneskju um tíðni óráðs og 
skráningu á mati óráðs á öðrum tímabilum fyrir innleiðingu verklagsins Verkir, vökustig og óráð. Einnig 

hefði verið betra að fá fleiri gögn til að bera saman aðra þætti, svo sem niðurstöður RASS kvarða og 
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verkjamats. Ekki er vitað hver rauntíðni óráðs var á gjörgæsludeildum Landspítala þar sem það var 

ekki metið né skráð. Einnig er það veikleiki rannsóknarinnar að hún er einungis framkvæmd á einu 

sjúkrahúsi og því takmörkunum háð að alhæfa á allt þýði gjörgæslusjúklinga út frá gögnunum. 
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6  Ályktun 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fáir sjúklingar á gjörgæsludeildum Landspítala eru metnir með 

tilliti til óráðs með CAM-ICU matstækinu. Mikið svigrúm er fyrir úrbætur á reglubundnu mati og  

skráningu óráðs sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítala. Þörf er á að hjúkrunarfræðingar á 

gjörgæsludeildum taki sig á við að meta, með viðurkenndu matstæki, og skrá óráð. Sérstaklega vegna 
alvarlegra afleiðinga óráðs fyrir sjúklinga á gjörgæsludeildum. Með innleiðingu verklagsins Verkir, 

vökustig og óráð er vonast til að mat og skráning á óráði verði markvissari og að þar með verði útkoma 

sjúklinga betri á gjörgæsludeildum Landspítala, því fár er svo vitur að allt sjái sem er. 
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Fylgiskjöl  

Fylgiskjal 1: Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 

 

 

LANDSPÍTALI  - VVÓ VERKLAG

ÓRÁÐ - CAM-ICU KVARÐI (Confusion Assessment Method for the ICU)

CAM-ICU neikvætt 
EKKI ÓRÁÐ

CAM-ICU neikvætt 
EKKI ÓRÁÐ

CAM-ICU jákvætt 
ÓRÁÐ til staðar

1. Bráð breyting eða sveiflukenndur gangur hugarástands
• Er bráð breyting á fyrra hugarástandi?                           
• Er sveiflukenndur gangur á hugarástandi sl. 24 klst  

 skv. RASS, GCS eða fyrra CAM-ICU

2. Eftirtektarleysi
• „Kreistu hönd mína þegar ég segi stafinn A“
• Lestu eftirfarandi röð stafa: 

 SAVEAHAART eða CASABLANCA
• VILLUR: Kreistir ekki á ‘A‘ og kreistir á öðrum stöfum en ‘A‘
• Ef getur ekki klárað stafi, láta reyna á myndir

4. Óreiðukennd hugsun
1. Flýtur steinn á vatni?
2. Eru fiskar í sjónum?
3. Er 1 kg þyngra en 2 kg?
4. Er hægt að nota hamar til að negla nagla?

     VILLUR: Svarar spurningu rangt

Fyrirskipaðu: 
„Haltu uppi svona mörgum fingrum“ (Haltu uppi 2 fingrum)

„Gerðu nú það sama með hinni hendinni“ (Ekki sýna)

Eða „Bættu einum fingri við“ (Ef sjúklingur getur ekki hreyft báða 
handleggi)

VILLA: Lýkur ekki báðum fyrirskipunum

3. Breytt meðvitundarstig
• Núverandi RASS stig

NEI við báðum spurningunum

JÁ við annarri hvorri eða báðum spurningunum 

> 2 villur

RASS = 0

0–2 villur

RASS stig annað en 0

ÞÁTTUR 1 OG 2 OG JAFNFRAMT ANNAR HVOR ÞÁTTUR 3 EÐA 4 = ÓRÁÐ TIL STAÐAR

> 1 villa

0–1 villa

CAM-ICU neikvætt 
EKKI ÓRÁÐ

CAM-ICU jákvætt 
ÓRÁÐ til staðar
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LANDSPÍTALI  - VVÓ VERKLAG

LEIÐBEININGAR VIÐ NOTKUN CAM-ICU KVARÐANS  
(Confusion Assessment Method for the ICU)
Áður en óráð er metið hjá sjúklingi með CAM-ICU kvarðanum þarf fullvissu um að sjúklingur skori ekki neðar en -3 á 
RASS kvarðanum.

Hér á eftir eru frekari skýringar fyrir 2. og 4. þátt CAM-ICU kvarðans.

2. Eftirtektarleysi  
Segðu við sjúklinginn: „ Ég les upp röð tíu stafa. Þegar þú heyrir mig segja stafinn A skaltu láta mig vita með því að kreista 
hendina mína“.  Lestu stafaröðina með eðlilegri rödd en þannig að sjúklingur heyri til þín þrátt fyrir umhverfishljóð. 
Hraðinn er einn stafur á þriggja sekúndu fresti. Það er villa í hvert skipti sem sjúklingur kreistir ekki hönd þína þegar þú lest 
stafinn A (SAVEAHAART eða CASABLANCA) og ef sjúklingur kreistir hönd þína þegar þú lest einhvern annan staf en A.

Hægt er að sýna sjúklingi myndir í stað þess að kreista hendi þegar orð er stafað (mynd 2). Sjúklingur verður þá að geta 
neitað eða jánkað þegar honum eru sýndar myndir. 

Segðu við sjúklinginn: „Ég ætla að sýna þér kunnuglegar myndir. Reyndu að muna myndirnar því ég mun spyrja þig á 
eftir hvaða myndir þú sást.” Sjúklingi er sýnd ein mynd í einu, hverja mynd í þrjár sekúndur, alls fimm myndir (myndir í 
Step 1). 

Segðu við sjúklinginn: „Ég ætla að sýna þér fleiri myndir. Þú hefur séð nokkrar þeirra áður en sumar ekki. Láttu mig vita 
hvort þú sást myndirnar áðan með því að kinka kolli sem þýðir já [sýna sjúklingi] eða hrista höfuð sem þýðir nei [sýna 
sjúklingi].“ Núna sýnir þú sjúklingnum 10 myndir (myndir í Step 2), eina mynd í einu, hverja mynd í þrjár sekúndur. Það 
er villa í hvert skipti sem sjúklingur gefur „já“ eða „nei“ til kynna þegar það á ekki við.  

http://www.icudelirium.org/delirium/monitoring.html

Step 1

Step 2

 Mynd 2.

4. Óreiðukennd hugsun  
Óráð er til staðar hjá sjúklingi ef þáttur 1 og 2 ogannar hvor 3 eða 4 eru með jákvæða niðurstöðu. Oft er ekki þörf á að 
meta þátt 4 því ástand sjúklings hefur þegar komið fram í þáttum 1, 2, og 3. Einungis er þörf á að meta þátt 4 ef þættir 1 
og 2 gefa óráð til kynna (jákvæð niðurstaða) og þáttur 3 sýnir RASS = 0 (sjúklingur vakandi og rólegur).

Ef sjúklingur svarar spurningunum fjórum í þætti 4 rétt skal samt sem áður leggja fyrir hann fyrirskipanirnar. 
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Fylgiskjal 2: Leyfisbréf rannsóknar 
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þetta athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  
 
Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr 
sjúkraskrá/Sögu/Heilsugátt/CIS (Critical Information System) vegna 
vísindarannsóknarinnar: 
 

 
 
Rannsóknarhópurinn samanstendur af einstaklingum, 18 ára og eldri, sem dvelja í 
a.m.k. 24 klukkustundir á gjörgæsludeildum Landspítala (E-6 og 12-B) og eru 
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