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Ágrip 

Bakgrunnur: Örtröð á bráðamóttöku er alþjóðlegt vandamál. Hún getur lengt dvalartíma sjúklinga og 

haft víðtækar afleiðingar á afdrif þeirra. Undanfarna áratugi hafa verið reyndar mismunandi útfærslur af 

kerfum fyrir, í eða eftir forgangsröðun með það að markmiði að bæta flæði sjúklinga og stytta þar með 

dvalartíma þeirra. Í forgangsröðun spila hjúkrunarfræðingar lykilhlutverk, í því felst að forgangsraða 

sjúklingum í rétta flokka og í kjölfarið að koma þeim í rétt ferli innan bráðamóttöku. Til að sjúklingum sé 

raðað í viðeigandi flokk er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur búi yfir tilheyrandi hæfni til að ákvarðanataka 

verði sem nákvæmust. Bráðamóttakan í Fossvogi er ekki undanskilin örtraðar vandamáli sem hefur 

aukist undanfarin ár en mikil vinna hefur átt sér stað þar til að leysa og fyrirbyggja þennan vanda.  

Tilgangur: Í fyrsta lagi að skoða mismunandi íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun til að kanna áhrif 

þeirra á dvalartíma sjúklinga. Í öðru lagi að kanna hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga tengist nákvæmni í 

forgangsröðun.  

Aðferð: Gagnaöflun fór fram með kerfisbundinni leit með notkun á orðalista MeSH í gagnasafni 

PubMed, leitað var eftir rannsóknum á ensku frá árinu 2009-2019. Stuðst var við PRISMA flæðirit við 

greiningu heimilda. Gæði rannsókna voru metin samkvæmt hugmyndafræði Joanna Briggs 

stofnunarinnar. 

Niðurstöður: Samtals stóðust 17 rannsóknargreinar inntökuskilyrði. Þrettán rannsóknir sýndu hvaða 

áhrif mismunandi íhlutanir höfðu á dvalartíma sjúklinga. Fjórar rannsóknir fjölluðu um tengsl hæfni 

hjúkrunarfræðinga á nákvæmni í forgangsröðun. Hefðbundið forgangsröðunarkerfi eitt og sér náðu oft 

ekki að anna flæði sjúklinga með ásættanlegu móti. Íhlutun fyrir, í eða eftir forgangsröðun gat haft áhrif 

á þetta og leitt til þess að sjúklingi var fyrr komið í viðeigandi ferli miðað við bráðleika. Með þessu móti 

mátti draga úr dvalartíma sjúklinga sem gat haft jákvæð áhrif á afdrif þeirra. Þegar skoðuð voru tengslin 

milli hæfni og nákvæmni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun þá virtust starfsreynsla og menntun hafa 

takmarkaða þýðingu. Regluleg upprifjun verkferla höfðu jákvæð áhrif á nákvæmni í ákvarðanatöku í 

forgangsröðun.   

Ályktun: Íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun virðast geta stytt dvalartíma sjúklinga á bráðamóttökum. 

Mikilvægt er að gera ráð fyrir rúmum aðlögunartíma við innleiðingu nýrra íhlutanna. Þrátt fyrir aukna 

reynslu og menntun hjúkrunarfræðinga sem sinna forgangsröðun er ekki sjálfsagt að það skili sér í 

aukinni nákvæmni þegar kemur að ákvarðanatöku. Í því samhengi er mikilvægt að horfa á verkferla 

forgangsröðunarkerfanna sem nauðsynlegan þátt í því að meta bráðleika sjúklinga á áreiðanlegan hátt. 

 

 

Lykilorð: Forgangsröðun, forgangsröðunarkerfi, örtröð, dvalartími, hjúkrunarfræðingur, hæfni 
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Abstract  

Background: Crowding is a worldvide problem in emergency departments. It can increase the length 

of stay for patients and can have various effects on patients outcomes. Over the past decades, different 

interventions have been tried out before, in and after triage with the objective to improve patient flow 

and shorten the length of stay. Nurses have a key role in triage by referring patients into the right 

category and the appropriate process within the emergency department. It is important that nurses have 

the adequate competencies to make the decision-making more accurate. The emergency department 

in Fossvogur is not excluded from the past years increasing crowding but much work has been done to 

solve and prevent this problem.   

Purpose: Firstly to look at different interventions before, in and after triage and explore their effect on 

patients length of stay. Secondly investigate the connection between the nursing competence and 

accuracy in triage. 

Method: Data collection was performed with a systematic literature review using MeSH words in 

PubMed, the search aimed at studies in English from 2009 – 2019. A PRISMA flowchart was used to 

analyze resources. Quality assessment of resources was performed using a critical appraisal checklist 

from the Joanna Briggs Institute.  

Results: A total of 17 research articles met the inclusion criteria, 13 research articles showed 

differences in length of stay between differently structured triage systems. Four articles met the 

inclusion criteria for the association between competencies of nurses and accuracy on decision 

making in triage. Comprehensive triage system alone was often not able to cover patient flow 

appropriately. Interventions before, in or after triage had an effect and improved the flow so the patient 

was  able to move quicker to appropriate process that suits the acuity of illness. In this way, the 

patient‘s length of stay could be reduced, which can have a positive effect on their outcome. When the 

relationship between competence and accuracy of nurses in triage was investigated, job experience 

and education had limited effect. Regular review of procedures had a positive effect on the accuracy in 

decision making in triage.  

Conclusion: Interventions before, in or after triage seem to shorten the length of stay for patients in the 

emergency department. It is important to give enough time for the implementation of new processes. In 

spite of increased experience and education for nurses in triage, it is not evident that it leads to more 

accuracy in decision making. In this context, it is important to look at the triage protocol as a vital part of 

assessing the acuity of illness in a reliable way.   

 

Keywords: Triage, triage systems, crowding, length of stay, nurses, competence 

 

 

 



7 

 

Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinendum okkar Þórdísi Katrínu Þorsteinsdóttur og  Ingibjörgu Sigurþórsdóttur fyrir 

góða leiðsögn og stuðning við gerð verkefnis. Við þökkum Sólrúnu Rúnarsdóttur og Gunnhildi Peiser 

fyrir góða punkta við undirbúning verkefnis. Við þökkum Daníeli Eldjárn Vilhjálmssyni og Eiríki K. 

Gunnarssyni fyrir yfirlestur verkefnisins og góðar ábendingar. Við þökkum einnig fjölskyldu okkar fyrir 

ómetanlegan stuðning við gerð verkefnisins og í gegnum þessi fjögur ár í náminu. Að lokum þökkum við 

hvor öðrum fyrir samstarfið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Efnisyfirlit  

Ágrip .........................................................................................................................................................5 
Abstract .....................................................................................................................................................6 
Þakkir ........................................................................................................................................................7 
Efnisyfirlit ..................................................................................................................................................8 
Myndaskrá ............................................................................................................................................. 10 
Töfluskrá ................................................................................................................................................ 11 
Skammstafanir ....................................................................................................................................... 12 

 Skilgreining hugtaka .......................................................................................................................... 13 

1.1 Örtröð (e. crowding) .................................................................................................................. 13 

1.2 Stig heilbrigðisþjónustu ............................................................................................................. 13 

1.3 Forgangsröðun (e. triage) ......................................................................................................... 13 

1.4 Hefðbundin forgangsröðun (e. comprehensive triage) ............................................................. 13 

1.5 Móttökuhjúkrun (e. greeter/pivot) .............................................................................................. 13 

1.6 Ferli (e. streaming) .................................................................................................................... 14 

1.7 Skiptiflæði (e. split flow) ............................................................................................................ 14 

1.8 Flýtisvæði (e. fast track) ............................................................................................................ 14 

1.9 L-Teymi (e. vertical flow) ........................................................................................................... 14 

1.10 Flæðisstjóri (e. flow coordinator) ............................................................................................. 14 

 Inngangur .......................................................................................................................................... 15 

2.1 Tilgangur ................................................................................................................................... 15 

2.2 Gildi og markmið ....................................................................................................................... 16 

 Fræðilegur kafli ................................................................................................................................. 17 

3.1 Forgangsröðun .......................................................................................................................... 17 

3.2 Mismunandi íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun .................................................................. 19 

3.3 Hæfni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun ................................................................................ 20 

3.4 Samantekt ................................................................................................................................. 23 

 Aðferðarfræði .................................................................................................................................... 24 

4.1 Markmið og tilgangur ................................................................................................................ 24 

4.1.1 Rannsóknarspurningar ................................................................................................... 24 

4.2 Leitaraðferð og gagnasöfnun .................................................................................................... 24 

4.2.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði .......................................................................................... 24 

4.2.2 Efnisleit ........................................................................................................................... 25 

4.2.3 Val og úrvinnsla á rannsóknum í niðurstöðum ............................................................... 25 

4.2.4 Gæðamat ........................................................................................................................ 26 

4.2.5 Mynd 5. PRISMA flæðirit ................................................................................................ 27 

 Niðurstöður ........................................................................................................................................ 28 

5.1 Íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun ....................................................................................... 28 

5.1.1 Mynd 6. Skipting rannsókna eftir löndum ....................................................................... 28 

5.1.2 Niðurstöður 1 .................................................................................................................. 29 

5.1.3 Niðurstöður 2 .................................................................................................................. 35 

5.1.4 Mynd 7. Dvalartími sjúklinga – Ein íhlutun ..................................................................... 38 

5.1.5 Mynd 8. Dvalartími sjúklinga – Margar íhlutanir ............................................................. 38 

5.1.6 Tafla 5 Yfirlit rannsókna um mismunandi íhlutanir ......................................................... 39 

5.1.7 Tafla 6 Gæðamat rannsókna sem fjalla um íhlutanir ..................................................... 43 

5.2 Hæfniskröfur hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun ..................................................................... 44 



9 

 

5.2.1 Tafla 7. Rannsóknir sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun ............... 46 

5.2.2 Tafla 8. Gæðamat rannsókna sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga .......................... 47 

 Umræður ........................................................................................................................................... 48 

6.1 Íhlutanir í forgangsröðun ........................................................................................................... 48 

6.2 Hæfni í forgangsröðun .............................................................................................................. 51 

6.3 Styrkleikar og takmarkanir ........................................................................................................ 52 

6.4 Hagnýting fyrir hjúkrun .............................................................................................................. 52 

6.5 Framtíðarrannsóknir .................................................................................................................. 52 

 Ályktun .............................................................................................................................................. 53 
Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 54 
Fylgiskjöl ................................................................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Myndaskrá  

Mynd 1. Skiptiflæði módel Banner Health…………………………………………………………………….63 

Mynd 2. PRISMA módel………………………………………………………………………………………..27 

Mynd 3. Joanna Briggs spurningalisti eitt…………………………………………………………………….61 

Mynd 4. Joanna Briggs spurningalisti tvö………………………………………………………………….…62 

Mynd 5. PRISMA flæðirit við heimildaleit………………………………………………………………….….60 

Mynd 6. Skipting rannsókna eftir löndum………………………………………………………………….….28 

Mynd 7. Dvalartími sjúklinga – Ein íhlutun……………………………………………………………….…...38 

Mynd 8. Dvalartími sjúklinga – Margar íhlutanir………………………………………………………………38 

Mynd 9. Flæði sjúklinga á Bráðamóttökunni í Fossvogi……………………………………………………..65 

Mynd 10. ESI flæðirit……………………………………………………………………………………………66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Algengustu fimm flokka forgangsröðunarkerfin.......................................................................19 

Tafla 2. Íhlutanir sem fjallað er um og markhóp miðað við forgangsflokkun…………………………….20 

Tafla 3. Inntöku og útilokunarskilyrði……………………………………………………………………..….25 

Tafla 4. Leitarorð ………………………………………………………………………………………………25 

Tafla 5. Yfirlit rannsókna um mismunandi íhlutanir………………………………………………………...39 

Tafla 6. Gæðamat rannsókna sem fjalla um íhlutanir……………………………………….……………..43 

Tafla 7. Rannsóknir sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga……………………………………………...46 

Tafla 8. Gæðamat rannsókna sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga…………………………………..47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Skammstafanir 

ATS – Australasian Triage Scale 

CTAS – Canadian Triage and Acuity Scale 

MTS – Manchester Triage System 

ESI – Emergency Severity Index 

DLS – Dvalartími sjúklinga 

Hjfr – Hjúkrunarfræðingur 

mDTS – Miðgildi dvalartíma sjúklinga 

DTS – Dvalartími sjúklinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 Skilgreining hugtaka 

1.1 Örtröð (e. crowding)  

Til að skilgreina örtröð á bráðamóttöku er horft á fjölda sjúklinga sem bíða eftir þjónustu, þeir geta verið 

staðsettir um alla bráðamóttökuna (FitzGerald, Jelinek, Scott og Gerdtz, 2010). Þetta er ákveðinn 

mælikvarði á skilvirkni (e. efficiency) en þegar það er örtröð er þörfin fyrir bráðaþjónustu meiri heldur en 

læknar og hjúkrunarfræðingar geta annað á viðunandi tíma og gæðum (Sinclair, 2007).  

 

1.2 Stig heilbrigðisþjónustu 

Heilbrigðisþjónustu er skipt upp í fjögur stig eftir þeirri þjónustu sem er veitt. Dæmi um fyrsta stig (e. 

primary care) eru t.d. heilsugæslur. Svæðissjúkrahús er dæmi um annað stig (e. secondary care) en þar 

stendur til boða aukin þjónusta og þá allan sólarhringinn. Þriðja stig (e. tertiary care) getur átt að 

einhverju leyti við svæðissjúkrahús en á þessu stigi er í boði sérhæfðari þjónusta, þetta eru oft stórir 

spítalar þar sem fram fer kennsla og rannsóknarstarf. Yfirleitt er einstaklingum komið áfram úr fyrsta eða 

öðru stigi og yfir í þriðja stigs þjónustu ef þörf er á sérhæfðari meðferð. Dæmi um þetta getur verið 

meðferð við alvarlegum bruna, krabbameini eða skurðaðgerðir. Fjórða stigs heilbrigðisþjónusta er mjög 

sérhæfð þjónusta sem yfirleitt er ekki aðgengileg allstaðar, þetta geta verið tilraunameðferðir, sérhæfðar 

aðgerðir á börnum eða meðferðir við mjög sjaldgæfum kvillum (Care, 2015; Company, 2016). 

 

1.3 Forgangsröðun (e. triage) 

Forgangsröðun er virkt ferli (e. dynamic) þar sem sjúklingum er raðað eftir bráðleika við móttöku og svo 

reglulega eftir það meðan á dvöl þeirra stendur (Visser og Montejano, 2019). Markmiðið er að greina 

veikustu sjúklinga eða þá sem eru í lífsógnandi (e. demise)  ástandi svo hægt sé að grípa strax inn í 

(Visser og Montejano, 2018). Forgangsröðun er ekki bundin við ákveðinn stað. 

 

1.4 Hefðbundin forgangsröðun (e. comprehensive triage) 

Hefðbundin forgangsröðun er lýsing á ferli sem á sér stað innan ákveðins ramma. Í hefðbundinni 

forgangsröðun er tekin heildarsaga sjúklings, öll helstu lífsmörk mæld ásamt tilheyrandi spurningum 

sem felast í verklagsreglum deildar eða eins og forgangsröðunarkerfi segir til um. Mælst er til að þessu 

ferli sé lokið á tveimur til fimm mínútum (Foley og Durant, 2011). 

 

1.5 Móttökuhjúkrun (e. greeter/pivot) 

Móttökuhjúkrun byggist á því að hjúkrunarfræðingur tekur á móti sjúklingi um leið og hann kemur inn á 

bráðamóttöku. Hjúkrunarfræðingur framkvæmir fljótvirkt upphafsmat og sendir sjúkling í viðeigandi ferli 

inn á bráðamóttökunni (Crane, 2017).  
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Tilgangurinn með þessu fyrirkomulagi er að ná sjúklingum sem eru bráðveikir og koma þeim eins fljótt 

og auðið er í meðferð. Þetta eru venjulega sjúklingar sem raðast í flokk eitt eða tvö í ESI 

forgangsröðunarkerfinu (Visser og Montejano, 2019). 

 

1.6 Ferli (e. streaming) 

Fyrirkomulag á bráðamóttöku þar sem sjúklingum er skipt niður í mismunandi hópa eftir eða við 

forgangsröðun. Dæmi um þetta er annarsvegar sjúklingar sem líklegt þykir að útskrifist heim og 

hinsvegar sjúklingar sem áætlað er að leggist inn. Hægt er að nota forgangsröðunarkerfi til að ákveða 

ferli sjúklings (Considine o.fl., 2012). 

 

1.7 Skiptiflæði (e. split flow) 

Sjúklingum er gróflega skipt í tvo flokka, þeir sem eru með háan bráðleika og þeir sem eru með lágan 

bráðleika. Þeir sem eru með lágan bráðleika  þurfa stutta skoðun, eru fótgangandi (e. ambulatory), fara 

í hraðvirkara ferli og útskrifast fyrr en þeir sem eru með háan bráðleika og þurfa sérhæfðari meðferð 

(Bish, McCormick og Otegbeye, 2016). Helsta kenningin með kerfinu er að því fyrr sem sjúklingar eru 

innskráðir inn á bráðamóttökuna því fyrr er hægt að byrja meðferð og útskrifa (sjá mynd eitt í 

fylgiskjölum) (Konrad o.fl., 2013). 

 

1.8 Flýtisvæði (e. fast track) 

Svæði þar sem ákveðnir hópar sjúklinga eru fluttir á, þetta eru yfirleitt þeir sem raðast í lægri flokka til 

dæmis fjóra og fimm á ESI . Venjulega eru þetta sjúklingar með minniháttar veikindi. Flýtisvæði er ýmist 

leitt af deildarlækni, kandídat eða hjúkrunarfræðingi (Mackway, Marsden og Windle, 2014; Oredsson 

o.fl., 2011). 

 

1.9 L-Teymi (e. vertical flow)  

Er einnig kallað lóðrétt flæði. Þetta eru fótgangandi sjúklingar með lítinn bráðleika sem fá fljótvirka 

þjónustu og ekki er gert ráð fyrir að þurfi innlögn. Dæmi um sjúklinga sem fara í L-teymi eru þeir sem 

raðast í flokk þrjú á ESI (McGrath, LeGare, Hermanson og Repplinger, 2015; Repplinger o.fl., 2017).  

 

1.10 Flæðisstjóri (e. flow coordinator) 

Auðveldar skráningu, útskrift og önnur ferli sjúklings í gegnum bráðamóttökuna. Hann  er tengiliður 

milli fagstétta, við stjórnendur og aðrar deildir innan spítalans. Hann fylgist með og bregst við ef ekki er 

búið að setja fyrirmæli á sjúkling og ef dvalartími sjúklings er kominn fram yfir áætlaðan tíma (Murphy, 

Barth, Carlton, Gleason og Cannon, 2014). Til eru mismunandi útfærslur af hlutverki flæðisstjóra og er 

það stundum hlutverk vaktstjóra eða innlagnastjóra að sinna því. 
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 Inngangur 

Örtröð á bráðamóttöku er margþætt vandamál sem hefur farið stigvaxandi um heim allan undanfarin ár 

meðal annars vegna aukins fjölda sjúklinga sem þangað leita (Ashour og Okudan, 2016). Örtröð hefur 

neikvæð áhrif á biðtíma, líðan og afdrif sjúklinga auk þess að geta haft keðjuverkandi neikvæð áhrif á 

spítala í heild (Asplin o.fl., 2003; Hoot og Aronsky, 2008; Hoot, Zhou, Jones og Aronsky, 2007; 

Jayaprakash, O’Sullivan, Bey, Ahmed og Lotfipour, 2009). Einn af þeim þáttum sem skipa stóran sess 

í þeirri örtröð sem bráðamóttökur glíma við í dag er auknar komur sjúklinga með langvinna og flókna 

sjúkdóma (Aboagye-Sarfo o.fl., 2015; Bond o.fl., 2007; Kawano, Nishiyama, Anan og Tujimura, 2014; 

Knapman og Bonner, 2010; Morley, Unwin, Peterson, Stankovich og Kinsman, 2018). Mörg 

forgangsröðunarkerfi og tengdar íhlutanir sem hafa verið þróuð undanfarna áratugi eru ekki að anna 

auknu flæði sjúklinga sem getur orsakað örtröð og að flöskuhálsar myndist á bráðamóttökum (Martin, 

Champion, Kinsman og Masman, 2011). Það veldur því að sjúklingar sem eru bráðveikir og þarfnast 

tafarlausrar meðferðar eiga á hættu að komast ekki undir hendur heilbrigðisstarfsmanna nægilega fljótt 

sem getur haft bæði neikvæðar afleiðingar fyrir sjúklinga og starfsfólk. Margar leiðir hafa verið reyndar 

og rannsakaðar með tilliti til þess að draga úr örtröð og bæta flæði sjúklinga sem leita á bráðamóttökur 

en ekki hefur tekist að finna eina aðferð sem leysir allan vandann. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram 

á að árangursríkustu aðferðirnar til að draga úr örtröð eru í forgangsröðun og útskriftarhluta en ekki hefur 

tekist að sýna fram á jafn árangursríkar aðferðir til að draga úr örtröð í meðferðarhlutanum sjálfum 

(Asplin o.fl., 2003; Baker J. S., Jense K. og T., 2010). Áhuginn á að gera þetta verkefni kviknaði út frá 

fjölda sjúklinga sem koma á bráðamóttökuna í Fossvogi og því örtraðar ástandi sem getur myndast þar. 

Undanfarin ár hefur verið lögð vinna í umbótarstarf á bráðamóttökunni með það að markmiði að bæta 

flæði sjúklinga og gera kerfið skilvirkara. Frá þessum þáttum varð til þörfin á að taka saman rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á framlínu bráðamóttökunnar með það að leiðarljósi að skoða hvaða aðferðir hafa 

reynst árangursríkar í því að stytta dvalartíma sjúklinga. 

 

2.1 Tilgangur 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var tvíþættur. Í fyrsta lagi að skoða áhrif mismunandi íhlutana, 

fyrir, í og eftir forgangsröðun á dvalartíma sjúklinga (e. length of stay). Í öðru lagi að kanna hvernig hæfni 

hjúkrunarfræðinga tengist nákvæmni í ákvarðanatöku við forgangsröðun.  
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2.2 Gildi og markmið  

Markmið verkefnisins var að skoða og samþætta rannsóknir sem snúa að mismunandi útfærslum á 

forgangsröðunarkerfum auk þess að kanna hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga tengist nákvæmni í 

ákvarðanatöku við forgangsröðun. Breytan sem horft var á til að bera saman mismunandi 

forgangsröðunarkerfi var dvalartími sjúklinga og hvaða þættir það eru í forgangsröðun og eftir 

forgangsröðun sem hefðu áhrif á hana. Markmiðið var að gefa lesendum innsýn í leiðir og þætti sem 

hafa áhrif á flæði sjúklinga í gegnum bráðamóttöku. Verkefninu var ætlað að auka skilning og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og annarra stétta á forgangsröðun á bráðamóttöku og auka skilning á áhrifum 

íhlutana fyrir, í og eftir forgangsröðun. Með þessu móti gefst betri yfirsýn yfir áherslur sem mikilvægt er 

að hafa til hliðsjónar þegar ákvarðanir eru teknar um skipulag í framlínu bráðamóttöku og þær kröfur 

sem gerðar eru til hjúkrunarfræðinga sem sinna forgangsröðun.  
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 Fræðilegur kafli 

3.1 Forgangsröðun 

Fræðimenn tengja fyrsta forgangsröðunarkerfið við franskan herlækni að nafni Jean Larrey sem starfaði 

fyrir Napóleon, þjóðarleiðtoga Frakklands um aldamótin 1800. Larrey sá þörfina fyrir að koma auga á 

þá sem voru veikastir og meðhöndla þá fyrst. Orðið forgangsröðun (e. triage) er dregið af franska orðinu 

trier og er talið að franski herinn hafi fyrst byrjað að nota það á skipulagðan hátt snemma á 19.öld en þá 

var hermönnum á vígvöllunum raðað eftir alvarleika sára í þrjá flokka (Nakao, Ukai og Kotani, 2017). 

Frá vígvellinum færðist forgangsröðun inn á spítala. Til að byrja með byggðist forgangsröðunin aðallega 

á skipulögðu viðtali til að meta bráðleika sjúklinga en skortur var á aðferðafræði um hver næstu skref 

sjúklings væru í meðferðarferlinu. Ákvarðanir í forgangsröðun fóru þá mestmegnis fram eftir persónulegu 

mati hjúkrunarfræðings sem leiddi til þess að meiri líkur voru á ósamræmi og mistökum. Til að yfirstíga 

þetta vandamál var nauðsynlegt að útbúa verkferla og samþætta aðferðir en með því móti er hægt að 

auka nákvæmni og draga úr mistökum (Mackway o.fl., 2014). Þetta var vísirinn að því að 

forgangsröðunarkerfi urðu til. Bandaríkjamenn hafa verið frumkvöðlar við þróun forgangsröðunarkerfa í 

gegnum tíðina en til að byrja með var það  í höndum skurðlækna hersveita að þróa og betrumbæta 

verkferla í forgangsröðun. Fyrri heimstyrjöldin markaði ákveðin tímamót en þá var notkun orðsins triage 

orðin almenn og hugmyndafræði forgangsröðunarkerfa orðin útbreidd á alþjóðavísu. Upp úr 1950 hófu 

bráðamóttökur í Bandaríkjunum að innleiða forgangsröðunarkerfi um 1990 fóru síðan fleiri lönd að þróa 

og kynna forgangsröðunarkerfi á bráðamóttökum (Farrohknia o.fl., 2011; Maningas, Hime, Parker og 

McMurry, 2006; Parenti, Ferrara, Bacchi, Sangiorgi og Lenzi, 2009; Rutschmann o.fl., 2006).  

Eitt af aðal markmiðum forgangsröðunarkerfa er að bera kennsl á bráðveika sjúklinga sem þola ekki bið 

og að koma sjúklingum í réttan farveg miðað við bráðleika til að þeir fái rétta meðhöndlun sem fyrst, 

báðir þessir þættir geta skipt máli þegar horft er á afdrif sjúklinga (Dallaire, Poitras, Aubin, Lavoie og 

Moore, 2012; Iserson og Moskop, 2007; Worth, 2017) Þó að helstu markmið forgangsröðunar séu skýr 

hefur ekki náðst að gera samræmdan staðal á alþjóðavísu um hvaða þætti eigi að meta og mæla í 

forgangsröðunarkerfum. Flestir eru þó sammála um mikilvægi þess að mæla lífsmörk sjúklings við komu 

sem viðmið um ástand hans og hvernig þróunin verður í ferlinu. Þau lífsmörk sem oftast er stuðst við 

eru öndunartíðni, súrefnismettun í blóði, hjartsláttartíðni, blóðþrýstingur, meðvitundarstig og líkamshiti 

(Farrohknia o.fl., 2011). Eftirtaldar þrjár spurningar draga að mörgu leyti saman þá þætti sem mikilvægt 

er að hafa að leiðarljósi við forgangsröðun (Visser og Montejano, 2018) 

1. Þetta er hversu veikur eða slasaður er sjúklingurinn og hversu líklegt er að honum versni? 

2. Hversu fljótt þarf sjúklingur að vera skoðaður af heilbrigðisstarfsmanni? 

3. Hvaða ferli er best að senda sjúklinginn í?  

Þegar horft er á áhrifaþætti í ákvarðanatöku þá eru eftirtaldir þættir taldir hafa einna mest áhrif á það 

hvernig hjúkrunarfræðingar forgangsraða sjúklingum, þessir þættir eru aðalumkvörtunarefni sjúklings, 

heilsufarssaga og líkamlegt atgervi (e. patient clinical presentation)  (Garbez, Carrieri-Kohlman, Stotts, 

Chan og Neighbor, 2011). Forgangsröðun er sveigjanlegt ferli sem er ekki bundið við stað eða stund og 
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getur farið fram hvar sem er, t.d. í biðstofu bráðamóttökunnar eða við rúm sjúklings. Þetta er virkt ferli 

þar sem sjúklingum getur verið endurraðað í annan flokk eftir að vera komnir inn á deild ef ástand þeirra 

breytist, upprunalega stig bráðleikans heldur sér þó áfram (Visser og Montejano, 2019). Margar 

mismunandi útfærslur af forgangsröðunarkerfum eru í notkun um heim allan í dag. Hér verður minnst á 

fjögur algengustu forgangsröðunarkerfin sem öll styðjast við fimm flokka mat á ástandi sjúklings. Þau 

eru Canadian Triage and Acuity Scale (CATS), Manchester Triage Scale (MTS), Australasian Triage 

Scale (ATS) og Emergency Severity Index (ESI) (Fernandes, Tanabe, Gilboy, o.fl., 2005). Þó að 

tilgangur forgangsröðunarkerfa sé skýr þá getur verið erfitt að bera kerfin saman vegna margbreytileika 

þeirra en vegna þess hafa rannsakendur ekki náð að setja fram samrænda staðla til að mæla útkomu 

kerfana og áhrif þeirra á sjúklinga (Ashour og Okudan, 2016; Cooper, 2004). Þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar þar sem innbyrðis áreiðanleiki kerfanna hér að ofan er borin saman gefa til kynna að öll 

séu þau áreiðanleg í að raða sjúklingum eftir alvarleika og að ekkert eitt kerfi sé marktækara en annað 

(Fernandes, Tanabe, Bonalumi, o.fl., 2005; Tam, Chung og Lou, 2018). Bæði hafa Samtök 

bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum (Emergency nurses association, ENA) og Samtök bandaríska 

bráðalækna (American college of emergency physicians, ACEP) lagt til að bráðamóttökur noti fimm 

flokka kerfi frekar en þriggja eða fjögurra flokka vegna aukins áreiðanleika (Fernandes, Tanabe, 

Bonalumi, o.fl., 2005; Fernandes, Tanabe, Gilboy, o.fl., 2005).  

Á bráðamóttöku Landspítala hefur fimm flokka forgangsröðunarkerfi, ESI verið notað síðan 

2009. Það hefur einnig verið innleitt á bráðamóttöku barna og bráðamóttöku Sjúkahússins á Akureyri. 

Kerfið felst í því að raða sjúklingum eftir bráðleika í fimm flokka (sjá töflu eitt) en til þess hefur verið 

útbúinn flæðiskemi sem hægt er að styðjast við (Sjá mynd tvö í fylgiskjölum).  

 

Viðmiðin fyrir skoðun sjúklinga eftir flokkum eru eftirfarandi:  

 Sjúklingar í fyrsta flokk eru í lífsógnandi ástandi og þurfa skoðun strax.   

 Annar flokkur eru bráðveikir sjúklingar sem þurfa skoðun innan tíu mínútna.  

 Flokkur þrjú eru sjúklingar sem þurfa skoðun innan 30 mínútna.  

 Flokkur fjögur eru sjúklingar sem þurfa skoðun innan 60 mínútna.  

 Flokkur fimm eru sjúklingar sem þurfa skoðun innan 120 mínútna.  

 

Undanfarin misseri hefur örtröð verið slík á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi að aukin hætta hefur 

verið á bið sjúklinga eftir forgangsröðun hjúkrunarfræðings. Sérstök áhætta var talin á að missa af 

bráðveikum eftir að bráðamóttaka hjartveikra færðist alfarið í Fossvog eftir lokun Hjartagáttar í lok árs 

2018. Því var farið af stað með kerfi þar sem móttökuhjúkrunarfræðingur tekur á móti öllum sem koma 

inn á bráðamóttökuna áður en þeir gefa sig fram við ritara. Þannig átti að ná að greina strax þá sem 

eru í mestri áhættu eða í ESI flokkum eitt eða tvö. Við slíkar breytingar á forgangsröðun og flæði 

sjúklinga er nauðsynlegt að kanna gagnreynda þekkingu bak við mismunandi forgangsröðunarkerfi og 

íhlutanir innan þeirra sem notuð eru um heiminn til að efla og tryggja öryggi sjúklinga eftir besta mætti.  
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Tafla 1. Algengustu fimm flokka forgangsröðunarkerfin (Emergency Nurses Association, 2018) 

CTAS ESI ATS MTS 

Endurlífgun Flokkur 1 Endurlífgun Tafarlaust (rautt) 

Yfirvofandi hætta Flokkur 2 Yfirvofandi hætta Mjög áríðandi 

(appelsínugult) 

Áríðandi Flokkur 3 Áríðandi Áríðandi (gullt) 

Minna áríðandi Flokkur 4 Hálf áríðandi Venjulegur (grænt) 

Ekki áríðandi Flokkur 5 Ekki áríðandi Ekki áríðandi (blátt) 

 

 

3.2 Mismunandi íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun  

Ein af meginástæðum þess að gerðar hafa verið íhlutanir í forgangsröðun á bráðamóttöku á síðustu 

tveimur áratugum er vegna örtraðar (Wiler o.fl., 2010). Örtröð er talið vera alþjóðlegt vandamál á 

bráðamóttöku sem getur haft neikvæð áhrif á þjónustu við sjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli 

örtraðar og aukinnar dánartíðni, lengri biðtíma eftir þjónustu og það að sjúklingar fari án þess að læknir 

skoði þá eða meðferð klárist (Asplin o.fl., 2003; Hoot og Aronsky, 2008; Hoot o.fl., 2007). Bráðveikustu 

sjúklingarnir eru þeir sem eiga í mestri hættu á að sjást ekki vegna vandans sem fylgir örtröð en 

samkvæmt ESI forgangsröðunarkerfinu er miðað við að sjúklingur sem raðast í flokk tvö og er talinn 

vera bráðveikur sé skoðaður af lækni innan tíu mínútna frá komu (Ashour og Okudan, 2016; Bernstein 

o.fl., 2009). Ein af þeim íhlutunum sem hefur verið innleidd á bráðamóttökum til þess að koma fyrr auga 

á bráðveikustu sjúklingana er að hafa móttökuhjúkrunarfræðing sem fyrsta viðkomustað sjúklings.  

 Ekki hafa verið gerðir samræmdir alþjóðlegir staðlar þegar kemur að því að mæla hversu vel 

ólíkar íhlutanir virka á flæði sjúklinga (Sorup, Jacobsen og Forberg, 2013). Dvalartími sjúklinga á 

bráðamóttöku er einn af mikilvægustu þáttunum sem hafa áhrif á afkastagetu en hún er jafnframt ein 

algengasta útkomubreytan (Hall, 2013; Sorup o.fl., 2013). Dvalartími reiknast frá því að sjúklingur kemur 

inn á bráðamóttöku og þar til hann  útskrifast (Murphy o.fl., 2014).  

Almennt er viðmiðunartími fyrir að útskrifa sjúkling heim eða færa hann yfir á aðra sérhæfða deild um 

fjórir til sex klukkutímar (Cooke, Wilson, Halsall og Roalfe, 2004; Sinclair, 2007). Samtök Kanadískra 

bráðalækna gáfu út yfirlýsingu 2007 um að dvalartími sjúklinga ætti ekki að fara yfir fjórar klukkustundir 

hjá sjúklingum í flokki fjögur og fimm á CTAS og ekki yfir sex klukkustundir hjá sjúklingum í flokki eitt, 

tvö og þrjú. Þeir sjúklingar sem búið er að ákveða innlögn fyrir eiga að vera komnir útaf bráðamóttökunni 

innan tveggja klukkutíma (Sinclair, 2007). Í flestum tilvikum eru það eldri og veikari einstaklingar sem 

fara yfir þennan tíma (Vegting o.fl., 2015). Áströlsk stjórnvöld sendu út yfirlýst markmið árið 2013 á allar 

bráðamóttökur í landinu um að 90% af sjúklingum væru komnir út af bráðamóttöku innan fjögurra 

klukkutíma frá innskrift, höfðu þau tvö ár til þess að uppfylla markmiðið (Grouse, Bishop, Gerlach, de 

Villecourt og Mallows, 2014). Þrátt fyrir að starfsemi í framlínu bráðamóttöku sé mismunandi milli þeirra 

er grunnstarfsemin þeirra svipuð. Alla jafna hefst hún á því að sjúklingur kemur á bráðamóttöku, hann 

er innskráður, fer í forgangsröðun, honum er úthlutað rúmi og læknisskoðun á sér stað. Þegar þetta ferli 

gerist ekki hvert á fætur öðru þarf sjúklingur að bíða. Tíminn sem fer í að klára þessar aðgerðir safnast 
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í dvalartíma sjúklings. Engin ein lausn hefur fundist sem hæfir öllum bráðamóttökum til að koma í veg 

fyrir eða draga úr auknum dvalartíma sjúklinga. Í töflu tvö hér að neðan má sjá þær íhlutanir sem 

skoðaðar eru í samantektinni. 

 

Tafla 2. Sýnir íhlutanir sem fjallað er um og markhóp miðað við forgangsflokkun  

Íhlutun Markhópur - Forgangsflokkur 

L- Teymi Fótgangandi (3 á ESI) 

Flýtisvæði Lægri bráðleiki (4 og 5 á ESI) 

Skiptiflæði Allir 

Ferli  Allir 

Flæðisstjóri Allir 

TRACT Allir 

Móttökuhjúkrun Hár bráðleiki (1 og 2 á ESI) 

 

 

3.3 Hæfni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun 

 

„The fear of every nurse is missing a life-threatening or 

high-risk patient presentation that deteriorates while awaiting care“ 

Lynn Sayre Visser 

Anna Sivo Montejano 

 2018 

 

Orðið hæfni (e. competence) er dregið af franska og latnenska orðinu competens. Bandaríska 

hjúkrunarráðið (e. National Council for State Boards of Nursing) skilgreinir orðið hæfni sem ákveðna 

þætti sem þarf að uppfylla fyrir væntanlegt hlutverk innan heilbrigðiskerfisins, það er að sýna fram á 

þekkingu (e. knowledge) og færni (e. skill) í samskiptum, verklagi og ákvarðanatöku (Scott, 2008). 

Því hefur verið slegið fram að hæfni einstaklings til að taka klíníska ákvörðun sé það að viðkomandi búi 

yfir ákveðnum eiginleikum eða hæfileikum, þessi skilgreining hefur þó verið gagnrýnd og bent á að hún 

haldi ekki vatni á fræðilegum grundvelli (Vogelstein, 2014). Í því ljósi hefur verið nefnt að einn 

lykilþátturinn í því að útskýra hæfni einstaklinga í ákvarðanatöku sé góð dómgreind sem meðal annars 

byggist á því að sú ákvörðun sem sé tekin sé nægilega rökrétt og byggð á þekkingu (e. sufficiently 

rational) (Vogelstein, 2014). Mismunandi skilgreiningar eru á orðinu hæfni þegar það er sett í samhengi 

við starf hjúkrunarfræðinga (Scott, 2008). Ólík færni, þekking, viðhorf og geta (e. ability) eru taldir vera 

mikilvægir þættir í að skilgreina þá hæfni sem hjúkrunarfræðingur þarf að búa yfir til að geta framkvæmt 

skyldur sínar á viðunandi hátt með það að markmiði að viðhalda, stuðla að og efla heilbrigði 

skjólstæðinga sinna (Notarnicola o.fl., 2016). Önnur skilgreining sem sett hefur verið fram á þeim þáttum 

sem útskýrir hæfni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun er gagnrýnin hugsun, tæknileg geta (e.technical 

skills) og samskiptahæfileikar (e. interpersonal skills) (Visser og Montejano, 2019).  
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Fagráð bráðahjúkrunarfræðinga á Landspítala skilgreindi og innleiddi árið 2018 hæfniviðmið 

fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa í forgangsröðun á bráðamóttöku Landspítalans. Við þróun 

hæfniviðmiðana var stuðst við kenningar um starfsþróun hjúkrunarfræðinga frá Patriciu Benner sem er 

prófessor í hjúkrunarfræði og kenningasmiður. Samkvæmt hæfniviðmiðunum er hjúkrunarfræðingur 

sem getur tekið að sér forgangsröðun sá sem er kominn á stig tvö miðað við starfsþróunarlíkan Benner, 

þetta er einstaklingur sem telst vera kominn vel á veg með skilning og innsæi fyrir starfinu (Þórdís Katrín 

Þorsteinsdóttir, 2018). 

Benner skipti þróun klínískrar færni í fimm stig en sú skipting hefur meðal annars verið notuð til 

að lýsa starfsþróun þeirra sem sinna forgangsröðun, þetta fyrirkomulag hefur einnig verið haft að 

leiðarljósi í MTS forgangsröðunarkerfinu (Mackway o.fl., 2014). 

 

Stigin skiptast í eftirfarandi: 

1. Á fyrsta stigi  er hjúkrunarfræðingur nýgræðingur (e. novice) eða byrjandi og hefur litla sem enga 

reynslu í þeim aðstæðum sem hann vinnur við. Hann skortir sjálfstraust til að sannreyna örugg 

vinnubrögð og þarf stöðugt á nýjum upplýsingum að halda til að þróast í starfi. 

Hjúkrunarfræðinemar og hjúkrunarfræðingar sem eru að starfa á nýjum vettvangi eru iðulega á 

þessu stigi (Benner, 2011). 

2. Reyndur byrjandi (e. advanced beginner) sýnir fram á viðunandi frammistöðu sem byggir á fyrri 

reynslu sem hjúkrunarfræðingur. Hann er skilvirkur og hæfur til að takast á við verkefni en þarf 

iðulega að styðjast við leiðbeiningar við framkvæmd þeirra. Á þessu stigi eru hjúkrunarfræðingar 

oft beðnir um að starfa sjálfstætt og fara út fyrir þægindarammann. Á þessu stigi þarf 

hjúkrunarfræðingur handleiðslu frá reyndari hjúkrunafræðingi sem kominn er á stig þrjú og telst 

vera hæfur (Benner, 2011).  

3. Hæfur (e. competent) telst sá hjúkrunarfræðingur sem hefur sinnt klínísku starfi í tvö til þrjú ár. 

Á þessu stigi skortir hjúkrunarfræðing hraða og sveigjanleika sem hjúkrunarfræðingur á stigi 

fjögur hefur. Samt sem áður er hjúkrunarfræðingur hæfur til að glíma við mörg krefjandi og 

ófyrirséð verkefni í klínísku starfi (Benner, 2011).  

4. Fær (e. proficient) hjúkrunarfræðingur skynjar aðstæður sem heild frekar en nokkra aðskilda 

þætti því hann hugsar um aðstæður með langtímamarkmið í huga. Hann lærir af reynslu og veit 

við hverju má búast í breyttum aðstæðum og hvernig hægt sé að bregðast við þeim. Þessi 

heildstæða sýn bætir ákvarðanatöku hjúkrunarfræðings og gerir hann færan um að greina 

mikilvæga þætti í sundur. Hjúkrunarfræðingar á þessu stigi hafa yfirleitt þriggja til fimm ára 

reynslu við klínískar aðstæður (Benner, 2011). 

5. Sérfræðingur (e. expert) í hjúkrun býr yfir mikilli reynslu, þekkingu og hefur innsýn í flóknar 

aðstæður. Hann fer beint að kjarna málsins á sama tíma og hann vegur og metur aðrar lausnir 

sem átt geta við. Sérfræðingur hefur góða yfirsýn og djúpan skilning á heildaraðstæðum. 

Frammistaða hans/hennar er flæðandi, sveigjanleg og örugg. Það eru ekki allir 

hjúkrunarfræðingar sem ná því að verða sérfræðingar (Benner, 2011). 
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Samtök bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum gáfu út yfirlýsingu 2017 sem fjallaði um ráðlagða 

menntun og hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna forgangsröðun á bráðamóttökum 

(Emergency Nurses Association, 2017). Samtök bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum mæla með 

að forgangsröðunarferlið sé í höndum  hjúkrunarfræðinga (e. registered nurse) eða hjúkrunarfræðinga 

með útvíkkað starfsvið (e. nurse practicioners) með bráðahjúkrun sem sérsvið og hafa lokið þjálfun í 

forgangsröðun. Jafnframt kemur fram að mikilvægt sé að forgangsröðunarkerfið sé undir stöðugu 

endurmati til að tryggja nákvæmni í flokkun og þar með öryggi sjúklinga.  

Skilgreiningin á nákvæmni í forgangsröðun hefur ekki verið fastmótuð en iðulega er talað um 

það í fræðilegum heimildum sem hlutfallið af réttum ákvörðunum í forgangsröðun eða réttum flokkum 

sem sjúklingum er forgangsraðað í eftir bráðleika. Þrátt fyrir það hafa höfundar ESI handbókarinnar gefið 

út viðmið um að 90% nákvæmni í forgangsröðun sé ásættanleg  (Emergency Nurses Association, 2017; 

Gilboy, Travers og Wuerz, 1999; Noon, 2014; Worth, 2017). 

 

ENA leggur til að eftirfarandi kröfur séu gerðar til hjúkrunarfræðinga sem sinna forgangsröðun:  

1. Viðmið um lágmark eins árs starfsreynslu á bráðamóttöku auk viðbótarmenntunar sem getur 

verið bráðahjúkrun, slysahjúkrun (e. trauma care), barnahjúkrun eða hjúkrun hjartasjúklinga.  

2. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku ljúki heildstæðu, klínísku og gagnreyndu forgangsröðunar 

námskeiði með reyndum leiðbeinanda til þess að auka færni og kunnáttu í forgangsröðun.  

3. Hjúkrunarfræðingar í forgangsröðun  séu þátttakendur í stöðugu endurmati á 

forgangsröðunarferlinu þar með talið að yfirfara verkferla með úrbætur og frekari menntun í 

huga.  

4. Stjórnendur bráðamóttöku tryggja að hjúkrunarfræðingar fái viðeigandi menntun og sýni hvaða 

kunnáttu og næmni þeir hafa í aðstæðum í starfi sem forgangsröðunar hjúkrunarfræðingar. 

5. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku styðja við og taka þátt í rannsóknum varðandi 

forgangsröðunar ferlið og afdrif sjúklinga.  

 

Fræðin hafa sýnt fram á mikilvægi þess að auka hæfni hjúkrunarfræðinga en það er talið vera mikilvægur 

þáttur í því að auka gæði þjónustunnar með tilliti til lægri dánartíðni og aukinnar ánægju sjúklinga (Ekins 

og Morphet, 2015) 

 Höfundar áðurnefndra fimm flokka forgangsröðunarkerfanna MTS, ATS, CTAS og ESI hafa 

gefið út leiðbeiningar fyrir þjálfun, símenntun og endurmenntun fyrir starfsfólk sem vinnur við kerfin 

ásamt verkferlum við innleiðingu og endurskoðun á kerfunum (Worth, 2017). 

Gilboy o.fl. (2011) sem þróuðu nýjustu útgáfu af handbók ESI forgangsröðunarkerfisins sem kom út 

2012 gerðu það í þeirri trú að stöðugt endurmat og upprifjun á forgangsröðunarkerfi væri það sem leiddi 

til áreiðanleika og nákvæmni við forgangsröðun sjúklinga (Gilboy o.fl., 1999; Worth, 2017). 

Til þess að geta skoðað hvernig hæfni tengist nákvæmni í ákvarðanatöku verður skilgreining á hæfni að 

vera til staðar. Út frá ofangreindum upplýsingum má áætla að hæfni sé blanda af þessum þáttum: Færni, 

þekking, viðhorf og gagnrýnin hugsun.  
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3.4 Samantekt 

Mikil þróun hefur orðið í móttöku sjúklinga á bráðamóttökum um heim allan á síðastliðnum tveimur 

áratugum. Stafa þessar breytingar að mörgu leyti af auknu aðflæði og þeirri örtröð sem myndast getur í 

kjölfarið. Til að leysa þetta vandamál hafa verið þróaðar ýmsar aðferðir. Þetta eru ólík ferli sem ýmist 

hafa verið tekin í gagnið í stað hefðbundinnar forgangsröðunar en oftar sem viðbótar íhlutun fyrir, í eða 

eftir hefðbundna forgangsröðun. Hjúkrunarfræðingar eru yfirleitt þeir sem starfa í framlínunni og sinna 

fyrstu forgangsröðun sjúklinga. Með auknu álagi í kjölfar aukins flæðis og örtraðar hefur verið horft á 

þær hæfnikröfur sem gerðar eru til þeirra sem sinna forgangsröðun og hvaða áhrif mismunandi hæfni 

hefur á ferli sjúklings. 
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 Aðferðarfræði  

Í þessum kafla verður greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun með það að markmiði 

að svara neðangreindum rannsóknarspurningum. Stuðst var við PICOT viðmið við byggingu 

rannsóknaspurninga og PRISMA leiðbeiningar (sjá mynd tvö í fylgiskjölum) við gerð fræðilegrar 

samantektar með það að markmiði að auðvelda endurgerð leitar og tryggja fullnægjandi niðurstöður 

(Echevarria og Walker, 2014; Liberati o.fl., 2009). Mat á gæðum rannsókna fór fram samkvæmt 

hugmyndafræði Joanna Briggs sem þykir vera áreiðanlegt matstæki á gæðum rannsókna í 

heilbrigðisvísindum (Santos, Secoli og Puschel, 2018).  

 

4.1 Markmið og tilgangur  

Verkefnið er fræðileg samantekt og markmið þess tvíþætt. Í fyrsta lagi að fjalla  um rannsóknir þar sem 

skoðaðar voru íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun og áhrif þeirra á dvalartíma sjúklinga á 

bráðamóttökum. Í öðru lagi að samþætta rannsóknir um hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga tengist 

nákvæmni í ákvarðanatöku í forgangsröðun. 

4.1.1 Rannsóknarspurningar 

1. Hvaða áhrif hafa mismunandi íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun á bráðamóttökum á 

dvalartíma sjúklinga? 

2. Hvernig tengist hæfni hjúkrunarfræðinga nákvæmni í ákvarðantöku í forgangsröðun? 

 

4.2 Leitaraðferð og gagnasöfnun  

Við gagnasöfnun í verkefninu var stuðst við kerfisbundna leit til að skoða rannsóknir um efnið. 

Heimildaleit fór fram 6. og 18.mars 2019. 

4.2.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði  

Gagnabanki sem notaður var í heimildaleit var PubMed.  

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir inntöku rannsókna í fræðilega yfirlitið:  

Þátttakendur: Allir einstaklingar 17 ára og eldri sem leita á bráðamóttökur og 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í forgangsflokkun á bráðamóttökum 

Tegund rannsókna: Skoðaðar voru frumrannsóknir 

Tungumál: Rannsóknargreinar á ensku 

Útgáfudagur rannsókna: Tímabil greina var frá 1.janúar 2009 til 18.mars 2019 
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Tafla 1 Inntöku og útilokunarskilyrði – Tafla 3

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

 Ritrýndar greinar frá árunum 2009-2019 

 Greinar á ensku  

 Allir einstaklingar, 17 ára og eldri 

 

 

 Greinar eldri en 2009 

 Ánægja sjúklinga (e. patient satisfaction) 

 Kostnaðargreiningar (e. cost effective analysis) 

 Börn 

 Geðsjúkdómar 

 

4.2.2 Efnisleit 

Leitað var í gagnagrunni PubMed með Medical  SubHeading (MeSH). Leitarorð sem stuðst var við: 

Nurses, emergency nursing, emergency service hospital, emergency medical services, triage, crowding, 

length of stay, standards, clinical competence, professional competence og severity of illness index. 

 

Tafla 4. Leitarorð 

Leit Leitarorð Fjöldi leita Valdir titlar Útdrættir Valdar 

greinar 

1.  (("Emergency Nursing"[Mesh]) AND 

"standards" [Subheading]) AND 

"Triage"[Mesh] 

71 29  8 6 

2.  (("Nurses"[Mesh]) AND 

"Triage"[Mesh]) AND ( "Clinical 

Competence"[Mesh] OR  

"Professional Competence"[Mesh]) 

15 7 4 2 

3.  ((("Emergency Service, 

Hospital"[Mesh] AND  "Emergency 

Medical Services"[Mesh]) AND 

"Triage"[Mesh]) AND 

"Crowding"[Mesh]) AND "Length of 

Stay"[Mesh] 

46 37 15 8 

4.  (("Severity of Illness Index"[Mesh]) 

AND "Triage"[Mesh]) AND "Length of 

Stay"[Mesh] 

37 21 13 8 

= Samtals 169 

 

 

94 40 24 

4.2.3 Val og úrvinnsla á rannsóknum í niðurstöðum 

Ferlið við val á heimildum var eftirfarandi: 

1. Titill skimaður með hliðsjón af titli ritgerðar og rannsóknarspurningum 

2. Ágrip skimað með tilliti til inntökuskilyrða og rannsóknarspurninga, stæðist ágrip inntökuskilyrði  

 var heildartexti sóttur 

3. Skimað var yfir heildartexta með tilliti til rannsóknarspurninga og inntökuskilyrða  
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Niðurstöður og úrvinnsla leitar má sjá í PRISMA flæðiritinu (sjá mynd tvö). 

Framsetning rannsókna fór fram með töflum, gröfum og í texta. Töflur voru notaðar til að auðvelda yfirsýn 

yfir þá þætti sem einkenndu rannsókninar ásamt gæðamati höfunda á þeim. Töflurnar sýndu höfunda, 

útgáfuár, land, rannsóknarsnið, tilgang rannsóknar, stærð bráðamóttöku, komufjölda á ári, úrtak, 

forgangsröðunarkerfi fyrir íhlutun, niðurstöður, hvenær gögnum var safnað, styrkleika, veikleika og gæði. 

Gröf sýndu samantekt á dvalartíma sjúklinga eftir íhlutun. 

Haldið var utan um heimildir með Endnote heimildar hugbúnaði til að auðvelda framsetningu og yfirferð. 

 

4.2.4 Gæðamat 

Við gæðamat á megindlegum rannsóknum sem fjölluðu um dvalartíma sjúklinga var stuðst við matslista 

Joanna Briggs (sjá mynd þrjú og fjögur í fylgiskjölum) fyrir samanburðarrannsóknir og ferilrannsóknir (e. 

comparable cohort og case control). Við mat á hvernig hæfni hjúkrunarfræðinga tengdist nákvæmni í 

ákvarðanatöku var stuð við matslista Joanna Briggs fyrir lýsandi rannsóknir og tilfella rannsóknir (e. 

descriptive og case series). Rannsókninar voru metnar af báðum höfundum með matslistunum og mat 

borið saman til að lágmarka skekkju. Samsvörun var 93% í innbyrðis mati rannsakenda. Í töflu sex má 

sjá gæðamat rannsókna um dvalartíma sjúklinga og í töflu átta má sjá gæðamat rannsókna fyrir hæfni 

hjúkrunarfræðinga og nákvæmni í ákvörðunum.  
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4.2.5 Mynd 5. PRISMA flæðirit 
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Samtals greinar PubMed: 

(n=169) 

Samtals greindar utan gagnabanka:  

(n=0) 

 

Útdrættir voru skimaðir af höfundum og metnir út frá 

inntöku- og útilokunarskilyrðum 

(n=40) 

Samtals 169 greinar voru skimaðar út frá titlum. Þegar búið var að taka út tvítekningar innan 

gagnabankans stóðu 148 útdrættir eftir 

(n=94) 

Greinar útilokaðar eftir 

lestur útdrátts 

(n=16) 

Greinar sem voru lesnar í fullri 

lengd: 

(n=24) 

Greinar sem voru 

útlokaðar eftir lestur 

heildartexta 

(n=7) 

Rannsóknir sem stóðust 

inntökuskilyrði 

(n=17) 
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður fræðilegs yfirlits. Fyrst er fjallað um dvalartíma sjúklinga eftir 

mismunandi forgangsröðunarkerfum og í kjölfarið um áhrif hæfni hjúkrunarfræðinga á nákvæmni í 

ákvarðanatöku í forgangsröðun. Meginniðurstöður eru dregnar saman í töflu fimm (matrix) einnig má sjá 

gæðamat í töflu sex hér að neðan. 

 

5.1 Íhlutanir fyrir, í og eftir forgangsröðun 

Niðurstöður tengdar fyrri rannsóknaspurningunni er skipt í tvo undirkafla. Í fyrri kaflanum (niðurstöður 1) 

eru niðurstöður úr rannsóknum eftir íhlutun þar sem hefðbundið forgangsröðunarkerfi var þegar í notkun. 

Í seinni kaflanum (niðurstöður 2) eru niðurstöður úr rannsóknum eftir íhlutun þar sem viðbótar íhlutun 

var þegar í notkun auk hefðbundins forgangsröðunarkerfis. 

 

5.1.1 Mynd 6. Skipting rannsókna eftir löndum 

8

1

1

1

1

1

Bandaríkin Svíþjóð Kórea Sviss Ástralía Tyrkland
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5.1.2 Niðurstöður 1 

Rannsóknir um dvalartíma sjúklinga eftir íhlutun þar sem hefðbundið forgangsröðunarkerfi var þegar í 

notkun. 

 

Í rannsókn sem framkvæmd var á þriðja stigs bráðamóttöku á háskólasjúkrahúsi í Tyrklandi 2010 voru 

skoðuð áhrif flýtisvæðis á örtröð og meðferð þeirra sem ekki voru bráðveikir. Rannsóknin var framsýn 

athugunarrannsókn sem unnin var í september 2010. Flýtisvæðið var starfrækt í eina viku og áhrif 

innleiðingar þess borin saman við vikuna á eftir þar sem teymi á flýtisvæði var ekki starfandi. Að meðaltali 

komu um 45.000 sjúklingar á bráðamóttökuna á ári. Rannsóknartímabil spannaði tvær vikur og voru 

2.129 sjúklingar sem komu á bráðamóttökuna á tímabilinu. Á bráðamóttökunni var stuðst við kanadíska 

forgangsröðunarkerfið (CTAS). Bornir voru saman tveir hópar í viku í senn. Í fyrri vikunni þar sem 

flýtisvæðið var starfrækt komu 249 sjúklingar í flokki fjögur eða fimm á CTAS. Í seinni vikunni fóru þeir 

sjúklingar sem voru í flokki fjögur og fimm á CTAS eða 239 talsins í hefðbundið ferli. Útilokaðir frá því 

að vera sendir á flýtisvæðið voru einstaklingar undir 18 ára, þeir sem röðuðust á bilinu eitt til þrjú á CTAS 

og þeir sem voru ósamvinnuþýðir. Með tilliti til dvalartíma sjúklinga var marktækur munur á hópunum 

tveimur (p<0,001). Í heildina styttist miðgildi dvalartíma sjúklinga úr 80 mínútum í 42 mínútur eða um 

47,5% í íhlutunarhópnum miðað við samanburðarhópinn, þessi árangur náðist án þess að koma niður 

á gæðum þjónustunnar sem var mæld í endurkomum og dánartíðni. Auk ofangreinda þátta kom í ljós 

að hagkvæmast var að hafa flýtisvæði opið frá 12-00:00, með þeim fyrirvara að  hagkvæmasti 

opnunartíminn gæti verið breytilegur á milli landsvæða og spítala. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar 

er hve lítið úrtakið var, rannsóknartími stuttur og að rannsókn fór fram á einum spítala og yfirfæranleiki 

því takmarkaður. Rannsóknin fékk 86% á gæðamati höfunda (Aksel o.fl., 2014). 

Tvær rannsóknir fjölluðu um innleiðingu skiptiflæðis. Fyrri rannsóknin fólst í því að bera saman 

tvær bráðamóttökur. Á tilraunabráðamóttöku fór fram skiptiflæði og á samanburðarbráðamóttöku var 

hefðbundið forgangsröðunarkerfi. Tilrauna bráðamóttöku var komið á fót 2013 í Ohio í Bandaríkjunum 

eftir sameiningu tveggja bráðamóttaka á svæðinu. Bráðamóttökurnar tvær höfðu jákvæða reynslu af því 

að innleiða skiptiflæði og var sú reynsla og þekking höfð til hliðsjónar við hönnun nýju bráðamóttökunar. 

Sex mánuðum eftir opnun á endurhannaðri bráðamóttöku með skiptiflæði kom í ljós að dvalartími 

sjúklinga þangað til þeir hittu lækni og útskrifuðust lengdist miðað við dvalartíma fyrir innleiðingu. 

Ákveðið var að halda áfram með skiptiflæði en bæta þjónustuaðila (e. provider) við forgangsröðun sem 

var annaðhvort deildarlæknir, hjúkrunarfræðingur eða kandídat. Aðalviðfangsefni rannsóknarinnar var 

að skoða hvort skiptiflæði stytti dvalartíma sjúklinga frá því þeir komu inn á bráðamóttökuna samanborið 

við bráðamóttöku af sambærilegri stærð þar sem flæði sjúklinga var óskipt eða með hefðbundna 

forgangsröðun. Seinni spurning rannsakenda var að kanna hvort það að bæta við þjónustuaðila í 

forgangsröðun hefði áhrif á dvalartíma allra sjúklinga sem komu á bráðamóttökuna. Endurhönnuð 

bráðamóttaka hafði 46 rúm (bráðamóttaka sem rannsókn fór fram á), til samanburðar var önnur 

bráðamóttaka einnig í Ohio en með rúm fyrir 34 einstaklinga. Spítalarnir buðu upp á sömu þjónustu. 

Gögnum var safnað yfir árið 2014. Heildarfjöldi útskrifaðra sjúklinga sem rannsóknin náði til var um 

69.000. U.þ.b helmingur þeirra fór í gegnum skiptiflæði og hinn helmingurinn fór í gegnum óskipt flæði 
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eða hefðbundna forgangsröðun. Á báðum bráðamóttökum var stuðst við ESI forgangsröðunarkerfi. 

Skipulag samanburðar bráðamóttöku sem var án skiptiflæðis var þannig að um leið og sjúklingur kom 

inn á bráðamóttökuna var tekið á móti honum og hann skráður strax í rafrænan gagnagrunn til þess að 

forgangsraða honum í viðeigandi ferli miðað við bráðleika. Þvínæst fór sjúklingur í biðstofu þangað til 

að hann var kallaður í forgangsröðun af hjúkrunarfræðingi sem framkvæmdi forgangsröðun og mat á 

sjúklingi. Verkferlum við forgangsröðun var fylgt eftir af hjúkrunarfræðingi sem mat  og framkvæmdi 

íhlutanir eins og að taka hjartalínurit, blóðprufu og eða uppsetningu á æðalegg. Hjúkrunarfræðingur í 

forgangsröðun afhenti hjúkrunarfræðingi á umönnunarsvæði sjúkling. Sjúklingar gátu flust aftur á 

biðstofu til að bíða eftir rúmi ef mikið álag var á bráðamóttökunni. Þeir þjónustuaðilar sem voru á  vakt 

ákváðu í hvaða röð sjúklingar voru skoðaðir. Sjúklingar sem voru í krítísku ástandi  voru staðsettir í 

herbergjum hönnuð fyrir krítíska sjúklinga. Restin af sjúklingum bráðamóttökunnar voru í blönduðu flæði. 

Endurhannaða bráðamóttakan með skiptiflæði auk þjónustuaðila var með öðruvísi skipulag. 

Móttökuhjúkrunarfræðingur og þjónustuaðili unnu saman við að skipta flæði sjúklinga í tvennt. 

Annaðhvort fóru sjúklingar í flýtimats einingu (e. rapid evaluation unit) fyrir minna bráðveika sjúklinga 

eða einingu fyrir bráðveika sjúklinga (e. acute care unit) fyrir sjúklinga með bráð veikindi. Sjúklingar með 

mögulega lífsógnandi veikindi eða meiðsli voru undir eins fluttir á einingu fyrir bráðveika sjúklinga. 

Móttökuhjúkrunarfræðingur var sérfræðingur í hjúkrun (e. clinical expert) og hafði vald til þess að taka 

ákvarðanir um staðsetningu sjúklinga á bráðamóttökunni byggðar á bráðleika veikinda, álagi á 

hjúkrunarfræðinga og mönnun. Til að lýsa ferli sjúklings þá var það í upphafi sjúkraflutningamaður (e. 

EMT) sem tók á móti sjúklingi og skráði hann í rafrænan gagnagrunn svo hægt væri að fylgjast með og 

skipuleggja næstu skref hjá sjúklingi á þar til gerðum skjá. Móttökuhjúkrunarfræðingur kom sjúklingi fyrir 

í átta rúma móttökuherbergi sem var afmarkað með tjöldum. Móttökuhjúkrunarfræðingur framkvæmdi 

hraðvirka forgangsröðun ásamt því að hann skráði helsta umkvörtunarefni, ofnæmi, ESI flokk, mældi 

lífsmörk og framkvæmdi verkjamat. Rafræn feriltafla (e. tracking board) gaf til kynna að sjúklingur væri 

að bíða eftir þjónustuaðila til að ákvarða hvort sjúklingur færi á flýtimats einingu eða einingu fyrir 

bráðveika sjúklinga. Móttökuhjúkrunarfræðingur var í samstarfi við þjónustuaðila við að panta rannsóknir 

eða jafnvel útskrifa sjúkling strax og hann var kominn í móttökuherbergi. Þegar þjónustuaðili var búinn 

að meta sjúkling var það í höndum móttökuhjúkrunarfræðings að sjá til þess að sjúklingur væri fluttur á 

réttan stað annað hvort á flýtieiningu eða einingu fyrir bráðveika. Svæði með þjónustuaðila var opið í tólf 

klukkutíma á dag en ekki er gefið upp í rannsókninni á hvaða tímum dagsins.  

Til að ákvarða verkun og skilvirkni skiptiflæðis var horft á dvalartíma sjúklinga. Dvalartími sjúklinga 

styttist um 16,3 mínútur hjá bráðamóttöku með skiptiflæði samanborið við bráðamóttöku með hefðbunda 

forgangsröðun/óskipt flæði. Mestar breytingar á dvalartíma sjúklinga voru þegar skiptiflæði var keyrt 

með auka þjónustuaðila. Þá minnkaði dvalartími sjúklinga um 28,5 mínútur samanborið við hefðbunda 

forgangsröðun/óskipt flæði. Rannsóknin fékk 50% á gæðamati höfunda, helstu takmarkanir voru að 

niðurstöður voru ekki mældar á áreiðanlegan hátt og tölfræðigreining var ekki til staðar (Pierce og 

Gormley, 2016). 

Seinni rannsóknin sem fjallaði um að skiptiflæði sjúklinga fór fram á þriðja stigs bráðamóttöku á 

háskólasjúkrahúsi í Bandaríkjunum með um 70.000 komur á ári. Rannsökuð voru áhrif þess að 

endurhanna framlínu bráðamóttöku. Gögnum var safnað yfir eitt ár frá 2010-2011, rannsóknarsnið var 
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aftursýnt yfirlit (e. retrospective chart review). Bráðamóttakan var endurhönnuð á þann hátt að búnar 

voru til leiðbeiningar til að skipta sjúklingum sem röðuðust í flokk þrjú á ESI  í tvo hópa. Annars vegar í 

hóp sjúklinga með lágan breytileika (e.variability) og hins vegar háan breytileika. Auk þess voru 

sjúklingar sem forgangsröðuðust í ESI flokk fjögur og fimm meðhöndlaðir eins og sjúklingar í ESI flokki 

þrjú með lágan breytileika. Tilgangurinn með þessu var að koma sjúklingum í flæði sem var sérhæfðara 

og skilvirkara. Með það að leiðarljósi að draga úr dvalartíma sjúklinga á bráðamóttöku. Búið var til 

móttökusvæði fyrir sjúklinga sem samanstóð af biðstofu og meðferðarsvæði en þangað voru sjúklingar 

sendir eftir upphafsskoðun. Á móttökusvæðinu störfuðu bráðalæknir, aðstoðarmaður læknis 

(e.physician assistant) tveir hjúkrunarfræðingar, bráðatæknir og ritari. Læknar og hjúkrunarfræðingar 

bjuggu til ítarlegar leiðbeiningar til að ákvarða hvaða sjúklingar röðuðust í flokk þrjú og fóru í skiptiflæði. 

Teymið ákvarðaði að móttökusvæðið myndi sjá um sex sjúklinga á klukkutíma og setti tímamörkin við 

20 mínútur við að meta, gefa fyrirmæli og endurmeta hvern sjúkling. Þannig að læknir og kanditat myndu 

skipta þessum sex sjúklingum á milli sín. Hlutverk hvers og eins starfsmanns var að tryggja að sjúklingur 

myndi flæða auðveldlega í gegnum ferlið. Móttökusvæðinu var skipt upp í fjögur svæði, matssvæði, 

meðferðarsvæði, sér svæði fyrir bið eftir niðurstöðum og útskriftarsvæði.  

Helstu niðurstöður voru þær að meðaldvalartími styttist um sex prósent, fór úr 2,58 

klukkustundum í 2,43 (p<0,0001). Auk þess dró fyrirkomulag skiptiflæðis úr dvalartíma hjá sjúklingum 

með fimm af tólf algengustu umkvörtunarefnum á bráðamóttökum um 9-18% án þess að auka 

dvalartíma hjá veikustu sjúklingunum. Rannsóknin fékk 100% á gæðamati höfunda (Arya o.fl., 2013).   

Í fyrir og eftir rannsókn sem fór fram á bráðamóttöku í Kóreu 2008 var skoðað hvort innleiðing 

á svokölluðu TRACT kerfi myndi fyrirbyggja eða draga úr örtröð sem myndaðist. Bráðamóttakan var 

þriðja stigs á  háskólasjúkrahúsi þar sem 50.000 einstaklingar fóru í gegn að meðaltali á ári. Á deildinni 

voru 34 rúm fyrir fullorðna einstaklinga í meðferð, 20 einangrunarherbergi fyrir börn og 30 rúm á annari 

hæð fyrir sjúklinga sem voru undir eftirliti allan sólarhringinn. Gögnum var safnað yfir fjögurra ára tímabil 

frá 2008-2012. Heildarúrtak var 155.563 einstaklingar, íhlutunarhópurinn var 83.880 og 

samanburðarhópurinn var 71.683. Á bráðamóttökunni notuðu hjúkrunarfræðingar í forgangsröðun ESI 

forgangsröðunarkerfi við mat á sjúklingum. Fyrir íhlutunina var bráðamóttökunni skipt í fjögur svæði, 

meðhöndlunarsvæði, endurlífgunarsvæði, áverkasvæði og skoðunarsvæði. Starfsfólki var skipt á milli 

svæða af vakthafandi lækni. Sjúklingum var útdeilt milli læknanema eftir því hvenær þeir innskráðust og 

störfuðu þeir undir handleiðslu sérfræðilækna. Hver og einn sjúklingur naut einnig aðstoðar 

hjúkrunarfræðings og deildarlæknis. Í heildina var teymi sjúklings byggt upp af hjúkrunarfræðingi, 

læknanema, sérfræðilækni og deildarlækni. Þrjú teymi voru starfrækt á daginn og tvö á kvöldin. 

Innleiðing á TRACT kerfinu fólst í því að skipta meðferðarsvæðinu frekar upp og skipta starfsfólki niður 

á svæði eftir forgangsröðunarflokki sjúklinga samkvæmt ESI kerfinu. Í þessu fólst að 

endurlífgunarherbergin fengu nýtt hlutverk og tóku á móti öllum sem röðuðust í flokk eitt, svæði fyrir nýja 

sjúklinga var breytt og hugsað fyrir þá sem röðuðust í flokk tvö og komu með sjúkrabíl. Að lokum var sér 

svæði fyrir þá sem röðuðust í flokk þrjú til fimm. Áverkasvæðið og skoðunarsvæðin breyttust ekki. Í 

kjölfar breytinganna var innleitt svokallað bráðateymi sem var alltaf virkjað þegar einstaklingur í flokki 

eitt kom. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að miðgildi dvalartíma jókst þegar hrágögn voru skoðuð. 

Fyrir innleiðingu TRACT var hann 4,5 klukkustundir eftir innleiðingu varð hann 4,8 klukkustundir. Þegar 
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skoðaðir voru sérstaklega sjúklingar í ESI flokki tvö styttist dvalartími úr 72 mínútum í 18 mínútur. Í ESI 

flokki þrjú fór dvalartími úr 114,7 mínútum í 94 mínútur. Aftur á móti jókst dvalartími sjúklina í ESI flokki 

eitt úr 12,9 mínútum í 170,9 mínútur. Skýringin á þessum mikla mun hjá sjúklingum í flokki eitt var sú að 

lífslíkur jukust vegna þess að eftir innleiðinguna var komið sérstakt teymi læknis og hjúkrunarfræðings 

sem var alltaf virkjað þegar sjúklingur í flokki eitt kom inn. Það var marktækt enginn munur á dvalartíma 

sjúklinga í ESI flokk fjögur og fimm eftir innleiðingu á TRACT. Allir niðurstöður voru marktækar (p<0.001) 

nema hjá flokki eitt (p<0.13). Rannsóknin fékk 86% á gæðamati höfunda, helstu takmarkanir voru að 

utanaðkomandi breytur gætu haft áhrif á niðurstöður  (Ro, Shin, Song, Cha og Cho, 2015). 

Fimmta  rannsóknin í þessum kafla fjallar um rannsókn þar sem rannsökuð voru áhrif þess að 

innleiða matsteymi (e. Medical team evaluation) í forgangsröðun  til að bæta móttöku sjúklinga á  

bráðamóttöku. Teymið samanstóð af hjúkrunarfræðingi og bráðalækni. Rannsóknin var fyrir og eftir 

íhlutunarrannsókn sem fór fram á þriðja stigs háskólasjúkrahúsi í Basel í Sviss á 24 rúma bráðamóttöku. 

Fyrir innleiðingu teymis var formleg skráning hjá ritara við komu á bráðamóttöku. Sjúklingar fóru því 

næst í bið eftir mati hjá hjúkrunarfræðingi í forgangsröðun sem skráði ástæðu komu, aðal 

umkvörtunarefni (e. chief complaint), ESI stig og tók lífsmörk ef þurfti. Eftir þetta upphafs 

forgangsröðunarferli voru sjúklingar í flokki þrjú til fimm á ESI sendir á biðstofu og biðu eftir mati frá 

lækni sem ákvað ferli til greiningar og meðferð um leið og rúm losnaði. Gögnum var safnað árið 2014,  

fimm mánuðum fyrir innleiðingu teymis og fimm mánuðum eftir innleiðingu. Eftir innleiðingu teymis var 

hlutverk læknis í forgangsröðun að hefja greiningarferli t.d. panta blóðprufur, röntgenmynd eða fá ráðgjöf 

hjá sérfræðingi við að hefja upphafsmeðferð. Sjúklingar sem voru ekki bráðveikir og raðað í flokk fimm 

á ESI voru útskrifaðir eftir stutta skoðun og án frekari inngripa. Sjúklingar sem metnir voru í flokk á bilinu 

eitt til fjögur á ESI í forgangsröðun voru sendir tilbaka til (e. downstream) bráðalæknis þar sem sjúklingar 

voru endurmetnir og þeir sem voru í flokki eitt til tvö á ESI voru sendir beint á  meðferðarsvæði. Þeir 

sem voru í flokki þrjú til fjögur á ESI þurftu að fara í ítarlegri skráningu hjá ritara og myndatöku ef læknir 

í forgangsröðun pantaði það. Aðrar aðgerðir sem voru framkvæmdar samhliða innleiðingu teymis voru 

að útbúin voru forgangsröðunarherbergi við inngang til að flýta fyrir mati og meðferð strax við komu. Í 

stað þess að vera með ítarlega skráningu hjá ritara við komu eins og var fyrir íhlutun var snögg skoðun 

og skráning í höndum hjúkrunarfræðings sem tók niður nafn sjúklings, kyn og fæðingardag. Þessi 

svokallaði hraðskoðunar hjúkrunarfræðingur (e. quick look nurse) bar jafnramt ábyrgð á því að bera 

kennsl á bráðveika sjúklinga (ESI flokki eitt og tvö). Niðurstöðurnar varðandi miðgildi dvalartíma hjá 

sjúklingum þá var marktæk aukning á dvalartíma um 15 mínútur eða sjö prósent frá 3,4 klukkutímum í 

3,7 klukkutíma (p<0.01). Nema hjá sjúklingum sem raðað var í flokk fimm á ESI þar sem miðgildi heildar 

dvalartíma styttist úr 1,2 klukkustundum í 0,3 klukkustundir (p<0.01), dvöl þeirra styttist um 54 mínútur 

eða 73%. Rannsóknin fékk 100% á gæðamati höfunda (Lauks o.fl., 2016).  

  Sjötta rannsóknin í þessum kafla var fyrir og eftir rannsókn (e. single centre before and after 

study ) sem framkvæmd var á þriðja stigs bráðamóttöku í Svíþjóð sem heitir Södersjukhuset. Árlegar 

komur á sjúkrahúsið voru um 110.000. Skoðaður var munurinn á því að hafa hjúkrunarfræðing, lækni 

eða þverfaglegt teymi í forgangsröðun. Rannsóknin náði yfir þrjú ár, frá 2012-2015. Samanburðartímabil 

(e.control period) fór fram á einu ári frá 2012-2013. Þá var forgangsröðun leidd af hjúkrunarfræðingi og 

fyrirkomulagið var hefðbundin forgangsröðun. Forgangsröðunarteymi samanstóð af hjúkrunarfræðingi 
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og sjúkraliða og notuðust þau við RETTS verkferil við mat á sjúklingum. RETTS sameinaði lífsmörk og 

sögu sjúklings til að forgangsraða þeim eftir bráðleika í fimm mismunandi flokka. Fyrir flesta sjúklinga 

sendi hjúkrunarfræðingur í forgangsröðun blóðprufur á rannsóknarstofu. Á háannatímum frá kl.10-18 

var kallaður til auka hjúkrunarfræðingur sem forgangsraðaði sjúklingum sem voru fótgangandi. 

Hjúkrunarfræðingar höfðu aðgang að lækni ef þörf var á. Eftir innskráningu fóru fótgangandi sjúklingar 

með minniháttar veikindi á flýtisvæði. Á meðan aðrir sjúklingar fóru í gegnum forgangsröðun nema þeir 

sem þurftu tafarlausa umönnun, þá fengu þeir aðstoð strax. Eftir að hefðbundinni forgangsröðun lauk 

fór sjúklingur á eitt af þremur eftirtöldum afgreiðsluborðum lyflækninga, hjarta eða bæklunar- og 

skurðsvið. Við afgreiðsluborðið kom aðstoðarmaður hjúkrunarfræðings sjúklingi fyrir í herbergi þar sem 

sjúklingur beið eftir lækni. Næsti lausi læknir mat sjúkling og gaf skrifleg fyrirmæli fyrir hjúkrunarfræðinga. 

Þá þurfti sjúklingur að bíða eftir næsta lausa hjúkrunarfræðingi til að sinna fyrirmælunum á meðan 

læknirinn hélt áfram og skráði upplýsingar um sjúkling eða tók á móti næsta sjúklingi. Herbergi voru oft 

upptekin af sjúklingum sem voru að bíða eftir næsta skrefi í ferlinu. Vegna þess að vaktir byrjuðu á 

mismunandi tíma fyrir mismunandi sérfræðigreinar, vann hver læknir með nokkrum hjúkrunarfræðingum 

og öfugt. 

Fyrri íhlutun stóð yfir í eitt ár frá 2013-2014. Í henni fólst að sérfræðilæknir leiddi forgangsröðun. 

Þrír sérfræðilæknar höfðu tekið að sér nýtt hlutverk og stóðu vaktina í forgangsröðun frá klukkan 8-21 í 

stað þess að fyrir íhlutun voru þeir við þrjú áðurnefnd afgreiðsluborð. Sérfræðilæknarnir mótuðu teymi 

til að taka á móti sjúklingum í forgangsröðun. Teymin þurftu að meta alla sjúklinga og höfðu nokkur 

úrræði. Gátu útskrifað sjúkling eftir að hafa framkvæmt mat á honum, pantað röntgenmynd og 

uppvinnslu á rannsóknarstofu og pantað innlögn áður en sjúklingur fór að einu af þremur 

afgreiðsluborðum. Vinnuferlið var svo það sama og í hefðbundinni forgangsröðun leiddri af 

hjúkrunarfræðingi eftir að sjúklingur kom að einu af þremur afgreiðsluborðunum.      

Seinni íhlutun fór fram í eitt ár frá 2014-2015 og var forgangsröðun í þverfaglegri teymisvinnu. 

Húsnæði bráðamóttöku þar meðtalið forgangsröðun og skoðunarsvæði (e. see & treat area) var skipt 

upp í níu einingar (e. modules). Þar sem hver eining innihélt tvo til þrjú herbergi fyrir mat og meðferð, 

nokkrar eyjur (e. bays) fyrir sjúklinga í mónitor og ein eining var fyrir teymi. Læknar voru færðir frá 

skrifstofum bakatil svo að hver læknir var með hjúkrunarfræðingi á teymissvæði. Starfsfólk á hverri 

einingu samanstóð af einu flæðisteymi (e. flow team) og tveimur umönnunarteymum (e. care teams). Í 

hverju teymi var læknir og hjúkrunarfræðingur, flæðisteymið var formað af reynslumesta lækninum (e. 

most senior doctor) og hjúkrunafræðing. Eftir innskráningu var sjúklingi beint á viðeigandi einingu þar 

sem flæðishjúkrunafræðingur (e. flow nurse) endurmat og forgangsraðaði sjúklingum í röðinni með 

stuðningi frá flæðislækni (e. flow doctor). Ábyrgðin fór frá flæðishjúkrunarfræðing þegar 

umönnunarteymi hóf sitt mat. Læknir og hjúkrunarfræðingur í umönnunarteymi unnu saman við að taka 

viðtal við sjúkling, framkvæma líkamsskoðun, panta röntgen og aðrar rannsóknir. Flæðislæknir studdi 

við umönnunarteymi til að finna út rétta umönnunarmeðferð fyrir sjúklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að miðgildi dvalartíma sjúklinga var styðst þegar teymi sinnti forgangsröðun eða 228 mínútur. 

Næststyðsti dvalartíminn var þar sem hjúkrunarfræðingur sá um forgangsröðun eða 232 mínútur en 

lengstur þar sem sérfræðilæknir leiddi forgangsröðun eða 250 mínútur. Rannsóknin fékk 100% á 

gæðamati höfunda (J. Liu, Masiello, Ponzer og Farrokhnia, 2018). 



34 

 

Tvær rannsóknir fjölluðu um móttökuhjúkrunarfræðinga í forgangsröðun, fyrri rannsókin fór fram 

á þriðja stigs bráðamóttöku á St. Josephs spítala í New Jersy í Bandaríkjunum á árinu 2012. Markmiðið 

var að kanna hvort hægt væri að draga úr dvalartíma sjúklinga með því að setja 

móttökuhjúkrunarfræðing í framlínuna. Á milli 2011 og 2012 var 7,2% aukning í komum á 

bráðamóttökuna og fór fjöldinn úr 130.700 í 140.800. Í rannsókninni var horft sérstaklega á tvær breytur, 

dvalartíma sjúklinga og biðtíma eftir lækni, þar sem tími þeirra var skoðaður fyrir og eftir íhlutun. Íhlutunin 

fólst í kennslu um hugmyndafræði móttökuröðunar en flokkað var eftir ESI forgangsröðunarkerfinu. Til 

að ákvarða hvaða þætti móttökuhjúkrunarfræðingur ætti að horfa á til að meta ástand sjúklinga var settur 

saman þverfaglegur hópur (e. multidisciplinary team) heilbrigðisstarfsmanna. Niðurstaðan úr þeirri vinnu 

var að skoða ætti fjóra þætti samanborið við átta sem áður var gert í hefðbundinni forgangsröðun á 

deildinni. Þættirnir fjórir voru: Helstu umkvörtunarefni sjúklings, hjartsláttartíðni, súrefnismettun og 

bráðleiki veikinda sjúklings samkvæmt ESI kerfinu. Fyrir innleiðingu var hugmyndin prufukeyrð á 

mismunandi tímum til þess að meta áhrif innleiðingar og til að koma auga á vandamál. Prufutíminn var 

á milli klukkan ellefu fyrir hádegi og fram til sjö á kvöldin. Starfsfólk kom auga á sex vandamál og hannaði 

lausnir við þeim. Í sameiningu ákváðu læknar og hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökunni að lífsmörkin 

sem  móttökuhjúkrunarfræðingur myndi mæla í forgangsröðun væru eingöngu súrefnismettun og 

hjartsláttartíðni. Þrátt fyrir auknar komur á bráðamóttökuna á ofangreindu tímabili þá styttist heildar 

afgreiðslutími eftir íhlutun um 17,7%, fór úr 220 mínútum í 181 mínútu, biðtími eftir lækni styttist um 

43,4%, fór úr 71 mínútu í 40 mínútur. Rannsóknin fékk 57% í gæðamati höfunda, helstu veikleikar voru 

að áreiðanleika og viðeigandi tölfræðigreiningu skorti, utanaðkomandi breytur gætu haft áhrif á 

niðurstöður (Christensen o.fl., 2016). 

Seinni rannsóknin fór fram á bráðamóttöku í Bandaríkjunum sem var fyrsta stigs 

fjöláverkamiðstöð með yfir 100.000 komur á ári. Á árunum frá 2007 – 2010 jukust heimsóknir á 

bráðamóttökuna úr 75.000 í 103.000. Hlutfall sjúklinga sem fóru án þess að vera séðir jókst úr fjögur 

prósent í sjö prósent auk þess sem ánægja sjúklinga minnkaði. Inngripin sem innleidd voru á þessari 

bráðamóttöku voru nokkur. Móttökuhjúkrunarfræðingur fékk  það hlutverk að taka á móti sjúklingum. 

Hann tók niður nafn sjúklings, fæðingardag, megin umkvörtunarefni, mældi lífsmörk, spurði um ofnæmi 

og framkvæmdi verkjamat. Eftir þessa upplýsingasöfnun gat móttökuhjúkrunarfræðingur forgangsraðað 

sjúklingi í réttan flokk samkvæmt ESI. Móttökuhjúkrunarfræðingur var með aðstoðarmanneskju (e. pivot 

patient care technician) með sér sem skráði upplýsingar jafnóðum. Hjúkrunarfræðingurinn ákvarðaði 

þörf fyrir bráðaaðstoð. Sjúklingar voru settir strax í rúm, starfsfólk hafði það viðmið að læknir sæi sjúkling 

innan 10 mínútna. Eftir að sjúklingur var skoðaður af lækni og innskráningu lauk kom hjúkrunarfræðingur 

í forgangsröðunarteymi og setti af stað rannsóknir. Þegar sjúklingur var kominn í greiningarferli beið 

hann eftir rúmi. Á teymissvæði í forgangsröðun voru sex herbergi. Ef öll herbergi fylltust voru sjúklingar 

sendir á biðsvæði. Allir sjúklingar þar urðu að geta setið í stól. Eftir að sjúklingur hafði verið hjá teymi í 

forgangsröðun voru í raun þrír mögulegir áfangastaðir. Þyrfti sjúklingur á áframhaldandi lækningu að 

halda var hann fluttur á bráðasvæði. Ef ekki var þörf á inngripum fór sjúklingur á aðal biðsvæðið. Ef 

sjúklingur hafði fengið læknisskoðun og læknir taldi ekki þörf á bráðaþjónustu var sjúklingur útskrifaður 

heim af forgangsröðunarsvæði. Markmið verkefnisins var að bæta flæði sjúklinga og ánægju þeirra. 

Niðurstöður eftir að inngripin voru innleidd birtist í því að dvalartími sjúklinga styttist um eina klukkustund 
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og ánægja sjúklinga jókst um meira en helming. Rannsóknin fékk 14% á gæðamati höfunda, helstu 

takmarkanir voru illa skilgreindir hópar, breytur ekki metnar á fullnægjandi hátt, niðurstöður ekki mældar 

á áreiðanlegan hátt og viðeigandi tölfræðigreining ekki til staðar og utanaðkomandi breytur gætu haft 

áhrif á niðurstöður (Martin, 2012).    

5.1.3 Niðurstöður 2  

Rannsóknir um dvalartíma sjúklinga eftir íhlutun þar sem viðbótar íhlutun var þegar í notkun auk 

hefðbundis forgangsröðunarkerfi.  

 

Fyrsta rannsóknin í þessum kafla fjallar um áhrif flæðisstjóra á dvalartíma sjúklinga á þriðja og fjórða 

stigs bráðamóttöku í afturvirkri rannsókn (e. retrospective analysis) í Bandaríkjunum árið 2014. 

Flæðisstjórarnir voru hjúkrunarfræðingar með B.S. gráðu í hjúkrunafræði með áherslu á bráðahjúkrun. 

Árið 2013 voru 50.620 komur á bráðamóttökuna en 22 rúm voru til afnota. Frá því bráðamóttakan var 

tekin í notkun 2007 var aukning í komum að meðaltali um 4,8% á ári. Vegna aukinnar aðsóknar á 

bráðamóttökuna var ákveðið að skoða vandann út frá þverfaglegu sjónarmiði, bæði milli starfsmanna 

bráðamóttökunnar og annarra deilda innan spítalans sem leiddi til þess að starf flæðisstjóra var innleitt 

árið 2012. Grunnurinn að hugmyndafræðinni með flæðisstjóranum var sú að styrkja móttöku sjúklinga á 

bráðamóttökunni með einstaklingi sem gæti haft bein áhrif á heildarferli sjúklings. Innleiðingin fólst í því 

að skipta upp hlutverki vakstjóra deildarinnar í tvennt. Annars vegar í flæðisstjóra sem var með áherslu 

á að bæta flæði sjúklingana bæði inn og út af bráðamóttökunni. Hins vegar í stjórnanda (e. shift 

supervisor) sem hafði vald yfir daglegum rekstri deildarinnar og umsjón með starfsfólkinu. 

Innleiðingarferlið á flæðisstjóra fólst í greiningarvinnu, hjúkrunarstjórnendur hittu og fengu upplýsingar 

frá mörgum deildum innan spítalans. Starf flæðisstjóra var frá klukkan 9 á morgnanna til 21:30 á kvöldin. 

Flæðisstjóri lét lækna vita ef dvalarlengd var komin yfir viðmiðunarmörk eða þegar sjúklingur hafði verið 

innskráður en engin fyrirmæli enn gefin. Flæðisstjórinn upplýsti hjúkrunarfræðinga varðandi 

innskráningarplön eða töf á umönnun og reyndi að koma í veg fyrir tafir. Hann þurfti að hafa alla 

bráðamóttökuna í huga, þess vegna var mælt með að hann væri reyndur hjúkrunarfræðingur og hefði 

áður myndað  tengsl við lækna, hjúkrunafræðinga og aðra starfsmenn bráðamóttökunnar. Skoðaðar 

voru allar komur á bráðamóttökuna einu ári fyrir innleiðingu á flæðisstjóra og einu ári eftir innleiðingu og 

þær bornar saman. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á marktækt styttri dvalartíma sjúklinga úr 

274 mínútum í 178 mínútur eða 32% (p<0.001) eftir innleiðingu á flæðisstjóra. Einn af þeim þáttum sem 

rannsakendur töldu að hafi ýtt undir styttri dvalartíma sjúklinga var sá að flæðisstjóri hafði umsjón með 

innskráningum gegnum bráðamóttökuna. Rannsóknin fékk 86% á gæðamati höfunda, helsti veikleiki 

hennar var að utanaðkomandi breytur hefðu mögulega haft áhrif á niðurstöður (Murphy o.fl., 2014). 

 Önnur rannsóknin í þessum kafla rannsakaði áhrif þess að bæta við ferli fyrir fótgangandi 

sjúklinga með flókin vandamál (L-teymi) til að draga úr örtröð á bráðamóttöku. Rannsóknin var afturvirk 

athugunarrannsókn (e.retrospective observational study) á bráðamóttöku, heildardvalartími sjúklinga 

var borinn saman fyrir og eftir íhlutun (e. interventions). Rannsóknin fór fram á bráðamóttöku á Nepean 

spítalanum í úthverfi Sidney í Ástralíu. Árlegar komur á bráðamóttökuna voru um 56.000. Áður en íhlutun 

átti sér stað voru tvö flæði. Flýtisvæði fyrir fótgangandi sjúklinga með einföld vandamál og svæði fyrir 
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bráðveika. Ferlin fyrir íhlutun fóru þannig fram að þegar bráðveikur sjúklingur fékk rúm var hann í því 

rúmi alla dvölina. Þegar ekkert rúm var laust fyrir bráðveikan sjúkling biðu þeir sjúklingar sem gátu setið 

í stól á biðstofu þangað til rúm losnaði eða þar til læknir gat skoðað sjúkling í öðru rými. Íhlutun átti sér 

stað yfir nokkra mánuði árið 2011. Í íhlutun fólst að rými innan svæðis fyrir bráðveika sjúklinga var tekið 

til hliðar fyrir mat á fótgangandi sjúklingum með flókin vandamál. Þetta svæði var kallað biðstofa fyrir 

bráðveika. Sex bráðarúm voru fjarlægð og settir upp fimm stólar sem hægt var að leggja aftur til að meta 

sjúklinga. Plássið sem eftir var í rýminu var nýtt fyrir stóla þar sem sjúklingar sem biðu eftir rannsóknum 

eða niðurstöðum úr þeim gátu sest. Sjúklingar sem höfðu fengið klíníska skoðun færðu sig úr 

hægindastólum yfir í hefðbunda stóla til þess að búa til pláss fyrir nýja sjúklinga. Það var byggt á mati 

hjúkrunarfræðings í forgangsröðun hvaða sjúklingar voru sendir á þetta svæði. Ef hjúkrunarfræðingur 

mat það svo að sjúklingur gæti setið í hægindarstól og þyrfti ekki frekari inngrip var hann sendur á þetta 

svæði. Helstu niðurstöður voru þær að meðaldvalartími á bráðamóttöku styttist fyrir alla sjúklinga 

samhliða íhlutun og það dró úr örtröð. Dvalartími styttist úr 421 mínútu í 342 mínútur eða 18,8%, 

marktækur munur (p<0,001). Lykilniðurstöður voru að ef fótgangandi sjúklingum var haldið á fótum 

batnaði flæðið á bráðamóttökunni. Stóran hluta fótgangandi sjúklinga var hægt að senda í hægindastóla 

og með því sparaðist rúmpláss. Flóknir sjúklingar sem voru færir um að sitja á stól en lágu áður í 

bráðarúmum var hægt að færa auðveldlega milli hægindastóla og stóla. Samhliða íhlutun var marktækur 

munur á skilvirkni á bráðasvæði og á flýtisvæði einnig minnkaði hlutfall sjúklinga sem voru skoðaðir í 

óviðeigandi klínískum aðstæðum. Rannsóknin fékk 100% á gæðamati höfunda (Grouse o.fl., 2014). 

Þriðja rannsóknin í þessum kafla rannsakaði áhrif þess að skipta flæði sjúklinga á Voorhees 

bráðamóttökunni í New Jersey í Bandaríkjunum sem var með að meðaltali 133 komur á dag eða 48.000 

á ári. Áður en skiptiflæði íhlutun hófst var bráðamóttakan skilgreind sem 47 rúma deild þar af voru 12 

rúm frátekin fyrir flýtisvæði þar sem sjúklingar sem röðuðust í flokk fjögur eða fimm á ESI voru 

meðhöndlaðir. Restin eða 35 rúm voru á aðalsvæðinu á bráðamóttökunni og voru notuð fyrir 

meðhöndlun á sjúklingum sem röðuðust í flokk eitt, tvö eða þrjú á ESI. Áður en ráðist var í innleiðingu á 

skiptiflæði og til þess að fá starfsfólkið með í ferlið var greinum um jákvæðan árangur af innleiðingu 

skiptiflæðis á öðrum bráðamóttökum deilt á milli starfsfólks. Undirbúningur fyrir innleiðingu skiptiflæðis 

á bráðamóttökunni tók fjóra mánuði og þurfti að aðlaga umhverfið að fyrirkomulaginu. Nýtt 

forgangsröðunar fyrirkomulag fór fram við ritaraborðið við inngang bráðamóttökunnar.  

Þetta svæði var nefnt anddyri (e. lobby) í stað biðstofu til þess að styðja við meginhugmynd skiptiflæðis 

sem er að halda sjúklingum á hreyfingu. Forgangsröðunarhjúkrunarfræðingur fékk nýtt viðurnefni,  

móttökuhjúkrunarfræðingur og hafði aukna ábyrgð við að finna viðeigandi ferli fyrir fótgangandi sjúklinga 

miðað við bráðleika. Hjúkrunarfræðingur tók lífsmörk skráði hjá sér aðalumkvörtunarefni sjúklings og 

spurði út í skyld einkenni og fylgikvilla. Auk þess sem hjúkrunarfræðingur spurði um ferðalög til Vestur 

– Afríku til að skima fyrir Ebólu. Tilgangur þessarar breyttu forgangsröðunar var að hjúkrunarfræðingur 

skildi að sjúklinga sem voru með háan bráðleika og þá sem voru með lágan bráðleika. Sjúklingar sem 

voru taldir með lágan bráðleika og innan flokks þrjú á ESI fengu forgang á meðferðarsvæði skiptiflæðis. 

Þetta var svæði sem var flýtisvæði fyrir innleiðingu á skiptiflæði. Þar tók við teymi sem samanstóð af 

lækni, hjúkrunarfræðingum og bráðatækni. Þar gaf sjúklingur heildstæða sögu til teymisins á meðan 

meðferð og rannsóknir hófust. Þegar meðferð hófst gengu sjúklingar yfir á aðliggjandi svæði þar sem 
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þeir biðu eftir niðurstöðum og voru síðar útskrifaðir. Helstu niðurstöður af þessu breytta fyrirkomulagi 

var að tími  frá komu á bráðamóttöku til brottfarar styttist um 42% eða úr 192 mínútum fyrir innleiðingu 

á skiptiflæði í 112 mínútur eftir innleiðingu. Rannsóknin fékk 40% á gæðamati höfunda, takmarkanir 

voru á áreiðanleika mælinga og tölfræðigreiningu auk þess er mögulegt að utanaðkomandi breytur hafi 

haft áhrif á niðurstöður (Bish o.fl., 2016).  

Fjórða rannsóknin í þessum kafla er framsýn fyrir og eftir rannsókn (e. prospective observational before 

and after study) þar sem rannsökuð voru áhrif þess að færa lækni sem áður starfaði á flýtisvæði yfir í 

forgangsröðun. Læknirinn var færður framar í ferli sjúklinga. Gerð var krafa til læknis að vera viðstaddur 

að minnsta kosti hluta af hverri forgangsröðun sjúklings sem hjúkrunarfræðingur sinnti.  Rannsóknin fór 

fram á þriðja stigs bráðamóttöku á Saint Mary´s spítalanum í Minnesota þar sem 73.000 sjúklingar fóru 

í gegn á hverju ári. Venjuleg starfsmannaröðun þar sem læknir starfaði á flýtisvæði var borin saman við 

að læknir væri í forgangsröðun og engu starfsfólki var bætt við. Ellefu íhlutunardagar þar sem læknir 

sinnti forgangsröðun voru bornir saman við ellefu daga þar sem læknir starfaði á flýtisvæði. 

Heildardvalartími var mældur fyrir alla fullorðna sjúklinga sem röðuðust í flokk þrjú, fjögur og fimm á ESI 

að undanskildum sjúklingum með hegðunarvandamál. Fjöldi sjúklinga skráðir á íhlutunardögum voru 

599 og 681 sjúklingur á samanburðardögum. Niðurstöðurnar voru að ekki var marktækur munur á 

heildardvalartíma sjúklinga á íhlutunardögum og samanburðardögum hann styttist þó úr 273 mínútum í 

253 eða 7,3%. Hins vegar var marktækt lengri heildardvalartími hjá sjúklingum í flokki fjögur og fimm á 

ESI á íhlutunartímabili. Rannsóknin fékk 86% á gæðamati höfunda, helsta takmörkun var stutt 

rannsóknartímabil (Nestler o.fl., 2014). Fimmta og síðasta rannsóknin í þessum kafla var sex mánaða 

afturvirk rannsókn þar sem voru rannsökuð áhrif innleiðingar á L-teymi  í framlínu bráðamóttöku. 

Skoðaður var dvalartími sjúklinga fyrir og eftir innleiðingu á L-teymi. Rannsóknin fór fram á 45 rúma 

bráðamóttöku í Stanford í Kalíforníu fylki í Bandaríkjunum. L-teymi var keyrt í sex mánuði og borið saman 

við sex mánuði án L-teymis. Hjúkrunarfræðingur sinnti forgangsröðun og studdist við ESI. Hugmyndin 

með L-teyminu var að sinna sjúklingum sem röðuðust í flokk þrjú á ESI. Sjúklingar sem ekki röðuðust í 

flokk þrjú á ESI voru útilokaðir frá L-teyminu. Sjúklingar sem voru sendir í L-teymið voru fótgangandi og 

þurftu ekki rúm og með því sparaðist pláss. L-teymið starfaði í 13,5 klukkustundir á dag og var gert ráð 

fyrir að 20 sjúklingar færu þar í gegn daglega. Markmiðin með L-teyminu voru margþætt en meðal 

annars fólust þau í því að lágmark 6 sjúklingar væru í virkri meðferð í einu. Önnur markmið voru að færa 

þá sjúklinga sem þurftu innlögn strax inn á deild og að hver sjúklingur væri ekki lengur en þrjár 

klukkustundir í meðferð og fram að útskrift. Á íhlutunartímabili fengu 20.460 sjúklingar í flokki þrjú á ESI 

meðhöndlun á bráðamóttökunni, 2.701 af þeim var forgangsraðað í L-teymi.  Í samanburðahópnum voru 

19.286 sjúklingar. Ekki var marktækur munur á bráðleika sjúklinga þegar L-teymi var starfrækt 

samanborið við þegar L-teymi var ekki starfrækt. Dvalartími sjúklinga sem var raðað í flokk þrjú 

samkvæmt ESI og forgangsraðað í L-teymið styttist úr 384 mínútum í 270 mínútur (p=0,00) eða 30%, 

þessar niðurstöður voru sambærilegar alla þá mánuði sem rannsóknin náði til. Rannsóknin fékk 71% á 

gæðamati höfunda, helstu takmarkanir voru illa skilgreindir hópar og utanaðkomandi breytur gætu haft 

áhrif á niðurstöður (Wallingford o.fl., 2018).
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5.1.4 Mynd 7. Dvalartími sjúklinga – Ein íhlutun 

Breyting á dvalartíma sjúklinga eftir íhlutun þar sem eingöngu var hefðbundið forgangsröðunarkerfi fyrir: 

 

5.1.5 Mynd 8. Dvalartími sjúklinga – Margar íhlutanir 

Graf 2. Breyting á dvalartíma sjúklinga eftir íhlutun þar sem viðbótar forgangsröðunarkerfi var þegar í notkun 

 

Skammstafanir: 

DTS - Dvalartími sjúklinga 
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5.1.6 Tafla 5 Yfirlit rannsókna um mismunandi íhlutanir 

Rannsóknir sem sýna áhrif mismunandi forgangsröðunarkerfa á dvalartíma sjúklinga á bráðamóttökum 

Höfundur, 

útgáfuár, 

land 

Rannsóknarsnið 

 

Tilgangur rannsóknar Stærð 

Bráða- 

móttöku 

Komufjöldi 

á ári 

Úrtak 

 

Forgangsröðunar-

kerfi fyrir íhlutun 

Niðurstöður um breytingar á  

dvalartími sjúklinga eftir íhlutun  

 

Gögnum 

safnað 

Styrkleikar/ 

Veikleikar 

Gæði 

(%)  

(Aksel o.fl.) 

2014 

Tyrkland 

Lýsandi þversniðs 

rannsókn  

(Prospective cross 

sectional study) 

Flýtisvæði. 

Sjá áhrif flýtisvæðis á 

dvalartíma  

Þriðja 

stigs 

45.000 488 

Íhlutunh. 

249 

Samanbh. 

239 

CTAS Miðgildi dvalartíma styttist hjá 

íhlutunarhóp  

fór úr 80 mín. í 42 mín. í heildina styttist 

dvalartími sjúklinga um 36,5%  (p<0.001). 

 

2010 Veikleikar: Lítið 

úrtak, stuttur 

rannsóknartími og 

ein bráðamóttaka.  

86% 

(Arya R. 

o.fl), 

Bandaríkin, 

2013 

Aftursýn rannsókn 

(retrospective chart 

review) 

Skiptiflæði. 

Kanna hvort það stytti 

dvalartími að skipta 

sjúklingum í flokki þrjú á ESI í 

tvo hópa 

Þriðja 

stigs 

Meira en 

70.000  

40.868 

Íhlutunh. 

20.653 

Samanbh. 

20.215 

 

ESI (hjúkrunarfr.) Heildardvalartími styttist hjá íhlutunarhóp 

fór úr 2,58 klst. í 2,43 klst (p<0.0001). 

2010-

2011 

Veikleikar: Stuttur 

tími til 

undirbúnings á 

innleiðingu á 

íhlutun. Ekki hægt 

að útiloka að 

utanaðkomandi 

þættir hafi haft 

áhrif á 

niðurstöður. 

100% 

(Bish A. P 

o.fl.), 

Bandaríkin, 

2016 

Íhlutunar rannsókn  

 

Skiptiflæði. 

Áhrif skiptiflæðis á dvalartíma 

sjúklinga 

Annars 

stigs 

48.000 51.870 ESI, flýtisvæði Miðgildi dvalartímiar styttist úr 192 

mínútum í 112  mínútur (42%) eftir 

innleiðingu á skiptiflæði.  

2013-

2014 

Veikleikar: 

Tölfræðigreining 

ekki til staðar. 

40% 

(Grouse A. I. 

o.fl.), 

Ástralía, 

2014 

 

Afturvirk 

athugunarrannsókn 

(retrospective 

observational study) 

L-teymi. 

Áhrif þess að bæta við  flæði  

fyrir fótgangandi sjúklinga 

með flókin vandmál (L-teymi)  

Þriðja 

stigs 

56.000 26.669 

Íhlutunarh. 

13.860 

Samanbh. 

12.809 

 

 

Flýtisvæði  Meðaldvalartími allra hópa styttist úr 421 

mínútu í 370 mín eftir innleiðingu 

(p<0,001). 

2010-

2012 

Veikleikar: Liðu 

tvö ár á milli 

íhlutanna í 

hópum. Fór fram 

á einni 

bráðamóttöku og 

því takmarkaður 

yfirfæranleiki.  

100% 
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Höfundur, 

útgáfuár, 

land 

Rannsóknarsnið 

 

Tilgangur rannsóknar Stærð 

Bráða- 

móttöku 

Komufjöldi 

á ári 

Úrtak 

 

Forgangsröðunar-

kerfi fyrir íhlutun 

Niðurstöður um breytingar á  

dvalartími sjúklinga eftir íhlutun  

 

Gögnum 

safnað 

Styrkleikar/ 

Veikleikar 

Gæði 

(%)  

(Lauks J. 

o.fl.), 

Sviss, 

2016 

Samanburðar 

íhlutunarrannsókn  

Teymi. 

Áhrif teymi hjúkrunarfræðings 

og læknis í forgangsröðun á 

dvalartíma sjúklinga. 

Þriðja 

stigs 

47.473 39.684 

Íhlutunarh.  

20.168 

Samanbh. 

19.516 

 

ESI Miðgildi dvalartíma jókst um 15 mín (7%) 

(p<0,01). 

Nema hjá sjúklingum í ESI flokki fimm þá 

styttist miðgildi dvalartíma um 54 mínútur 

(73%) (p<0,01). 

 

2012-

2015 

Styrkleikar: 

Stórt úrtak  

Veikleikar: 

Rannsókn fór 

fram á einum 

spítala. Margar 

íhlutanir keyrðar í 

einu erfitt að 

áætla hvað 

nákvæmlega 

hefur áhrif á 

niðurstöður.  

100% 

(Liu, J. o.fl.) 

Svíþjóð 

2018 

,,Single center” 

samanburðarrannsókn 

Teymi og læknir 

1. Áhrif læknis í 

forgangsröðun í stað 

hjúkrunarfræðings á 

dvalartíma sjúklinga 

2.Teymi beggja í stað læknis 

og áhrif á dvalartíma 

sjúklinga 

Þriðja 

stigs 

110.000 332.115 RETTS (hjfr.) Miðgildi dvalartímiar sjúklinga var 

marktækt styðstur hjá teyminu, 228 

mínútur, samanborið við 232 mínútur hjá 

hjúkrunarfræðingum og 250 mínútur hjá 

læknum (p<0,001). 

2012-

2015 

Styrkleikar: stórt 

úrtak, framkvæmd 

yfir langt tímabil, 

vel skilgreindur 

hópur. 

Veikleikar: Ein 

bráðamóttaka 

100%  

(Murphy 

o.fl.), 

Bandaríkin, 

2014 

Afturvirk 

greiningarrannsókn 

(retrospective 

analysis) 

Flæðisstjóri 

Áhrif innleiðingar flæðisstjóra 

(hjúkrfr.) á dvalartíma 

sjúklinga 

Þriðja og 

fjórða 

stigs 

50.620 Rúmlega 

100.000 

ESI(hjfr.), flýtisvæði Dvalartími styttist um 88 mínútur 

p<0,001 

 

2011-

2013 

Styrkleikar: Stórt 

úrtak.  

Veikleikar: Ein 

bráðamóttaka, 

yfiræranleiki 

takmarkaður.  

86% 
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Höfundur, 

útgáfuár, 

land 

Rannsóknarsnið 

 

Tilgangur rannsóknar Stærð 

Bráða- 

móttöku 

Komufjöldi 

á ári 

Úrtak 

 

Forgangsröðunar-

kerfi fyrir íhlutun 

Niðurstöður um breytingar á  

dvalartími sjúklinga eftir íhlutun  

 

Gögnum 

safnað 

Styrkleikar/ 

Veikleikar 

Gæði 

(%)  

(Nestler M. 

D. o.fl.), 

Bandaríkin, 

2014 

Framsýn 

áhorfsrannsókn 

(Prospective 

observative study) 

Meta áhrif þess að færa 

lækni sem áður starfaði á 

flýtisvæði saman í 

forgangsröðun með 

hjúkrunarfræðingi. 

Þriðja 

stigs 

73.000 1.280 

Íhlutunarh. 

599 

Samnbh.  

681 

ESI, flýtisvæði Ekki munur á dvalartíma sjúklinga fyrir og 

eftir íhlutun.  

Marktækt aukin dvalartími hjá sjúklingum 

í flokki fjögur og fimm á ESI á 

íhlutunartímabili.  

2011 

22 dagar 

Júlí -

ágúst 

Styrkleikar: Stórt 

úrtak 

Veikleikar: 

Rannsóknin fór 

fram á einum 

spítala og því 

takmarkaður 

yfirfæranleiki.  

86% 

(Pierce B. A. 

o.fl) 

Bandaríkin 

2016 

Samanburðar 

rannsókn 

Skiptiflæði 

Tvíþættur.  

Borið saman skiptiflæði við 

hefðbundna forgangsröðun. 

Borið saman skiptiflæði með 

auka þjónustuaðila við 

hefðbundna forgangsröðun.  

Annars 

stigs 

44.700 68.603 

sjúklingar 

á BMT 

Íhlutunarh.  

33.977 

Samanbh. 

33.626 

ESI (hjfr.) Dvalartími sjúklinga styttist um 16,3 

mínútur með skiptiflæði samnborið við 

hefbundna forgangsröðun.  

Dvalartími sjúklinga styttist um 28,5 

mínútur með skiptiflæði og auka 

þjónustuaðila samanborið við 

hefðbundna forgangsröðun  

2014 Veikleikar: 

Rannsóknin er 

ekki yfirfæranleg 

vegna mikils 

breytileika milli 

samanburðarhóps 

og íhlutunarhóps.  

43% 

(Ro o.fl.) 

Kórea 

2015 

Samanburðar 

rannsókn 

 

Skoða hvaða áhrif TRACT 

(forgangsröðunar og 

meðferðarsvæði) hefur á 

dvalartíma sjúklinga.  

Þriðja 

stigs 

50.000 155.563 

Íhlutunarh. 

83.880 

Samanbh. 

71.683 

ESI(hjfr) Miðgildi dvalartíma jókst eftir innleiðingu 

á TRACT var 267 mínútur fyrir innleiðingu 

og varð 286 mínútur eftir innleiðingu. 

2008-

2012 

Veikleikar: Erfitt 

að meta 

mismunandi 

áhrifaþætti á afdrif 

rannsóknar.  

Rannsóknin fór 

fram á einni 

bráðamóttöku.  

Styrkleikar: Stórt 

úrtak.  

Hægt að yfirfæra 

rannsókn á aðra 

spítala ef gerðar 

eru aðlaganir á 

TRACT. 

86% 
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Höfundur, 

útgáfuár, 

land 

Rannsóknarsnið 

 

Tilgangur rannsóknar Stærð 

Bráða- 

móttöku 

Komufjöldi 

á ári 

Úrtak 

 

Forgangsröðunar-

kerfi fyrir íhlutun 

Niðurstöður um breytingar á  

dvalartími sjúklinga eftir íhlutun  

 

Gögnum 

safnað 

Styrkleikar/ 

Veikleikar 

Gæði 

(%)  

(Wallingford  

G. o.fl.), 

Bandaríkin 

2018 

Afturvirk 

samanburðarannsón 

L-teymi 

Skoða hvaða áhrif L-teymi 

hefur á dvalartími sjúklinga 

Þriðja 

stigs 

75.000 20.000 

Íhlutunh. 

2.700 

Samanbh. 

19.286  

ESI(hjfr), flýtisvæði,  Dvalartími hjá ESI 3 sjúklingum fyrir 

íhlutun var 384 mínútur. Eftir íhlutun ( L-

teymi) styttist dvalartími og var 270 

mínútur (p=0,00) 

 

2014-

2015 

Veikleikar: 

Starfsfólkið var 

efins um L-teymið. 

Meðaldur þeirra 

sem fóru í L-teymi 

var lægri heldur 

en hjá 

samanburðarhóp.  

Styrkleikar: Stórt 

úrtak 

71% 

(Christensen 

M. o.fl.) 

Bandaríkin 

2016 

Gæðamatsverkefni 

(Quality improvement 

Comparison) 

Rannsaka áhrif þess að bæta 

við móttökuhjúkrunarfræðingi 

með það að markmiði að 

stytta lengd dvalar  

Þriðja 

stigs  

>140.800 X ESI Afgreiðslutími styttist fór úr 220 mínútum 

í 181 mínútu (17,7%) 

2011-

2012 

Veikleikar: 

Rannsóknin er 

ekki yfirfæranleg, 

tölfræðimælingar 

ekki vel 

skilgreindar 

57%  

(Martin M.) 

Bandaríkin 

2012 

 

Margþátta verkefni 

(Multipart project) 

Skoða áhrif þess að innleiða 

móttökuhjúkrunarfræðing 

Annars 

stigs  

>103.000 X ESI Lengd dvalartíma styttist um einn 

klukkutíma 

2010 Veikleikar: Ekki 

skilgreint úrtak, 

ekki gerðar 

viðeigandi 

tölfræðimælingar, 

ekki vel 

skilgreindur 

hópur, 

ónákvæmar 

niðurstöður 

14%  
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5.1.7 Tafla 6 Gæðamat rannsókna sem fjalla um íhlutanir 

Gæðamat rannsókna – Joanna Briggs 

 Murphy 

2014 

RO 

2015 

Wallingford 

2018 

Arya 

2013 

Liu 

2018 

Lauks 

2016 

Grouse 

2014 

Pierce 

2016 

Aksel 

2014 

Nestler 

2014 

Christensen 

2016 

Martin 

2012 

Bish 

2016 

1. Er úrtakið einkennandi fyrir 

þýðið? 

             

2. Eru sjúklingar á svipuðum stað í 

veikindum? 

             

3. Voru hóparnir skilgreindir 

nægilega vel svo hægt var að 

bera þá saman? 

             

4. Eru utanaðkomandi breytur 

skilgreindar og þeim stjórnað? 

             

5.  Eru afdrifabreytur metnar með 

hlutlægum mælitækjum? 

             

6. Var þáttakendum fylgt eftir í 

nægilega langan tíma? 

             

7. Er þeim sem hættu þáttöku lýst 

og gert grein fyrir þeim í 

greiningu? 

          

 

   

8. Voru niðurstöður mældar á 

áreiðanlegan hátt? 

             

9. Var viðeigandi tölfræðigreining 

notuð við greiningu gagna? 

             

Heildarstig (%) 6/7  

(86) 

6/7 

(86) 

5/7 

(71) 

 

7/7 

(100) 

7/7 

(100) 

7/7 

(100)  

7/7 

(100) 

3/7 

(43)  

6/7 

(86) 

6/7 

(86) 

4/7 

(57) 

1/7 

(14) 

2/5 

(40) 

 

Grænt – Í lagi 

Rautt – Ekki í lagi 

Blátt  – Á ekki við
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5.2 Hæfniskröfur hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun 

Fjórar rannsóknir voru skoðaðar sem allar könnuðu tengsl hæfni við nákvæmni í ákvarðanatöku. 

 

Nákvæmni og stöðugleiki í forgangsröðun á milli bráðamóttaka hefur verið vandamál í Kína. Í rannsókn 

sem framkvæmd var á 13 bráðamóttökum á þriðja stigs spítölum í Kína var hlutverk og reynsla 

bráðahjúkrunarfræðinga sem sinntu forgangsröðun skoðuð. Stærð spítalanna var breytileg en þeir 

minnstu voru með 1.200 rúmstæði þar af 20 fyrir þá sem voru í eftirliti á bráðamóttökunni  og 10 rúm 

fyrir bráðatilfelli, komur voru að meðaltali um 150 á dag. Á stærstu spítölunum voru rúmstæði fyrir 3.500 

einstaklinga þar af 45 fyrir þá sem voru í eftirliti á bráðamóttökunni og 15 rúmstæði fyrir bráðatilfelli, 

komur þar voru að meðaltali um 300 á dag. Þátttakendur í rannsókninni voru hjúkrunarfræðingar með 

reynslu af því að starfa við forgangsflokkun á bráðamóttökum, menntun þátttakanda var breytileg og var 

allt frá nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum til prófessora í hjúkrun. Allir sem tóku þátt í rannsókninni 

störfuðu í forgangsröðun fyrir þátttöku. Rannsóknin fólst í prentuðum spurningalista sem dreift var til 

þáttakenda. Rannsóknin fór fram á tímabilinu 12. mars til 12. apríl 2015.  Af 300 þátttakendum svöruðu 

193 eða 64,3%. Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að meirihluti þátttakenda voru konur 

eða 97,4% og flestar á bilinu 25-34 ára. Flestir voru með B.S. gráðu í hjúkrun og starfreynslu áður en 

þau sinntu forgangsröðun var á bilinu eitt til níu ár. Helmingur þátttakenda var með milli eins og fjögurra 

ára starfsreynslu í forgangsröðun þegar rannsóknin var gerð. Aðeins helmingur þátttakenda hafði fengið 

formlega þjálfun fyrir starfið í forgangsröðun en flestir sem höfðu ekki hlotið formlega þjálfun höfðu lært 

að forgangsraða í gegnum starfið. Aðeins helmingur þátttakenda studdist við formlegt 

forgangsröðunarkerfi þegar þeir röðuðu sjúklingum í flokka. Tæpur helmingur eða 43% spítalana voru 

með fjögurra flokka forgangsröðunarkerfi en 34% fimm flokka, ekki er farið nánar í hvaða kerfi voru notuð 

í rannsókninni. Rannsókn fær 71% á gæðamati höfunda, helstu takmarkanir voru að úrtak var ekki 

slembivalið, utanaðkomandi breytum var ekki stýrt og þeim sem hættu þáttöku var ekki lýst (Hammad 

o.fl., 2017).  

Á þriðja stigs bráðamóttöku í Singapúr fór fram framsýn (e. prospective observational) rannsókn 

sem gekk út á að skoða innbyrðis áreiðanleika milli lækna og hjúkrunarfræðinga sem sinntu 

forgangsröðun. Spítalinn var með 152.185 komur árið 2011. Á spítalanum hafði forgangsröðunin verið í 

höndum teymi lækna og hjúkrunarfræðinga. Sjúklingum með öndunarfæravandamál var forgangsraðað. 

Rannsóknin stóð yfir níu mánaða tímabil, frá 1.október 2011 til 11.júlí 2012 en á því tímabili voru komur 

á spítalann 125.658. Í heildina voru 344 sjúklingar sem rannsóknin náði til og voru þeir valdir með 

þægindarúrtaki. Af þeim voru 42 útilokaðir frá þátttöku vegna ófullkominna gagna þannig að eftir voru 

302 sjúklingar. Rannsóknin fór þannig fram að rannsakendur fengu fyrst hjúkrunarfræðing til að meta 

sjúkling og síðan tvo mismunandi lækna á sitthvorum tímanum að loknu mati var ákveðinn spurningarlisti 

fylltur út og skilað inn. Læknarnir voru ýmist deildarlæknar eða sérfræðilæknar. Hjúkrunarfræðingarnir 

voru reynslumiklir með sex til tíu ára reynslu á bráðamóttöku. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

nákvæmni í forgangsröðun milli lækna og þjálfaðra hjúkrunarfræðinga var ásættanleg eða náði frá 81-
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100% á milli ólíkra þátta. Rannsóknin fékk 88% á gæðamati höfunda, helsta takmörkun var að ekki var 

slembiraðað í úrtaki (Lim, Liew, Vasu og Chan, 2014). 

Önnur rannsókn fjallaði um innbyrðis áreiðanleika milli hjúkrunarfræðinga sem sinntu 

forgangsröðun á bráðamóttöku. Rannsóknin var framsýn og fór fram á háskólasjúkrahúsi í Quebec í 

Kanada. Viðfangsefni rannsóknarinnar voru allir sjúklingar 17 ára og eldri sem komu inn með sjúkrabíl 

með alvarleg veikindi. Rannsóknin fór fram frá desember 2006 til mars 2007. Rannsóknin var byggð upp 

af hópi sjálfboðaliða sem voru hjúkrunarfræðingar og störfuðu við forgangsröðun á bráðamóttökunni. 

Notast var við CTAS kerfið til að forgangsraða sjúklingum. Starfsreynsla hjúkrunarfræðinganna var frá 

tveimur og upp í sex ár en öll höfðu þau farið í gegnum þjálfunarnámskeið í notkun á CTAS skalanum. 

Rannsóknin fólst í því að láta hjúkrunarfræðingana meta þá sjúklinga sem komu inn á 

rannsóknartímanum út frá skiflegum upplýsingum um þá. Gengið var úr skugga um að 

hjúkrunarfræðingarnir vissu ekki í hvaða flokk sjúklingunum hefði verið raðað upphaflega í eða þann 

flokk sem samstarfsfélagar í rannsókninni hefðu raðað þeim í. Til aðstoðar við matið fengu 

hjúkrunarfræðingarnir að hafa myndræna útgáfu af CTAS skalanum líkt og þau eru með þegar þau 

forgangsraða sjúklingum vanalega. Niðurstöður voru þær að hjúkrunarfræðingar voru lengur en fimm 

mínútur að meðaltali að forgangsraða hverjum sjúklingi en CTAS kerfið er með fimm mínútna tímamörk 

við að flokka sjúkling. Einnig bentu niðurstöður til þess að áreiðanleiki væri breytilegur á milli 

hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin fær 57% á gæðamati höfunda, helstu takmarkanir voru að  

utanaðkomandi breytum var ekki stýrt og þeim sem hættu þáttöku var ekki lýst (Dallaire o.fl., 2012).   

Í lýsandi fylgnirannsókn (e. descriptive correlational design) sem fram fór í vesturhluta Ástralíu 

var nákvæmni í forgangsröðun metin á milli ólíkra heilbrigðisstofnana. Rannsóknin náði til allra 

hjúkrunarfræðinga sem störfuðu undir véböndum vestur Áströlsku heilbrigðis þjónustunnar 

skammstafað WACHS. Innan WACHS voru tveir spítalar, fjórar stórar heilsugæslur þar sem var læknir 

starfandi ásamt hjúkrunarfræðingi og aðrar fjórar minni heilsugæslur þar sem eingöngu starfaði 

hjúkrunarfræðingur. Sendur var út spurningalisti til 65 hjúkrunarfræðinga og þeim boðin þátttaka, af þeim 

tóku 70% þátt eða 46 þar af 38 konur. Á bráðamóttökunni var stuðst við ATS forgangsröðunarkerfið. Af 

þeim sem tóku þátt voru 66,7% hjúkrunarfræðingar, 24,4% sérfræðingar og  8,9% stjórnendur með 

sérfræðiþekkingu. Í Ástralíu ber sérfræðingur í hjúkrun ábyrgð á flæði innan deildar og leiðbeinir 

starfsfólki. Helmingurinn af starfsfólkinu var með reynslu í forgangsröðun frá einu og upp í fimm ár. 

Helmingur þátttakenda hafði lokið viðbótarmenntun og 95,7% hafði fengið formlega þjálfun í 

forgangsröðun. Til þess að meta nákvæmni var horft á svör þátttakenda á spurningalistum. Þegar 

skoðuð var nákvæmni í forgangsröðun útfrá spurningalistum þá fór hún minnkandi eftir því sem 

sjúklingarnir voru flokkaðir lægra, það er að segja með minna áríðandi vandamál. Enginn marktækur 

munur var á nákvæmni við forgangsröðun hjá þeim sem höfðu lokið viðbótarmenntun miðað við þá sem 

eingöngu höfðu grunnmenntun sem hjúkrunarfræðingar. Mest nákvæmni í forgangsröðun var þegar 

hjúkrunarfræðingar forgangsröðuðu sjúklingum í flokki tvö (78,3%) í ATS forgangsröðunarkerfinu og 

minnsta nákvæmnin var í flokki fimm (40,7%). Rannsókn fær 67% á gæðamati hjá höfundum, helstu 

takmarkanir vour að utanaðkomandi breytum var ekki stýrt og þeim sem hættu þáttöku var ekki lýst 

(Ekins og Morphet, 2015).
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5.2.1 Tafla 7. Rannsóknir sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun 

Höfundur, 

útgáfuár, 

land 

Rannsóknarsnið 

 

Tilgangur Stærð 

spítala*   

Úrtak**  

 

Gögnum 

safnað 

Starfsreynsla í 

árum þegar 

könnun var 

gerð 

Forgangröðunarkerfi Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar Gæði 

(%) 

(Hammad o.fl., 

2017) 

Könnun 

(e.survey)  

 

Kanna hlutverk og 

reynslu 

bráðhjúkrunarfræðinga  

í Kína.  

Þriðja 

stigs 

193 hjfr. 2015 Helmingur var með 

undir fimm ára 

starfsreynslu fyrir 

forgangsröðun 

MTS, ATS, CTAS Flestir hfjr. sem höfðu ekki 

hlotið formlega þjálfun í 

forgangsröðun(81%) höfðu 

lært að forgangsraða 

gegnum reynslu við vinnu. 

Hjfr. sem höfðu fengið 

sérþjálfun í forgangsröðun 

voru 51%þátttakenda  

Styrkleikar: Stórt úrtak 

Veikleikar: Úrtak náði aðeins 

til einnar borgar í kína,  

71% 

(Lim o.fl., 

2014) 

Framsýn rannsókn 

(e.prospective 

study)  

Forgangsraða 

hjúkrunarfræðingar og 

læknar sjúklingum 

með 

öndunarfæravandamál 

jafn vel 

Þriðja 

stigs 

Átta hjfr. 

302 

læknar  

2011-

2012 

Hjúkrunarfræðingar 

sex til tíu ár 

 

PAC Hjfr. forgangsröðuðu 

sjúklingunum jafnvel og 

læknarnir  

Veikleikar: Fáir hjfr. tóku þátt. 

Yfirfæranleiki takmarkaður.  

88% 

(Dallaire o.fl., 

2012) 

Framsýn rannsókn       Skoða nákvæmi 

reyndra 

hjúkrunarfræðinga í 

forgangsröðun sem 

höfðu ekki fengið 

þjálfun nýlega 

Annars 

til þriðja 

stigs  

Fimm 

hjfr. 

2006-

2007 

Tvö til sex ár  CTAS Innra samræmi ákvarðana 

milli hjúkrunarfr. var í 

meðallagi (p>0,001) 

Veikleikar: einungis fimm 

þáttakendur.  

Umdeilt að vera með skrifleg 

tilfelli til að meta innra 

samræmi.  

57% 

(Ekins og 

Morphet, 2015) 

Lýsandi 

fylgnirannsókn með 

spurningalista 

Rannsaka nákvæmi 

forgangsröðunar eftir 

hæfni og reynslu   

2-3° 46 hjfr. 2012 Yfir helmingur hafði 

eins til fimm ára 

reynslu við 

bráðahjúkrun og 

eða forgangsröðun 

ATS Marktækt enginn munur var 

á nákvæmni í forgangsröðun 

hjá hjfr með viðbótar 

menntun (p=0,88) 

Veikleikar: Kannanir gerðar 

með spurningalista, fá tilfelli 

greind, 

Styrkleikar: fjöldi í úrtaki, yfir 

breitt svæði, mismunandi 

þjálfun. 

67% 
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5.2.2 Tafla 8. Gæðamat rannsókna sem fjalla um hæfni hjúkrunarfræðinga 

Gæðamat rannsókna – Joanna Briggs 

 Lim o.fl. (2014) Ekins o.fl. (2015) Hammad o.fl. 

(2017) 

Dallaire o.fl. 

(2011)  

1. Var slembiraðað eða hálfslembiraðað í úrtak?     

2. Voru inntökuskilyrði í úrtakið vel skilgreind?       

3. Voru utanaðkomandi breytur skilgreindar og þeim 

stjórnað? 

    

4. Voru afdrifbreytur metnar með hlutlægum 

mælitækjum? 

    

5. Ef samanburður var til staðar voru hóparnir nógu vel 

skilgreindir? 

    

6. Var þáttakendum fylgt eftir í nægilega langan tíma?     

7. Var þeim sem hættu þáttöku lýst og gert grein fyrir 

þeim í greiningu? 

    

8. Voru niðurstöður mældar á áreiðanlegan hátt?      

9. Var notast við viðeigandi tölfræðigreiningu?  

 

   

Heildarstig: 

(x) = Prósenta 

7/8 

(88) 

6/9 

(67) 

5/7 

(71) 

4/7 

(57) 

 

Grænt – Í lagi 

Blátt –  Á ekki við 

Rautt – Ekki í lagi
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 Umræður   

Tilgangurinn með þessu fræðilega yfirliti var að kanna hvað hefur verið gert á síðasta áratug í móttöku 

sjúklinga á bráðamóttökum til að draga úr dvalartíma þeirra. Horft var á þær íhlutanir sem hafa verið 

gerðar fyrir, í og eftir forgangsröðun.   

Í upphafi stóð til að skoða hvaða hæfniskröfur væru gerðar til hjúkrunarfræðinga í forgangsröðun en 

heimildaleit skilaði fáum niðurstöðum. Ráðist var í heimildaleit að nýju og út frá henni var horft á hvernig 

hæfni tengist nákvæmni í ákvarðanatöku hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna forgangsröðun. Við 

undirbúning verkefnis var farið í heimsókn á bráðamóttökuna í Fossvogi þar sem fylgst var með störfum 

móttöku- og forgangsröðunarhjúkrunarfræðinga ásamt því að fylgst var með flæði sjúklinga í L-teymi. 

Forgangsröðun á bráðamóttöku er mikilvægt viðfangsefni vegna vaxandi örtraðar þar. Orsakaþættir 

örtraðar eru margir til dæmis auknar komur á bráðamóttöku, skortur á starfsfólki og legurýmum á 

deildum. Aukin örtröð getur hindrað flæði, haft neikvæð áhrif á biðtíma, afdrif sjúklinga og aukið álag á 

starfsfólk. Hún getur haft alvarlegar afleiðingar eins og að bráðveikir sjúklingar komist ekki nógu fljótt 

undir hendur heilbrigðisstarfsmanna því ríður á að koma með lausnir í forgangsröðun.  

Mikil þróun hefur orðið á síðustu áratugum í  forgangsröðunarkerfum. Ný kerfi hafa litið dagsins ljós 

sem leyst hafa eldri af hólmi sem ekki hafa getað annað því örtraðar ástandi sem er við lýði á mörgum 

bráðamóttökum víða um heim í dag. Engin ein lausn í framlínu bráðamóttöku er líkleg til þess að leysa 

þennan vanda en það hefur sýnt sig að ef nokkrum íhlutunum er blandað saman er árangur líklegur.  

 

 

6.1 Íhlutanir í forgangsröðun 

Fjallað var um 13 rannsóknir til að svara rannsóknarspurningu eitt sem fjallaði um áhrif íhlutana fyrir, í 

og eftir forgangsröðun. Meginniðurstöður voru þær að dvalartími sjúklinga styttist allt frá sex prósent og 

upp í 47,5% í tíu af þrettán rannsóknum en í þremur rannsóknum lengdist dvalartími sjúklinga (Aksel 

o.fl., 2014; Arya o.fl., 2013). Í rannsókn þar sem dvalartími styttist mest eða um 47,5% var íhlutunin 

flýtisvæði þar sem sjúklingar í flokki fjögur og fimm á ESI voru teknir inn. En þess ber þó að geta að 

íhlutunin stóð aðeins yfir í eina viku. Þessar niðurstöður voru í samræmi við safngreiningu þar sem 

skoðaðar voru leiðir til að bæta flæði á bráðamóttöku en þar var bent á að flýtisvæði gæti verið 

árangursrík leið til að stytta dvalartíma án þess að hafa neikvæð áhrif á bráðveika sjúklinga 

(Yarmohammadian, Rezaei, Haghshenas og Tavakoli, 2017). 

  Þrjár rannsóknir rannsökuðu skiptiflæði sem íhlutun. Þær áttu það sameiginlegt að vera frá 

Bandaríkjununum. Bish og félagar (2016) rannsökuðu skiptiflæði á annars stigs bráðamóttöku. Áður en 

íhlutun með skiptiflæði hófst var þegar starfrækt flýtisvæði og hefðbundið forgangsröðunarkerfi á 

deildinni. Við innleiðingu á skiptiflæði breyttist flýtisvæði í L-teymi. Móttökuhjúkrunarfræðingur skipti 

sjúklingum í flokki 3 á ESI í tvennt, þá sem voru með lágan bráðleika og þá sem voru með háan 

bráðleika, þeir sem voru með lágan bráðleika voru sendir í L-teymi. Helstu niðurstöður af þessu breytta 

fyrirkomulagi var að miðgildi heildardvalartíma stytttist um 42%. Athyglisvert er að skiptiflæði í þessari 

rannsókn var sú íhlutun sem stytti dvalartíma næstmest og sérstaklega í ljósi þess að komum á deildina 
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hafði fjölgað og að skiptiflæði leysti flýtisvæði af hólmi. Arya og félagar (2013) rannsökuðu skiptiflæði á 

þriðja stigs bráðamóttöku,  sjúklingum í flokki þrjú á ESI var skipt í  tvo hópa þá sem voru með lágan 

bráðleika og þá sem voru með háan bráðleika. Sjúklingar sem voru með lágan bráðleika fóru í L-teymi. 

Niðurstöðurnar voru að meðaldvalartími fyrir alla sjúklinga styttist um sex prósent og dró úr dvalartíma í 

öllum flokkum sjúklinga. Pierce og félagar (2016) rannsökuðu skiptiflæði á annars stigs bráðamóttöku. 

Fyrir innleiðingu á skiptiflæði var hefðbundið forgangsröðunarkerfi og móttökuhjúkrunarfræðingur 

starfandi. Við innleiðingu á skiptiflæði skipti móttökuhjúkrunarfæðingur flæði sjúklinga í tvo hópa í 

sjúklinga sem voru með háan bráðleika og þá sem voru með lágan bráðleika. Þeir sem voru með lágan 

bráðleika fóru á flýtisvæði, bráðveikir voru fluttir á sér stað. Niðurstöður voru að meðaldvalartími 

sjúklinga styttist um 16,4%. Lítið hefur verið rannsakað um áhrif skiptiflæðis en þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar benda til að hægt sé að draga úr heildardvalartíma sjúklinga í öllum flokkum en áhrifin eru 

þó mismunandi sem gæti bæði verið vegna umhverfis og eðlis bráðamóttakanna þar sem rannsóknirnar 

voru framkvæmdar. Þannig hefur sérstaklega verið mælt með skiptiflæði fyrir bráðamóttökur sem eru 

með sjúklinga sem raðast sem miðlungs eða lítið bráðveikir og hafa langan dvalartíma (Arya o.fl., 2013). 

Við þær aðstæður er hægt að byrja meðferð sjúklinga fyrr og innan þeirra viðmiðunarmarka sem 

forgangsröðunarkerfin segja til um. Niðurstöður fyrir þriðja stigs bráðamóttökur líkt og bráðamóttöku 

Landspítala eru hins vegar ekki eins afgerandi og þarf að rannsaka frekar þessa íhlutun í slíku umhverfi.  

 Tvær rannsóknir fjölluðu sérstaklega um móttökuhjúkrun og voru gerðar í Bandaríkjunum. 

Martin og félagar (2012) gerðu rannsókn á móttökuhjúkrun á 2. stigs bráðamóttöku. 

Móttökuhjúkrunarfræðingur var ráðinn á deildina og eftir að hafa tekið á móti sjúklingum ásamt 

aðstoðarmanni sínum og forgangsraðað þeim voru sjúklingar sendir til teymis. Teymið samanstóð af 

hjúkrunarfræðingi og lækni sem mátu sjúkling með tilliti til áframhaldandi meðferðar. Markmiðið var að 

teymið væri búið að sjá sjúkling innan 10 mínútna frá komu. Niðurstöðurnar af þessu breytta 

fyrirkomulagi var að dvalartími styttist um eina klukkustund. Christensen og félagar (2016) rannsökuðu 

móttökuhjúkrun á þriðja stigs bráðamóttöku. Móttökuhjúkrunarfræðingur skoðaði fjóra þætti í stað átta. 

Nýju þættirnir fjórir voru helsta umkvörtunarefni sjúklings, hjartsláttartíðni, súrefnismettun og bráðleiki 

veikinda sjúklings samkvæmt ESI. Niðurstöðurnar voru stytting upp á 17,7% í dvalartíma sjúklinga. 

Báðar þessar rannsóknir sýna að með því að bæta móttökuhjúkrunarfræðingi við ferli sjúklings væri 

hægt að koma honum fyrr í réttan farveg og stytta heildardvalartíma um leið. Annar kostur við að hafa 

móttökuhjúkrunarfræðing er að hann tekur á móti sjúklingi þegar hann kemur inn á bráðamóttöku og er 

þannig í stakk búinn til að koma auga á bráðveika sjúklinga og koma þeim tafarlaust í meðferð. 

Móttökuhjúkrunarfræðingur spyr færri spurninga heldur en í hefðbundnu forgangsröðunarkerfi við 

ákvörðun bráðleika sjúklings. Minni upplýsingasöfnun í upphafi á móttöku sjúklinga virðist samkvæmt 

þessum rannsóknum ekki leiða til fleiri mistaka eða skekkju þegar horft er á heildar ferli sjúklings í 

gegnum bráðamóttökuna samanber þær rannsóknir sem fjallað hafa um innleiðingu á 

móttökuhjúkrunarfræðingi. Aðrir hafa bent á að nákvæm upplýsingasöfnunin ætti frekar að eiga sér stað 

eftir forgangsröðun og því má ætla að íhlutun móttökuhjúkrunarfræðings sé örugg leið til að bæta flæði 

sjúklinga (Betz, Stempien, Wilde og Bryce, 2016; Christensen o.fl., 2016; Martin, 2012). 

Ein rannsókn Murphy og félagar (2014) fjallaði um áhrif flæðisstjóra á dvalartíma sjúklinga á 

bráðamóttöku. Rannsóknin fór fram á þriðja og fjórða stigs bráðamóttöku í Bandaríkjunum. Hugmyndin 
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að innleiðingu flæðisstjóra var að styrkja móttöku og útskrift sjúklinga á bráðamóttökunni. Niðurstöðurnar 

voru þær að innleiðing flæðisstjóra stytti meðaldvalartíma marktækt um 32%. Aðrar rannsóknir þar sem 

starf flæðisstjóra var innleitt gefa samhljóma niðurstöður og vísbendingar um að íhlutunin hafi áhrif á og 

dragi úr heildardvalartíma sjúklinga. Dæmi um þetta er innleiðing á flæðisstjóra á þriðja stigs 

bráðamóttöku í Ástralíu sem leiddi til fimm prósentu aukningar í útskriftum innan fjögurra klukkustunda 

frá komu sem var markmið bráðamóttökunnar (Asha og Ajami, 2014). Svipaðar niðurstöður fengust á 

Nýja Sjálandi þar sem var marktæk hlutfallsleg fjölgun á sjúklingum sem náðu að útskrifast innan fjögurra 

klukkustunda. Meðaldvalartími styttist þá daga sem innleiðing flæðisstjóra var keyrð miðað við aðra 

daga (Fulbrook, Jessup og Kinnear, 2017). Önnur rannsókn sem náði til fjögurra spítala á Nýja Sjálandi 

sýndi að innleiðing flæðisstjóra dró úr örtröð (Tenbensel o.fl., 2017). 

Þrjár rannsóknir fjölluðu um áhrif þess að bæta lækni við forgangsröðun þar sem var þegar 

hjúkrunarfræðngur starfandi. Nestler og félagar (2014) rannsökuðu áhrif þess að færa lækni af flýtisvæði 

yfir í forgangsröðun á 3.stigs bráðamóttöku í Bandaríkjunum. Ekki reyndist marktækur munur á 

heildardvalartíma sjúklinga með því að hafa lækni í forgangsröðun í stað flýtisvæðis. Þegar eingöngu 

sjúklingar í flokki fjögur og fimm voru skoðaðir kom fram marktækt lengri dvalartími hjá þeim þegar læknir 

var í forgangsröðun. Þetta er áhugavert og gefur til kynna meiri árangur hvað varðar styttingu dvalartíma 

ef læknir er á flýtisvæði í stað þess að sinna forgangsröðun. Liu ofl. (2018) rannsökuðu að breyta 

fyrirkomulagi forgangsröðunar á því að vera með hjúkrunarfræðing yfir í að vera annars vegar eingöngu 

með lækni og hins vegar að vera með teymi læknis og hjúkrunarfræðings í forgangsröðun á þriðja stigs 

bráðamóttöku í Svíþjóð. Niðurstöðurnar voru þær að dvalartími sjúklinga var styðstur þegar teymið sá 

um forgangsröðun en lengst þar sem sérfræðilæknir leiddi forgangsröðun. Lauks ofl. (2016) rannsökuðu 

einnig áhrif þess að innleiða teymi hjúkrunarfræðings og læknis í forgangsröðun á þriðja stigs 

bráðamóttöku í Sviss. Eftir innleiðingu teymis var hlutverk læknis í forgangsröðun að hefja greiningarferli 

og panta viðeigandi rannsóknir. Auk þess að hægt var að útskrifa sjúklinga í flokki fimm á ESI eftir stutta 

skoðun. Fyrrum hlutverk ritara eftir innleiðingu var í höndum hjúkrunarfræðings auk þess að bera kennsl 

á bráðveika sjúklinga í flokki eitt eða tvö á ESI. Niðurstöðurnar voru þær að marktæk aukning varð á 

dvalartíma um sjö prósent nema hjá sjúklingum sem raðað var í flokk fimm á ESI  þar var stytting á 

dvalartíma um 73%. Niðurstöður samantektarinn benda því til að teymi læknis og hjúkrunarfræðings í 

móttöku sjúklinga á bráðamóttöku geti stytt dvalartíma sjúklinga með minniháttar vandamál. Þetta er þó 

frábrugðið öðrum samantektum. Í safngreiningu  Ming og félaga (2016) sem náði til 58 rannsókna um 

teymi í forgangsröðun. Reyndist engin marktæk stytting á dvalartíma fyrir alla sjúklingahópa með teymi 

hjúkrunafræðings og lækni í forgangsröðun miðað við að vera eingöngu með hjúkrunarfræðing í 

forgangsröðun (Ming, Lai og Lau, 2016). Rannsóknir eru því misvísandi um hvort teymi í forgangsröðun 

bæti flæði umfram það að vera eingöngu með hjúkrunarfræðing í forgangsröðun. 

 Tvær rannsóknir fjölluðu sérstaklega um L-teymi. Fyrri rannsóknin er eftir Grouse og félaga 

(2014) og var gerð á þriðja stigs bráðamóttöku í Ástralíu. Hún fólst í því að bæta við L-teymi fyrir 

fótgangandi sjúklinga með flókin vandamál og sýndu niðurstöðurnar að meðaldvalartími styttist fyrir alla 

sjúklinga. Seinni rannsóknin eftir Wallingford og félaga (2018) fór fram á þriðja stigs bráðamóttöku í 

Bandaríkjunum. Hjúkrunafræðingur í forgangsröðun sendi alla fótgangandi sjúklinga sem röðuðust í 

flokk þrjú á ESI í L-teymið en þeir sjúklingar sem komu í L-teymið og þurftu á innlögn að halda voru 
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færðir strax inn á deild. Niðurstöðurnar voru marktækar og dvalartími sjúklinga sem röðuðust í flokk þrjú 

á ESI styttist um 29,7%. Niðurstöður rannsóknanna í samantektinni voru því í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa sýnt styttri dvalartíma sjúklinga sem voru sendir í L-teymi. Íhlutanirnar í 

rannsóknunum eiga það sameiginilegt að útbúið var sér svæði innan bráðamóttökunnar þar sem hægt 

væri að greina, meðhöndla og útskrifa fótgangandi sjúklinga með minniháttar vandamál (S. W. Liu, 

Hamedani, Brown, Asplin og Camargo, 2013). Einn stærsti hópurinn sem leitar á bráðamóttökur eru 

einstaklingar sem ekki eru í lífshættu en þurfa nánari skoðun, þetta eru til dæmis þeir sem eru í flokki 

þrjú á ESI. Með því að geta haft bein áhrif á þennan hóp þá virðist vera hægt að hafa áhrif á 

heildardvalartíma allra sjúklingahópa og hefur L-teymið reynst árangursrík leið til þess. 

 

Þessar niðurstöður úr rannsóknum um íhlutanir í forgangsröðun sýna að hafa ber í huga að íhlutun á 

bráðamóttöku er flókið rannsóknarefni þar sem oft á tíðum er um marga áhrifaþætti að ræða. Í raun eru 

keyrðar nokkrar íhlutanir á sama tíma og þar af leiðandi getur verið erfitt að átta sig á hvaða breyting 

hefur raunverulega áhrif á breytur eins og dvalartíma sjúklinga. Örtröð er vandamál sem sér ekki fyrir 

endann á og kemur til með að aukast samanber niðurstöður sem gefa til kynna allt að fjögur til tíu 

prósentu aukningu í komum á bráðamóttöku milli ára (Murphy o.fl., 2014). Þess vegna er mikilvægt að 

huga að forgangsröðun og flæði sjúklinga á bráðamóttökum til að stytta dvalartíma og bæta flæði 

sjúklinga án þess að ógna öryggi þeirra.  

Þegar horft er til bráðamóttökunnnar í Fossvogi má sjá að margar þær íhlutanir sem þegar hafa verið 

settar af stað þar eins og móttökuhjúkrunarfræðingur og L-teymi hafa reynst árangursríkar erlendis og 

eru í samræmi við þá þróun sem hefur átt sér stað annars staðar undanfarin ár.  

 

6.2 Hæfni í forgangsröðun 

Rannsóknir um hvernig hæfni tengist nákvæmni í ákvarðanatöku hjúkrunarfræðinga sem sinna 

forgangsröðun benda til að starfsreynsla og menntun virðist hafa takmarkaða þýðingu. Regluleg 

upprifjun á ferlinu virðist vera lykilþáttur í nákvæmni við ákvarðanatöku í forgangsröðun. Niðurstöður 

samantektarinnar benda jafnframt til þess að hjúkrunarfræðingar og læknar sem lokið höfðu viðunandi 

þjálfun í forgangsröðun stóðu sig jafn vel í ákvarðanatöku. Bráðamóttökur virðast almennt ekki fylgja 

þeim viðmiðum sem þróunarhópar forgangsröðunarkerfa og samtök hjúkrunarfræðinga setja um sí- og 

endurmenntun starfsmanna til að viðhalda og hafa viðeigandi hæfni meðal hjúkrunarfræðinga sem sinna 

forgangsröðun.  

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar, annarra rannsókna og fræðigreina sýna að það virðist 

vera á reiki hvaða áhrifaþættir stuðla að nákvæmni í ákvarðanatöku í forgangsröðun. Ekki hefur tekist 

að sýna fram á marktækt samband milli þess að starfsreynsla og menntun hafi áhrif á nákvæmni við 

ákvarðanatöku í forgnagsröðun (Ekins og Morphet, 2015; Lim o.fl., 2014). Það sem hefur komið fram er 

að grunnþjálfun í notkun á forgangsröðunarkerfum og reglulegar upprifjanir eru þeir þættir sem skila sér 

í viðeigandi nákvæmni við forgangsröðun (Quitt o.fl., 2009). 

Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi kannað hlutverk reynslu sem sjálfstæðs áhrifaþáttar fyrir 

ákvarðanatöku í forgangsröðun hefur ekki fundist marktækt samband þar á milli. Það virðist sem 
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staðreyndaþekking sé mikilvægari þáttur en starfsreynsla hvort sem hún kemur úr bráðahjúkrun, 

forgangsröðun eða þegar samanburður er gerður við aðrar fagstéttir eins og lækna þegar kemur að 

nákvæmni við ákvarðanatöku (Considine, Botti og Thomas, 2007; Jordi o.fl., 2015; Mahmoodian, 

Eghtesadi, Ghareghani og Nabeiei, 2016; Mahmoudian o.fl., 2013). 

 

6.3 Styrkleikar og takmarkanir 

Styrkleikar: Leitaraðferð var skipulega uppsett og leitarorð voru vel skilgreind þannig að efnið var vel 

afmarkað til að geta svarað rannsóknarspurningunum. Stuðst var við gagnreynda aðferðarfræði við öflun 

heimilda og úrvinnslu þeirra og samantektin gerð skipulega. Framkvæmt var gæðamat af báðum 

rannsakendum og niðurstöður bornar saman. Flestar bráðamóttökur voru að sambærilegri stærð. 

Veikleikar: Aðeins var notaður einn gagnabanki í heimildaleit og því gætu hafa farið fram rannsóknir á 

efni ritgerðarinnar sem ekki voru teknar með. Rannsóknir sem yfirlitið byggist á fóru yfirleitt fram á einni 

bráðamóttöku þannig að ekki var gerður samanburður milli mismunandi umhverfis sem íhlutun sett fram 

í. Þar sem menning og menntun heilbrigðisstarfsfólks getur verið mismunandi milli landa gæti 

yfirfæranleiki þeirra rannsókna sem teknar voru saman því verið takmarkaður. 

 

6.4 Hagnýting fyrir hjúkrun 

Við breytingar á forgangsröðunarkerfum er mikilvægt að grunnhugmyndin sé alltaf höfð að leiðarljósi, 

það er að koma fyrst auga á þá sem eru veikastir svo það sé hægt að meðhöndla þá strax. 

Varðandi íhlutun í forgangsröðun er hægt að hagnýta upplýsingar á þann hátt að huga vel að 

innleiðingarferlinu þannig að starfsfólk viti af hverju sé verið að ráðast í breytingar. Það hefur sýnt sig 

að jákvætt viðhorf starfsfólks getur haft að segja með árangur við innleiðingu á íhlutun á bráðamóttökum 

(Wallingford o.fl., 2018). Varðandi hæfni hjúkrunarfræðinga og áhrif hennar á nákvæmni í 

ákvarðanatöku er regluleg upprifjun og það að styðjast við viðurkennda verkferla tveir af lykilþáttunum 

og er mikilvægt að koma því á.  

 

6.5 Framtíðarrannsóknir  

Mikil þróun hefur orðið á verklagi á bráðamóttökum síðastliðna áratugi með það að markmiði  að aðlaga 

og fyrirbyggja örtröð. Til að ná sem bestum árangri við að draga úr örtröð er mikilvægt að hægt sé að 

byggja starfshætti á gagnreyndri þekkingu. Breytileikinn sem er eitt af einkennum bráðamóttaka er 

verðugt viðfangsefni fyrir framtíðar rannsóknir. Í þeim efnum nefna höfundar að verðugt 

rannsóknarverkefni sé ítarlegri umfjöllun um hvaða leiðir hafa reynst árangursríkar við að innleiða nýjar 

íhlutunanir fyrir, í eða eftir forgangsröðun. Annar þáttur er að rannsaka þann kostnað sem felst í 

innleiðingu mismunandi íhlutana til að sjá hvað sé hagkvæmast með tilliti til mannaforða og afdrifs 

sjúklinga. Þrátt fyrir að margar rannsóknir sýni fram á árangur flýtisvæðis sem íhlutunar til þess að stytta 

dvalartíma sjúklinga. Þá er þörf á fleiri rannsóknum til að meta siðfræði og öryggi sjúklinga í slíkum 

inngripum.  



 

53 

 

  

 Ályktun 

Það má draga þá ályktun að innleiðing íhlutana í móttöku sjúklinga á bráðamóttöku sé árangursrík 

aðferð til þess að bæta flæði og stytta dvalartíma sjúklinga. Einn af mikilvægustu þáttunum við 

innleiðingarferli er að hafa starfsfólk með í ráðum.  

Einnig má álykta að eitt af hlutverkum stjórnenda á bráðamóttöku sé að tryggja það að 

hjúkrunarfræðingar í forgangsröðun sinni reglubundinni upprifjun í notkun forgangsröðunarkerfa.  

Örtröð er ekki einkamál bráðamóttöku heldur vandamál alls spítalans. Þetta er margþætt vandamál sem 

nauðsynlegt er að bæði stjórnendur, hjúkrunarfræðingar, læknar og annað starfsfólk vinni í sameiningu 

að því að leysa. 
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