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Útdráttur 

Bakgrunnur: Áhersla íslenskra yfirvalda er að heilsugæslan sé fyrsti 

viðkomustaður fólks innan heilbrigðisþjónustunnar. Helstu 

heilsufarsvandamál nútíma samfélags er hækkandi aldur og aukin tíðni 

krónískra sjúkdóma og veikinda sem veldur auknu álagi á starfsfólk 

heilsugæslur. Til að bregðast við auknu álagi hefur símaflokkun 

hjúkrunarfræðinga verið tekin upp í mörgum vestrænum ríkjum. Á 

Heilsugæslu HSA Egilsstöðum var hún tekin upp snemma árs 2016 til að 

bregðast við aukinni þjónustuþörf en einnig vegna erfiðleika við að manna 

heimilislæknastöður 

Tilgangur: Að rannsaka skoðun og upplifun skjólstæðinga heilsugæslunnar á 

Egilsstöðum af símaflokkun hjúkrunarfræðinga og flýtivakt þeirra. Einnig að 

skoða hvað hefur breyst í starfi hjúkrunarfræðinga og lækna með tilliti til fjölda 

samskipta fyrir og eftir innleiðingu símaflokkunarinnar. 

Aðferðafræði: Rannsóknin var þversniðsrannsókn. Valdir voru 581 

einstaklingar með kerfisbundnu tilviljanaúrtaki og fengu þeir spurningalista 

senda heim. Einnig voru notaðar upplýsingar úr Sögukerfi Heilsugæslu HSA 

Egilsstöðum frá árunum 2013 til 2018 til að skoða fjölda samskipta.  

Helstu niðurstöður. Svörun var 25%. Meira en helmingur svarenda töldu 

símaflokkun vera það þjónustuform sem hentaði best og yfir 90% voru sáttir 

við þá þjónustu sem þeir fengu. Tengsl fundust milli óánægju með símaflokkun 

og þjónustu hjúkrunarfræðinga á flýtivakt meðal skjólstæðinga yfir 50 ára, 

karla, þeirra sem hafa grunnskólapróf sem sitt hæsta menntunarstig og þeirra 

sem búa utan þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs. Símaflokkunin hefur fjölgað 

samskiptum milli hjúkrunarfræðinga og skjólstæðinga sem og komum á 

flýtivakt og vakt lækna. Skjólstæðingar virðast vera nýta sér þjónustu 

hjúkrunarfræðinga meira eftir innleiðingu á símaflokkuninni.  

Helstu ályktanir sem dregnar eru af niðurstöðum. Símaflokkun víkkar 

starfsvið hjúkrunarfræðinga, eykur aðgengi skjólstæðinga að þjónustu og 

eykur samvinnu fagstétta. Skjólstæðingar eru heilt yfir ánægðir með þetta 

vinnufyrirkomulag en hins vegar er fækkar þessi þjónusta ekki samdægurs 

komum til lækna en heildarsamskiptafjöldi þeirra er óbreyttur. 

Lykilorð: Heilsugæsla, símaforgangsflokkun hjúkrunarfræðinga, samdægurs 

þjónusta, samskiptafjöldi, ánægja skjólstæðinga, hjúkrunarmóttaka, traust til 

hjúkrunarfræðinga, mannekla, þversniðsrannsókn, kerfisbundið 

tilviljunarúrtak. 

  



 

 

 



 

Abstract  

Background: Icelandic authorities emphasizes primary care as the first contact 

and principal point of extended care for patients within the healthcare system. 

In modern societies, the main health problems leading to increased demand for 

healthcare services are aging, increased prevalence of preventable illness and 

chronic diseases. Adding to that is the challenge to retain general practitioners 

to meet ever increasing healthcare demands. One solution implemented by 

most Western countries in response to increased pressures on the primary 

health care, has been the nurse telephone triage service. The health center in 

Egilsstaðir implemented a nurse telephone triage service in early 2016. 

Objective: To investigate patients’ experiences with the nurse telephone triage 

and same day services delivered by nurses at the health center in Egilsstaðir; 

to investigate the changes, if any, in the workload of healthcare professionals 

with respect to the number of patients seen before and after implementation of 

the nurse telephone triage service in 2016. 

Methodology: This cross-sectional study consisted of asking 581 randomly 

selected individuals to share their healthcare services experiences on a standard 

questionnaire. Data collected between 2013 and 2018 on the number of visits 

and types of healthcare services utilized at the health center in Egilsstaðir was 

also reviewed.  

Findings: Of the 581 questionnaires sent out, 25% were returned. Over 90% 

of respondents indicated they were happy with the nurse telephone triage 

service and more than half of the respondents felt that this service was the most 

appropriate form of service. The findings show that males, clients over the age 

of 50, those with elementary school as their highest level of education as well 

as those living outside urban areas of Fljótsdalshérað were more dissatisfied 

with the telephone triage and nursing services. Telephone triage increased 

interaction and communication between nurses and patients; the number of 

same day appointments with doctors also increased. Patients were found to 

utilize the services of nurses more after implementation of the telephone triage. 

Conclusion: The nurse telephone triage broadens the nurse’s scope of practice, 

increases collaboration between professionals and increases the accessibility 

of clients to services. Clients are mostly satisfied with this way of service, but 

this service does not decrease the number of same day appointments with 

doctors. 

Key words: Primary health care, nurse telephone triage, same day service, 

numbers of communications, patient satisfaction, nursing primary care, trust, 

nurse and doctor shortages, cross-sectional study, random sampling. 
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Kafli 1. Inngangur og fræðileg samantekt 

Inngangur 

Helstu heilsufarsvandamál nútíma samfélags eru hækkandi aldur og aukin tíðni 

krónískra sjúkdóma og veikinda. Slíkar breytingar kalla á aukna áherslu á 

heilbrigðan lífsstíl, forvarnir, eftirlit og meðferð á krónískum sjúkdómum 

(Bauer og Bodenheimer, 2017; Laurant o.fl., 2018). Sú stofnun sem sinnir 

þessum þáttum að mestu leiti er heilsugæslan. Heilsugæslan er miðpunktur 

heilbrigðiskerfisins í mörgum þróuðum heilbrigðiskerfum og fyrsti 

viðkomustaður fólks innan þess. Þar eru sjúkdómar greindir, fylgst með 

sjúkdómsferli, veitt meðferð og eftirfylgd og reynt að fyrirbyggja sjúkdóma 

með skipulagðri leit og heilsuhvetjandi fræðslu (Hobbs, Bankhead og 

Mukhtar, 2016). Álag á heilsugæslur hefur aukist síðustu áratugina. Á árunum 

2007 til 2014 fjölgaði samskiptum skjólstæðinga við lækna um 12,36% en á 

sama tíma var lítil sem engin fjölgun á samskiptum skjólstæðinga við 

hjúkrunarfræðinga (Hobbs o.fl., 2016). Erfitt hefur verið fyrir heilsugæslur að 

mæta þessu aukna álagi vegna viðvarandi skorts á heimilislæknum. Hefur það 

leitt til þess að skjólstæðingar eiga ekki jafn greiðan aðgang að þeirri þjónustu 

sem þeir telja sig þurfa og veldur það óánægju með starfsemi heilsugæslunnar 

(Holt o.fl., 2016). Til að bregðast við auknu álagi á heilsugæslustöðvar hefur 

símaforgangsflokkun (hér eftir verður notast við orðið símaflokkun) 

hjúkrunarfræðinga eða lækna verið tekin upp víða um heim og hafa vinsældir 

hennar aukist töluvert síðustu 20 árin (Varley o.fl., 2016). Hins vegar hefur 

símaflokkun lítið verið notuð á heilsugæslum hér á landi (Nína Hrönn 

Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar við HSA, munnleg heimild, 

2018). 

Samkvæmt skýrslu Health Statistics for the Nordic Countries kemur í 

ljós að árið 2015 var fjöldi íbúa á hvern heimilislækni mestur á Íslandi af 

norðurlöndunum eða 1,732 íbúar. Fæstir íbúar voru á hvern heimilislækni í 

Noregi, eða 795. Á Íslandi var fjöldi hjúkrunarfræðinga á hverja 1000 íbúa í 

kringum níu sem virðist nálægt meðaltali OECD ríkjanna (Ríkisendurskoðun, 
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2017). Þó hefur verið töluverður skortur á starfandi hjúkrunarfræðingum á 

Íslandi. Árið 2017 vantaði hjúkrunarfræðinga í 225 stöðugildi eða 290 

hjúkrunarfræðinga (meðalstarfshlutfall hjúkrunarfræðinga er 71%) (Gunnar 

Helgason, 2017). Ef reiknað er út frá áætlaðri þörf samkvæmt 

framkvæmdastjórum hjúkrunar og hjúkrunarforstjórum vantar allt að 405 

stöðugildi eða 523 hjúkrunarfræðinga. Hafa ber í huga að þegar þörfin er 

reiknuð er ekki tekið tillit til hugsanlegrar aukinnar þarfar á 

hjúkrunarfræðingum næstu árin, til að mynda vegna fjölgunar á 

hjúkrunarrýmum og öðrum breytum í samfélaginu (Alþingi, 2008; Gunnar 

Helgason, 2017).  

Vegna skorts á heimilislæknum og aukins álags á vakt og flýtivakt 

læknis byrjuðu hjúkrunarfræðingar heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar 

Austurlands (HSA) Egilsstöðum (hér eftir nefnd HE) að forgangsflokka í 

gegnum síma óskum skjólstæðinga um samdægurs þjónustu og bjóða upp á 

flýtivakt hjúkrunarfræðings í febrúar 2016. Við þessa breytingu þurfti að fjölga 

stöðugildum hjúkrunarfræðinga um 0,8. Er það tilfinning rannsakanda að 

símaflokkunin hafi breytt starfsemi heilsugæslustöðvarinnar töluvert. Til að 

mynda taka hjúkrunarfræðingar að sér fleiri og fjölbreyttari verkefni og 

samvinna lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara hefur aukist. Til að 

skoða þetta betur ákvað rannsakandi að gera rannsókn á símaflokkuninni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er annarsvegar að skoða hvað skjólstæðingum HE 

finnst um símaflokkun hjúkrunarfræðinga og flýtivakt þeirra og hins vegar 

hvað hafi breyst í starfi hjúkrunarfræðinga og lækna, sérstaklega með tilliti til 

fjölda og gerða samskipta fyrir og eftir innleiðingu á símaflokkuninni. 

Rannsóknin er þversniðsrannsókn og er lögð fyrir 581 notendur þjónustunnar. 

Notast er við aðferðafræði þversniðsrannsóknar (cross-sectional study). Einnig 

er gagna aflað úr Sögukerfi HE þar sem fjöldi samskipta á heilsugæslustöðinni 

frá árinu 2013 til og með 2018 er skoðaður. Markmið þessarar gagnaöflunar er 

að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar og sjá hvaða breytingu þetta nýja 

vinnulag hefur haft á fjölda og gerð samskipta við skjólstæðinga.  

Niðurstöðurnar sýna að þátttakendur eru heilt yfir ánægðir með þetta 

þjónustufyrirkomulag og leita til hjúkrunarfræðinga í auknu mæli. 

Símaflokkunin fækkaði hins vegar ekki komum á flýtivakt og vakt lækna eins 

og vonast var eftir. 
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Rannsóknarspurningar 

• Eru notendur ánægðir með samdægurs þjónustu hjúkrunarfræðinga? 

• Treysta skjólstæðingar hjúkrunarfræðingum? 

• Eru notendur ánægðir með þá breytingu sem gerð var á samdægurs 

þjónustu Heilsugæslu HSA Egilsstöðum? 

• Hefur innleiðing símaflokkunar hjúkrunarfræðinga breytt álagi á 

starfsfólk Heilsugæslu HSA Egilsstöðum?  

Heimildaleit 

Leitað var í gagnasöfnunum Web of Science, Pubmed og Google Schoolar. 

Leitarorð voru telephone triage, nurse, primary care, telephone 

communication, patient satisfaction, health center. 

Skilgreining meginhugtaka. 

Almennur tími/raðaður tími 

Er þegar skjólstæðingur hittir heilbrigðisstarfsmann í almennum tíma, yfirleitt 

bókaður fram í tímann. 

Samdægurs þjónusta 

Þegar skjólstæðingur fær þjónustu samdægurs á HE til dæmis vegna veikinda, 

slysa eða líkamlegrar eða andlegrar vanlíðan. Hjúkrunarfræðingur og/eða 

skjólstæðingur meta ástandið þannig að ekki sé hægt að bíða eftir næsta lausa 

almenna tíma hjá þeim sem best er fallinn að leysa vandamál skjólstæðings. 

Símaflokkun 

Skjólstæðingur óskar eftir samdægurs þjónustu á HE. Móttökuritari skráir 

viðkomandi á símalista símaflokkunar hjúkrunarfræðings. 

Hjúkrunarfræðingurinn hringir svo til baka í viðkomandi. Í framhaldi ákvarðar 

hjúkrunarfræðingurinn, í samráði við skjólstæðing, hvaða úrlausn henti 

viðkomandi best. 

Flýtivakt hjúkrunarfræðings 

Samdægurs vakt hjúkrunarfræðings. Þangað koma einstaklingar eftir að 

hjúkrunarfræðingur í símaflokkun ákveður að þeir þurfi samdægurs þjónustu 

hjúkrunarfræðings. Einnig geta einstaklingar komið inn af götunni og óskað 

eftir heilbrigðisþjónustu. Flýtivaktin er frá klukkan 11:00-12:00 og aftur 
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klukkan 14:00-15:00 alla virka daga. Þar skoðar, metur, rannsakar og greinir 

hjúkrunarfræðingurinn vandamál skjólstæðingsins. Hjúkrunarfræðingurinn 

kallar til aðrar heilbrigðisstéttir eftir þörfum, svo sem til samráðs eða 

samvinnu. Einnig skráir hjúkrunarfræðingurinn skjólstæðing í áframhaldandi 

meðferð ef þörf er á. 

Flýtivakt læknis 

Flýtivakt læknis er ætluð skjólstæðingum sem þurfa samdægurs þjónustu, með 

brýn og fljótafgreidd erindi. Gert er ráð fyrir 10 - 20 mínútna afgreiðslutíma á 

hvern einstakling. Flýtivaktin er opin frá klukkan 13:00-15:00. 

Vakt læknis 

Vakt læknis er ætluð skjólstæðingum sem þurfa samdægurs þjónustu, með 

brýn en ekki fljótafgreidd erindi. Vaktin er frá klukkan 8:00-13:00. Einnig er 

öll vinna læknis utan dagvinnutíma skráð á vakt læknis. 

Opnar spurningar 

Opnar spurningar krefjast þess af þeim sem svarar að hann noti fleiri en eitt 

orð til að svara spurningunum. Svörin geta verið í formi lista, setninga eða 

málsgreina. Opnar spurningar geta til dæmis byrjað á hvað, af hverju, hvernig 

og lýstu. 

Lokaðar spurningar 

Lokaðar spurningar eru spurningar sem hægt er að svara með já, nei eða stuttri 

setningu. Til dæmis „líður þér betur í dag en í gær?“ 

Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður meðal annars farið yfir þær breytingar sem víða hafa 

orðið á starfsemi heilsugæslunnar í hinum vestrænu ríkjum. Helstu þættir 

símaflokkunar hjúkrunarfræðinga kynntir svo sem framkvæmd hennar og 

hverju hún hefur breytt í starfsemi heilsugæslna. Einnig verður fjallað um 

skoðun skjólstæðinga á símaflokkun og móttöku hjúkrunarfræðinga. 

Hvað er símaflokkun 

Í Svíþjóð var símaflokkunin fyrst innleidd árið 2003 og er hún nú starfrækt um 

alla Svíþjóð. Þar í landi eru fyrstu samskipti fólks við heilbrigðiskerfið í 

gegnum símaflokkun hjúkrunarfræðinga (Kaminsky, Carlsson, Röing og 

Holmström, 2013). Markmið símaflokkunarinnar er að stýra flæði 
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skjólstæðinga á viðeigandi staði innan viðeigandi tímaramma, meta alvarleika 

umkvörtunarefnis og koma með viðeigandi aðgerðaáætlun (Ernesater, 

Engstrom, Winblad, Rahmqvist og Holmstrom, 2016). Hjúkrunarfræðingar 

sem vinna við símaflokkun geta komið í veg fyrir óþarfa komur á slysa- og 

bráðamóttökur með því að veita ráðleggingar, til dæmis um meðferð heima 

við. Þetta getur bæði sparað tíma og dregið úr óþægindum og kvíða 

skjólstæðinga. Þessar breytingar fela oft í sér að fleiri fagstéttir en læknar leysa 

mál skjólstæðinga svo sem hjúkrunarfræðingar (Raheja, 2015). Símaflokkunin 

er einn af þeim þáttum sem getur eflt hlutverk hjúkrunarfræðinga innan 

heilsugæslunnar.  

Stuðningsforrit við símaflokkun 

Þó hjúkrunarfræðingar séu vel þjálfaðir og reyndir í símaflokkun eru mannleg 

mistök staðreynd (Health It Analytics, 2017). Við símaflokkun nota mörg 

heilbrigðiskerfi A clinical decision support system (CDSS) til að draga úr 

líkum á mistökum. CDSS hjálpar heilbrigðisstarfsmönnum að taka réttar 

ákvarðanir og bæta umönnun skjólstæðinga. Einnig bætir CDSS skráningu 

hjúkrunarfræðinga (North o.fl., 2014). Árið 2014 var gerð afturvirk 

samanburðarrannsókn þar sem rannsökuð voru 50 samskipti. Var skráning 

hjúkrunarfræðinga skoðuð fyrir og eftir innleiðingu á CDSS og voru það sömu 

hjúkrunarfræðingarnir sem voru skoðaðir. Niðurstöðurnar sýna að skráning og 

gæði aukast við innleiðingu á CDSS, meira er skráð af einkennum 

skjólstæðinga og ráðlagðri sjálfsumönnun (North o.fl., 2014). En það eru bæði 

kostir og gallar við CDSS. Fyrir það fyrsta þarf CDSS stuðningsforritið að 

„tala“ við það kerfi sem notað er á stofnunum, koma þarf eins fljótt og auðið 

er nýjum vísindalegum upplýsingum inn í gagnagrunn kerfisins, viðvaranir 

(pop up) geta valdið miklu áreiti og þreytu og ef CDSS er ekki notað rétt getur 

það gert meiri skaða en gagn (Rouse, e.d.). Á Íslandi er ekki notast við CDSS 

þegar símtöl eru forgangsflokkuð (Áslaug Halldórsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

hjá 1700, munnleg heimild, símtal 16.október 2018). 

Gæði símaflokkunar 

Þrátt fyrir miklar vinsældir símaflokkunar virðist samræming á vinnuferlum 

hennar vera lítil sem engin (Varley o.fl., 2016). Að forgangsflokka í síma á 

ekki að vera ágiskun, heldur staðlað og eins ítarlegt og heildrænt ferli og hægt 
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er (Health It Analytics, 2017). Stofnanir sem veita þessa þjónustu þurfa að 

tryggja öryggi skjólstæðinga sinna, skilvirkni símaflokkunarinnar og aðgengi 

að henni. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa góða samskiptahæfileika, vera 

með góða læknisfræðilega þekkingu og vinna eftir viðurkenndum klínískum 

leiðbeiningum til að öryggi skjólstæðinga sé ekki ógnað (Huibers, Keizer, 

Giesen, Grol og Wensing, 2012).  

Áhrif samskiptahæfni hjúkrunarfræðinga á gæði símaflokkunar 

Uppbygging samtals og samskiptahæfni hjúkrunarfræðinga eru þættir sem hafa 

mikil áhrif á gæði símaflokkunar. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera þjálfaðir í 

að meta skjólstæðinga án þess að sjá þá. Þeir þurfa að hafa góða 

samskiptahæfileika, sýna hluttekningu og safna saman mikilvægum 

heilsufarslegum upplýsingum þar sem þeirra mat og ráðleggingar byggjast 

eingöngu á munnlegum samskiptum (Ernesater o.fl., 2016; Raheja, 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar (Ernesater, Engstrom, Winblad og 

Holmstrom, 2014) veita opnar spurningar meiri og betri heilsufarslegar 

upplýsingar en lokaðar spurningar. Þrátt fyrir það virðast hjúkrunarfræðingar 

frekar spyrja lokaðra en opinna spurninga. Samkvæmt rannsókn (content 

analysis) sem gerð var á 25 símtalsupptökum sem greind voru með Roter 

Interaction Analysis System (RIAS) kemur í ljós að aðeins í tveimur af þessum 

25 samtölum spyr hjúkrunarfræðingur engra lokaðra spurninga. Að meðaltali 

spyrja hjúkrunarfræðingar 4,6 lokaðra heilsufarstengdra spurninga í samtali en 

0,9 opinna spurninga. Í 16 af 25 samtölum eru engar opnar spurningar bornar 

fram (Ernesater o.fl., 2016). Í niðurstöðum samanburðarrannsóknar á 26 

símtölum þar sem gerð höfðu verið mistök í greiningu (tilraunahópur) borin 

saman við 26 samskonar símtöl (samanburðarhópur) þar sem ekki höfðu verið 

gerð mistök kemur glögglega í ljós mikilvægi þess að spyrja opinna spurninga. 

Hjúkrunarfræðingarnir í tilraunahópnum spyrja færri opinna spurninga og fá 

minna af heilsufarstengdum upplýsingum en hjúkrunarfræðingarnir í 

samanburðarhópnum. Hjúkrunarfræðingarnir í samanburðarhópnum hvetja 

skjólstæðinga frekar til samskipta, spyrja meira út í fyrri heilsufarssögu sem 

gefur þeim meiri og betri upplýsingar til að byggja ákvarðanir sínar á. Lengd 

símtalanna er svipuð í báðum hópum frá tæpri mínútu til rúmlega 20 mínútna. 

Með því að nota opnar spurningar verða samskiptin sjálfkrafa 

skjólstæðingsmiðaðri en þrátt fyrir það eru hjúkrunarfræðingarnir heilt yfir 

ráðandi í símtölunum (Ernesater o.fl., 2014). Ekki er þó nóg að 
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hjúkrunarfræðingurinn safni góðum upplýsingum frá skjólstæðingnum. Hann 

þarf einnig að geta komið upplýsingum og ráðgjöf á skiljanlegu máli til 

skjólstæðingsins. Til að símaflokkunin sé skilvirk þarf hjúkrunarfræðingurinn 

að tryggja að skjólstæðingurinn hafi meðtekið og skilið þær ráðleggingar sem 

honum eru gefnar (Ernesater o.fl., 2016). Í rannsókn Ernesater og félaga (2016) 

kemur fram að aðeins í sjö símtölum af 52 spyr hjúkrunarfræðingur hvort 

skjólstæðingur skilji ráðleggingarnar sem hann fékk. Ef ekki er tryggt að 

skjólstæðingur meðtaki og skilji ráðleggingarnar sem honum eru gefnar er 

verið að stofna honum í hættu. Einnig er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur 

útskýri vel fyrir skjólstæðingi sínum á hverju hann byggi sína ákvörðun til að 

koma í veg fyrir óþarfa komur á heilbrigðisstofnanir. Samkvæmt eigindlegri 

rannsókn Kaminsky og félaga (2013) finnst viðmælendum mikilvægt að vera 

spurðir í enda símtalsins hvort þeir séu sáttir og hvort þeir hafi skilið 

ráðleggingarnar.  

Áhrif reynslu og menntunar hjúkrunarfræðinga á símaflokkun  

Reynsla og menntun hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á hvernig þeir 

forgangsflokka í síma. Hjúkrunarfræðingar með meira en 20 ára reynslu eru 

líklegri til að veita ráðleggingar um umönnun í heimahúsi en 

hjúkrunarfræðingar með minna en tíu ára reynslu (Varley o.fl., 2016). 

Rannsóknin The effectiveness and cost-effectiveness of telephone triage of 

patients requesting same day conslutations in general practice (ESTEEM) 

skoðar áhrif símaflokkunar á ýmsa þætti svo sem komufjölda, öryggi, kostnað 

og fleira. Rannsóknin var gerð árin 2011 til 2013 og voru 20,990 samskipti 

skoðuð á 42 heilsugæslustöðvum í Bretlandi. Í rannsókninni er 

heilsugæslunum skipt í þrjá flokka: 

1) Símaflokkað af hjúkrunarfræðingum með stuðningsforrit CDSS  

2) Símaflokkað af læknum 

3) Heilsugæsla án flokkunar (Campbell, Britten, Green og Holt, 2013). 

Varley og félagar (2016) framkvæmdu aðra greiningu (secondary 

analysis) á gögnum frá ESTEEM rannsókninni þar sem símaflokkun er skoðuð 

út frá starfsaldri hjúkrunarfræðinga, reynslu, menntunarstigi, reynslu við 

símaflokkun og hve vel þeim fannst þeir vera undirbúnir til að símaflokka. Í 

þessari rannsókn voru 35 hjúkrunarfræðingar valdir frá 14 

heilsugæslustöðvum. Hjúkrunarfræðingarnir höfðu allir fengið sömu þjálfun 
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og notuðu CDSS. Sumir hjúkrunarfræðingarnir vísuðu öllum viðmælendum 

áfram á heilsugæslustöð en sá hjúkrunarfræðingur sem vísaði fæstum áfram á 

heilsugæslustöð vísaði 63% þá leið. Minni líkur eru á að fólki sé ráðlagt að 

koma á heilsugæsluna ef hjúkrunarfræðingurinn sem flokkar er sérfræðingur 

(Nurse Practitioner eða NP). Sterkari tengsl eru milli hjúkrunarfræðinga sem 

telja sig vel undirbúna til að símaflokka og fjölda þeirra sem þeir afgreiddu 

sjálfir en fyrri reynsla af símaflokkun. Faglegt öryggi hjúkrunarfræðingsins í 

starfi getur eitt og sér verið ráðandi þáttur í ákvarðanatöku hans í 

símaflokkuninni og hefur mikið um það að segja hvernig flokkunin nýtist. Því 

ættu stofnanir sem taka upp símaflokkun að undirbúa hjúkrunarfræðingana vel 

svo símaflokkunin skili tilætluðum árangri (Varley o.fl., 2016). 

Hverju breytir símaflokkun? 

Þegar farið er út í kerfisbreytingar þarf að skoða hverju þær skila og hvort það 

sé rökstuddur ávinningur af þeim. Símaflokkunin hefur töluvert verið 

rannsökuð, til að mynda af Bretum og Svíum. Hefur hún meðal annars verið 

skoðuð út frá kostnaði, lengd samskipta skjólstæðinga við 

heilbrigðisstarfsfólk, vinnuálagi, öryggi skjólstæðinga og ánægju þeirra með 

símaflokkunina (Richards o.fl., 2002).  

Áhrif símaflokkunar á samskiptafjölda 

Rannsóknum ber ekki saman um þau áhrif sem símaflokkun hefur á 

samskiptafjölda. Sumar rannsóknir sýna að símaflokkun seinki aðeins 

samskiptum skjólstæðinga við heimilislækna meðan aðrar sýna fram á að 

símaflokkun minnki álag á þá. Í Noregi er talið að um ¾ hlutar samdægurs 

samskipta við heilsugæsluna séu ekki aðkallandi sem þýðir að stóran hluta 

skjólstæðinga er hægt að meðhöndla með sjálfsumönnun eða á heilsugæslu 

einhverja næstu dag. Utan opnunartíma er um ¼ af samskiptum afgreiddur af 

hjúkrunarfræðingum (Hansen og Hunskaar, 2011). Í annarri greiningu 

(secondary analysis) á gögnum ESTEEM rannsóknarinnar kemur í ljós að þar 

sem læknar forgangsflokka í síma fjölgar samskiptum um 33% á hvern 

einstakling 28 dögum eftir fyrstu símaflokkun miðað við hefðbundna móttöku 

og um 48% þegar hjúkrunarfræðingar símaflokka. En þrátt fyrir fjölgun á 

samskiptum var kostnaðurinn svipaður milli þessara þriggja hópa (Campbell 

o.fl., 2014). Svipaða sögu segja niðurstöður þversniðsrannsóknar Newbould 
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og félaga (2017). Sú rannsókn var gerð á Englandi á 842 hefðbundnum 

heilsugæslum og 147 heilsugæslum sem tekið höfðu upp það vinnulag að 

læknir hringi fyrst í skjólstæðinga áður en þeir fá almennan tíma. Samskiptum 

fjölgar eftir að símaflokkunin er innleidd, frá 16,5 skiptum á dag upp í 21,8 

skipti á dag fyrir hverja 1000 íbúa. Fækkun er í almennri móttöku úr 13 niður 

í 9,3 á hverja 1000 íbúa en aukning í símaráðgjöf úr 3 í 12,2 á hverja 1000 íbúa. 

Símaflokkunin breytir vinnumynstri innan heilsugæslunnar, mikil aukning er í 

símaráðgjöf og fækkun í almennri móttöku. Aðra sögu segir rannsókn Richards 

og félaga (2002) þar sem greind voru 4,685 samskipti, 1,233 án símaflokkunar 

og 3,452 með símaflokkun. Þar sýna niðurstöður að símaflokkunin fækkar 

samdægurs tímabókunum um 29-44%, færri hitta heimilislækni og 

hjúkrunarfræðingar afgreiða um 40% mála.   

Áhrif símaflokkunar á tímalengd þjónustunnar  

Ein af breytunum sem hefur verið skoðuð eftir innleiðingu á símaflokkun er 

þjónustutíminn. Í annarri greiningu (secondary analysis) á gögnum ESTEEM 

rannsóknarinnar er tímarammi 16,711 viðtala í almennri móttöku borin saman 

við 1,290 forgangsflokkuð símtöl af læknum og 176 símtöl forgangsflokkuð af 

hjúkrunarfræðingum með CDSS. Niðurstöðurnar sýna að tíminn sem fer í 

afgreiðslu á hverju máli er minnstur í almennu móttökunni. Símaflokkun 

læknis tekur fjórar mínútur, símaflokkun hjúkrunarfræðings 6,6 mínútur og 

hefðbundin móttaka 9,5 mínútur. Heildartími samskipta er 10,3 mínútur í hópi 

lækna sem forgangsflokka í síma en 14,8 mínútur í hópi hjúkrunarfræðinga 

sem forgangsflokka í síma. Símaflokkun styttir ekki tíma skjólstæðinga hjá 

heilbrigðisfagfólki en hún styttir þann tíma sem það tekur fyrir heimilislækni 

að afgreiða hvern skjólstæðing (Holt o.fl., 2016). Sambærilega niðurstöðu 

sýnir rannsókn Richards og félaga (2002). Samkvæmt henni tekur það 1,7 

mínútu lengri tíma fyrir hjúkrunarfræðing og heimilislækni að afgreiða ósk 

skjólstæðings um samdægurs þjónustu með símaflokkun en þegar bókað er 

beint hjá lækni. Aftur á móti eru heimilislæknar 2,45 mínútum fljótari að 

afgreiða þá skjólstæðinga sem eru símaflokkaðir en þá sem ekki eru 

símaflokkaðir. 
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Skoðun skjólstæðinga á símaflokkun og móttöku 

hjúkrunarfræðinga 

Mikilvægt er að heilbrigðiskerfið sé meðvitað um upplifun og skoðun 

skjólstæðinga á þeim breytingum sem hafa orðið og munu verða á 

heilbrigðisþjónustu heilsugæslunnar. Ánægja skjólstæðinga er lykilþáttur í 

gæðum heilbrigðisþjónustu og mælingar á henni hjálpa til við að greina þær 

breytingar sem þarf að gera á þjónustunni til að bæta hana (Paddison o.fl., 

2018).  

Skoðun skjólstæðinga á símaflokkun 

Í Danmörku var gerð þversniðsrannsókn á símaflokkun heimilislækna á óskum 

skjólstæðinga um þjónustu utan opnunartíma. Sendir voru út 14,252 

spurningalistar og var svörun um 50%. Niðurstöðurnar sýna að þeir 

einstaklingar sem fá ráðleggingar í gegnum síma eru óánægðari með 

þjónustuna en þeir sem hitta lækni. Íbúar þéttbýlis eru óánægðari með 

símaflokkunina en þeir sem búa í dreifbýli. Einnig eru þeir sem meta heilsu 

sína slaka óánægðari með þjónustuna, óháð því hvort um sé að ræða 

símaflokkun, hitta lækni eða heimavitjun (Tranberg o.fl., 2018). Niðurstöður 

ESTEEM rannsóknarinnar benda hins vegar ekki til að munur sé á ánægju 

skjólstæðinga með þjónustuna þegar borin eru saman þrjú form af 

heilsugæslum það er símaflokkun lækna, símaflokkun hjúkrunarfræðinga með 

stuðningsforriti og almenna móttöku. Um 90% skjólstæðinga segjast vera mjög 

ánægðir eða nokkuð ánægðir með þjónustuna, sama hvaða form af heilsugæslu 

er skoðuð. Við nánari greiningu sést að 59% þeirra sem fengu símtal frá 

hjúkrunarfræðingi voru mjög ánægðir með þjónustuna miðað við 65% í hinum 

tveimur heilsugæsluformunum (Warren o.fl., 2015). Niðurstöður rannsóknar 

Newbould og félaga (2017) benda í sömu átt. Um 55% skjólstæðinga telja þetta 

þægilegt fyrirkomulag en þó velja aðeins 31% skjólstæðinga þetta 

fyrirkomulag frekar en hefðbundið heilsugæsluform. 

Í annarri greiningu gagna 9,154 skjólstæðinga (úr ESTEEM 

rannsókninni) er ánægja með þjónustuna skoðuð út frá þremur flokkum:  

1. Símaflokkun hjúkrunarfræðinga með eða án móttöku hjúkrunarfræðings 

eða læknis  

2. Símaflokkun læknis með eða án móttöku hjúkrunarfræðings eða læknis 

3. Almenn móttaka  



11 

Niðurstöður Calitri og félaga (2015) sýna að skjólstæðingar eru minnst 

ánægðir með þjónustu hjúkrunarfræðinga. Því fleiri stig því ánægðari eru 

skjólstæðingarnir.  

Símtal frá hjúkrunarfræðingi og tími hjá honum í framhaldi  262 stig 

Símtal frá lækni og tími hjá hjúkrunarfræðingi í framhaldi 316 stig 

Símtal frá hjúkrunarfræðingi án frekari þjónustu  710 stig 

Flokkarnir sem eftir standa     1218-3429 stig 

 

Fjarlægð skjólstæðinga frá heilsugæslustöð hefur ekki marktæk áhrif á ánægju 

skjólstæðinga með þjónustuna. Þó eru ákveðnar vísbendingar um að ánægjan 

aukist með meiri fjarlægð frá heilsugæslustöð ef hjúkrunarfræðingar 

forgangsflokka án frekari aðgerða (um 7,2 stig fyrir hverja 10 kílómetra).  

Skoðun skjólstæðinga á hjúkrunarmóttöku 

Þegar skjólstæðingar hafa samband við heilsugæslustöðvar eru þeir flestir 

búnir að ákveða hvaða heilbrigðisfagstétt þeir vilja hitta eða tala við (Paddison 

o.fl., 2018). Í Bretlandi var gerð rannsókn á viðbrögðum fólks við að fá ekki 

að tala við eða hitta þá heilbrigðisfagstétt sem það óskar eftir. Rannsóknin er 

önnur greining (secondary analysis) á gögnum sem var aflað á árunum 2013 – 

2014 af General Practice Patient Survey. Skoðaðar eru niðurstöður frá 870,085 

einstaklingum frá 8,005 heilsugæslustöðvum. Tæplega 78% einstaklinga vilja 

hitta lækni, 14,5% hjúkrunarfræðinga og það sem út af stendur eru 

heimavitjanir og fleira. Fólk af öðru þjóðerni vill frekar hitta lækni og eins þeir 

sem treysta sér illa í sjálfsumönnun. Eldri einstaklinga skiptir minna máli hvort 

þeir hitta hjúkrunarfræðing eða lækni. Sá hópur sem vill hitta lækni en fær 

viðtal við hjúkrunarfræðing er óánægðastur með þjónustuna, næst koma þeir 

sem vilja hitta lækni en fá þess í stað símtal við hann. Sama er að segja um þá 

sem vilja hitta hjúkrunarfræðing en tala við lækni, en óánægjan er ekki eins 

mikil. Ef skjólstæðingur vill hitta ákveðna heilbrigðisfagstétt en fær í staðin 

símtal frá henni skapast vantraust milli skjólstæðings og meðferðaraðila. Það 

sama á við ef skjólstæðingur fær ekki þjónustu frá þeirri heilbrigðisfagstétt sem 

hann óskar eftir (Paddison o.fl., 2018). Telja höfundar rannsóknarinnar 

ástæðuna fyrir óánægju með störf hjúkrunarfræðinga megi að einhverju leiti 

rekja til vanþekkingar á störfum þeirra. Í samantektarrannsókn bera Laurant og 

félagar (2018) saman niðurstöður 18 rannsókna á ánægju skjólstæðinga með 

þjónustu hjúkrunarmóttaka og læknamóttaka í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar 
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sýna meiri ánægju með þjónustuna meðal skjólstæðinga hjúkrunarmóttaka 

samanborið við læknamóttökur. Líkleg skýring er að hjúkrunarfræðingar gefi 

skjólstæðingum sínum meiri tíma. Ein ástæðan fyrir þessari ánægju 

skjólstæðinga með störf hjúkrunarfræðinga getur verið sú að almenningur í 

Bandaríkjunum er vanari störfum hjúkrunarfræðinga þar sem sérfræðingar í 

hjúkrun (NP) hafa verið starfandi þar síðan um miðja síðustu öld (Wilson, 

2005). Sérfræðingar í hjúkrun (NP) hafa ekki verið eins áberandi í Evrópu og 

Bandaríkjunum (Maier, Barnes, Aiken og Busse, 2016) og á Íslandi er 

starfsrammi þeirra ekki viðurkenndur.  

Framtíðarverkefni heilsugæslunnar 

Mannauður  

Samkvæmt heimasíðu NHS (National Health Service) á Englandi eru rúmlega 

24% þjóðarinnar með langvinna sjúkdóma og fara um 50% af tíma 

heilsugæslunnar í umönnun og meðferð á þeim (NHS England, e.d.). Með 

aukinni tíðni langvinnra sjúkdóma og viðvarandi skorti á heimilislæknum eru 

líkur á að mikilvægi hjúkrunarfræðinga á heilsugæslum muni aukast. Gerð var 

samantektarrannsókn á spám um það vinnuafl sem þarf að vera tiltækt á 

heilsugæslum í framtíðinni og framtíð hjúkrunar í teymisvinnu. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiðir í ljós að búast megi við fækkun hjúkrunarfræðinga og 

lækna sem sinna heilsugæslu og þá sérstaklega lækna (Bauer og Bodenheimer, 

2017). Rannsókn Auerbach og félaga (2013) styður þær niðurstöður en þeir 

búast þó við að framboð verði gott á sérfræðingum í hjúkrun (NP). Með þetta 

í huga gæti innleiðing á námi sérfræðings í hjúkrun (NP) og viðurkenning á 

starfsramma þeirra komið til móts við þann skort sem nú þegar er á 

heimilislæknum og þeirri fækkun sem á eftir að verða í þeirri stétt samkvæmt 

Auerbach og félögum. 

Sóknarfæri hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu 

Vegna ofangreindra þátta er mikilvægt að skoða hvaða verkefni 

hjúkrunarfræðingar geta tekið að sér með tilliti til menntunar, þjálfunar og 

starfsramma þeirra og hvaða áhrif það hefur á starfsemi heilsugæslunnar. Til 

að skoða þetta gerðu Smolowitz og félagar (2015) eigindlega rannsókn þar sem 

tekin voru viðtöl við yfirmenn 16 heilsugæslustöðva þar sem unnið er í 

teymisvinnu og hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt menntun, þjálfun og 
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starfsramma. Viðtölin voru greind með AI ramma (appreciative inquiry) 

greiningartækni sem greinir hvaða kerfi eru árangursrík með tilliti til 

framleiðni, starfsánægju, sjálfbærni og fleiri þátta. Í ljós kemur að 

hjúkrunarfræðingar sinna níu hlutverkum: 

• Halda utan um meðferðir 

• Forgangsflokka í síma 

• Endurnýja lyfseðla 

• Eru með heilsueflandi fræðslu 

• Skoða og skrá heilbrigði fólks 

• Umönnun og stjórnun með áherslu á langvinna sjúkdóma 

• Taka að sér að koma breytingum á laggirnar 

• Stjórnun stöðva og starfsmannahald 

• Vinna að auknum gæðum í þjónustu og teymisvinnu  

 

Samkvæmt þessu telja höfundar að næstu skref séu að þróa og víkka út 

launaramma til að hvetja hjúkrunarfræðinga til að þverfaglega vinnu. Hvetja 

lækna, yfirmenn, launagreiðendur, sveitarfélög og fleiri til að taka upp 

heilsugæslukerfi þar sem hjúkrunarfræðingar eru í forgrunni í þverfaglegri 

vinnu, með breiðara starfssvið og aukna ábyrgð miðað við núverandi kerfi. 

Einnig þarf að miða grunnnámi hjúkrunarfræðinga að þessu og þjálfa þá í að 

vera leiðtogar í heilsugæslu og víkka út starfssvið þeirra og ábyrgð (Smolowitz 

o.fl., 2015). Samræmast þessar hugmyndir að nokkru leiti tillögum 

hjúkrunarfélagsins um eflingu heilsugæslunnar (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir 

og Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, 2014). 

Rannsóknir Bauer og Bodenheimer (2017) sýna fram á að 

hjúkrunarfræðingar bæta umönnun skjólstæðinga með langvinna sjúkdóma. 

Því ætti að vera enn meiri ástæða fyrir yfirmenn heilbrigðisstofnanna að 

útvíkka starfsramma hjúkrunarfræðinga, sérstaklega með tilliti til meðferðar 

og eftirfylgd langvinnra sjúkdóma. Hverfa ætti af þeirri braut að læknar geri 

allt yfir í aukna áherslu á teymisvinnu. Í teymisvinnu geta hjúkrunarfræðingar 

í auknu mæli haldið utan um meðferðir og eftirfylgd. 

Samlög heimilislækna eru fjölmennust á Íslandi meðal norðurlandanna 

(Ríkisendurskoðun, 2017). Ef tillögum Smolowitz og félaga (2015) ásamt 

tillögum hjúkrunarfélagsins (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir og Helga Sæunn 

Sveinbjörnsdóttir, 2014) væri hrint í framkvæmt myndi þáttur 

hjúkrunarfræðinga í starfi heilsugæslunnar aukast og verkefnum yrði dreift á 

fleiri hendur og er ekki vanþörf á. Samkvæmt Talnabrunni 
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Landlæknisembættisins fyrir árið 2015 notuðu um 82% landsmanna sér 

þjónustu heilsugæslunnar það ár og hver Íslendingur átti að meðaltali 6,8 

samskipti við heilsugæslustöð á árinu. Læknar sinntu um 70% samskipta á 

meðan hjúkrunarfræðingar sinntu aðeins um 20% samskipta (Hildur Björk 

Sigurbjörnsdóttir og Lilja Bjarklind Kjartansdóttir, 2016). Samræmist það 

tölum erlendis frá (Paddison o.fl., 2018) og gefur hugmyndum Smolowitz og 

félögum (2015) og hjúkrunarfélagsins (Aðalbjörg J. Finnbogadóttir og Helga 

Sæunn Sveinbjörnsdóttir, 2014) byr undir báða vængi.  

Forsendur rannsóknar 

Hvatinn að gerð þessa verkefnis er sá að rannsakandi er hjúkrunarfræðingur og 

sjúkraflutningamaður starfandi á HE. Var hann ráðinn inn á heilsugæslustöðina 

rúmum þrem mánuðum eftir innleiðingu á símaflokkun og flýtivakt 

hjúkrunarfræðinga. Í samskiptum sínum við skjólstæðinga hefur rannsakandi 

skynjað bæði ánægju og óánægju með þetta fyrirkomulag og því forvitnilegt 

að kanna hvaða skoðun skjólstæðingar HE hafa á þessu fyrirkomulagi. 

Heilsugæslan á Egilsstöðum 

HE er í senn bæði heilsugæsla og slysa- og bráðamóttaka svæðisins. Því má 

ætla að álagið á flýtivakt stöðvarinnar sé heldur meira miðað við fólksfjölda 

(tafla 1) en á þeim heilsugæslum sem eru nær slysa- og bráðamóttökum. 

Þjónustusvæði stöðvarinnar er víðfeðmt, frá Borgarfirði Eystri og norður á 

Möðrudalsöræfi. Einnig sinnir HE Seyðisfirði þegar þannig stendur á. 

Tafla 1: Íbúafjöldi þjónustusvæðis Heilsugæslu 

HSA Egilsstöðum 1. janúar 2018 
Sveitafélag Fjöldi íbúa 

Fljótsdalshérað 3,547 

Fljótsdalur 76 

Borgarfjörður 80 

Samtals 3,690 

Ásamt Seyðisfirði  

Seyðisfjörður 676 

Samtals 4,373 

(Hagstofa Íslands, e.d.)  
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HE hefur ekki farið varhluta af þeim skorti sem er á heilsugæslulæknum 

á Íslandi. Á HE eru 5,3 stöðugildi lækna. Árið 2013 voru fastráðnir læknar í 

4,6 stöðugildum en árið 2018 var aðeins í 1,1 stöðugildi mannað. Staðan 

annarsstaðar innan HSA er svipuð. Stöðugildi fastráðinna lækna innan HSA 

eru 14,8. Voru 11,31 setin árið 2013 en árið 2018 voru 4,57 stöðugildi setin, 

þar af hafði sérfræðingum í heimilislækningum fækkaði úr 6,35 í 3,53 (Svandís 

Svavarsdóttir, 2018). Ekki eru til sambærilegar tölur um stöðu mönnunar 

hjúkrunarfræðinga innan HSA (Nína Hrönn Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri 

hjúkrunar við HSA, munnleg heimild, 2018). 

Á HE eru 5,6 stöðugildi hjúkrunarfræðinga (tafla 2). HE hefur lengi búið 

að því að vera vinsæll vinnustaður meðal hjúkrunarfræðinga og eru verkefnin 

þar fjölbreytt og krefjandi (Guðbjörg Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur og 

deildarstjóri Heilsugæslunnar á Egilsstöðum, munnleg heimild, 2019).  

 Tafla 2: Stöðugildi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og starfsaldur 

hjúkrunarfræðinga á Heilsugæslu HSA Egilsstöðum 

Stöðugildi hjúkrunarfræðinga 5,6  

Stöðugildi ljósmóður 0,55 

Sérnámsstaða 1 

Fjöldi hjúkrunarfræðinga 6 

Fjöldi ljósmæðra 2 

Fjöldi þeirra sem símaflokka 6 

Meðal starfsaldur hjúkrunarfræðinga sem símaflokka 19 ár 

Meðalstarfstími hjúkrunarfræðinga á heilsugæslunni sem símaflokka 11,2 ár 
 

 

Á HE var 40% staða sjúkraþjálfara innleidd 1. september 2016. 

Hjúkrunarfræðingar og læknar geta bókað hjá honum líkt og í aðra almenna 

tíma. Hlutverk sjúkraþjálfarans er að greina, ráðleggja og veita þá þjónustu 

sem hann telur henta hverju sinni. Hann leiðbeinir skjólstæðingum, svo sem 

um æfingar sem þeir geta gert heima við, en hann veitir hins vegar ekki 

hefðbundna meðferð. Ef þörf er á endurteknum komum til sjúkraþjálfara er 

skjólstæðingnum vísað til þeirra sjúkraþjálfara sem sinna slíkri þjónustu. 

Sjúkraþjálfari HE sinnir einnig fræðslu í grunnskólum um rétta líkamsbeitingu.  
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Símaflokkun og flýtivakt hjúkrunarfræðinga 

Í febrúar 2016 var tekin upp símaflokkun hjúkrunarfræðinga á óskum 

skjólstæðinga um samdægurs þjónustu á HE. Símaflokkunin var meðal annars 

tekin upp vegna læknaskorts og aukins álags á vakt og flýtivakt læknis. Er þessi 

þróun í samræmi við grein Héðins Sigurðssonar og félaga en þar segir að 

skortur á heimilislæknum valdi auknu álagi á vaktþjónustu utan dagvinnutíma 

(Héðinn Sigurðsson, Sunna Gestsdóttir, Kristján G. Guðmundsson og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2017). Starf hjúkrunarfræðinga í símaflokkun á HE er meðal 

annars að greina hvaða erindi þurfa samdægurs þjónustu og hver ekki, veita 

ráðgjöf og fleira (tafla 3). Þeir hjúkrunarfræðingar sem í byrjun sáu um 

símaflokkunina og flýtivakt hjúkrunarfræðinga fóru á líkamsmatsnámskeið 

stuttu eftir að flokkunin hófst. Hefur það ekki verið endurtekið þrátt fyrir að 

aðrir hjúkrunarfræðingar hafi bæst í hópinn. Þegar nýr hjúkrunarfræðingur 

kemur inn í símaflokkunina fær hann aðlögun og þjálfun frá hjúkrunarfræðingi 

sem starfar við hana. Hjúkrunarfræðingar við HE hafa ekki aðgang að CDSS 

sér til að stoðar líkt víða erlendis. 
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Frá 11. febrúar 2016 

til 4. febrúar 2018 voru 

hjúkrunarfræðingar aðeins 

með símaflokkun og 

flýtivakt fyrir hádegi. Þann 

5. febrúar 2018 var 

þjónustan sett á allan 

daginn (mynd 1). Þeir 

skjólstæðingar sem hringja 

eftir að símaflokkun lýkur 

eru flokkaðir af 

móttökuriturum sem 

flokka eftir sinni bestu 

getu. Hjúkrunarfræðingur í 

símaflokkun getur leyst 

vandamál skjólstæðinga á 

mismunandi hátt (mynd 2). 

Úrlausnin er þó oft háð 

framboði á tímum.  

Á flýtivakt 

framkvæmir 

hjúkrunarfræðingur 

líkamsskoðun, metur 

skjólstæðing og fleira (tafla 

3). Ef hjúkrunarfræðingur greinir frávik frá eðlilegri skoðun leitar hann til þess 

heilbrigðisstarfsmanns sem hann telur best til þess fallinn að leysa vandamálið. 

Oft duga lyfseðlar, samráð eða ráðleggingar frá lækni eða sjúkraþjálfara en 

einnig geta þeir þurft að taka við skjólstæðingnum af hjúkrunarfræðingnum 

sem þá er búinn að taka sögu, gera grunnskoðun og jafnvel rannsóknir og 

þannig flýta fyrir afgreiðslu málsins.  

  

Mynd 1: Vinnufyrirkomulag hjúkrunar-fræðings 

í símaflokkun og flýtivakt og læknis á vakt og 

flýtivakt 

Tími Hjúkrunarfræðingur Læknir

8:00-8:20 Símaflokkun Morgunfundur

8:20-8:40

8:40-9:00 Fyrirfram bókuð símtöl

9:00-9:20

9:20-9:40

9:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20 Flýtivakt Samráðstími

11:20-11:40 Samráðstími

11:40-12:00 Samráðstími

12:00-12:20 Matur Matur

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20 Símaflokkun

13:20-13:40

13:40-14:00

14:00-14:20 Flýtivakt Kaffi

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00
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Tafla 3: Hlutverk hjúkrunarfræðinga í símaflokkun og á flýtivakt  

Símaflokkun hjúkrunarfræðinga Flýtivakt hjúkrunarfræðinga 

Taka sögu  Taka nánari sögu  

Meta alvarleika málsins -þjónustuþörf Skoða skjólstæðing - líkamsmat 

Veita ráðgjöf Veita ráðgjöf  

Meta hvaða heilbrigðisfagstétt hentar 

best til úrlausnar 

Meta þjónustuþörf 

Skrá í Sögukerfið Meta hvaða heilbrigðisfagstétt hentar 

best til úrlausnar   

Framkvæma rannsóknir/meðferð 

 Skrá í Sögukerfið 

 

  

Mynd 2: Úrlausnir sem hjúkrunarfræðingur hefur í símaflokkun  
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Kafli 2. Aðferðafræði 

Þessi kafli er tvískiptur. Fyrst er fjallað um rannsóknina. Farið er yfir 

rannsóknarsnið, rannsóknartíma, val á þátttakendum, framkvæmd 

gagnasöfnunar og úrvinnslu hennar. Eftir það er fjallað um viðbótar 

gagnaöflun úr Sögukerfinu og úrvinnslu þeirra gagna.  

Rannsóknarsnið 

Lýsandi rannsóknir leitast við að lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum 

án þess að grípa inn í það sem verið er að mæla (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Lýsandi rannsóknaraðferð er oft notuð til að draga ályktanir um 

möguleg sambönd og safna gögnum til að styðja frekari rannsóknir og tilraunir 

(Cherry, 2018).  

Þversniðsrannsókn er ein gerð lýsandi rannsókna sem hægt er að nota til 

að lýsa eiginleikum sem fyrir eru í samfélaginu á ákveðnum tímapunkti, en 

ákvarða ekki orsök og áhrif tengsla milli mismunandi breyta (Cherry, 2018). 

Þversniðsrannsóknir eru í eðli sínu athuganir (athugunarrannsóknir). Til eru 

þrjár gerðir af athugunarrannsóknum það er hóprannsóknir (cohort studies), 

tilfellarannsóknir (case-control) og þversniðsrannsóknir (cross sectional 

studies) (Cherry, 2018). Gögn þversniðsrannsókna er hægt að greina og skoða 

á marga vegu svo sem með tilliti til bakgrunnsbreytna. Á þennan hátt veita 

þversniðsrannsóknir „skyndimynd“ af stöðu og einkennum hópsins á 

ákveðnum tímapunkti. Því fellur þetta snið vel að rannsókninni. Í 

þversniðsrannsóknum eru oftast ekki settar fram tilgátur (Cherry, 2018; Levin, 

2006). Líkt og við aðrar rannsóknaraðferðir eru kostir og gallar við 

þversniðsrannsóknir (tafla 4). 
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Tafla 4: Kostir og gallar þversniðsrannsókna 

Kostir þversniðsrannsókna Gallar þversniðsrannsókna 

Tiltölulega ódýrar og taka lítinn tíma í 

framkvæmd 

Aðeins „skyndimynd“ af stöðunni eins 

og hún er á þeim tíma þegar rannsóknin 

er lögð fyrir. Því gæti verið að 

niðurstöður hefðu orðið aðrar ef annar 

tími hefði verið valinn 

Niðurstöður sýna algengi þar sem 

úrtakið er oft frá öllum íbúum 

Neyman hlutdrægni. Þegar rannsókn 

missir til dæmis af látnum og/eða 

heilsuhraustustu einstaklingum innan 

hópsins. Slíkt getur annað hvort ýkt 

niðurstöður eða dregið úr þeim.  

Hægt er að meta niðurstöður út frá fjölda 

þátta s.s. aldri, búsetu og svo framvegis. 

 

Gagnlegar þegar skoða á lýðheilsu, gera 

áætlanir um almannaheill, auka skilning 

á sjúkdómsfræði, sjúkdómseinkennum 

og þróun tilgátna 

 

Engin eftirfylgd og því ekkert tap á 

rannsóknargöngum við hana 

 

(Levin, 2006; Statistics How To, 2017) 

Rannsóknartími 

Tímaramminn var annarsvegar frá 2. maí 2016 til og með júní 2018 og hins 

vegar frá og með september 2018 til loka árs 2018 eða samtals 29 mánuðir. 

Eins og sjá má voru júlí og ágústmánuðir 2018 undanskildir. Ástæða þess var 

að símaflokkuninni var að mestu sinnt af fimmta árs læknanemum þessa 

mánuði. Rannsóknarspurningarnar snéru að símaflokkun hjúkrunarfræðinga 

og því voru gögn frá þeim tíma sem læknanemar sinntu þjónustunni útilokuð.  

Val á þátttakendum 

Mikilvægt er að velja rétt úrtak svo hægt sé að draga áreiðanlegar ályktanir út 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir sem 

höfðu óskað eftir samdægurs þjónustu við móttökuritara HE á rannsóknartíma 

og fengið símtal frá hjúkrunarfræðingi í kjölfarið. Að meðaltali eru 145 símtöl 

afgreidd á mánuði og því var líklegt að um 4,200 símtöl yrðu afgreidd á 

rannsóknartímanum sem gaf rannsakanda mynd af stærð þýðisins. Til að draga 
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úr úrtaksvillu ákvað rannsakandi að hafa stærð úrtaksins um 500 manns sem 

var um það bil áttunda hvert símtal á rannsóknartíma. Hafa verður í huga að 

hver einstaklingur gat átt fleiri en eitt símtal svo líkur eru á að úrtakið hafi í 

raun verið stærra hlutfall af þýði. Líkurnar á að þýðislistinn hafi á einhvern hátt 

verið kerfisbundinn voru engar svo ekki var hætta á skekkju í úrtaki (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Fyrsta nafn í úrtaki var fimmta símtal 

þann 2. maí 2016. Eftir það fór áttunda hvert nafn í úrtakið. Ef sama nafn kom 

oftar en einu sinni upp var næsta nafn fyrir neðan tekið en talningu haldið, það 

er áfram talið frá því nafni sem hefði átti að fara í úrtakið. Sama regla gilti um 

þá sem féllu að öðrum útilokunarviðmiðum (tafla 5).  

Tafla 5: Útilokunarviðmið við úrtaksgerð 
Undanskildir 2016 2017 2018 

Einstaklingar ekki orðnir 18 ára þegar hringt 

var en voru það þegar úrtak var tekið 

8 6 6 

Nafn sama einstaklings kom upp 6 32 72 

Einstaklingur látinn 3 4 1 

Einstaklingur búsettur erlendis 2 4 2 
 

 

Endanlegur fjöldi einstaklinga í úrtakinu 

varð 581 og saman stóð það af fólki 

hvaðanæva af landinu, þó flestir kæmu 

frá Fljótsdalshéraði (tafla 6). Þegar 

spurningalistinn var sendur á börn var 

utanáskriftin samkvæmt mynd 3. 

Upplýsingar um þátttakendur voru 

settar í læst Excel-skjal sem hafði 31 arkir (sheets) í stafrófsröð. Ártal 

símtalsins var skráð til að kanna hvort munur væri á ánægju fólks með 

símaflokkunina og flýtivakt hjúkrunarfræðinga milli ára. Þeir sem lentu í úrtaki 

ársins 2016 fengu spurningalista númeraða 1-156, úrtak ársins 2017 fékk 

spurningalista númer 157-368 og úrtak ársins 2018 fékk spurningalista númer 

375-589. Eins og segir í kynningarbréfi spurningalistans (fylgiskjal V) átti fólk 

að svara með nýjasta tilfellið í huga og því gat fólk sem lenti í úrtaki ársins 

2016 svarað út frá símtali sem átti sér stað árið 2018. Þetta gerir það að verkum 

að ekki er hægt að segja til um það með vissu hvort marktækur munur sé á 

milli ára heldur aðeins hægt að geta sér til um það. 

Jón Jónsson 

Bt. forráðamanns 

Einbúablá 546 

700 Egilsstöðum 

 

Mynd 3: Utanáskrift til barns 



22 

                            Tafla 6: Greining á úrtaki 
 Fjöldi 

Fljótsdalshérað 498 

Austurland (utan Fljótsdalshéraðs) 45 

Norðurland 16 

Vesturland 2 

Vestfirðir 2 

Reykjavík og nágrenni 18 

   Samtals 581 

Erlend nöfn 42 

Börn 196 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnunin var á formi spurningalista. Spurningalistinn (fylgiskjal V) 

skiptist í þrennt, bakgrunnsspurningar, spurningar um flokkunarsímtalið og 

síðast um upplifun og skoðun skjólstæðinga á þeirri þjónustu sem 

hjúkrunarfræðingurinn veitti það er símtalinu sjálfu með eða án viðtals við 

hjúkrunarfræðing á flýtivakt. Bakgrunnspurningarnar voru 12 og stór hluti 

þeirra var fengin úr meistararannsókn Elínar Arnardóttur (Elín Arnardóttir, 

2018). Spurt var meðal annars um aldur, kyn, menntun, búsetu, heilsu og 

notkun þátttakenda á þjónustu HE síðastliðna 12 mánuð, ótengt því hvaða ártal 

réði því að þátttakandi lenti í úrtakinu. Spurningarnar í öðrum hluta voru sex 

og samdar af rannsakanda með hliðsjón af erlendum rannsóknum. Þar var spurt 

um símaflokkunina, sem dæmi má nefna hvort þátttakendur voru óánægðir 

með að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar það hafði samband við 

heilsugæsluna, hve löng bið var eftir símtali frá hjúkrunarfræðingi, niðurstöðu 

símtalsins og hvort þátttakendur hefðu verið sáttir við þjónustuna. Í þriðja hluta 

var leitað eftir skoðun og upplifun þátttakenda á þjónustunni. Ein spurning var 

samin af rannsakanda sem skoðaði hvaða þjónustuform þátttakendur töldu 

henta sér best. Í framhaldi af henni komu 22 fullyrðingar úr Patient Satisfaction 

Questionnarie III (PSQ-III) (fylgiskjal IV) þar sem skoðun og upplifun 

skjólstæðinga á þjónustunni voru rannsökuð. Fullyrðingarnar úr PSQ III voru 

flokkaðar í jákvæðar og neikvæðar fullyrðingar. Voru 11 flokkaðar sem 

jákvæðar, 10 sem neikvæðar og 1 hlutlaus. Í PSQ-III var notaður Likert-kvarði 

og voru svarmöguleikar hans mjög sammála, sammála, hlutlaus, ósammála og 

mjög ósammála. Fengið var leyfi til notkunnar á spurningalistanum PSQ III 

(fylgiskjal III) sem þýddur hafði verið af höfundum rannsóknarinnar Viðhorf 
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sjúklinga til veittrar þjónustu og viðmóts heilbrigðisstarfsfólks á Hjartagátt 

Landspítala (Margrét H. Snorradóttir, Davíð O. Arnar, Ragnar F. Ólafsson og 

Ólafur Skúli Indriðason, 2014). Notaðar voru 22 fullyrðingar af þeim 48 sem 

þýddar höfðu verið. Breyta þurfti orðalagi nokkurra fullyrðinga þar sem í 

þessari rannsókn var einungis verið að skoða hvað skjólstæðingum fannst um 

þjónustu hjúkrunarfræðinga en í upprunalegu þýðingunni var verið að 

rannsaka þjónustu hjúkrunarfræðinga og lækna. Spurningalistinn var prófaður 

á 10 einstaklingum áður en hann var sendur út. Var helmingur þeirra starfandi 

á HE og hinn helmingurinn vinir og vandamenn rannsakanda. Listinn var 

yfirfarin af Guðmundi Torfa Heimissyni, lektor við HA og sérfræðingi í gerð 

spurningalista og Sigríði Síu Jónsdóttur, lektor og leiðbeinanda 

rannsóknarverkefnisins. Samkvæmt forprófunum var áætlað að það tæki um 8-

10 mínútur að svara listanum. 

Framkvæmd gagnaöflunar 

Þann 28. desember var úrtaksvinna kláruð og spurningalistarnir voru póstlagðir 

2. janúar 2019. Meðfylgjandi spurningalistanum var merkt umslag til að láta 

spurningalistann í þegar honum hafði verið svarað (mynd 4). Samið var við 

Póstinn um að sendingakostnaður svarbréfa væri greiddur af rannsakanda við 

móttöku á þeim. Einnig var fólki gefinn kostur á að skila útfylltum 

spurningalistum til móttökuritara HE. Voru móttökuritararnir með lokaðan 

kassa til að setja umslögin í. Þátttakendur gátu skilað listunum inn til 8. febrúar. 

Tvívegis voru settar 

ítrekunarauglýsingar í 

Dagskrá Austurlands 

(fylgiskjal VI). 

Útfylltir 

spurningalistar voru 

geymdir í læstri 

skjalageymslu 

heilsugæslunnar.  

  

Heilsugæsla HSA Egilsstöðum 

Lagarás 17-19 

700 Egilsstöðum 

bt. Berglindar Andrésdóttur 

Sendingarkostnaður greiðist af viðtakanda 

BIÐPÓSTUR  

 

Mynd 4: Utanáskrift svarumslags 



24 

Úrvinnsla gagna 

Niðurstöður eru settar fram í rituðu máli, myndum og töflum þar sem leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningunum:  

• Eru notendur ánægðir með samdægurs þjónustu hjúkrunarfræðinga? 

• Treysta skjólstæðingar hjúkrunarfræðingum? 

• Eru notendur ánægðir með þá breytingu sem gerð var á samdægurs 

þjónustu Heilsugæslu HSA Egilsstöðum? 

• Hefur innleiðing símaflokkunar hjúkrunarfræðinga breytt álagi á 

starfsfólk Heilsugæslu HSA Egilsstöðum?  

Útfylltir spurningalistar voru skannaðir inn af Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri og svörin sett upp í tölfræðiforritið Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) Grad Pack Standard v25 þar sem unnið var með 

þau ásamt úrvinnslu í Excel. Við úrvinnslu var beitt lýsandi tölfræði þar sem 

meðal annars var könnuð tíðni, meðaltöl og staðalfrávik gagnanna. 

Framkvæmd voru krosspróf og Kí-kvaðratpróf (Chi-Square test) til að skoða 

hvort marktækur munur væri milli þess hvernig hópar svöruðu ákveðnum 

spurningum (p<,05). Allar bakgrunnsbreytur voru bornar saman við spurningar 

13, 17 og 19 (fylgiskjal V). Einnig voru svör fyrrnefndra spurninga borin 

saman innbyrgðis með kí-kvaðratprófi. Niðurstöður Kí-kvaðratprófana var 

lesin út frá því prófi sem hentaði hverju sinni með tilliti fjölda í dálkum og 

stærð taflna. Niðurstöður úr PSQ III voru fengnar með því að bera saman 11 

breytur (tafla 7) við meðaltalsskor 21 flokkaðra fullyrðinga spurningalistans 

(tafla 8) með ANOVA prófi (p<,05). ANOVA prófið sagði til um hvort 

marktækur munur væri á meðaltölum milli hópa. Þegar um fleiri en tvo hópa 

var að ræða var framkvæmt Tukey HSD prófi (p<,05) til að finna milli hvaða 

hópa marktæki munurinn lá. Útreikningar þar sem engin marktækur munur 

fannst verða ekki sýndir, aðeins nefndir. Skor fullyrðinganna voru skilgreind 

þannig að mjög sammála gaf fimm stig og mjög ósammála eitt stig. Einnig 

voru svör fullyrðinganna endurkóðaðar þannig að mjög ósammála og ósammál 

voru sett í einn flokk = ósammála, mjög sammála og sammála í annan = 

sammála og hlutlaus var óbreytt. Var það gert til að fá betri sýn á hvernig 

þátttakendur svöruðu (viðauki II). Niðurstöður Tukey HSD prófa eru inn í 

texta. 
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Tafla 7: Breyturnar sem bornar voru saman við meðaltalsstig fullyrðinga PSQ 

III listans 

• Ég hringdi fyrir 

• Kyn 

• Ég er á aldursbilinu 

• Menntun: Merktu við síðasta skólastig sem þú laukst 

• Ég bý á 

• Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta lækni síðastliðna 12 

mánuði? 

• Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta hjúkrunarfræðing 

síðastliðna 12 mánuði? 

• Metur þú heilsu þína góða? 

• Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég hafði samband 

við móttökuritara heilsugæslunnar 

• Varstu sátt/ur við þessa þjónustu? 

• Þegar þig vantar þjónustu samdægurs, hvað telur þú hentugast? 
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Tafla 8: Flokkun fullyrðinga í yfir- og undirflokka 

Jákvæðar fullyrðinga um þjónustu hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarfræðingurinn gerði sitt besta til að ég hefði ekki áhyggjur 

Ég fékk nægan tíma með hjúkrunarfræðingnum 

Hjúkrunarfræðingurinn var vinalegur og kurteis 

Hjúkrunarfræðingurinn sýndi mér áhuga sem einstaklingi ekki viðfangsefni 

Þess var vel gætt að athuga allt þegar ég/aðstandandi var þjónustuð/aður 

Ég fékk nægan tíma í símtalinu 

Neikvæðar fullyrðingar um þjónustu hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarfræðingurinn hlustaði ekki 

Hjúkrunarfræðingurinn flýtti sér of mikið 

Hjúkrunarfræðingurinn var ópersónulegur 

Hjúkrunarfræðingurinn hefði mátt sýna mér meiri virðingu 

Ég beið lengi eftir þjónustu hjúkrunarfræðingsins 

Jákvæðar fullyrðingar um traust til hjúkrunarfræðinga 

Ég hugleiddi hvort nóg væri að fá símtal við hjúkrunarfræðingi  

Hjúkrunarfræðingurinn sem þjónustaði mig virtist vera fær og vel þjálfaður 

Neikvæðar fullyrðingar um traust til hjúkrunarfræðinga 

Ég hugleiddi hvort niðurstaða hjúkrunarfræðingsins væri rétt 

Ég efaðist um færni hjúkrunarfræðingsins 

Jákvæðar fullyrðingar um starfsemi heilsugæslunnar 

Ef ég þarf umönnun heilsugæslunnar kemst ég að án nokkurra vandkvæða 

Starfsemi heilsugæslunnar er skilvirk  

Ég get fengið heilbrigðisþjónustu þegar ég þarfnast hennar 

Neikvæðar fullyrðingar um starfsemi heilsugæslunnar 

Heilsugæslan ætti að vera opin lengur 

Erfitt að fá ekki tíma á tafarlaust 

Núverandi form á móttöku er óskilvirkt 
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Viðbótargagnaöflun úr Sögukerfi 

heilsugæslunnar 

Framkvæmd gagnaöflunar úr Sögukerfinu 

Til að greina komur og starfsemi HE á rannsóknartíma þurfti að „spyrja“ 

Sögukerfið ákveðinna spurninga. Á haustmánuðum 2018 átti rannsakandi fund 

með Nínu Hrönn Gunnarsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá HSA þar 

sem farið var yfir þær spurningar sem rannsakandi vildi fá svör við og hvað af 

þeim spurningum Sagan gæti svarað. Eftir fundinn var rannsakandi kominn 

með lista af spurningum sem lagðar yrðu fyrir Söguna í byrjun árs 2019. 

Tafla 9: Spurningar til Sögukerfisins 

• Fjöldi skyndikoma til hjúkrunarfræðinga fyrir innleiðingu 

• Fjöldi skyndikoma til hjúkrunarfræðinga eftir innleiðingu 

• Fjöldi símtala til hjúkrunarfræðinga fyrir innleiðingu 

• Fjöldi símtala til hjúkrunarfræðinga eftir innleiðingu 

• Fjöldi símtala á flýtivakt á ári og mánuði  

• Fjöldi koma á skiptistofu fyrir innleiðingu 

• Fjöldi koma á skiptistofu eftir innleiðingu 

• Fjöldi koma á flýtivakt læknis fyrir innleiðingu 

• Fjöldi koma á flýtivakt læknis eftir innleiðingu  

• Fjöldi símtala sem enda á flýtivakt læknis  

• Fjöldi símtala sem enda á almennum læknatíma  

• Fjöldi símtala sem enda í almennum tíma hjá hjúkrunarfræðingi 

• Fjöldi símtala í forgangsflokkun 

• Fjöldi koma á flýtivakt hjúkrunarfræðings 

• Fjöldi samskipta á flýtivakt sem hjúkrunarfræðingar klára með 

ráðleggingum/samvinnu læknis 

• Fjöldi þeirra sem fengu tíma hjá sjúkraþjálfara 

• Hver var algengasta greiningin 

• Hver var algengasta meðferðin  

• Hversu margir komu á stöðina á rannsóknartímanum fyrir og eftir innleiðingu 

• Heildarfjöldi samskipta á heilsugæslustöðinni eftir samskiptaseðlum 

• Heildarfjöldi samskipta á heilsugæslustöðinni eftir afgreiðslukerfi 

Um miðjan janúar 2019 var gagnaöflun úr Sögukerfi framkvæmd. 
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Úrvinnsla gagna úr Sögukerfi 

Þær tölur sem notaðar voru við útreikninga komu frá afgreiðslukerfi Sögunnar 

en ekki úrlausnum úr samskiptaseðlum hjúkrunar. Ástæðan var meðal annars 

sú að sniðmát sumra hjúkrunarfræðinga voru röng í Sögukerfinu og ekki 

nægilega vel farið eftir leiðbeiningum um skráningu í samskiptaseðla. Þetta 

leiddi til þess að ekki var hægt að nota samskiptaseðlana til greiningar á starfi 

hjúkrunarfræðinga og samvinnu þeirra við aðrar fagstéttir. Skráningar ársins 

2013 í afgreiðluskerfi Sögunnar virtust í sumum tilfellum ekki vera í samræmi 

við árin á eftir og þurfti þess vegna í sumum tilfellum að sleppa gögnum þess 

árs í úrvinnslu. Einnig verður að hafa í huga að ekki var farið að flokka 

símaflokkunar símtölin (nefnd símtal flýtivakt/flýtivaktarsímtal samkvæmt 

HSA) frá almennum símtölum fyrr en nokkuð var liðið á árið 2016. 

Úrvinnslan gagna úr Sögukerfinu var gerð í Excel. Teknar voru saman 

tölur ýmissa þátta, þar sem meðal annars var skoðað hvort breyting hefði orðið 

á fjölda samskipta/koma á HE milli ára og fagstétta. Horft var sérstaklega til 

áranna fyrir og eftir innleiðingu á símaflokkun hjúkrunarfræðinga.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að rannsókn sé góð þarf hún að vera réttmæt og áreiðanleg. Áreiðanleiki 

rannsóknar segir til um hve líklegt það er að fá sömu niðurstöðu ef sama 

rannsókn er lögð fyrir aftur og réttmæti segir til um hvort rannsóknin sé að 

mæla það sem hún á að mæla og hvort það sé mælt rétt (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Reynt var eftir fremsta megni að tryggja áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar við gerð og framkvæmd hennar. Við gerð fyrsta hluta 

spurningalistans var stuðst við bakgrunnsspurningar sem notaðar höfðu verið 

áður. Spurningarnar í öðrum hluta voru unnar upp úr breskum spurningalista 

sem kannaði samskonar þjónustu og gert er í þessari rannsókn. Í þriðja hluta 

spurningalistans var notast við viðurkenndan spurningalista PSQ III. Aðeins 

ein spurning í spurningalistanum var samin af rannsakanda, aðrar höfðu verið 

notaðar áður. Með þessu móti telur rannsakandi að hugsmíðarréttmæti 

spurningalistans hafi verið nokkuð vel tryggt. Það hve samfélagið er lítið og 

hve margir sem nýta sér þjónustu HE vita hverjir vinna þar gæti skaðað innra 

réttmæti rannsóknarinnar að einhverju leiti. Hafði rannsakandi hugsað sér að 
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senda spurningalistann út í nafni HSA svo nafn rannsakanda kæmi ekki fram 

á honum. Var hugmyndin að útiloka þau áhrif sem nafn rannsakanda gæti haft 

á það hverjir svöruðu og hvernig þeir svöruðu. Samkvæmt reglum 

Vísindasiðanefndar varð nafn rannsakanda að koma fram á spurningarlistum 

þar sem um námsverkefni var að ræða (Vísindasiðanefnd, e.d.). Þetta er því 

viss ógn við innra réttmæti rannsóknarinnar. Til að auka innra réttmæti hennar 

var tekið fram í kynningarbréf að ekki væri hægt að tengja svör við 

einstaklinga. Þar sem innra og ytra réttmæti rannsókna hanga saman eru líkur 

á því að ytra réttmæti rannsóknarinnar geti einnig skaðast af þessum völdum. 

Yfirborðsréttmæti rannsóknarinnar var skoðað með Cronbach´s Alpha 

samkvæmt því var áreiðanleiki QSP III 0,876 sem telst nokkuð gott. 

Siðfræði rannsókna 

Í rannsóknum innan heilbrigðisgeirans hefur fólk sammælst um fjórar 

höfuðsiðareglur sem eru sjálfræði, velgjörðir, skaðleysi og réttlæti (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Við úrtaksvinnu var beitt kerfisbundnu tilviljunarúrtaki. Tók 

rannsakandi sjálfur úrtakið og gætti þess að halda talningu allan tímann. Eftir 

á að hyggja hefði verið siðferðislega réttara að láta utanaðkomandi aðila taka 

úrtakið þar sem rannsakandi þekkti hluta þeirra nafna sem lentu í úrtakinu og 

hefði getað hagrætt úrtakinu svo það hentaði rannsókn hans betur. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar tryggði rannsakandi að ekki væri hægt að rekja 

svörin til einstaklinga þrátt fyrir að spurningalistarnir hafi verið númeraðir. 

Eina vitneskjan sem hann gat greint út frá númerunum var hvaða ár 

viðkomandi lenti í úrtakinu. Upplýst samþykki fékkst með þátttöku í 

rannsókninni og var það algjörlega í valdi þátttakanda hvort hann tæki þátt og 

hvaða spurningum hann svaraði.  

Við skoðun á viðbótar gögnum úr Sögukerfinu var ekki á nokkurn hátt 

unnið með upplýsingar um einstaklinga. Einungis var unnið með tölur sem 

kallaðar voru fram úr Sögukerfinu eftir fyrirfram ákveðnum forsendum.  

Rannsóknin þurfti ekki samþykki frá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal I). 

Samkvæmt símtali þann 1/11 2018 sem rannsakandi átti við lögfræðing 

Persónuverndar þurfti Persónuvernd ekki að fá tilkynningu um rannsóknina 

þar sem hún þurfti ekki að fara fyrir Vísindasiðanefnd. Fengið var samþykki 
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frá Heilbrigðisstofnun Austurlands fyrir framkvæmd rannsóknarinnar 

(fylgiskjal II). 
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Kafli 3. Niðurstöður 

Þessi kafli er tvískiptur. Fyrst er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar þar 

sem farið er yfir bakgrunnsupplýsingar þátttakenda og svör þeirra við 

spurningum um símtalið og í framhaldi af því er fjallað um niðurstöður PSQ 

III. Því næst verður fjallað um niðurstöðurnar úr viðbótar gagnaöflun 

Sögukerfisins. 

Þátttakendur 

Hundrað fjörutíu og þrír einstaklingar tóku þátt í rannsókninni sem samsvarar 

25% svörun. Hundrað konur (70,9%) og 41 (29,1%) karl tóku þátt og voru 77 

(54,2%) á aldrinum 18-50 ára og 65 (45,8%) 51 árs og eldri. Íslenska var 

móðurmál 140 (97,9%) þátttakenda. Flestir þátttakendur höfðu hringt fyrir 

sjálfan sig, eða 89 (63,%). Þátttaka eftir menntunarstigi var mest á háskólastigi 

eða 61 (42,7%). Þátttaka íbúa sem bjuggu innan þéttbýliskjarna 

Fljótsdalshéraðs (Egilsstaðir og Fellabær) var meiri en þeirra sem bjuggu í 

dreifbýli Fljótsdalshéraðs og utan þess eða 118 af heild (83,7%) (tafla 10) á 

meðan hlutfall þeirra í úrtakinu var lægra eða 438 (75,4)%.  
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 Tafla 10: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 
Ég hringdi fyrir: Fjöldi % 

Sjálfa/n mig 89 63,1 

Barnið mitt 44 31,2 

Fullorðinn fjölskyldumeðlim/ættingja/vin 2 1,4 

Annað 6 4,3 

   Alls 141 100 

Hjúskaparstaða   

Einhleyp/ur, fráskilin/n 14 9,9 

Gift/ur, í sambúð 121 85,2 

Bý með öðrum, ekki í sambúð 1 0,7 

Ekkja/ekkill 5 3,5 

Vil ekki svara 1 0,7 

   Alls 142 100,0 

Menntun: Merktu við síðasta skólastig sem þú laukst   

Grunnskóli 30 21,0 

Framhaldsskóli, iðnmenntun 40 28,0 

Háskólamenntun 61 42,7 

Önnur menntun 12 8,4 

   Alls 143 100,0 

Ég bý á:   

Fljótsdalshéraði – dreifbýli og utan Fljótsdalshéraðs 23 16,3 

Fljótsdalshéraði - þéttbýli Egilsstaðir/Fellabær 118 83,7 

   Alls 141 100,0 

Metur þú heilsu þína almennt góða?   

Já 105 76,1 

Nei 26 18,8 

Veit ekki/vil ekki svara 7 5,1 

   Alls 138 100,0 

Stundar þú líkamsrækt af einhverju tagi?   

Já 111 80,4 

Nei 27 19,6 

   Alls 138 100,0 

Stundar þú geðrækt af einhverju tagi?    

Já 61 44,2 

Nei 77 55,8 

   Alls 138 100,0 
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Aðeins 8 (5,6%) þátttakendur sögðust aldrei hafa komið á HE til að hitta 

lækni síðastliðna 12 mánuði samanborið við 30 (21,3%) sem sögðust aldrei 

hafa hitt hjúkrunarfræðing síðastliðna 12 mánuði (tafla 11). 

Tafla 11: Fjöldi koma til hjúkrunarfræðinga og lækna síðastliðna 12 mánuði 
Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta lækni 

síðastliðna 12 mánuði? Fjöldi % 

Aldrei 8 5,6 

Einu sinni til tvisvar sinnum 50 35,0 

Þrisvar til fimm sinnum 57 39,9 

Sex sinnum eða oftar 28 19,6 

   Alls 143 100,0 

Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna síðastliðna 12 mánuði 

til að hitta hjúkrunarfræðing   

Aldrei 30 21,3 

Einu sinni til tvisvar sinnum 70 49,6 

Þrisvar til fimm sinnum 32 22,7 

Sex sinnum eða oftar 9 6,4 

   Alls 141 100 

 

Þegar bakgrunnsupplýsingar þátttakenda voru skoðaðar með tilliti til 

búsetu kom í ljós að hlutfallsleg þátttaka karla og 51 árs og eldri var meiri utan 

þéttbýla Fljótsdalshéraðs en innan þess. 

Afstaða þátttakenda til símaflokkunarinnar 

Alls voru 19 (13,8%) þátttakendur óánægðir að fá ekki viðtal við eða hitta 

lækni þegar þeir hringdu en 84 (60,9%) voru það ekki. Þegar niðurstöður 

símtalsins voru skoðaðar kom í ljós að 22 (15,4%) þátttakendur fengu 

ráðleggingar í gegnum síma og 34 (23,8%) fengu tíma hjá hjúkrunarfræðingi 

samdægurs. Ef hins vegar var tekinn saman fjöldi þeirra sem fengu þjónustu 

samdægurs kom í ljós að 82 (57,4%) þátttakendur fengu samdægurs þjónustu 

(tafla 12). Samkvæmt Likelihood ratio fannst ekki marktækur munur milli 

þeirra ára sem þátttakendur voru teknir í úrtak og hvort þátttakendur voru sáttir 

við þjónustuna eða ekki (p>,05) 
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Tafla 12: Svör þátttakanda við spurningum er varða símtalið frá 

hjúkrunarfræðingnum 
 Fjöldi % (*) 
Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég hafði samband 

við móttökuritara heilsugæslunnar 

Já 19 13,8 
Nei 84 60,9 
Hlutlaus 27 18,9 
Hafði ekki hugsað mér að hitta lækni 8 5,8 
Hve langan tíma tók það hjúkrunarfræðinginn að hringja til baka í þig? 

Minna en 20 mínútur 41 29,7 
Milli 20 og 60 mínútur 66 47,8 
Meira en klukkutíma 12 8,7 
Hringdi ekki til baka 2 1,4 
Man ekki eða vil ekki svara 17 12,3 
Fannst þér biðin eftir símtali vera: 

Ánægjulega stutt 32 23,5 
Ásættanleg 87 64,0 
Löng 6 4,4 
Of löng 5 3,7 
Vil ekki svara 6 4,4 
Hver var niðurstaða símtalsins 

Ég fékk ráðleggingar í gegnum síma, ekki ráðgerð 

frekari meðferð 

22 15,4 

Ég fékk uppáskrifaðann lyfseðil 20 14,0 
Ég fékk tíma hjá lækni samdægurs 48 33,6 
Ég fékk tíma hjá lækni einhvern næstu daga 21 14,7 
Ég fékk tíma hjá hjúkrunarfræðingi samdægurs 34 23,8 
Ég fékk tíma hjá hjúkrunarfræðingi einhvern næstu 

daga 

10 7,0 

Ég fékk símtal frá lækni 15 10,5 
Ég fékk eftirfylgd frá hjúkrunarfræðingi í gegnum 

síma 

6 4,2 

Ég fékk tíma hjá sjúkraþjálfara einhvern næstu daga 1 0,7 
Annað (vinsamlegast tiltakið hvað): 4 2,8 
Varst þú sáttur við þessa þjónustu? 

Já 128 94,1 
Nei 8 5,9 
Finnst þér erfiðara að hafa samskipti við hjúkrunarfræðing í síma en í eigin 

persónu? 

Já 12 8,4 
Nei 103 72,0 
Skiptir ekki máli 27 18,9 
Vil ekki svara 1 0,7 

*Prósentan er Valid Percent nema í niðurstöðum spurningarinnar „Hver 

var niðurstaða símtalsins“. Þá er prósentan reiknuð út frá 143 

þátttakendum en merkt var við 181 svör. 
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Afstaða þátttakenda til þjónustuformsins 

Alls 128 (94,1%) þátttakendur voru sáttir við þjónustuformið en 8 (5,9%) ekki 

(tafla 9). Að fá fyrst símtal frá hjúkrunarfræðingi hentaði 76 (55%) 

þátttakendum best (tafla 13).  

 

Tafla 13: Svör þátttakenda um hvaða þjónustuform þeir teldu henta sér best 
Þegar þig vantar þjónustu samdægurs, hvað telur þú vera 

hentugast? 

Fjöldi  %  

Að hringja í/mæta í móttöku heilsugæslunnar og biðja um 

læknisaðstoð  

 

27 

 

19,6 

Að fá fyrst símtal frá hjúkrunarfræðingi  73 55,1 

Skiptir ekki máli 30 21,7 

Veit ekki 5 3,6 

 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur væru ósáttari við þjónustu 

hjúkrunarfræðinga en lækna kom engin verulegur munur í ljós (tafla 14).  

Tafla 14: Svör við spurningunni "Varst þú sátt/ur við þjónustuna?" borin 

saman við þá meðferð sem þátttakendur fengu 
Varst þú sátt/ur við þessa þjónustu? Svar Fjöldi 

Ég fékk ráðleggingar í gegnum síma, ekki ráðgerð frekari meðferð Já 

Nei 

20 

2 

Ég fékk tíma hjá hjúkrunarfræðingi samdægurs Já 

Nei 

33 

0 

Ég fékk tíma hjá hjúkrunarfræðingi einhvern næstu daga Já 

Nei 

10 

0 

Ég fékk eftirfylgd frá hjúkrunarfræðingi í gegnum síma Já 

Nei 

6 

0 

Ég fékk tíma hjá lækni samdægurs Já  

Nei 

46 

1 

Ég fékk tíma hjá lækni einhvern næstu daga Já  

Nei 

17 

3 

Ég fékk símtal frá lækni Já  

Nei 

14 

1 

  

Samkvæmt kí-kvaðrat fannst ekki marktækur munur milli 

bakgrunnsbreytana fyrir hvern þátttakendur hringdu og hve oft þeir höfðu 

komið til hjúkrunarfræðinga síðastliðna 12 mánuði og spurninga 13, 17 og 19 

(fylgiskjal V). Samkvæmt Likelihood Ration voru þátttakendur sem voru 

óánægðir með að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar þeir höfðu samband 
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við móttökuritara heilsugæslunnar ósáttari við þjónustuna en hinir (p<,05). 

Einnig vildu þeir samkvæmt Likelihood Ration frekar hringja í/mæta í móttöku 

heilsugæsunnar og biðja um læknisaðstoð en fá símtal frá hjúkrunarfræðingi 

(p<,05). Sömu sögu var að segja um þátttakendur 51 árs og eldri miðað við 

þátttakendur 50 ára og yngri (p<,05). Þeir sem voru sáttir við þjónustuna vildu 

frekar samkvæmt Likelihood Ratio að fá símtal frá hjúkrunarfræðingi (p <,05) 

en þeir sem voru ekki sáttir. Konur voru sáttari við þjónustuna en karlar 

samkvæmt Fishers Exact test (p<,05). Einnig fannst munur milli 

menntunarstiga samkvæmt Pearson Chi Square. Háskólagengir vildu frekar fá 

símtal frá hjúkrunarfræðingi en þeir sem ekki höfðu lokið háskólaprófi (p<,05). 

Engin munur var milli búsetu og hvaða þjónustuleið hentaði best (p>,05). 
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Niðurstöður úr PSQ III  

Starf hjúkrunarfræðinga 

Jákvæðar fullyrðingar um starf hjúkrunarfræðinga 

Sex jákvæðar fullyrðingar könnuðu þjónustu hjúkrunarfræðinga og fannst 

marktækur munur milli þeirra og sex breyta (töflur 15, 16 og 17). Samkvæmt 

Tukey HSD fannst þátttakendum með grunnskólapróf þeir síður fá nægilegan 

tíma til að koma öllu sem þeir töldu mikilvægt á framfæri í símtalinu en 

háskólamenntaðir (tafla 15).  

Tafla 15: Meðaltalsskor jákvæðra fullyrðinga borin saman við 

kyn, aldur, menntun og búsetu 

  N M sf p 

Kyn 

Ég fékk nægan tíma í 

símtalinu 

96a) 

37b) 

4,37 

4,03 

0,824 

1,013 

,043* 

Hjúkrunarfræðingurinn 

sýndi mér áhuga  

96a) 

36b) 

4,32 

3,97 

0,845  

0,941 

,045* 

Hjúkrunarfræðingurinn 

var vinalegur og kurteis 

98 a) 

37 b) 

4,58 

4,19 

0,702  

0,877  

,008** 

Aldur 

Ég fékk nægan tíma í 

símtalinu 

76c) 

58d) 

4,41 

4,10 

0,786 

0,986 

,049* 

Búseta 

Hjúkrunarfræðingurinn 

var vinalegur og kurteis 

115e) 

20f) 

4,55 

4,05 

0,625 

1,276  

,007** 

Menntun 

Ég fékk nægan tíma í 

símtalinu 

24g) 

39h)  

60i) 

3,96 

4,10 

4,52 

0,908 

0,940  

0,770  

,009** 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk  

*p<,05 

**p<,01 
a)Kvk, b)kk, c)18-50 ára, d)51árs og eldri, e)þéttbýli Fljótsdalshéraðs, 
f)dreifbýli og utan Fljótsdalshéraðs, g)grunnskóli, h)framhalds- og 

iðnskóli, i)háskóli 
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Þegar svörin við spurningunni „Varstu sáttur við þessa þjónustu?“ voru borin 

saman við fullyrðingarnar kom marktækur munur í ljós milli hópa í fimm 

fullyrðingum af sex. Þeir sem voru sáttir skoruðu hærra (tafla 16). 

Tafla 16: Meðaltalsskor jákvæðra fullyrðinga borin saman við 

hvort þátttakendur voru sáttir við þjónustuna eða ekki 

  N M sf p 

Varstu sátt/ur við þessa þjónustu 

Ég fékk nægan tíma í 

símtalinu 

122a) 

8b) 

4,38 

5,30 

0,816 

1,069 

,005** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

sýndi mér áhuga 

120a) 

8b) 

4,30 

3,63 

0,846 

1,061 

,033*  

Hjúkrunarfræðingurinn 

var vinalegur og kurteis 

125a) 

8 b) 

4,583,5

0 

0,663 

1,069 

,000** 

Hjúkrunarfræðingur 

eyddi nægilegum tíma 

með mér 

123a) 

8b) 

4,37 

3,75 

0,729 

0,707 

,020* 

Hjúkrunarfræðingurinn 

gerði sitt besta til að ég 

hefði ekki áhyggjur 

123a) 

8b)  

4,24 

3,38  

0,800 

0,916  

,004** 

  

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk  

*p<,05 

**p<,01 
a)Já, b)nei 

 

Marktækur munur fannst milli tveggja fullyrðinga og þess hvernig 

þátttakendur svöruðu spurningunni „Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða 

hitta lækni þegar ég hafði samband við móttökuritara heilsugæslunnar“. 

Samkvæmt Tukey HSD voru þeir þátttakendur sem voru óánægðir með 

þjónustuformið ósáttari við tímann sem þeir fengu hjá hjúkrunarfræðingnum 

en hinir tveir hóparnir. Einnig upplifðu þeir síður að allt væri athugað þegar 

þeir eða aðstandendur þeirra voru þjónustaðir en þeir sem voru hlutlausir eða 

höfðu ekki hugsað sér að fá þjónustu frá lækni (tafla 17).  
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Tafla 17: Meðaltalsskor jákvæðra fullyrðinga borin saman við 

ánægju þátttakenda með þjónustuna 
  N M sf p 

Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég hafði 

samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

Ég fékk nægan tíma í 

símtalinu 

18a) 

80b) 

34c) 

3,72 

4,36 

4,36 

1,047 

0,860 

0,739  

,015* 

Þess var vel gætt að 

athuga allt 

18a) 

80b) 

34c) 

3,76 

4,22 

3,76 

0,831 

0,811  

0,936  

,014* 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk 

*p<,05 

**p<,01 
a)Já, b)nei, c)hlutlaus/hafði ekki hugsað mér að hitta/fá viðtal við 

lækni 

 

Þegar heildarsvör þátttakenda við jákvæðu fullyrðingunum voru skoðuð 

(viðauki I) kom í ljós að þátttakendur voru sammála þeim í 87% tilfella 

(mynd 5).  

Mynd 5: Heildarsvör þátttakenda á jákvæðum 

fullyrðingum um störf hjúkrunarfræðinga  

  

87%

4%
9%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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Neikvæðar fullyrðingar um starf hjúkrunarfræðinga 

Fimm neikvæðar fullyrðingar könnuðu þjónustu hjúkrunarfræðinga. 

Marktækur munur fannst milli fjögurra breyta og neikvæðra fullyrðinga (töflur 

18 og 19). Þátttakendur með grunnskólamenntun upplifðu lengri biðtíma eftir 

þjónustu en háskólamenntaðir samkvæmt Tukey HSD (tafla 18).  

Tafla 18: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga borin saman við 

kyn og menntun   
N M sf p 

Kyn 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hlustaði ekki  

97a) 

36b) 

1,61 

2,03 

0,811 

1,230 

,024* 

Menntun 

Ég beið lengi eftir 

þjónustu 

hjúkrunarfræðings  

24c) 

39d)  

59e) 

2,25 

2,03 

1,76 

1,152 

0,811 

0,597 

,034* 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk 

*p<,05 
a)Kvk, b)kk, c)grunnskóli, d)framhalds- og iðnskóli, e)háskóli 

 

Þeir þátttakendur sem voru óánægðir að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar 

þeir höfðu samband við móttökuritara heilsugæslunnar fannst samkvæmt 

Tukey HSD prófi, hjúkrunarfræðingurinn frekar flýta sér of mikið og hlusta 

síður á þá en þeir sem voru ekki óánægðir eða hlutlausir/höfðu ekki hugsað sér 

að hitta lækni. Einnig fannst þeim þeir frekar þurfa bíða eftir þjónustu 

hjúkrunarfræðinga en þeir sem voru ekki óánægðir með 

þjónustufyrirkomulagið. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu 

verið sáttir við þessa þjónustu mældist munur milli allra fullyrðinga. Þeir sem 

voru ekki sáttir voru neikvæðari þegar þeir svöruðu fullyrðingunum (tafla 19).  
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Tafla 19: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga borin saman 

við ánægju þátttakenda með þjónustuna og þjónustuformið 

 N M sf p 

Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég hafði 

samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

Hjúkrunarfræðingurinn 

flýtti sér of mikið 

18a) 

81b) 

33c) 

2,56 

1,65 

1,94 

0,856 

0,809 

0,864 

,000** 

Ég beið lengi eftir 

þjónustu 

hjúkrunarfræðings 

17a) 

79b) 

33c) 

2,41 

1,76 

2,06 

0,795 

0,755 

0,827 

,005** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hlustaði ekki 

18a) 

82b) 

33c) 

2,33 

1,61 

1,67 

1,237 

0,857 

0,924 

,013* 

Varst þú sátt/ur við þessa þjónustu? 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hefði mátt sýna mér meiri 

virðingu 

123a) 

8b) 

1,46 

2,50 

0,833 

0,926 

,001** 

Ég beið lengi eftir 

þjónustu 

hjúkrunarfræðings 

121a) 

8b) 

1,83 

2,88 

0,751 

0,641 

,000** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

var ópersónulegur 

121a) 

4b) 

1,55 

2,63 

0,816 

0,744 

,000** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

flýtti sér of mikið 

122a) 

8b) 

1,75 

3,00 

0,829 

0,756 

,000** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hlustaði ekki 

123a) 

8b) 

1,64 

2,38 

0,924 

1,188 

,035* 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk  

*p<,05 

**p<,01 
a)Já, b)nei, c)hlutlaus, hafði ekki hugsa mér að hitta/fá viðtal við lækni 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða þjónustuleið þeir teldu hentugasta þegar 

þá vantaði samdægurs þjónustu fannst marktækur munur milli svara þeirra og 

fjögurra neikvæðra fullyrðinga af fimm. Þeir sem vildu hafa samband við 

móttökuritara og biðja um læknisaðstoð fannst samkvæmt Tukey HSD virðing 

hjúkrunarfræðinga minni gagnvart sér og þeir bíða lengur eftir þjónustu 

hjúkrunarfræðinga en þeir sem vildu símtal frá hjúkrunarfræðingi. Eins fannst 
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þeim hjúkrunarfræðingurinn flýta sér of mikið og hlusta síður á sig en þeir sem 

vildu fá símtal frá hjúkrunarfræðingi eða voru hlutlausir (tafla 20). 

Tafla 20: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga borin saman við 

þá þjónustuleið sem hentar þátttakendum best  
N M sf p 

Þegar þig vantar þjónustu samdægurs, hvað telur þú hentugast? 

Ég beið lengi eftir 

þjónustu 

hjúkrunarfræðings 

21a) 

73b) 

29c) 

2,43 

1,77 

1,90 

1,076 

0,755 

0,618 

,004** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hefði mátt sýna mér meiri 

virðingu 

23a) 

75b) 

29c) 

2,00 

1,45 

1,55 

1,087 

0,874 

0,783 

,041* 

Hjúkrunarfræðingurinn 

flýtti sér of mikið 

22a) 

4b) 

25c) 

2,55 

1,65 

1,86 

1,057 

0,801 

0,886 

,000** 

Hjúkrunarfræðingurinn 

hlustaði ekki 

23a) 

74b) 

29c) 

2,30 

1,58 

1,62 

1,295 

0,907 

0,677 

,006** 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk  

*p<,05 

**p<,01 
a)Hringja í/mæta í móttöku heilsugæslunnar og biðja um læknisaðstoð, 
b)fá fyrst símtal frá hjúkrunarfræðingi, c)hlutlausir/veit ekki 

 

Þegar heildarsvör þátttakenda við neikvæðu fullyrðingunum voru 

skoðuð (viðauki I) kom í ljós að þátttakendur voru ósammála þeim í 86% 

tilfella (mynd 6). 

  

 

Mynd 6: Heildarsvör þátttakenda á neikvæðum 

fullyrðingum um starf hjúkrunarfræðinga  

5%

86%

9%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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Traust til hjúkrunarfræðinga 

Jákvæðar fullyrðingar um traust til hjúkrunarfræðinga 

Jákvæðar fullyrðingar um traust til hjúkrunarfræðinga saman stóðu af tveim 

fullyrðingum. Rannsakandi túlkaði fullyrðinguna „Ég hugleiddi hvort nóg væri 

að fá símtal við hjúkrunarfræðing“ sem jákvætt traust. Hins vegar þegar 

niðurstöður lágu fyrir kom í ljós að hvorki var hægt að flokka hana sem 

jákvæða eða neikvæða þar sem svörun var nokkuð jöfn milli hópa. 

Samræmdist það ekki niðurstöðum annarra fullyrðinga þegar menntun var 

borin saman við aðrar jákvæðar fullyrðingar. Hafði leiðbeinandi þessa 

verkefnis komið með ábendingu um að túlkun þessarar fullyrðingar sem 

jákvæða væri erfið. Því var þessi fullyrðing tekin út þegar niðurstöður voru 

túlkaðar. 

Þeir sem voru sáttir við þjónustuna t(1,130)=8,251;p<,05 álitu 

hjúkrunarfræðingana færari (M=4,40,SD=0,732) og betur þjálfaða en þeir sem 

voru ósáttir (M=3,63,SD=0,916).  

Þegar heildarsvör þátttakenda við fullyrðingunni voru skoðuð (viðauki 

I) kom í ljós að í 87,5% tilfella voru þeir sammála fullyrðingunni að 

hjúkrunarfræðingurinn væri fær og vel þjálfaður (mynd 7).  

Mynd 7: Heildarsvör þátttakenda á jákvæðri 

fullyrðingu um traust til hjúkrunarfræðinga  

Neikvæðar fullyrðingar um traust til hjúkrunarfræðinga 

Tvær fullyrðingar könnuðu neikvætt traust til hjúkrunarfræðinga. Marktækur 

munur fannst milli þriggja breyta og fullyrðinganna (tafla 21). Samkvæmt 

Tukey HSD efuðust grunnskólamenntaðir frekar um niðurstöðu 

hjúkrunarfræðinganna en framhaldsskóla- og háskólamenntaðir. Einnig 

88%

10%
2%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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efuðust grunnskólamenntaðir frekar um færni hjúkrunarfræðinga en 

háskólamenntaðir.  

 

Tafla 21: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga um traust borin saman við 

kyn, menntun og fjölda koma á heilsugæslustöð   
N M sf p 

Kyn 

Ég efaðist um færni 

hjúkrunarfræðingsins  

96a) 

36b) 

1,66 

2,06 

0,91 

1,09 

,037* 

Menntun 

Ég hugleiddi hvort 

niðurstaða hjúkrunar-

fræðingsins væri rétt 

24c) 

39d) 

60e) 

3,21 

2,28 

2,18 

1,062 

0,999 

0,93 

,000** 

Ég efaðist um færni 

hjúkrunarfræðingsins 

23c) 

39d) 

60e) 

2,22 

1,67 

1,62 

1,242 

0,898 

0,761 

,024* 

Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta lækni 

síðastliðna 12 mánuði? 

Ég hugleiddi hvort 

niðurstaða hjúkrunar-

fræðingsins væri rétt 

52f) 

82g) 

2,02 

2,65 

0,918 

1,115 

,001** 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk 

*p<,05 

**p<,01 
a)Kvk, b)kk, c)grunnskóli, d)framhalds- og iðnskóli, e)háskóli, f)0-2x, 
g)> 3x eða oftar 

 

Þeir þátttakendur sem voru óánægðir að fá ekki viðtal við eða hitta lækni 

þegar þeir höfðu samband við móttökuritara heilsugæslunnar efuðust frekar 

um færni hjúkrunarfræðinga og niðurstöður þeirra samkvæmt Tukey HSD en 

þeir þátttakendur sem ekki voru óánægðir eða voru hlutlausir/höfðu ekki 

hugsað sér að hitta eða fá viðtal við lækni. Þeir sem töldu henta sér best að hafa 

samband við móttökuritara heilsugæslunnar og biðja um læknisaðstoð efuðust 

meira um niðurstöður hjúkrunarfræðinganna samkvæmt Tukey HSD en þeir 

sem vildu fá símtal frá hjúkrunarfræðingi. Einnig efuðust þeir meira um færni 

hjúkrunarfræðinga en hinir tveir hóparnir (tafla 22). 
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Tafla 22: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga um traust borin 

saman við skoðun þátttakenda á þjónustuformi heilsugæslunnar 

og ánægju þátttakenda með þjónustuna  
N M sf p 

Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég 

hafði samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

Ég efaðist um færni 

hjúkrunarfræðingsins 

18a) 

81b) 

33c) 

2,67 

1,58 

1,70 

1,237 

0,857 

0,924 

,000** 

Ég hugleiddi hvort 

niðurstaða hjúkrunar-

fræðingsins væri rétt 

18a) 

79b) 

34c) 

3,22 

2,27 

2,24 

1,003 

1,083 

0,987 

,002** 

Varst þú sátt/ur við þessa þjónustu? 

Ég hugleiddi hvort 

niðurstaða hjúkrunar-

fræðingsins væri rétt 

121a) 

8b) 

2,31 

3,50 

1,071 

0,756 

,002** 

Ég efaðist um færni 

hjúkrunarfræðingsins 

122a) 

8b) 

1,65 

3,13 

0,908 

0,919 

,000** 

Þegar þig vantar þjónustu samdægurs, hvað telur þú vera 

hentugast? 

Ég hugleiddi hvort 

niðurstaða hjúkrunar-

fræðingsins væri rétt 

22d) 

74e) 

29f) 

3,09 

2,20 

2,41 

1,065 

1,033 

1,086 

,003** 

Ég efaðist um færni 

hjúkrunarfræðingsins 

22d) 

74e) 

29f) 

2,45 

1,64 

1,66 

1,224 

0,900 

0,814 

,002** 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk 

*p<,05 

**p<,01 
a)Já b)nei c)Hlutlaus/hafði ekki hugsað mér að hitta/fá viðtal við lækni 

d)hringja í/mæta í móttöku heilsugæslunnar og biðja um 

læknisaðstoð e)fá fyrst símtal frá hjúkrunarfræðingi, f)skiptir ekki 

máli/veit ekki 
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Þegar öll svör þátttakenda við neikvæðu fullyrðingunum voru skoðuð 

kom í ljós að þátttakendur voru ósammála þeim í 71% tilfella (mynd 8). 

Þátttakendur virtust frekar efast um niðurstöðu hjúkrunarfræðingsins (17,9%) 

en færni hans (7,5%) (viðauki I). 

Mynd 8: Heildarsvör þátttakenda á neikvæðum 

fullyrðingum um traust til hjúkrunarfræðinga  

Starfsemi heilsugæslunnar 

Jákvæðar fullyrðingar um starfsemi heilsugæslunnar 

Þrjár jákvæðar fullyrðingar könnuðu starfsemi heilsugæslunnar. Marktækur 

munur fannst milli fjögurra breyta og jákvæðu fullyrðinganna. Samkvæmt 

Tukey HSD töldu þátttakendur með háskólapróf sig frekar fá þjónustu þegar 

þeir þörfnuðust hennar en þátttakendur með grunnskólapróf. Einnig fannst 

munur milli menntunar og skoðun þátttakenda á skilvirkni starfsemi 

heilsugæslunnar samkvæmt ANOVA en samkvæmt Tukey HSD var ekki hægt 

að greina á milli hvaða hópa munurinn lá. Samkvæmt Tukey HSD töldu þeir 

sem voru ánægðir með þjónustuformið sig frekar fá þjónustu þegar þeir 

þörfnuðust hennar en þeir sem voru óánægðir með það (tafla 23). 

  

13%

71%

16%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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Tafla 23: Meðaltalsskor jákvæðra fullyrðinga um starfsemi 

heilsugæslunnar borin saman við kyn, menntun, fjölda koma á 

heilsugæslustöð og ánægju með þjónustuformið  
N M sf p 

Kyn 

Fæ þjónustu þegar ég 

þarf 

95a) 

36b) 

3,06 

3,56 

1,174 

1,081 

,030* 

Menntun 

Fæ þjónustu þegar ég 

þarf 

23c) 

39d) 

60e) 

2,83 

3,08 

3,50 

1,230 

1,201 

1,081 

,036* 

Starfsemi 

heilsugæslunnar er 

skilvirk 

23c) 

39d) 

60e) 

3,44 

3,97 

3,95 

1,158 

0,743 

0,899 

,043 

Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta lækni 

síðastliðna 12 mánuði? 

Fæ þjónustu þegar ég 

þarf 

52f) 

81g) 

3,50 

3,02 

0,980 

1,235 

,021* 

Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég 

hafði samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

Fæ þjónustu þegar ég 

þarf 

18h) 

79i) 

34j) 

2,50 

3,35 

3,21 

1,295 

1,188 

0,880 

,018* 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk 

*p <,05 
a)Kvk, b)kk, c)grunnskóli, d)framhalds- og iðnskóli, e)háskóli, f)0-2x, 
g)>3x, h)já, i)nei, j)hlutlaus/hafði ekki hugsað mér að hitta/fá viðtal 

við lækni 
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Þegar heildarsvör þátttakenda við jákvæðu fullyrðingunum voru skoðuð 

kom í ljós að þátttakendur voru sammála þeim í 59% tilfella (mynd 9).  

Mynd 9: Heildarsvör þátttakenda á jákvæðum 

fullyrðingum um starfsemi heilsugæslunnar  

  

59%16%

25%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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Neikvæðar fullyrðingar um starfsemi heilsugæslunnar 

Þrjár neikvæðar fullyrðingar könnuðu starfsemi heilsugæslunnar. Marktækur 

munur fannst milli fimm breyta og fullyrðinganna (töflur 24 og 25).  

Tafla 24: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga um þjónustu 

heilsugæslunnar borin saman við búsetu, fjölda koma á 

heilsugæslu og heilsu þátttakenda  
N M sf p 

Búseta 

Erfitt að fá ekki tíma 

tafarlaust 

111a) 

20b) 

2,81 

3,50 

1,049 

1,000 

,007** 

Heilsugæslan ætti að 

vera opin lengur 

112a) 

21b) 

2,92 

3,57 

1,015 

0,811 

,006** 

Hversu oft hefur þú komið á heilsugæsluna til að hitta lækni 

síðastliðna 12 mánuði? 

Núverandi form á 

móttöku er óskilvirkt 

52c) 

80d) 

2,02 

2,48 

0,727 

1,211 

,016* 

Heilsugæslan ætti að 

vera opin lengur 

52c) 

83d) 

2,77 

3,19 

0,731 

1,120 

,017* 

Metur þú heilsu þína almennt góða 

Erfitt að fá ekki tíma 

tafarlaust 

99e) 

24f) 

2,82 

3,42 

1,034 

1,213 

,015* 

N=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, p=öryggismörk  

*p<,05 

**p<,01 
a)Þéttbýli, b)dreifbýli/utan Fljótsdalshéraðs, c)0-2x, d)>3x, e)já, f)nei 
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Samkvæmt Tukey HSD upplifðu þeir sem voru óánægðir að fá ekki viðtal við 

eða hitta lækni þegar þeir höfðu samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

frekar að komast ekki að á heilsugæslunni tafarlaust en þeir sem voru ekki 

óánægðir (tafla 25). 

Tafla 25: Meðaltalsskor neikvæðra fullyrðinga um þjónustu 

heilsugæslunnar borin saman við ánægju þátttakenda með 

þjónustuformið og þjónustuna   
N M sf p 

Ég var óánægð/ur að fá ekki viðtal við eða hitta lækni þegar ég 

hafði samband við móttökuritara heilsugæslunnar 

Erfitt að fá ekki tíma 

tafarlaust 

17a) 

82b) 

32c) 

3,53 

2,28 

2,97 

1,231 

1,032 

0,967 

,040* 

Varstu sáttur við þjónustuna? 

Núverandi form á 

móttöku er óskilvirkt 

119a) 

8b) 

2,18 

3,13 

0,980 

1,356 

,011* 

Heilsugæslan ætti að 

vera opin lengur 

123a) 

7b) 

2,97 

3,86 

0,999 

0,900 

,023* 

*p<,05 

**p<,01 
a)Já, b)nei, c)hlutlaus/hafði ekki hugsað mér að hitta/fá viðtal við 

lækni,  

 

Þegar heildarsvör þátttakenda við neikvæðu fullyrðingunum voru 

skoðuð kom í ljós að þátttakendur voru ósammála þeim í 41% tilfella (mynd 

10).  

Mynd 10: Heildarsvör þátttakenda á neikvæðum 

fullyrðingum um starfsemi heilsugæslunnar  

22%

41%

37%

Sammála Ósammála Hlutlaus
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Viðbótar gagnaöflun úr Sögukerfinu 

Í þessum kafla verður fjallað um símaflokkun sem flýtivakt símtal í takt við 

vinnufyrirkomulag HE. 

Samskiptafjöldi heilsugæslunnar 

Heildarfjöldi samskipta samkvæmt samskiptaseðlum jókst á tímabilinu úr 

32,555 árið 2013 í 36,492 árið 2018 sem er aukning um 12,1%. Fjölgunin milli 

áranna 2015 og 2016 var 5,3%, en símaflokkun hjúkrunarfræðinga hófst í 

byrjun árs 2016. Árin þar á eftir var aukningin rúm 4% milli ára. Samskiptum 

lækna fjölgaði lítið á milli ára (mynd 11). Árið 2013 áttu þeir 23,836 samskipti 

en árið 2018 voru 

samskiptin 23,985 sem 

er aukning upp á 0,6%. 

Hins vegar varð fækkun 

milli áranna 2015 og 

2018 um 4%. Símtölum 

lækna hafði fjölgað 

milli ára. Árið 2013 

voru skráð 7,652 símtöl 

á lækna en 9,048 árið 

2018, fjölgun um 

18,2%. Árið 2013 voru 

5,087 samskipti skráð á 

hjúkrunarfræðinga 

samkvæmt 

samskiptaseðlum en árið 2018 voru þau 8,170 sem er aukning um rúm 60% 

(mynd 11). Árið 2016 voru 114 samskipti skráð á sjúkraþjálfara en móttaka 

hans byrjaði 1. september það ár. Samskiptum hans fjölgaði úr 420 árið 2017 í 

432 árið 2018 eða um tæp 3% á milli ára. Fjölgun var á símtölum 

hjúkrunarfræðinga og lækna eftir innleiðingu á símaflokkun. Árið 2015 voru 

afgreidd 9,569 símtöl en árið 2018 voru þau komin upp í 11,729. Samtals 

fjölgaði símtölum því um 22,5% á tímabilinu.  

 Mynd 11: Fjöldi samskipta samkvæmt 

samskiptaseðlum 
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Samdægurs þjónusta hjúkrunarfræðinga og lækna 

Flýtivaktarsímtöl og flýtivakt  

Árið 2016 voru skráð 722 flýtivaktarsímtöl. Árið 2018 var fjöldi 

flýtivaktarsímtala kominn upp í 1,831 og varð 5,6% fjölgun milli áranna 2017 

og 2018 (mynd 12). 

Árið 2016 voru 173 komur á flýtivakt hjúkrunarfræðings en árið 2018 

voru þær 898 sem þýðir 419% aukningu á tímabilinu. Komufjöldi á flýtivakt 

lækna jókst einnig á tímabilinu (mynd 13). Árið 2013 voru skráðar 593 komur 

á flýtivakt læknis en árið 

2018 voru skráðar komur 

1,290 sem er 85% 

aukning. Árið sem 

símaflokkunin var sett á 

fjölgaði komum á 

flýtivakt læknis um rúm 

46% miðað við árið á 

undan. Fækkun varð á 

komum á flýtivakt læknis 

á milli áranna 2017 og 

2018 um 248 eða rúm 

16%, en á sama tíma 

fjölgaði komum á 

flýtivakt hjúkrunar-

fræðinga um 472 eða um 

tæp 110% (mynd 13).  

Hlutfall þeirra sem 

hjúkrunarfræðingar 

vísuðu á sig á flýtivakt 

jókst milli ára (mynd 12). 

Árið 2017 vísuðu 

hjúkrunarfræðingar 

24,5% símtala á flýtivakt 

hjúkrunarfræðings en 

rúmlega 49% árið 2018  

Mynd 12: Fjöldi samskipta hjúkrunarfræðinga á 

flýtivakt og flýtivakt símtal samkvæmt 

afgreiðslukerfi Sögukerfisins 

Mynd 13: Fjöldi samskipta hjúkrunarfræðinga og 

lækna á flýtivakt samkvæmt afgreiðslukerfi 
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Greining á úrlausnum hjúkrunarfræðinga 

Þegar úrlausnir hjúkrunarfræðinga voru skoðaðar kom í ljós að notkun á þeim 

öllum jókst á milli ára nema úrlausninni „Ráðl. koma á stofu (KÁS)“. Þessar 

úrlausnir voru ekkert notaðar árin 2013-2015 (tafla 26). 

Tafla 26: Notkun úrlausna milli ára 
  2016 2017 2018 

Forgangsflokkun í síma 101 1580 1809 

Frekari athugun/rannsókn hjúkrunarfræðings 0 72 433 

*Ráðl. koma á stofu (KÁS) 745 1049 278 

Ráðlagt að fara til læknis samdægurs 0 87 209 

Samráð við heimilislækni 0 34 115 

Samvinna við heimilislækni 16 62 234 

Skoðun (flýtivakt hjúkrunarfræðings) 35 103 355 

Skoðun (almennir tímar hjúkrunarfræðings) 0 184 184 

*Ráðlagt að koma í almennan tíma hjá hjúkrunarfræðingi eða lækni 

 

Almennar bókanir hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarmóttaka 

Árið 2013 voru 1,912 samskipti í almennu hjúkrunarmóttökunni en árið 2018 

voru þau komin upp í 2,681 sem gerir rúmlega 40% aukningu. Ef skoðuð er 

aukningin milli áranna 2014 og 2015, áður en innleiðing símaflokkunar átti sér 

stað, var hún rúm 2,5%. Aukningin milli áranna 2015 og 2016 var 8,6% og 

rúm 8% milli áranna 2016 og 2017 (mynd 14).  

Símtöl 

Skráð voru 294 símtöl árið 

2014 á móti 850 símtölum árið 

2018 sem er aukning upp á 

189% (mynd 14). Árið 2016 

voru flýtivaktarsímtöl skráð 

sem símtöl fram eftir ári.  

 

 

Mynd 14: Fjöldi bókana í almenna 

hjúkrunarmóttöku og símtöl 
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Kafli 4. Umfjöllun um niðurstöður 

rannsóknarinnar 

Aðal niðurstaða þessarar rannsóknar var jákvætt viðhorf þátttakenda til 

þjónustuformsins á HE þar sem yfir 90% þeirra voru sáttir við þá þjónustu sem 

þeir fengu. Þrátt fyrir þetta jákvæða viðhorf þátttakenda til þjónustunnar taldi 

aðeins rúmlega helmingur þetta þjónustuform henta sér best. Þessi niðurstaða 

kom nokkuð á óvart miðað við hversu sáttir þátttakendur voru við þjónustuna 

og jákvæða skoðun þeirra á störfum og trausti til hjúkrunarfræðinga. Útkoman 

var þó mun betri en í rannsókn Newbould og félag (2017) þar sem aðeins 31% 

þátttakenda vildu fá símtal áður en þeir fengu tíma á heilsugæslustöð. Ekki var 

munur á milli þeirra sem voru sáttir við þjónustuna og hvaða þjónustu þeir 

fengu svo sem flýtivakt hjúkrunarfræðings/læknis, ráðleggingar o.s.frv. 

Sambærilegar niðurstöður koma fram í rannsókn Laurant og félaga (2018) þar 

sem segir að skjólstæðingar séu ekki síður ánægðir með þjónustu 

hjúkrunarfræðinga en lækna. Hins vegar sýna rannsóknir Paddison og félaga 

(2018), Tranbergs og félaga (2018) og Calitir og félaga (2015) að 

skjólstæðingar vilji frekar vera þjónustaðir af læknum en hjúkrunarfræðingum. 

Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þeir sem voru ósáttir við 

þjónustuna velja fyrra þjónustuform fram yfir símaflokkunina sem kemur svo 

sem ekki á óvart. Ekki fannst munur á milli komufjölda þátttakenda á 

heilsugæsluna á síðustu 12 mánuðum og hvaða þjónustuform þeir töldu henta 

sér best sem bendir til þess að þátttakendur upplifi þetta hvorki sem greiðari 

aðgang að þjónustu né óþarfa flækjustig. Þrátt fyrir þetta töldu þátttakendur 

sem mátu heilsu sína slæma erfiðara að fá þjónustu þegar þeir þörfnuðust 

hennar og fannst núverandi form á móttökunni óskilvirkara en þeir sem mátu 

heilsu sína góða. Þessar niðurstöður ríma vel við niðurstöður rannsóknar 

Tranberg og félaga (2018) þar sem kemur fram að þátttakendur með slakari 

heilsu eru óánægðari með þetta þjónustuform. Þátttakendur búsettir utan 

þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs og utan Fljótsdalshéraðs völdu ekki 

símaflokkunina fram yfir aðrar þjónustuleiðir og er það samhljóða 

niðurstöðum Warren og félaga (2015). Verður það að teljast nokkuð 

athyglisvert þar sem hjúkrunarfræðingur í símaflokkun getur í sumum tilfellum 

greitt úr því vandamáli sem viðkomandi er með í gegnum síma og þar af 

leiðandi komið í veg fyrir óþarfa komu á heilsugæslustöð, þar sem oft á tíðum 

er um langan veg að fara. Einnig fannst þátttakendum búsettir utan 
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þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs erfiðara að fá tíma tafarlaust á heilsugæslunni 

og vildu frekar lengja opnunartíma hennar. Menntun þátttakanda hafði áhrif á 

skoðun þeirra á þjónustunni. Þeir þátttakendur sem voru háskólagengnir vildu 

frekar fá símtal frá hjúkrunarfræðingi en þeir sem ekki höfðu lokið 

háskólaprófi. Við lestur heimilda fannst ekki sambærilegur samanburður á 

milli menntunarstiga. 

Annar mikilvægur þáttur í mati á þjónustuforminu er skoðun 

skjólstæðinga á þjónustu hjúkrunarfræðinga. Þátttakendur voru heilt yfir 

ánægðir með þjónustu hjúkrunarfræðinga. Þeir sem voru ánægðir með 

þjónustuna álitu frekar að hjúkrunarfræðingar væru færir og vel þjálfaðir en 

þeir sem voru óánægðir. Einnig treystu ánægðir þjónustuþegar 

hjúkrunarfræðingum frekar og fannst viðmót og þjónusta þeirra betri. Þessar 

niðurstöður komu ekki á óvart og eru að mörgu leiti samhljóða niðurstöðum 

Paddison og félaga (2018) þar sem fram kemur að þeir einstaklingar sem ekki 

fá viðtal við eða hitta þá heilbrigðisstarfsstétt sem þeir óska eftir eru óánægðari 

með veitta þjónustu og treysta síður þeim sem þjónusta þá. Karlar upplifðu 

slakara viðmót og þjónustu frá hjúkrunarfræðingum en konur og efuðust frekar 

um færni þeirra. Samræmast þessar niðurstöður ekki rannsókn Warren og 

félaga (2015) þar sem engin munur mældist milli kynja og ánægju með 

þjónustuna. Það verður þó að hafa í huga að þó karlar hafi skorað lægra í 

þessum útreikningum rannsóknarinnar en konur mátu þeir þjónustu 

hjúkrunarfræðinga almennt góða og voru heilt yfir sammála jákvæðu 

fullyrðingunum. Til marks um það þá fannst ekki marktækur munur á milli 

kynja og hvaða þjónustuform þau töldu henta sér best. Þátttakendur 51 árs og 

eldri vildu frekar fá þjónustu frá læknum en frá hjúkrunarfræðingum sem er 

andstætt niðurstöðum rannsóknar Paddison og félaga (2018) þar sem 

þátttakendur 55 ára og eldri vildu frekar hitta hjúkrunarfræðinga en þeir sem 

yngri voru. Athyglisvert var að þátttakendur sem mátu heilsu sína slæma 

treystu hjúkrunarfræðingum ekki verr en hinir sem samræmist ekki 

niðurstöðum rannsóknarinnar um þá þjónustuleið sem þeir töldu henta sér best. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að menntun hafði áhrif á skoðun 

þátttakenda á þjónustu hjúkrunarfræðinga. Grunnskólamenntaðir treystu 

hjúkrunarfræðingum verr en háskólamenntaðir og fannst þeir bíða lengur eftir 

þjónustu hjúkrunarfræðinga og fá minni tíma í símtalinu til að koma öllu sem 

þeir töldu mikilvægt á framfæri en háskólamenntaðir. Ekki fundust aðrar 

rannsóknir sem höfðu skoðað þessa þætti með tilliti til menntunar þátttakenda. 
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Þátttakendur búsettir utan þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs voru ekki eins 

ánægðir með þjónustu hjúkrunarfræðinga og þeir sem bjuggu í 

þéttbýliskjörnum Fljótsdalshéraðs. Svarhlutfall karla og þeirra sem voru 51 árs 

og eldri og bjuggu utan þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs var hærra en búast 

mátti við miðað við svarhlutfall þessara hópa almennt í könnuninni. Eins og 

komið hefur fram hafa báðar þessar bakgrunnsbreytur neikvæð áhrif á skoðun 

þátttakenda á þjónustunni og því líklegt að þessi munur sé aðal ástæðan fyrir 

skoðanamun tengdum búsetu þátttakenda. Þrátt fyrir þetta voru flestir 

þátttakendur sammála jákvæðum fullyrðingum og ósammála neikvæðum 

fullyrðingum um þjónustu og traust til hjúkrunarfræðinga sem gefur til kynna 

almenna ánægju með störf þeirra.  

Breyting á fjölda samskipta eftir innleiðingu á símaflokkun er einn 

mælikvarði á gæðum og skilvirkni símaflokkunar. Fjölgun var frá ári til árs 

árin 2013-2018 á samskiptum hjúkrunarfræðinga HE en mesta fjölgunin var 

eftir að símaflokkunin var innleidd og er enn stígandi. Fjölgun samskipta á HE 

við innleiðingu á símaflokkun var minni en rannsóknir Campbell og félaga 

(2014) og Newbould og félaga (2017) sýna. Samkvæmt Campbell og félögum 

fjölgaði samskiptum um 33-48% við innleiðingu á símaflokkun og samkvæmt 

Newbould og félögum fjölgaði þeim um rúm 33% en á HE var fjölgunin rúm 

15%. Samkvæmt Newbould og félögum (2017) fjölgaði símaráðgjöf mikið við 

innleiðingu á símaflokkun, eða um rúm 300%. Slíka aukningu var ekki að sjá 

á HE þar sem fjölgunin var einungis rúm 22%. Newbould og félagar greindu 

aukið álag á heimilislækna við innleiðingu á símaflokkun en samkvæmt 

samskiptaseðlum var það ekki raunin á HE. Aukning varð hins vegar í 

samdægurs þjónustu lækna um 46% við innleiðingu á símaflokkuninni. Þessar 

niðurstöður eru á öndverðu meiði við rannsókn Richards og félaga (2002) þar 

sem greind var 29 - 44% fækkun á samdægurs komum. Þessar niðurstöður HE 

verður að skoða í ljósi þess að læknamönnun hefur verið sveiflukennd 

síðastliðin ár, frá einum fastráðnum lækni til fjögurra sem hefur áhrif á 

framboð á almennum læknatímum og þar af leiðandi á álag á samdægurs 

þjónustu. Samkvæmt svörum þátttakenda gáfu hjúkrunarfræðingar HE 

ráðleggingar í gegnum síma í 15,4% tilfella á meðan læknar í rannsókn 

Newbould og félaga (2017) gáfu ráðleggingar í 17% tilfella. Þetta er heldur 

lægra hlutfall en í rannsókn Hansen og Hunskaar (2011) en samkvæmt þeim 

afgreiða hjúkrunarfræðingar um 25% mála í gegnum síma. 

Hjúkrunarfræðingar HE gáfu 79% þátttakenda tíma á heilsugæslustöðinni 
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samdægurs eða einhverja næstu daga á meðan að læknar í rannsókn Newbould 

og félaga (2017) vísuðu 51% skjólstæðinga þá leið. Ástæða þessa munar getur 

að einhverju leiti legið í því að hjúkrunarfræðingar hér á landi mega ekki skrifa 

út lyfseðla. Rannsakandi telur ekki hægt að bera niðurstöður þessara tveggja 

rannsókna frekar saman vegna mismunandi aðferðafræði við gagnasöfnun. 

Þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar hafi vísað fleiri skjólstæðingum á 

heilsugæslustöð en læknar, voru niðurstöður rannsóknarinnar góðar. Rúmlega 

57% þátttakenda fengu tíma samdægurs annaðhvort hjá lækni eða 

hjúkrunarfræðingi og rúmlega 22% fengu viðeigandi þjónustu hjá lækni, 

hjúkrunarfræðingi eða sjúkraþjálfara einhverja næstu daga. Eru þessar 

niðurstöður mun betri en í rannsókn Varley og félaga (2016) þar sem kemur í 

ljós að sá hjúkrunarfræðingur sem vísaði fæstum á heilsugæslustöð vísaði 

rúmlega 60% þá leið en aðrir allt að 100%. Hjúkrunarfræðingar HE afgreiddu 

10% fleiri mál en kom fram í rannsókn Richards og félaga (2002) og Varley 

og félaga (2016) eða um 50% á móti 40%. Niðurstöður viðbótar gagnaöflunar 

Sögukerfisins styðja niðurstöður könnunarinnar þó svo að oft hafi verið erfitt 

að greina aðkomu læknis í úrlausnum hjúkrunarfræðinga þar sem skráningu 

var mjög ábótavant og í sumum tilfellum röng sniðmát í gangi. Hins vegar má 

leiða líkum að því að raunniðurstöður séu nálægt niðurstöðum könnunarinnar. 

Það skal þó áréttað og góð skráning er undirstaða þess að hægt sé að meta með 

réttu meðal annars álag og starf fagstétta. Ef gera á breytingar á þjónustu eða 

skoða hverju hún hefur skilað eiga þær ákvarðanir og niðurstöður ekki að 

byggja á hlutlægu mati starfsfólks heldur staðreyndum sem fást með góðri 

skráningu fagstétta. Mikilvægi góðrar skráningar verður seint of metið „Það 

sem ekki er skráð, hefur ekki verið gert!“. 

Við innleiðingu á símaflokkun víkkaði starfssvið hjúkrunarfræðinga og 

sást sú breyting glögglega þegar úrlausnir hjúkrunarfræðinga voru skoðaðar. 

Notkunarfjöldi á úrlausnum sem benda til sjálfstæðra vinnubragða 

hjúkrunarfræðinga hafa aukist ár frá ári eftir innleiðingu símaflokkunarinnar. 

Þessar úrlausnir voru ekkert notaðar fyrir innleiðingu hennar líklega vegna 

minna sjálfstæðis hjúkrunarfræðinga á þeim tíma. Þessar niðurstöður ásamt 

auknum samskiptafjölda hjúkrunarfræðinga sýna skýrt þá breytingu sem orðið 

hefur á starfi þeirra. Niðurstöðurnar eru í takt við niðurstöður rannsóknar 

Paddison og félaga (2018) sem sýna að við símaflokkun hjúkrunarfræðinga 

koma fleiri fagstéttir en læknar að lausn mála. Þettar er mikilvæg þróun í starfi 

hjúkrunarfræðinga til að mæta auknu álagi á heilsugæslur á Íslandi þar sem 
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erfiðlega gengur að ráða heimililækna (Svandís Svavarsdóttir, 2018). Til að 

tryggja enn betur mönnun heilsugæslunnar hér á landi væri innleiðinga á 

sérfræðingum í hjúkrun (NP) mikilvægt skref til framtíðar samkvæmt 

Auerbach og félögum (2013). Hvetja ætti ráðamenn til að taka upp 

heilsugæslukerfi þar sem hjúkrunarfræðingar eru í forgrunni í þverfaglegri 

vinnu, með breiðara starfssvið og aukna ábyrgð miðað við núverandi kerfi.  

Aðkoma sjúkraþjálfara hefur einnig aukið fjölbreytni fagaðila innan HE 

sem sinna fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu að staða sjúkraþjálfara innan heilsugæslunnar er eðlilegur hluti af 

starfsemi hennar. Sést það einna best á þeim fjölda sem hann þjónustar á ári 

hverju miðað við starfshlutfall. Ef horft er á fjöldann eru líkur á að hægt væri 

að auka hlutfall sjúkraþjálfara inn á heilsugæslunni til að koma enn meira til 

móts við þarfir skjólstæðinga. 

Notagildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin sýnir að símaflokkun bætir aðgang skjólstæðinga að þjónustu 

heilsugæslunnar þrátt fyrir skort á heimilislæknum. Með símaflokkun breikkar 

starfssvið hjúkrunarfræðinga og gerir þá sýnilegri. Með auknum sýnileika 

hjúkrunarfræðinga gerir almenningur sér betur grein fyrir starfssviði og hæfni 

þeirra og nýta sér því þjónustu þeirra frekar. Við það minnkar álag á 

læknamóttökur og verkum er dreift á fleiri fagstéttir. Skjólstæðingar eru 

almennt ekki ósáttari við þjónustu hjúkrunarfræðinga en lækna. Þeir treysta 

hjúkrunarfræðingum vel og eru ánægðir með þjónustu þeirra. Því ætti að auka 

þátt hjúkrunarfræðinga í meðferðum og utanumhaldi á meðferðum á 

heilsugæslustöðvum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við innleiðingu á símaflokkun 

og flýtivakt hjúkrunarfræðinga á heilsugæslum. Þó þetta fyrirkomulag hugnist 

ekki öllum yfirmönnum annarra heilsugæslustöðva þá ættu niðurstöðurnar að 

hvetja þá til að taka upp í auknu mæli hjúkrunarmóttöku og auka vægi 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara innan heilsugæslunnar. Þessar 

niðurstöður renna stoðum undir tillögur hjúkrunarfélagsins um eflingu 

hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar. 
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Annmarkar rannsóknarinnar 

Þátttaka í rannsókninni var mun minni en rannsakandi hafði gert sér vonir um 

sem dregur úr áreiðanleika hennar. Ástæður slakrar þátttöku geta verið 

margþættar: 

• Fleiri en einn listi gat farið inn á heimili 

• Langt síðan þátttakendur hringdu  

• Útfylltum listum þurfti að koma á pósthús eða á HE. Þátttaka meðal 

íbúa í þéttbýliskjörnum Fljótsdalshéraðs var mun betri en þeirra 

sem bjuggu utan þeirra sem bendir til þess að það að þurfa koma 

spurningalistanum í póst hafi dregið úr þátttöku. 

• Hugsanlega var erfitt fyrir suma að svara ef samskipti þeirra við 

hjúkrunarfræðing voru lítil 

Einnig er rannsakandi er töluvert tengdur þessu verkefni og því hætta á að hans 

upplifun og skoðun hafi áhrif á túlkun niðurstaðna. Þegar farið var að vinna úr 

þeim upplýsingum sem viðbótar gagnaöflun Sögunnar gaf komu í ljós nokkrir 

annmarkar. Skráning hafði breyst á rannsóknartímabilinu bæði í 

afgreiðslukerfi Sögunnar og að einhverju leiti við stofnun samskipta. 

Hjúkrunarfræðingar voru misvirkir að skrá úrlausnir og villur í sniðmáti 

tveggja hjúkrunarfræðinga uppgötvuðust. Þrátt fyrir þetta telur rannsakandi að 

viðbótar gagnaöflunin úr Sögukerfinu hafi svarað þeim rannsóknarspurningum 

sem lagt var af stað með.  

Áður en þessi rannsókn verður framkvæmd aftur þarf að breyta 

úrtaksaðferðinni og hafa þann tíma sem stystan sem líður á milli þjónustu og 

afhendingu á spurningalista. Þátttakendur þurfa að hafa val um það hvort þeir 

fylli spurningalistann út rafrænt eða á pappír. Einnig gæti verið gott að skipta 

þátttakendum upp þannig að þeir sem fá einungis símtal frá hjúkrunarfræðingi 

fái einn spurningalista og þeir sem fá tíma hjá heilbrigðisstarfsmanni í kjölfar 

símtalsins fái annan spurningalista. Æskilegt væri að búa til fleiri valmöguleika 

við spurningu 16 svo hægt væri að svara henni með einum valmöguleika. 

Einnig má fækka aldurshópum, valmöguleikum um hjúskaparstöðu, 

menntunarstigum og hve oft þátttakendur komu á heilsugæsluna síðastliðna 12 

mánuði til að hitta hjúkrunarfræðing eða lækni. Áhugavert hefði verið að 

spyrja hvort þátttakendur hafi skilið eða meðtekið þær leiðbeiningar sem 

hjúkrunarfræðingurinn gaf þeim og hvort hjúkrunarfræðingurinn hafi spurt 

viðkomandi hvort hann skildi ráðleggingarnar og ástæður þeirra.  
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Mönnun lækna var breytileg og hafði það áhrif á framboð á almennum 

læknatímum og þar af leiðindi áhrif á fjölda þeirra sem fengu samdægurs 

þjónustu. Þetta skekkir niðurstöður rannsóknarinnar að einhverju leiti. 

Framtíðarrannsóknir 

Rannsaka þarf nánar hverju símaflokkunin breytir í starfi hjúkrunarfræðinga 

með tilliti til verkefna, ábyrgðar og ákvarðanatöku. Til að geta framkvæmt 

slíka rannsókn þarf skráning hjúkrunarfræðinga að vera góð og samræmd. 

Mikilvægt er að skoða þann tíma sem fer í afgreiðslu á hverju máli eftir því 

hvernig það er þjónustað bæði hjá hjúkrunarfræðingum og læknum. Sparar 

símaflokkun tíma læknis líkt og hefur komið fram í rannsóknum og var 

markmiðið með innleiðingunni á HE. Mikilvægt er að skoða hvernig 

hjúkrunarfræðingarnir flokka, er samræmi í flokkun milli hjúkrunarfræðinga, 

eru þeir að nota klínískar leiðbeiningar, hvaða málum vísa þeir áfram og hvaða 

mál eru þeir að afgreiða sjálfir. Ásamt því væri áhugavert að skoða skráningu 

þeirra. Með slíkri rannsókn væri einnig hægt að kanna öryggi skjólstæðinga 

þegar þeir eru flokkaðir af hjúkrunarfræðingum í gegnum síma. Einnig væri 

áhugavert að skoða samtalstækni hjúkrunarfræðinga, eru þeir eins ráðandi í 

samtölum og rannsóknir hafa sýnt fram á? Tryggja hjúkrunarfræðingar að 

skjólstæðingar þeirra hafi meðtekið þær ráðleggingar sem þeim eru gefnar og 

útskýra þeir fyrir skjólstæðingum sínum á hverju þeir byggja ákvörðun sína?. 

Forvitnilegt væri að gera eigindlega rannsókn á reynslu karla á þjónustu 

hjúkrunarfræðinga og síðast en ekki síst væri áhugavert að rannsaka skoðun 

hjúkrunarfræðinga og lækna á þessu fyrirkomulagi. 
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Kafli 5. Ályktanir og lokaorð 

Skoðun og upplifun skjólstæðinga á kerfisbreytingum er mikilvægasti 

þátturinn í mati á henni. Samkvæmt rannsókninni kýs rúmlega helmingur 

þátttakenda þetta þjónustuform fram yfir önnur og fyrir rúmlega 21% 

þátttakenda skiptir ekki máli hvaða þjónustuform er notað. Þátttakendur eru 

flestir ánægðir með störf hjúkrunarfræðinga og treysta þeim. Helst er munur á 

milli kynja þar sem karlar virðast síður ánægðir með störf hjúkrunarfræðinga 

og treysta þeim síður. Þeir sem hafa grunnskólapróf sem sitt hæsta 

menntunarstig eru almennt óánægðari með þjónustu hjúkrunarfræðinga og 

treysta þeim síður en háskólamenntaðir. Einnig kemur nokkuð á óvart að 

þátttakendur búsettir utan þéttbýliskjarna Fljótsdalshéraðs virðast síður 

ánægðir með störf hjúkrunarfræðinga sem og með starfsemi heilsugæslunnar 

almennt en þeir sem búa í þéttbýliskjörnunum. 

Mikilvægt er að þjónusta heilsugæslunnar sé í höndum fleiri fagstétta en 

lækna þar sem aðrar heilbrigðisstéttir geta í mörgum tilfellum sinnt þeim 

erindum sem koma inn á borð þeirra. Þetta er einkar mikilvægt nú þar sem 

aukning hefur orðið á komum á heilsugæslur hér á landi síðastliðna áratugi 

samfara skorti á heimilislæknum. Samkvæmt gögnum úr Sögukerfinu hafa 

störf hjúkrunarfræðinga breyst með tilkomu símaflokkunarinnar. 

Hjúkrunarfræðingar sinna í auknu mæli frumskoðunum og ráðleggingum til 

skjólstæðinga án aðkomu læknis. Með tilkomu símaflokkunarinnar virðist 

þekking almennings á störfum og hæfni hjúkrunarfræðinga hafa aukist og sést 

það einna best í meiri aðsókn í almenna tíma hjúkrunarfræðinga og ráðgefandi 

símtöl. Þrátt fyrir tilkomu símaflokkunarinnar og aukningu á komum til 

hjúkrunarfræðinga, fjölgar komum á flýtivakt læknis sem eru viss vonbrigði. 

Skýrist það líklega að einhverju leiti af minna framboði af almennum tímum 

sem veldur því að skjólstæðingar sem hefðu geta beðið í einn eða tvo daga eftir 

almennum læknatíma eru í dag oftar settir á flýtivakt læknis. Í núverandi 

vinnufyrirkomulagi á HE flokka hjúkrunarfræðingar ekki alla og því er nokkur 

hluti þeirra sem eru skráðir á flýtivakt læknis skráðir af móttökuriturum 

heilsugæslunnar. Við innleiðingu á símaflokkun á fólk greiðari aðgang að 

heilbrigðisþjónustu miðað við þá fjölgun sem orðið hefur í samskiptum 

hjúkrunarfræðinga. Aukið framboð á þjónustu hjúkrunarfræðinga er þar 

líklega stærsti áhrifaþátturinn. Einnig er þáttur sjúkraþjálfara HE mikilvægur 

þar sem hann þjónustar tæplega 450 skjólstæðingum á ári sem að öllum 
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líkindum hefðu annars verið þjónustaðir af læknum. Þess vegna má segja að 

símaflokkunin breyti vinnumynstri heilsugæslunnar og virkji fleiri aðila innan 

stofnunarinnar til hagsbótar fyrir skjólstæðinga hennar. 

Heildarniðurstaða þessarar rannsóknar er að þátttakendur eru almennt 

ánægðir með þetta nýja þjónustufyrirkomulag. Þeir eru farnir að leita í auknu 

mæli til hjúkrunarfræðinga og eru ánægðir með þjónustu þeirra og treysta 

þeim. Starf hjúkrunarfræðinga hefur breyst við innleiðingu á símaflokkun en 

komum á flýtivakt og vakt lækna hefur ekki fækkað eins og vonast var eftir en 

enga breytingu er þó að sjá í heildarsamskiptafjölda þeirra.  
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Viðaukar 

Viðauki I – Svör við PSQ-fullyrðingum 
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Ef ég þarf umönnun á heilsugæslunni 
kemst ég að án nokkurra vandkvæða 

88(65,0) 26(19,3) 21(15,6) 

Ég þarf vanalega að bíða lengi eftir 
 þjónustu hjúkrunarfræðings 

6(4,5) 15(11,4) 111(84,1) 

Hjúkrunarfræðingurinn sem þjónustaði  
mig hefði mátt sýna mér meiri virðingu 

7(5,1) 9(6,6) 120(88,2) 

Ég hugleiddi hvort nóg væri að fá 
símtal við hjúkrunarfræðing 

55(42,3) 33(25,4) 42(32,3) 

Ég hugleiddi hvort niðurstað  
hjúkrunarfræðingsins væri rétt 

24/17,9) 32(23,9) 78(58,2) 

Ég upplifði að ég fengi nægan tíma í  
símtalinu til að koma öllu sem ég taldi 
mikilvægt á framfæri 

116(85,9) 12(8,9) 7(5,2) 

Þess var vel gætt að athuga allt þegar 
ég/aðstandandi var þjónustuð/aður 
hvort sem það var með eða án skoðunar 

93(71,0) 35(26,7) 3(2,3) 

Hjúkrunarfræðingurinn sem þjónustaði 
mig sýndi mér áhuga sem einstaklingi en  
ekki viðfangsefni 

108(81,8) 18(13,6) 6(4,5) 

Opnunartíma heilsugæslunnar henta 
mér vel 

85(62,0) 38(27,7) 14(10,2) 

Mér þykir núverandi form á móttöku  
heilsugæslunnar óskilvirkt 

15(11,4) 34(25,8) 83(62,9) 

Hjúkrunarfræðingurinn var 
ópersónulegur gagnvart mér og kom 
fram eins og um viðskipti væri að ræða 

5(3,8) 15(11,3) 113(85,0) 

Hjúkrunarfræðingurinn kom vinalega og  
kurteislega fram við mig 

127(92,7) 5(3,6) 5(3,6) 
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Hjúkrunarfræðingurinn sem þjónustaði 
mig flýtti sér stundum of mikið 

8(6,0) 16(11,9) 110(82,1) 

Hjúkrunarfræðingurinn hlustaði ekki á 
það sem ég sagði honum 

8(5,9) 8(5,9) 119(88,1) 

Ég hafði nokkrar efasemdir um færni 
þess hjúkrunarfræðings sem þjónustaði 
mig 

10(7,5) 12(9,0) 112(83,6) 

Hjúkrunarfræðingurinn eyddi nægilega 
miklum tíma með mér 

117(86,7) 15(11,1) 3(2,2) 

Hjúkrunarfræðingurinn gerði sitt besta 
til að koma í veg fyrir að ég hefði 
áhyggjur 

107(79,3) 23(17,0) 5(3,7) 

Mér finnst erfitt að fá ekki tíma á  
heilsugæslustöðinni tafarlaust 

39(29,3) 48(36,1) 46(34,6) 

Hjúkrunarfræðingurinn sem þjónustaði 
mig virðist vera fær og vel þjálfaður 

119(87,5) 14(10,3) 3(2,2) 

Ég get fengið heilbrigðisþjónustu 
hvenær sem ég þarfnast hennar 

60(45,1) 39(29,3) 34(25,5) 

Á heilsugæslunni vinnur fólk saman á 
skilvirkan hátt að úrlausnum mála 
minna sem mér líkar vel 

91(67,9) 35(26,1) 8(6,0) 

Heilsugæslan ætti að vera opin lengur 
en hún er 

33(24,4) 68(50,4) 34(25,2) 
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Viðauki II- Ritaðar athugasemdir þátttakenda við 

spurningu 17 

Svaraði ekki: 

 Nokkuð sama. Finnst samt að það ætti að treysta fólki sem fer sjaldan til læknis 

um hvort það telji sig þurfa að komast að hjá lækni. 

 Oft ekki tekið mark á verkjum, finnst bara einn hjúkrunarfræðingur taka mark á 

mér, fer alltaf til hennar. 

Já 

 Frábært fyrirkomulag að komast í samband/fá þjónustu frá hjúkrunarfræðingi 

þegar ég þurfti fagaðstoð. Oft/yfirleitt erfitt að fá tíma hjá lækni  

 Mjög gott að leita til hjúkrunarfræðinga 

 Biðin eftir símtal frá hjúkrunarfræðingi er styttri þegar um barn er að ræða heldur 

en fullorðnum einstakling 

 Fékk þjónustu þriggja hjúkrunarfræðinga sem voru ekki allir með sömu færni. Á 

við um spurningar í lið 19 

 Skortur á samstarfi starfsstöðva HSA fyrir neðan allar hellur t.d. varðandi komur 

og tímapantanir hjá sérfræðingum 

 Ég hélt ég væri með korn í auga en það reyndist vera sýking 

 Frábær þjónusta 

 Fékk tíma hjá lækni eftir símtalið en fannst hjúkrunarfræðingurinn sem hringdi 

samt gera dálítið lítið úr áhyggjum mínum. 

 Viðmót og reynsla og stundum þekking hjúkrunarfræðinga getur verið betri og 

meiri en hjá mörgum læknum. Mjög gott að fá aðstoð við að velja farveg eða næstu 

skref. Símtal læknis, flýtivakt, pantaður læknatími eða beiðni um tilvísun til 

sérfræðings. 

Nei 

 Gleymdist að hringja og ég þurfti að hringja til baka 

 Mér finnst að þeir sem búa svona langt frá eigi að fá betri þjónustu. Við höfum 

enga heilbrigðisþjónustu. Ég kalla það ekki þjónustu, við fáum hjúkrunarfræðing 

einu sinni í mánuði og ef hún kemst ekki þá fáum við enga. 

 Vildi ná tali við læknir. Allt of löng bið að fá tíma hjá lækni. Ég vissi að ég þyrfti 

að hitta lækni. Hjúkrunarfræðingur óþarfa milliliður í þetta skipti. Ég hringi ekki 

á heilsugæslu nema ég þurfi á aðstoða læknis að halda. 

 Vildi fá að hitta lækni vegna mikils hósta barns og þá hefði draumaniðurstaðan 

verið læknatími. Var samt ekki beint ósátt en tel að hjúkrunarfræðingurinn hefði 

átt að vísa okkur áfram til læknis 
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