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  Spurningalisti Viðmiðunarhópur                                              

Rannsókn: Áhrif langtíma undirbúnings og uppvinnslu sjúklinga í bið  eftir liðskiptaaðgerð  á hné eða 

mjöðm á aðgerðarferilinn og tíðni fylgikvilla. Samvinnuverkefni Landspítala Háskólasjúkrahúss og 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins. 

Nafn og kennitala sjúklings: 

 

Í bið eftir aðgerðinni hefur þú verið upplýst/ur um möguleg áhrif eftirfarandi heilsufarsþátta á útkomu 

aðgerðarinnar 

  Já  Nei  Á ekki við Hætt hvenær Tegund hreyfingar 

Þyngd 

Hreyfingu          Hreyfiseðill já         nei 

                     Sjúkraþjálfun já         nei 

Næringu 

Reykingar                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

Blóðskort                                                                                                                                                                       

 

Hefur þú reynt að hafa áhrif á eftirfarandi á heilsufar þitt og útkomu aðgerðar ?: 

  Já  Nei  Á ekki við Hætt hvenær     Tegund hreyfingar 

Þyngd 

Hreyfingu          Hreyfiseðill já  n     nei      

                   Sjúkraþjállfun já          nei 

Næringu          

Reykingar                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

Var meðferð                                                                                                                                                                      

við járnskortsblóðleysi veitt 
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Hafir þú fengið leiðbeiningar um að hafa áhrif á eftirfarandi þætti hversu vel heldur þú að þér hafi tekist 

að fylgja þeim  

   >100%  100-75% 75-50%  50-25%  25-0% 

Þyngd  

 

Hreyfingu 

Næringu 

Reykingar 

Blóðskort 

 

 

 

 

Fékkstu sérfræðiálit í aðdraganda aðgerðar, fyrir komu í innskrift: 

                           Já                     Nei                     Á ekki við                                                                   

Hjartalæknis  

                                                                                                                                                                        

Lungnalæknis                                                                                   

 
Sykursýki 

                                                                                                        Annars sérfræðings, hvers þá?                                                                                          

Nýrnalæknis                                                                                       

 

Skrá þyngd og hæð þegar ákvörðun um aðgerð er tekin: 

Þyngd                                                                                                                                                                             

                                    

Hæð                                                                                                                                                                                                          

                                                 

Líkamsþyngdartuðull (BMI) 

Skrá þyngd og hæð þegar að aðgerð kemur: 

Þyngd 

Hæð                                                                                                                                                                                                             

Líkamsþyngdarstuðull (BMI)                        

Hversu oft í viku hreyfir þú þig til að auka þrek             

Sinnum: 

0 1 2 3  4 5 eða meira        

 

Hversu lengi varir hreyfingingin í hvert sinn: 

Mínútur: 

0   0-20  20-40  40-60        Meira en 60 mínútur 
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Varstu ánæg/ánægður með undirbúning í aðdragand aðgerðar af hálfu: 

 

LSH (Landspítala Háskólasjúkrahúss)  

Mjög óánægð/ur Óánægð/ur  Hvorki/né  Ánægð/ur  Mjög ánægður      

 

Fórstu á heilsugæslu til undirbúnings fyrir aðgerðina: Já           Nei             Ef svo 

 

HH (Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins) / Heilsugæsla:                                                                                                                         

Mjög óánægð/ur Óánægð/ur  Hvorki/né  Ánægð/ur  Mjög ánægður      

 

Varðstu var við samvinnu LSH og HH í undirbúningi í aðdraganda aðgerðar: 

Mjög lítið       Lítið                     Hvorki/né                Mikið            Mjög mikið  

 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Sigurbergur Kárason, dosent, Yfirlæknir og Sérfræðingur í Svæfinga-

og gjörgæslulækningum LSH                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  


