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Ágrip 

Eldri og fleiri sjúklingar með fjölkvilla kalla á aukið aðhald í rekstri heilbrigðisþjónustu svo sem styttri 

legutíma í kjölfar aðgerða. Á Íslandi eru sjúklingar lagðir inn á gjörgæsludeild til ífarandi eftirlits eftir 

hjartaskurðaðgerð. Vegna viðvarandi skorts á gjörgæslurýmum hefur ítrekað þurft að fresta hjarta-

skurðaðgerðum undanfarin ár. Víða hafa svokallaðar hágæslu starfseiningar verið þróaðar sem 

úrræði við þessum vanda. Slík starfseining hefur meðal annars verið tekin í notkun á heila- og 

taugaskurðdeild á Landspítala. Umfjöllunarefni þessa fræðilega yfirlits er flýtibatameðferð og há-

gæsludeild eftir hjartaskurðaðgerð, þar sem rýnt var í mögulegan ávinning og ókosti slíkrar 
meðferðar og starfseiningar.  

Stuðst var við kerfisbundna heimildaleit í viðurkenndum rafrænum gagnasöfnum, svo sem 

PubMed við gerð verkefnisins. Flestar heimildir voru yngri en 10 ára. 

Megin tilgangur verkefnisins var að rýna í nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á flýtibata-

meðferð eftir hjartaskurðaðgerð og hlutverk hágæsludeilda í því samhengi. Megin niðurstöður sýna 

að flýtibatameðferð hefur marga kosti í för með sér svo sem færri alvarlega fylgikvilla, legudaga á 

heilbrigðisstofnun og flýtir einnig fyrir bata sjúklinga. Flýtibatameðferð eftir hjartaskurðaðgerð styttir 
legutíma og lækkar kostnað fyrir heilbrigðiskerfið.  

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að með tilkomu hágæsludeilda nýtast gjörgæslurýmin betur. Þrátt 

fyrir betri nýtingu gjörgæslurýma fækkaði ekki fjölda innlagna eða endurinnlagna og dánartíðni 

lækkaði ekki. Fram kemur að töluverður munur er á milli landa hvað varðar skipulag hágæsludeilda, 
svo sem skilyrði fyrir innlögn og mönnun hjúkrunarfræðinga, en þetta gerir samanburð milli landa 

erfiðan. Áhugavert væri að rannsaka hvort hægt sé að draga úr frestun á hjartaskurðaðgerðum með 

því að setja á laggirnar hágæslu starfseiningu fyrir hjartaskurðsjúklinga innan legudeilda eða gjör-

gæsludeilda á Íslandi. 

 

Lykilorð: Flýtibati, hágæsludeild, flýtibati eftir hjartaskurðaðgerð, gjörgæsludeild og hjúkrun aðgerðar-

sjúklinga 
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Abstract 

The increasing age and frequency of patients with comorbidity calls for an increased emphasis on cost 

management in the provision of health care, such as shortening hospital stays post-procedure. In 

Iceland, patients are admitted to the intensive care unit for invasive monitoring following heart surgery. 
Due to a persistent shortage of intensive care beds in Iceland, heart surgeries have repeatedly had to 

be postponed in recent years. Many countries have implemented the use of so-called high 

dependency units to solve this problem. Such a unit has already been developed in the Icelandic 

national hospital’s neurosurgical ward. This academic thesis examines the potential benefits and 

limitations of enhanced recovery and presence of high dependency units following heart surgeries.  

Support for this thesis was gathered by systematically retrieving sources in recognized electronic 

databases, such as PubMed. Most sources were less than 10 years old. 

The main purpose of this assignment was to examine recent research into enhanced recovery after 
surgery and the role of high dependency units in that context. The main conclusions indicate that 

enhanced recovery after surgery has many benefits, including fewer severe complications, shorter 

hospital stays as well as speedier recovery for patients. Enhanced recovery following heart surgery 

shortens hospital length of stay and reduces costs for the health care system.  

The results also demonstrate a more efficient use of intensive care spaces when coupled with high 

dependency units. Despite the increased efficiency, there was no apparent reduction in hospitali-

zations or re-hospitalizations, nor a reduction in mortality rates. There is a stark difference between 

countries when it comes to the organization of high dependency units, including conditions for 

admission and allocation of nurses, which makes comparisons between countries challenging. 

Possible further research includes examining whether it would be possible to reduce the postpone-

ments of heart surgeries by implementing such high dependency units for heart surgery patients within 
surgical wards or intensive care units in Iceland. 

 

Keywords: Enhanced recovery after surgery, fast-track cardiac surgery, high-dependency unit, inter-

mediate care facilities, intensive care unit and postoperative care 

 

 

 

 
 

 

 

 



6 

Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinendum okkar Þorsteini Jónssyni aðjunkt í bráða- og 

gjörgæsluhjúkrun við Háskóla Íslands og Ásdísi Guðmundsdóttir aðjunkt við Háskóla Íslands fyrir 

leiðsögn, hvatningu, utanumhald og ráðleggingar við skrifin. Fyrir yfirlestur viljum við innilega þakka 
Ólöfu G. Siemsen, Baldri Bjartmarssyni og Alexander Frey Einarrssyni. Fjölskyldum og vinum okkar 

beggja viljum við þakka fyrir allan stuðninginn og mikla þolinmæði. Síðast en ekki síst viljum við þakka 

hvorri annarri fyrir samstarfið á þessum skrítnu tímum sem við upplifðum meðan á skrifum stóð og 

öllum þeim góðu stundum sem við áttum saman við gerð verkefnisins. 
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1 Inngangur  
Þörf fyrir gjörgæslurými fer sífellt vaxandi um allan heim (Rhodes, Chiche og Moreno, 2011). Á 

Landspítala eru tvær gjörgæsludeildir, sem hafa rúm fyrir 22 sjúklinga. Vegna skorts á hjúkrunar-

fræðingum síðastliðin tvö ár hefur ekki verið unnt að nýta nema 6 rúm á hvorri gjörgæsludeild, samtals 

12 rúm. Samtímis fækkun gjörgæsluplássa hefur bæði sjúklingum og legudögum á gjörgæsludeildum 

fjölgað. Mikill meirihluti innlagna á gjörgæsludeildir eru bráðainnlagnir. Hefur rúmanýting verið um 80% 

undanfarin ár sem þýðir að deildirnar eru oft og tíðum yfirfullar. Bitnar þessi háa rúmanýting hvað mest 

á valkvæðum innlögnum sem kemur þá helst fram í niðurfellingum á aðgerðum. Niðurfellingum 

hjartaskurðaðgerða vegna plássleysis á gjörgæslu hefur fjölgað ár frá ári. Árið 2017 voru 48 hjarta-
skurðaðgerðir felldar niður sem er um 36% af öllum hjartaskurðaðgerðum. Svipaðar tölur er að sjá frá 

árinu 2018 en þá var rúmlega þriðjungi allra hjartaskurðaðgerða frestað. Víða erlendis hafa verið 

stofnaðar hágæsludeildir eða millistigsdeildir sem geta tekið á móti sjúklingum sem þurfa á mikilli 

umönnun og eftirliti að halda en ekki fullri gjörgæslumeðferð (Sigurbergur Kárason, 2018). Hágæslu-

deildir geta verið sjálfstæðar deildir en einnig hágæslurými innan gjörgæslu eða legudeilda. Slík 

starfseining hefur meðal annars verið opnuð á heila- og taugaskurðdeild á Landspítala. Sökum hárrar 

tíðni frestana hjartaskurðaðgerða á Landspítala eru uppi vonir um að slík hágæsludeild gæti verið 

fýsilegur kostur fyrir skurðdeild hjarta- og lungnasjúklinga. Ísland er meðal þeirra landa í Evrópu sem 
hafa fæst gjörgæslurúm á hverja 100.000 íbúa (Rhodes o.fl., 2012). Legurými á gjörgæslu eru fá, 

þarfnast sérfræðiþekkingar starfsfólks og krefst mikils mannafla. Hverjum gjörgæslusjúklingi er að 

jafnaði sinnt af einum hjúkrunarfræðingi (Prin og Wunsch, 2014). Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild 

er legudeild skurðsjúklinga sem tekur meðal annars á móti sjúklingum eftir opnar hjartaskurðaðgerðir, 

en þar fer einnig fram sérhæfð endurhæfing fyrir sjúklinga eftir slíka aðgerð.  

Höfundar vinna á Hjarta-, lungna og augnskurðdeild samhliða námi í hjúkrunarfræði. Það vakti 

eftirtekt þeirra síðastliðið sumar er fresta þurfti hjartaskurðaðgerðum dag eftir dag sökum plássleysis 

inn á gjörgæsludeild Landspítala. Í starfi hafa höfundar velt fyrir sér með hvaða hætti hægt væri að 

bæta úr þessum vanda vegna frestunar hjartaskurðaðgerða, en þetta veldur bæði sjúklingi og 

aðstandendum miklum óþægindum. Síðastliðin ár hefur opnun svokallaðar hágæsludeildar inn á 

skurðdeild hjarta- og lungnasjúklinga verið í umræðunni ásamt innleiðingu á flýtibatameðferð þar sem 
litið væri til verklagsreglna ERAS. 

Lokaverkefnið er fræðilegt yfirlit (e. integrative review) á flýtibatameðferð hjartaskurðaðgerða-

sjúklinga og hágæslu. Leitast verður við að skilgreina hugtökin hágæsla og flýtibati eftir hjartaskurð-

aðgerð. Markmið þessa verkefnis er að samþætta niðurstöður nýjustu rannsókna flýtibatameðferðar 
eftir hjartaskurðaðgerð og hágæsludeilda. Þar að auki voru skoðaðir kostir og gallar flýtibatameðferðar 

og hágæslu.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningum verður svarað: 

 Hvað er flýtibati eftir hjartaskurðaðgerð? 

 Hvað er hágæsla? 

 Hvaða sjúklingar uppfylla skilyrði til þess að hægt sé að veita þessar meðferðir eftir 

 hjartaskurðaðgerð? 
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1.1 Skilgreining hugtaka 

1.1.1 Hjartaskurðaðgerð 
Til eru nokkrar tegundir hjartaskurðaðgerða en í þessu verkefni verður aðeins fjallað um þær aðgerðir 

sem skilgreinast sem opnar hjartaskurðaðgerðir, kransæðahjáveituaðgerð (e. coronary artery bypass 

graft) og hjartalokuaðgerðir. Skurðaðgerðum er flokkað niður eftir bráðleika, valkvæð (e. elective), 

áríðandi (e. semiacute) og bráða (e. acute). Valkvæð aðgerð er ekki nauðsynleg aðgerð en sjúklingur 

ætti að fara í aðgerð. Aftur á móti er bráða aðgerð lífsógnandi og þarf að framkvæma strax (Paul, Day 

og Williams, 2015).  

Kransæðahjáveituaðgerð er opin hjartaskurðaðgerð þar sem gerður er bringubeinsskurður (e. 

sternotomy) og bringubeinið er opnað. „Við hefðbundna kransæðahjáveituaðgerð er vinstri brjóst-

holsslagæð (LIMA) tengd við framvegssgrein hjartans (LAD) og bláæð frá ganglim (v. Saphena 

magna) notuð til hjáveitu á aðrar kransæðar sem eru með marktæk þrengsli sem hefta blóðflæði um 
þær.“ (Hannes Sigurjónsson, 2012, bls 451). Aðgerðin er annað hvort gerð með aðstoð hjarta- og 

lungnavélar en einnig eru þær framkvæmdar á sláandi hjarta (e. off pump coronary artery bypass). 

Þegar notast er við hjarta- og lungnavélina er hjarta stöðvað um stund í aðgerðinni, til þess er notast 

við kalda kalíumríka lausn (Hannes Sigurjónsson o.fl., 2012). 

Lokuaðgerðir er framkvæmdar vegna sjúkdóma í hjartalokunum. Hjartað inniheldur fjórar loku; ós-

æðarloku, míturloku, lungnaslagæðarloku og þríblöðkuloku. Í öllum lokum hjartans geta myndast 

þrengsli eða leki sem þarf að gera við, slíkt getur verið meðfæddur galli eða vegna hækkandi aldurs 

einstaklings. Helstu aðgerðir á hjartalokum eru vegna sjúkdóma í ósæðarloku (e. aortic valve) eða 

míturloku (e. mitral valve), í slíkum aðgerum er ýmist gert við þrengsli eða leka. Í þessum aðgerðum er 

einnig gerður bringubeinsskurður líkt og í kransæðahjáveituaðgerðum og annað hvort er framkvæmd 

viðgerð á loku eða ný hjartaloka ígrædd. Ósæðarlokuskipti (e. aortic valve replacement) eru 
næstalgengasta opna hjartaskurðaðgerðin á Íslandi og á eftir henni kemur míturlokuskipti (e. mitral 

valve replacement). Þegar ný hjartaloka er grædd í er annaðhvort sett lífræn loka sem unnin er úr 

svíni, gollurhúsi kálfa eða eru gervilokur. Í hjartalokuaðgerðum er einnig notast við hjarta- og lungnavél 

líkt og í kransæðahjáveituaðgerðum (Inga Lára Ingvarsdóttir o.fl., 2011).  

Lengd dvalar sjúklinga eftir hjartaskurðaðgerð á gjörgæsludeild er mismunandi. Á Íslandi eru um 

100 til 150 kransæðahjáveituaðgerðir gerðar á ári hverju og þurfa sjúklingar að dvelja fyrstu nóttina 

eftir aðgerð á gjörgæsludeild til eftirlits (Erla Liu Ting Gunnarsdóttir o.fl., 2020). Sumir sjúklingar þurfa 

þó á umfangsmeiri gjörgæslumeðferð að halda eftir aðgerð og lengist þá dvöl þeirra. Rúmur helmingur 

sjúklinga (53%) dvelur innan við sólarhring á gjörgæsludeild eftir hjartalokuaðgerð (Inga Lára 

Ingvarsdóttir o.fl., 2011).  

1.1.2 Flýtibati 
Flýtibati er hugtak yfir marga þætti í meðferðarferli skurðsjúklinga þar sem aðalmarkmið er að flýta 

bata sjúklinga og ná fram fyrri virkni. Flýtibatameðferð á við í öllu aðgerðarferlinu og skiptist 

aðgerðarferlið í í þrjú ferli, fyrir aðgerð (e. preoperative), í aðgerð (e. intraoperative) og eftir aðgerð (e. 

postoperative) (Davrieux o.fl., 2019). Flýtibati (e. fast-track) eftir hjartaskurðaðgerð snýr að þáttum líkt 
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og svæfingu og tímabilinu eftir aðgerð. Þar sem megin markmiðið er skjót fjarlæging barkarennnu, 

fækkun daga á gjörgæsludeild og stytting dvalar á heilbrigðisstofnun, einnig lækkun kostnaðar fyrir 

heilbrigðiskerfið (Wong, Lai, Chee og Lee, 2016). ERAS (e. enhanced recovery after surgery) 

flýtibatameðferð er hugtak sem byggir á verklagsreglum sem eru byggðar á gagnreyndri þekkingu. 

Flýtibatameðferð hefur verið innleidd víðs vegar í heiminum innan fjölda sérgreina í skurðlækningum. 

Meðferðin miðar að því að sjúklingar nái sér fyrr eftir aðgerð með því að lágmarka inngrip. Tilgangur 

þessarar meðferðar er að fækka fylgikvillum og legudögum. Á þetta ferli við um allt aðgerðarferlið (e. 
perioperative) (Ljungqvist, Scott og Fearon, 2017). Danski kviðarholsskurðlæknirinn Henrik Kehlet var 

með fyrstu hugmyndasmiða þessarar meðferðar og hafa önnur lönd innleitt flýtibatameðferð á 

heilbrigðisstofnunum undanfarin ár með góðum árangri (Birna Jónsdóttir o.fl., 2009). 

1.1.3 Hágæsludeild 
Hágæsludeild er starfseining sem veitir meira eftirlit en á almennri legudeild en þó ekki jafn ífarandi 
eftirlits og á gjörgæslu. Einnig er munur á milli gjörgæslu- og hágæsludeildar hvað varðar 

mönnunarlíkan hjúkrunarfræðinga. Á gjörgæsludeild er venja að hver hjúkrunarfræðingur sinni einum 

sjúklingi ef aðstæður leyfa en á hágæsludeild sinnir hver hjúkrunarfræðingur allt að tveimur til fjórum 

sjúklingum. Ýmis hugtök eru til sem hafa svipaða hugmyndafræði að baki, sem dæmi má nefna „Step-

Down-Unit“, „Cardiac Intensive Care Unit“, „Intermediate Care Unit“, „Progressive Unit“, „Transitional 

care Unit“ og „High Dependency Unit“ (Prin og Wunsch, 2014). 
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2 Aðferðir 

2.1 Markmið og tilgangur 
Markmið og tilgangur verkefnisins er að skoða og samþætta rannsóknir sem gerðar hafa verið á  

flýtibatameðferðum eftir hjartaskurðaðgerðir og hágæsludeildum undanfarin 10 ár. Það er gert með því 

að skoða skilyrði fyrir flýtibatameðferð hjartaskurðsjúklinga og kosti og galla hágæslumeðferðar. Í 
þessu fræðilega yfirliti verður skoðað hvað býr að baki hugtakanna flýtibatameðferð og hágæsludeild. 

Einnig voru skoðaðar rannsóknir sem gáfu til kynna hvaða ávinning og ókosti flýtibatameðferð og 

hágæsludeild getur haft í för með sér. Tilgangur með þessum skrefum er að skoða rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á innleiðingu flýtibatameðferðar og hágæsludeildar. 

2.2 Aðferðafræði 
Við vinnslu verkefnisins var leitað eftir heimildum kerfisbundið í gagnabanka PubMed. 

2.3 Notkunar- og útilokunarskilyrði 
Heimildaleit og gagnasöfnun fór fram í desember 2019 til mars 2020. Við leitina var notast við ákveðin 

notkunarskilyrði (sjá töflu 1). Útilokunarskilyrði við heimildaleit var ef greinar voru eldri en tíu ára 

gamlar. Einkum voru notaðar rannsóknir sem gefnar voru út undanfarin fimm ár. Notaðar voru eldri 

greinar til skilgreiningar á hugtakinu hágæsludeild en merking og hugmyndafræði hefur lítið breyst 

undanfarin ár og því lítið efni til um það. Stuðst var við megindlegar rannsóknir og einnig eina 

eigindlega rannsókn. Einnig nýttum við okkur greinar sem voru lesnar á íslensku og ensku. 

Tafla 1. Notkunar og útilokunar skilyrði 
 

 

2.4 Leitarorð og takmarkanir 
Notast var við leitarorðin: Enchanced recovery after surgery, Fast-track cardiac surgery, ERAS cardiac 

surgery, high-dependency unit, intermediate care facilities, step-down beds, intermediate care unit after 

cardiac surgery, intermediate care, patient discharge, intensive care and nursing.  
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Tafla 2. PubMed leit 
Inntökuskilyrði: Humans, adults og 10 ár og ensku 
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2.5 Gagnasöfnun og úrvinnsla 
Tafla 3. PRISMA flæðirit  
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3 Niðurstöður 

3.1 Hjartaskurðaðgerðir 
Fyrsta hjartaskurðaðgerðin á Íslandi var framkvæmd 16. júní 1986. Árið 2012 var búið að framkvæma 

hátt í 6000 opnar hjartaskurðaðgerðir hér á landi (Hannes Sigurjónsson o.fl., 2012). Á Landspítala eru 

aðallega framkvæmdar kransæðahjáveituaðgerðir og hjartalokuaðgerðir (Landspítali, 2011). Helstu 
áhættuþættir fyrir hjarta- og æðasjúkdómum eru reykingar, sykursýki, háþrýstingur, offita, kyrrseta, of 

háar blóðfitur og einnig eru karlkyns einstaklingar frekar í áhættuhópi en kvenkyns (Montazerghaem, 

Safaie og Samiei Nezhad, 2014). 

Helsta ástæða kransæðahjáveituaðgerðar er kransæðasjúkdómur sem nær til allra þriggja megin 

kransæðanna, sérstaklega ef um er að ræða vinstri höfuðstofnsþrengsli (Hannes Sigurjónsson o.fl., 

2012). Fylgikvillar í kjölfar kransæðahjáveituskurðaðgerða geta verið bæði alvarlegir líkt og sýking í 

bringubeini, blæðing frá skurðsvæði sem þarfnast enduraðgerðar, hjartadrep, nýrnaskaði sem krefst 

blóðskilunar eða fjöllíffærabilun, einnig geta fylgt minniháttar fylgikvillar. Til minniháttar fylgikvilla teljast 

vægar sýkingar á yfirborði skurðsárs, lungnabólga, þvagfærasýking, nýrnabilun sem krefst ekki 

blóðskilunar, aftöppun fleiðruvökva og gáttatif (e. atrial fibrillation) (Hannes Sigurjónsson o.fl., 2012).  

Gáttatif eftir opna hjartaskurðaðgerð (e. postoperative atrial fibrillation) kemur fram í 20-60% tilfella 

og er algengasti fylgikvillinn. Þetta gerist yfirleitt á öðrum til fjórða degi eftir aðgerð. Í flestum tilfellum 

stendur þetta yfir í skamman tíma, en hjá eldri sjúklingum og sjúklingum með undirliggjandi hjartabilun 

getur gáttatif leitt til mun alvarlegri fylgikvilla líkt og óstöðugs blóðþrýstings, heilablóðfalls, bráðrar 

nýrna- eða hjartabilunar. Eftir kransæðahjáveituaðgerð kemur gáttatif getur komið fram í um 20-40% 
tilfella og í 40-50% tilfella eftir lokuaðgerð, en í um 60% tilvika eftir sameinaða kransæða- og 

hjartalokuaðgerð og allt að 80% tilvika hjá sjúklingum sem fara í aðgerð á fleiri en einni hjartaloku 

(Gudbjartsson o.fl., 2020). Gáttatif getur komið fram hjá sjúklingum sem ekki hafa sögu um gáttatif 

áður fyrir aðgerðir. Ýmsir áhættuþættir eru fyrir gáttatifi eftir aðgerð meðal annars hækkandi aldur, fyrri 

saga um gáttatif eða hjartasjúkdóma, ofþyngd, langvinnur lungnateppusjúkdómur. Þetta er algengara 

hjá karlmönnum en konum. Auk þess geta þættir tengdir aðgerðinni sjálfri haft áhrif svo sem 

elektrólýta truflanir og langur tími á öndunarvél. Gáttatifi eftir hjartaskurðaðgerð fylgir hærri dánartíðni 

og lengri dvöl á heilbrigðisstofnun lengist og kostnaður eykst fyrir hvern sjúkling (Rostagno o.fl., 2010). 

Mkilvægi þess að reyna að stytta legutíma og minnka kostnað eftir hjartaskurðaðgerðir er mikill. 

Líkt og fram hefur komið hafa flýtibatameðferðir það að meginmarkmiði að veita meðferð sem flýtir fyrir 

bata sjúklinga, að stytta legutími á heilbrigðisstofnun, og að fækka fylgikvillum í kjölfar aðgerða. Allt 
þetta minnkar kostnað heilbrigðiskerfisins (Engelman o.fl., 2019). 

3.2 Flýtibatameðferð ERAS 
Verklagsreglur ERAS fyrir flýtibatameðferð urðu til árið 2001, þær voru settar saman af evrópskum 

skurðlæknum. Fyrir þann tíma hafði hugtakinu flýtibati (e. fast track) eftir kransæðahjáveituaðgerð 
verið lýst árið 1994, sem sýndi fram á að hægt var að stytta legutíma á gjörgæsludeild um 20% 

(Ljungqvist o.fl., 2017). ERAS samtökin sjá um að halda utan um verklagsreglur fyrir flýtibatameðferðir 

eftir skurðaðgerð. Þessu er fylgt eftir í yfir tuttugu löndum víðsvegar um heiminn (Ljungqvist o.fl., 
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2017). Verklagsreglur ERAS miða meðal annars að því að fækka legudögum sjúklinga eftir 

skurðaðgerð en einnig að bæta útkomu og endurhæfingu sjúklingahópsins (Engelman o.fl., 2019).  

Dr. Kehlet og samstarfsfólk hans kom auga á þætti í aðgerðarferlinu sem seinka eða flýta fyrir bata 

eftir ristilskurðaðgerðir. Þættir sem seinka bata eru meðal annars hreyfingarleysi eftir aðgerð, 
vanstarfsemi garna og verkir. Þeir þættir sem flýttu fyrir bata og minnkuðu álag á líkamann í 

skurðaðgerð voru meðal annars styttri fasta fyrir aðgerð, léttari svæfing og síðast en ekki síst 

endurhæfing (Birna Jónsdóttir o.fl., 2009).  

Í upphafi var mest til af efni um flýtibatameðferðir tengdar ristilskurðaðgerðum en með útbreiðslu 

þessa meðferðarúrræðis eru til mun fleiri heimildir um fleiri sérgreinar skurðlækninga. Hver og ein 

sérgrein aðlagar leiðbeiningar ERAS að sínum sjúklingahópi en í grunninn eru meginatriðin þau sömu 

(Ljungqvist o.fl., 2017). Verklagsreglur ERAS hafa verið tengdar fækkun fylgikvilla í kjölfar skurð-

aðgerða og styttri tími sem sjúklingar þurfa að dvelja á heilbrigðisstofnun sem er um 50% í 

samanburði við hefðbundið aðgerðarferli þegar ekki er notast við verklagsreglur ERAS (Engelman 

o.fl., 2019). 

Þeir þættir sem vega hvað þyngst í flýtibatameðferð eru atriði sem eru mikilvæg í öllum stigum 

aðgerðarferlisins. Þar vegur hlutverk hjúkrunarfræðinga þungt, hlutverk þeirra er mikilvægt þegar 

kemur að hjúkrun aðgerðarsjúklinga. Hjúkrunarfræðingar eru í framlínu þegar kemur að því að innleiða 

og veita flýtibatameðferð. Bæði er hlutverk þeirra mikilvægt fyrir og eftir aðgerð. Fyrir aðgerð er 

hlutverk þeirra meðal annars að veita góða fræðslu til þess að draga úr streitu, hvetja til heilbrigðs 
lífernis og auka þátttöku sjúklinga í aðgerðarferlinu sjálfu. Eftir aðgerð gegna hjúkrunarfræðingar ekki 

síður mikilvægu hlutverki. Atriði sem eru mikilvæg eftir aðgerð eru til dæmis að stuðla að viðunandi 

næringu auk þess að koma í veg fyrir ógleði, tryggja gjöf hægðalyfja og að koma sjúklingi á fætur sem 

fyrst eftir aðgerð þar sem fylgt er eftir stífri endurhæfingaráætlun og góðri verkjastillingu. Allt eru þetta 

þættir sem skipta miklu máli til þess að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla í kjölfar skurðaðgerðar 

(Hübner o.fl., 2015). Fyrir skurðaðgerð er góð og upplýsandi fræðsla til sjúklinga frá skurðlækni, 

svæfingalækni, sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðingi mikilvæg þar sem útskrift er meðal annars 

undirbúin (Landspítali, 2011). Helsti tilgangur fræðslu er að sjúklingar verði meiri þátttakendur í eigin 
meðferð og er góð fræðsla tengd við minni kvíða, minni verkjalyfjanotkun og flýtir fyrir bata sjúklinga. 

Einnig er mikilvægt að fyrirhugaður útskriftardagur sé staðfestur fyrir aðgerð, það stuðlar að því að 

sjúklingar eru oft og tíðum tilbúnari fyrir útskrift ef þeir vita af henni fyrirfram (Birna Jónsdóttir o.fl., 

2009).  

Aðrir mikilvægir þættir fyrir aðgerð í flýtibata eru meðal annars fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf og stutt 

fasta fyrir aðgerð. Kolvetnaríkir drykkir og tær vökvi tveimur klukkustundum fyrir aðgerð eru örugg 

meðferð til að stytta föstu fyrir aðgerð. Þættir flýtibata í aðgerð eru meðal annars að notast við 

svæfingu með skammvinnum svæfingarlyfjum, takmarkaðan vökva í aðgerðinni og reyna að hafa 

skurði stutta svo inngripið verði sem minnst (Zargar-Shoshtari og Hill, 2008). Eftir aðgerðina eru 

mikilvægir þættir þar sem áhersla er lögð meðal annars á góða verkjameðferð. Mikil áhersla er lögð á 

hreyfingu strax eftir aðgerð og er góð verkjameðferð því grundvallaratriði. Í flýtibatameðferð er lögð 
áhersla á verkjalyf án ópíóíða. Með því að hvetja til hreyfingar strax má koma í veg fyrir alvarlega 

fylgikvilla í kjölfar skurðaðgerðar og langrar legu. Ávinningur hreyfingar er að hún styrkir lungnastarf-
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semi, bætir meltingarstarfsemi, kemur í veg fyrir vöðvarýrnun og eykur einnig súrefnisflæði til vefja. 

Auk þess er hreyfing strax eftir aðgerð forsenda styttri legutíma inn á heilbrigðisstofnun. Áhersla er 

lögð á að fjarlægja þvaglegg sem fyrst, beita hægðarlosandi meðferð, notast við krefjandi endur-

hæfingarmeðferð og að sjúklingur fái næringu sem fyrst eftir aðgerð. Mikilvægt er að koma starfsemi 

meltingarfæranna í eðlilegt horf sem fyrst eftir aðgerð. Öll þessi atriði stuðla að styttri sjúkrahúslegu og 

samkvæmt flýtibatameðferð eru ákveðin viðmið sem eru sett og þau gefa til kynna að sjúklingur sé 

útskriftarfær. Sjúklingur þarf að vera orðinn verkjalaus að mestu, færni til sjálfsbjargar svipuð og fyrir 
aðgerð, að sjúklingur sé farinn að neyta fastrar fæðu og hefur hægðir (Birna Jónsdóttir o.fl., 2009). 

Hübner og félagar (2015) rannsökuðu hvort verklagsreglur ERAS myndu auka vinnuálag hjá 

hjúkrunarfræðingum. Rannsóknin var aftursýn rannsókn og vissu hjúkrunarfræðingarnir ekki að verið 

var að skoða hvort verklagsreglur ERAS myndu auka vinnuálag. Rannsóknin skoðaði vinnuálag 
hjúkrunarfræðinga fyrir og eftir innleiðingu ERAS flýtibatameðferðar eftir ristilskurðaðgerð. Í 

rannsókninni var skoðað hvernig vinnuálagið var fyrir innleiðinguna, á meðan innleiðingu stóð og eftir. 

Hjúkrunarfræðingarnir voru sérþjálfaðir í að veita flýtibatameðferð samkvæmt verklagsreglum ERAS. 

Rannsóknin sýndi að vinnuálagið minnnkar hjá hjúkrunarfræðingum því betur sem gengur að fylgja 

verklagsreglunum ERAS eftir, þar sem sjúklingar höfðu að jafnaði færri alvarlega fylgikvilla í kjölfar 

ERAS flýtibatameðferðar eftir aðgerð (Hübner o.fl., 2015). 

Sibbern og félgar (2016) birtu kerfisbundið yfirlit 11 eigindlegra rannsókna sem skoðuðu reynslu 

sjúklinga sem fóru í ERAS eftir ristil-, hjarta-, kven- og bæklunarskurðaðgerðir. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndi að sjúklingarnir vilja vera þátttakendur í bataferli sínu en upplifa að það geti 

reynst þeim erfitt ef þeir eru þjakaðir af verkjum, ógleði og máttleysi. Sjúklingar segjast upplifa 

togstreitu milli þeirra eigin þarfa og væntinga sem starfsfólkið hefur til þeirra. Það sem hjálpa 

sjúklingum við að halda áætlun sinni að útskrifast á tilsettum tíma var stuðningur starfsfólks sem veitti 
þeim öryggiskennd kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður sýndu einnig að sjúklingum 

þótti vanta meira uppá samræmi milli upplýsinga fyrir aðgerð og eftir aðgerð (Sibbern o.fl., 2017). 

3.3 Flýtibatameðferðir í tengslum við hjartaskurðaðgerðir 
Að innleiða flýtibatameðferð hjá sjúklingum eftir hjartaskurðaðgerð er flókið ferli en ávinningurinn er 

mikill. Þar má telja færri fylgikvilla líkt og færri tilfelli lungnabólgu og blóðsýkinga, færri sjúklingar sem 

þarf að endur barkaþræða og jafnframt fylgir lægri kostnaður. Þar að auki færri legudagar á gjörgæslu 

og á almennri legudeild (Richey o.fl., 2018). Í rannsókn Fleming og félaga (2016) var kannaður 

hentugleiki flýtibatameðferðar fyrir sjúklinga eftir hjartaskurðaðgerð. Í rannsókninni voru tveir hópar 

sjúklinga skoaðir sem fóru í hjartaskurðaðgerð, annar hópurinn fór í aðgerð fyrir innleiðingu ERAS og 

hinn hópurinn fór í aðgerð þar sem fylgt var eftir verklagsreglum frá ERAS. Þessi rannsókn skoðaði 

hagkvæmni sem fylgir innleiðingu verklagsreglna ERAS eftir hjartaskurðaðgerð. Rannsóknin sýndi 
fram á verulega fækkun fylgikvilla hjá hópnum sem fór í gegnum ERAS flýtibatameðferðina líkt og færri 

tilvik bráðrar nýrnabilunar, gáttatifs, öndunarbilunar eða hjartaþröng (e. tamponade). Einnig sýndi 

rannsóknin að sjúklingahópurinn sem fór í gegnum ERAS byrjaði að jafnaði fyrr að neyta fastrar fæðu 

eftir aðgerð. Niðurstöður sýndu að 80% sjúklinga byrjaði á fyrsta degi eftir aðgerð að neyta fastrar 

fæðu miða við hópinn sem fór ekki í gengum flýtibata. Þar voru einungis um 55% sem neyttu fastrar 
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fæðu á fyrsta degi eftir aðgerð. Sama rannsókn skoðaði einnig verki fyrstu þrjá dagana eftir aðgerð. 

Þar sýndu niðurstöður að ERAS hópurinn tjáði umtalsvert minni verki og var notkun morfíns yfir styttra 

tímabil en hjá hópnum sem fór ekki í gegnum flýtibata. Þar að auki var ógleði eftir aðgerð skoðuð. Mun 

færri sjúklingar kvörtuðu undan ógleði eftir aðgerð í ERAS hópnum, marktækur munur sást á öðrum og 

þriðja degi frá aðgerð. Um 17.3% kvörtuðu undan ógleði á þriðja degi frá aðgerð í ERAS hópnum 

meðan 41.5% kvörtuðu undan ógleði í samanburðarhópnum (Fleming o.fl., 2016). 

Flýtibati er margþætt og flókið inngrip í meðferð hjartaskurðaðgerðarsjúklinga þegar kemur að 

svæfingu og ferlinu eftir aðgerð. Þar sem grundvallar markmið með flýtibata eftir hjartaskurðaðgerð er 

snemmbær fjarlæging barkarennu, styttri lega á gjörgæsludeild og á heilbrigðisstofnun (Wong o.fl., 

2016). Samkvæmt grein Ljungqvist, Scott og Fearon (2017) hafa verklagsreglur ERAS sýnt fram að í 

30-50% tilfella dvelja sjúklingar skemur á spítala eftir hjartaskurðaðgerð en ella og má sjá svipaðar 
tölur þegar litið er á tíðni fylgikvilla í kjölfar aðgerða. Það hafði í för með sér lægri tíðni endurinnlagna á 

heilbrigðisstofnun eftir aðgerð og kostnaður lækkaði einnig í kjölfarið (Ljungqvist o.fl., 2017). Snemm-

bær fjarlæging barkarennu hefur sýnt fram á bætta útkomu í bata sjúklinga og hefur ekki sýnt fram á 

aukningu í fylgikvillum í kjölfar aðgerðar hjá sjúklingum eftir hjartaskurðaðgerð (Subramaniam o.fl., 

2017). Samkvæmt skilgreiningu Engelman og félaga (2019) og Richey og félaga (2018) er snemmbær 

fjarlæging barkarennu innan við sex klukkustundum eftir opna hjartaskurðaðgerð (Engelman o.fl., 

2019; Richey o.fl., 2018). Með þessari snemmbæru fjarlægingu á barkarennu er markmiðið að hver 

sjúklingur dvelji skemur á gjörgæsludeild og með því styttist dvöl sjúklings á sjúkrastofnun, sem skilar 
sér í minni kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið og aukinni afkastargetu heilbrigðisstofnana (Wong o.fl., 

2016). Samkvæmt rannsókn Gimpel og félaga (2019) flokkast sjúklingur í flýtibatameðferð sem 

útskrifast innan 10 klukkustunda eftir opna hjartaskurðaðgerð inn á aðra deild en gjörgæslu (Gimpel 

o.fl., 2019). 

Árið 1994 var „fast track“ nálgunin sett fram innan hjartaskurðaðgerða eða flýtibati eftir hjartaskurð-

aðgerð. Það er munur á milli flýtibati eftir hjartaskurðaðgerð og flýtibatameðferðar ERAS. Með flýtibata 

eftir hjartaskurðaðgerð er grundvallaratriðið að breyta aðferðum á sviði svæfingarlyfja og aðferðum við 

skurðaðgerðina sjálfa, líkt og skammvirkari svæfingarlyf, lítið inngrip, snemmbær fjarlæging barka-

rennu og skemmri dvöl á gjörgæsludeild (Wong o.fl., 2016). ERAS beinir spjótum sínum að því að 

samþætta þætti í öllu aðgerðarferli sjúklinga sem stuðlar að fljótari bata sjúklinga eftir aðgerð 

(Engelman o.fl., 2019). Eins og nefnt var hér að ofan sníðir hver sérgrein verklagsreglur ERAS að sínu 
sérsviði og voru því sérstök hjartasamtök ERAS (e. ERAS Cardiac Society) stofnuð árið 2017. Þessum 

samtökum var ætlað að þróa verklagsreglur til að notast við í flýtibatameðferðum eftir hjartaskurð-

aðgerðir inn á heilbrigðisstofnunum. Árið 2017 hófst vinna að verklagsreglunum fyrir flýtibatameðferð 

eftir hjartaskurðaðgerð. Hópurinn samanstóð af læknum sem höfðu fjölþætta og yfirgripsmikla 

þekkingu á sínu sviði. Af þeim sextán sem komu að gerð verklegsreglnanna voru hjartaskurð-, 

svæfinga- og gjörgæslulæknar. Hópurinn kom sér saman um 22 möguleg inngrip í aðgerðarferlinu 

sem stuðla að flýtibata eftir skurðaðgerð (Engelman o.fl., 2019). 

Rannsókn Williams og félaga (2019) skoðar niðurstöður eftir innleiðingu ERAS flýtibatameðferðar 

eftir hjartaskurðaðgerð í Bandaríkjunum. Rannsóknin stóð yfir í 18 mánuði. Í rannsókninni var ætlað að 

skoða hvort flýtibatameðferðir ERAS sýndi fram á minni notkun opíóíða, fækkun fylgikvilla frá 
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meltingarfærum eftir aðgerð, styttri dvöl inn á sjúkrastofnun, bætta útkomu sjúklinga og aukin ánægja 

meðal starfsfólks eftir innleiðingu ERAS flýtibatameðferðar eftir hjartaskurðaðgerð. Í rannsókninni var 

öllum þáttum ERAS flýtibatameðferðar fylgt eftir í aðgerðarferlinu samkvæmt verklagsreglum ERAS. 

Lykilþættir í ávinningi flýtibatameðferðar ERAS í þessari rannsókn voru eftirfarandi. Sjúklingafræðsla 

fyrir aðgerð, kolvetnadrykkur tveimur klukkustundum fyrir svæfingu, verkjastilling þar sem farið er var-

lega með notkun opíóíða og hún aðlöguð eftir aldri sjúklinga. Notast er við skema fyrir insúlín dreypi 

meðan á aðgerð stendur og ströngum aðgerðum beitt til að koma meltingarkerfinu af stað sem fyrst 
eftir aðgerð. Rannsakaður var hópur fyrir og eftir innleiðingu á ERAS flýtibatameðferð. Hóparnir voru 

svipaðir og var meðalaldur þátttakanda í kringum 65 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að 

með innleiðingu flýtibatameðferðar ERAS á svið hjartaskurðaðgerða fæst mikill ávinningur á borð við 

styttri legu á gjörgæsludeild og heilbrigðisstofnun, færri fylgikvillar frá meltingafærum, minnkun í 

notkun opíóíða eftir aðgerð og almennt meiri ánægja meðal sjúklinga og starfsfólks. Rannsóknin sýndi 

fram á að sjúklingar í ERAS hópnum útskrifuðust að jafnaði einum degi fyrr af heilbrigðisstofnun. 

Rannsóknin sýndi einnig að hópurinn fyrir innleiðingu ERAS flýtibatameðferðina notar að meðaltali 29 

mg af morfín í æð fyrstu 24 klukkustundirnar eftir aðgerð, til samanburðar við ERAS hópinn sem þurfti 
um 21 mg af morfín í æð, þetta er um 30% minnkun í notkun verkjalyfja. Svipaðar tölur má sjá þegar 

litið er á legutíma sjúklinga sem dvelja á gjörgæsludeild, hann er styttri hjá ERAS hópnum og það 

munar um 15 klukkustundum milli hópa. Einnig sást mikil fækkun fylgikvilla eða um 50% frá 

meltingafærum. Ekki sást marktækur munur milli hópa þegar litið var á tíma í öndunarvél eða þörf fyrir 

endur barkaþræðingu (Williams o.fl., 2019). 

Rannsókn Li og félaga (2018) skoðaði árangur og öryggi verklagsreglna ERAS til samanburðar við 

venjubundna meðferð sjúklinga eftir hjartalokuaðgerð. Þessi rannsókn var framkvæmd á 16 mánaða 

tímabili. Í þeirri rannsókn tóku 226 sjúklingar þátt sam allir fóru í valkvæða hjartalokuaðgerð. Þátt-

takendum var tilviljunarkennt skipt upp í tvo mismunandi hópa, annar hópurinn fór í gegnum ERAS 

flýtibatameðferð og hinn hópurinn fór í gegnum venjubundið ferli eftir skurðaðgerð. Þátttakendur rann-

sóknarinnar þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að taka þátt. Þeir þurftu að vera á milli 18-70 

ára, hafa líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index) milli 15-30kg/m2 og vera á leiðinni í valkvæða 
hjartalokuaðgerð. Þeir sem eftirtalinn atriði áttu við voru undanskildir þáttöku. Hjartabilun á IV stigi 

samkvæmt New York Heart Association (NYHA), saga um heilablóðfall, kreatín gildi >300 µmol/L, 

óeðlilegar lifrarprufur, innkirtlasjúkdómur, alvarleg andleg veikindi, saga um misnotkun áfengis og 

eiturlyfja eða að viðkomandi var með einhverskonar sýkingu. Þá voru þeir sem höfðu farið í bráða 

aðgerð og voru með ígræddan gangráð undanskildir ásamt þeim sem neituðu að taka þátt í 

rannsókninni. Öllum þáttum ERAS flýtibatameðferðar var fylgt eftir hjá hópnum sem tók þátt í þeim 

hluta, það er að segja allir þættir aðgerðarferlisins sem hafa áður verið nefndir. Sjúklingar voru 
útskrifaðir af gjörgæsludeild þegar þeir uppfylltu ákveðin skilyrði sem eru eftirfarandi. Full meðvitund, 

anda sjálfur með súrefnismettun yfir 90%, ekki að fá lyf í æð sem hefur áhrif á samdrátt æða, engin 

alvarlega hjartsláttaróregla sé til staðar, ekki komi meira en >50ml/klst í drenið og þvagútskilnaður er 

>1ml/kg/klst. Þegar sjúklingur uppfyllir þessi skilyrði er hann tilbúin til útskriftar á viðeigandi skurðdeild. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að hlutfall alvarlegra fylgikvilla líkt og bráð nýrnabilun, óráð, 

hjarta- og heilaáföll voru fágætari hjá ERAS flýtibatameðferðar hópnum. Einnig sýndu rannsóknir að 
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marktækur munur er milli hópa þegar litið er til þess að vera tilbúin til útskriftar hjá þeim sjúklingum 

sem fóru í ERAS en þeim sem fóru í venjubundið ferli. ERAS sjúklingarnir fóru að jafnaði einum degi 

fyrr heim sem er svipað og í rannsókn Williams og félaga (2019). Einnig sýndi rannsókn þeirra að dvöl 

á gjörgæsludeild og meðferð á öndunarvél var marktækt styttri hjá ERAS hópnum. ERAS 

flýtibatameðferðar hópurinn dvaldi að meðaltali 7.2 klukkustundir á öndunarvél á meðan venjubundinn 

hópurinn dvaldi um 8.8 klukkutíma á öndunarvél eftir aðgerð. Rannsóknin sýndi jafnframt fram á 

mikinn fjárhagslega ávinning ef notast er við verklagsreglur ERAS um flýtibatameðferð (Li o.fl., 2018). 

3.4 Verklagsreglur ERAS flýtibatameðferðar eftir hjartaskurðaðgerð 
Hér að neðan verður farið ítarlega yfir verklagsreglur sem ERAS hjartasamtökin mælast til að fylgt sé 

eftir við hjúkrun sjúklinga í aðgerðarferlinu til að stuðla að flýtibatameðferð eftir hjartaskurðaðgerð.  

3.4.1 Fyrir aðgerð   
Fyrir aðgerð eru nokkrir mikilvægir þættir sem mælst er til að fylgt sé eftir í flýtibatameðferð sjúklinga 

eftir hjartaskurðaðgerð þar á meðal er sjúklingafræðsla fyrir aðgerð, skimun fyrir sykursýki og fleiri 

þættir. Í verklagsreglum ERAS er mælt með að mæla gildi hemóglóbín A í blóði til að meta sykur-

stjórnun í líkamanum (Engelman o.fl., 2019). Sterk tengsl eru milli sykursýki og óhagstæðra útkomu úr 
kransæðahjáveituaðgerð og því er mikilvægt að blóðsykurstjórnun sé innan viðmiðunarmarka fyrir 

aðgerð eða undir 11.1 mmol/L. Þetta hefur sýnt fram á minni líkur á alvarlegum sýkingum í skurðsári á 

bringu, blóðþurrðar vandamálum og einnig öðrum fylgikvillum í kjölfar aðgerðar (Halkos o.fl., 2008). 

Lagt er til að allir sjúklingar séu skimaðir fyrir sykursýki fyrir aðgerð og ef blóðsykur stjórnun er óeðlileg 

sé reynt að koma betri jafnvægi á hann (Engelman o.fl., 2019).  

Fyrir aðgerð er mælt með að framkvæmd sé mæling á gildi albúmíns í blóð, lágt gildi albúmíns er 

skilgreint sem gildi undir 2.5-3.5g/dl (Montazerghaem o.fl., 2014). Rannsókn Montazerghaem, Safaie 

og Nezhad (2014) sýndi fram á hærri dánartíðni meðal sjúklinga með lágt gildi albúmín í blóði. Einnig 

sýndi rannsóknin fram á að þeir sjúklingar væru líklegri til að þurfa á enduraðgerð að halda vegna 

blæðingar og þurftu lengur á öndunarvélarstuðningi að halda eftir kransæðahjáveituaðgerð. Einnig eru 

auknar líkur á bráðri nýrnabilun eða alvarlegum sýkingum ef serum albúmín gildi er lág (Engelman 

o.fl., 2019; Montazerghaem o.fl., 2014). 

Mikilvægt er að meta næringarástand sjúklinga fyrir skurðaðgerð, sérstaklega til að greina þá 

sjúklinga sem eru að glíma við næringarskort eða eru vannærðir. Mikill ávinningur er talinn fást ef næst 

að bæta næringarástand þeirra sjúklinga sem glíma við næringarskort sjö til tíu dögum fyrir aðgerð. 

Gott er að notast við matstæki til að meta næringarástand einstaklinga (Engelman o.fl., 2019). ERAS 
verklagsreglurnar mælast til þess að sjúklingar fasti einungis í sex klukkustundir fyrir aðgerð á fasta 

fæðu. Fasta veldur niðurbrotsástandi í líkamanum sem getur leitt til þess að sjúklingar tapa mikil-

vægum vöðvastyrk. Einnig eru sjúklingar hvattir til þess að drekka tæran vökva tveimur til fjórum 

klukkustundum fyrir svæfingu. Auk þess er mælt með inntöku kolvetnadrykkja fyrir aðgerð, fjóra að 

kvöldi og tvo að morgni aðgerðardags allt að tveimur tímum fyrir aðgerð. Inntaka slíkra drykkja er 

örugg meðferð og eykur ekki innsúlínviðnám í líkamanum hjá sjúklingum sem eru ekki með sykursýki. 

Auk þess dregur inntaka kolvetnadrykkja úr neikvæðum áhrifum föstu, minnkar þorsta og vanlíðan 
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sem fylgir föstu. Innbyrðing slíka drykki er ekki talin auka líkur á ásvelgingu meðan á aðgerð stendur. 

Þar að auki er inntaka kolvetnadrykkja talin koma meltingarvegi fyrr af stað og bætir blóðsykur stjórnun 

hjá sjúklingum sem ekki eru með sykursýki (Birna Jónsdóttir o.fl., 2009; Järvelä, Maaranen og Sisto, 

2008; Ljungqvist, 2009). 

Fræðsla til sjúklinga fyrir aðgerð er mikilvæg þar sem útskrift er meðal annars undirbúin og farið er 

yfir helstu markmið aðgerðarinnar og endurhæfingu sjúklings. Í flestum tilvikum fer fræðslan fram á 

dagdeild skurðlækninga og er framkvæmd af hjúkrunarfræðing og sjúkraþjálfara. Mælst er til þess að 

sjúklingurinn fái bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar, þar að auki myndrænt efni. Mikilvægt er að 

fræðslan sé uppbyggileg og hvetji sjúklinginn til að vera þátttakandi í eigin meðferð og að aðstandandi 

sé viðstaddur ef hægt er. Tilgangur með fræðslunni er að minnka streitu, kvíða fyrir hinu óþekkta, að 

undirbúa þá fyrir aðgerðina en ekki síst að veita þeim þá fræðslu sem getur flýtt fyrir bata þeirra. 
Fræðslan en jafnframt talin draga úr hræðslu, þreytu og öðrum óþægindum sem kunna að fylgja því 

að fara í stóra aðgerð. Með fræðslunni eru sjúklingar hvattir til að stunda hreyfingu fyrir aðgerð, borða 

hollan og næringarríkan mat, hætta að reykja og stöðva neyslu áfengis. Þar sem biðtíminn getur oft 

reynst sjúklingum erfiður og óvissan kvíðvænleg geta hjúkrunarfræðingar með góðri fræðslu ná að 

hjálpa sjúklingi til dæmis að skapa sér tækifæri í biðtímanum. Sjúklingar geta náð að nýta biðtímann 

vel með tilliti til andlegrar og líkamlegrar uppbyggingar sem getur leitt til þess að sjúklingar upplifa 

minni óvissu meðan beðið er. Góð fræðsla fyrir aðgerð er einnig talin vera ástæða þess að sjúklingar 

þurfa minna af verkjalyfjum eftir aðgerð (Birna Jónsdóttir o.fl., 2009; Carr, Teucher og Casson, 2017; 
Engelman o.fl., 2019).  

Forhæfing (e. prehabilitation) fyrir aðgerð er einnig mikilvæg en þar er sjúklingur undirbúinn 

andlega og líkamlega fyrir aðgerð. Mikill ávinningur fæst ef hægt er að hefja forhæfingu þremur til 

fjórum vikum fyrir aðgerð. Þar fá sjúklingar fræðslu um nærringarráðgjöf, æskilega líkamsþjálfun og 
andlegur stuðningur fyrir aðgerð. Ávinningur hreyfingar á hjarta og blóðrásarkerfi er mikill og eykur 

heilbrigði, súrefnis upptaka eykst, samhliða auknum vöðvastyrk og öndunarvöðvar verða sterkari 

(Brunet, Burke, Grocott, West og Jack, 2017; Engelman o.fl., 2019). 

ERAS leggur áherslu á að skimað sé fyrir óhóflegri áfengisnotkun og reykingum. Áfengisnotkun og 
reykingar eru alvarlegir áhættuþættir fyrir fylgikvilla í kjölfar aðgerða, auknar líkur á öndunarfæra- og 

meltingarvandamálum, aukna líkur á sýkingu, blæðingu og verri gróandi í skurðsárum. Einnig hafa 

nokkrar rannsóknir sýnt fram á að reykingar séu tengdar skyndidauða eftir aðgerð og margfaldast 

áhættan um 200-400% hjá sjúklingum sem neyta yfir fimm áfengra drykkja á dag (Tønnesen, Nielsen, 

Lauritzen og Møller, 2009). Með fræðslu, hvatningu og skimun er hægt að hvetja sjúklinga til að 

stöðva neyslu. Með því að stöðva neyslu um það bil 3-8 vikum fyrir áætlaðan aðgerðardag er hægt að 

minnka líkur á alvarlegum fylgikvillum sem nefndir voru hér að ofan (Tønnesen o.fl., 2009).   

3.4.2 Í aðgerð 
Meðan á aðgerð stendur er áhersla lögð á eftirfarandi atriði, sérsniðin skammverkandi svæfing og 

takmarka vökvagjöf í aðgerð. Fyrirbyggjandi sýklalyf eru gefin til að koma í veg fyrir sýkingu og jafn-

framt er reynt að hafa inngripið sem minnst með stuttum skurðum. Alvarleg sýking í bringubeins-

skurðsári kemur fram í 0.8% til 6.0% tilvika og tengist slík sýking lengri dvöl á heilbrigðisstofnun, lang-
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tíma sýklalyfjanotkun, auknar líkur á enduraðgerð, hærri dánartíðni og aukinn kostnaður fyrir 

heilbrigðisstofnun. Sýkingum í skurðsári fylgja einnig verkir (Gregory o.fl., 2020). Mikilvægt er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að þekkja einkenni sýkingar í skurðsári og að beita fyrirbyggjandi meðferðum líkt og 

að bæta næringarástand sjúklings, gefa fyrirbyggjandi sýklalyf og ná góðri stjórnun blóðsykurs fyrir 

aðgerð. Mikilvægt er að greina sýkinguna snemma svo hægt sé að hefja viðeigandi meðferð sem fyrst. 

Einnig er mikilvægt að þekkja áhættuþætti skurðsárasýkinga fyrir aðgerð þar sem þeir sjúklingar eru í 

meiri áhættu á sýkingu. Áhættuþættir eru offita, sykursýki, útæðasjúkdómur, reykingar, hjartabilun, 
langvinn lungnateppa og lokastigsnýrnabilun (Tómas Guðbjartsson og Anders Jeppsson, 2019). 

3.4.3 Eftir aðgerð 
Óráð (e. delirium) eftir opna hjartaskurðaðgerð er alvarlegur fylgikvilli og kemur óráð fram hjá um 

þriðjungi sjúklinga eftir opna hjartaskurðaðgerð (Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og 

Jón Snædal, 2015). Óráð er geðrænt heilkenni, tímabundið ástand sem getur þróast á skömmum 
tíma. Í flestum tilvikum gengur það yfir á nokkrum klukkustundum eða dögum. Helstu áhættuþættir fyrir 

óráði eru hár aldur, vitræn skerðing, þunglyndi, gáttatif og saga um þunglyndi. Aðrir áhættuþættir 

tengdir aðgerðinni sjálfri eru meðal annars tími á hjarta- og lungnavél, öndunarvél, lágt útfall hjarta eftir 

aðgerð, öndunarbilun, lungnabólga, sýkingar, þörf fyrir blóðgjöf og hjartsláttaróregla eftir aðgerð 

(Steinunn Arna Þorsteinsdóttir o.fl., 2015). Helstu einkenni óráðs eru meðal annars tímabundin 

breyting á meðvitund og truflun á athygli. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar þekki einkenni óráðs og 

greini óráðið sem fyrst. Mælt er með því að skimað sé fyrir óráði á hverri vakt þar sem óráð er oft 

vangreint, og vantar upp á fyrirbyggingu, með fyrirbyggingu er hægt sporna gegn þekktum áhættu-
þáttum sem ýta undir ástandið (Engelman o.fl., 2019). Skimunarlista sem notast er við eru CAM (e. 

confusion assessment method) og DOS-skimunarlistinn (e. delerium observation screening scale). 

Mikilvægt er að skima fyrir óráði og koma í veg fyrir það þar sem óráð getur lengt dvöl sjúklinga á 

heilbrigðisstofnun, hækkað dánartíðni og skert sjálfsbjargargetu (Steinunn Arna Þorsteinsdóttir o.fl., 

2015). 

Eftir aðgerð tekur við mikilvægt ferli en þar gegna hjúkrunarfræðingar mikilvægu hlutverki sem er 

meðal annars að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla í kjölfar aðgerðar. Líkt og fram hefur komið geta 

alvarlegir fylgikvillar gert það að verkum að dvöl sjúklinga á heilbrigðisstofnun getur lengst, aukinn 

kostnaður fylgir því og hærri dánartíðni. Meðal mikilvægara verkefna sem hjúkrunarfræðingar gegna er 

að koma sjúklingi sem fyrst á fætur eftir aðgerð, huga að starfsemi meltingarkerfisins, meta verki og 

veita verkjastillingu, aðstoða sjúkling við öndunaræfingar og kenna rétta hóstatækni. Góð verkjastilling 
eftir aðgerð er mikilvæg því þegar sjúklingur er vel verkjastilltur nær hann að anda dýpra sem kemur í 

veg fyrir aukna slímsöfnun í lungum, en aukin slímsöfnun í lungum eykur líkur á lungnabólgu. Til þess 

að koma í veg fyrir vandamál frá lungum er mikilvægt að koma sjúklingi sem fyrst á fætur eftir aðgerð 

og áhersla á reglulegar öndunaræfingar strax eftir aðgerð. Öndunaræfingar koma í veg fyrir að 

svokallað lungnahrun eða samfall á lungnablöðrum (e. atelectasis) geti myndast í lungum sem getur 

valdið lungnabólgu. Samfall á lungnablöðrum er algengt eftir hjartaskurðaðgerð. Megin ástæða sam-

falls lungnablaðra er til dæmis vegna svæfingarinnar, vökvasöfnunar í lungum og verkja, það er að 

sjúklingur nær ekki að anda nógu djúpt vegna verkja. Öndunaræfingar með aðstoð pep flautu eða 
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svokölluð mótstöðuöndun er gerð til þess að auka rúmmál lungnanna og auðveldar losun slíms úr 

lungum. Einnig er notast við Voldyne sem er innöndunaræfingartæki sem stuðlar að hámarks-

innöndun. Með Voldyne er verið að reyna að fá eins langan og djúpan andadrátt í innöndun og hægt 

er sem gefur til kynna styrk í öndun sem eykst frá degi til dags eftir aðgerð (Westerdahl, Lindmark, 

Eriksson, Hedenstierna og Tenling, 2003). 

Góð verkjastilling er mikilvægur hluti í flýtibatameðferð. Í verklagsreglum ERAS segir að sjúklingar 

ættu að fá ráðgjöf fyrir aðgerð til að gera grein fyrir væntingum og markmiðum um verkjastillingu eftir 

aðgerð. Einnig er mikilvægt að verkjamat sé fyrir aðgerð. Langvinnir verkir fyrir aðgerð auka líkur á 

auknum verkjum eftir aðgerð (Gerbershagen o.fl., 2014). Verkjamat þarf einnig að vera gert hjá barka-

þræddum sjúklingum til að tryggja lægstu virkni ópíóíðaskammts og er þá hægt að nýta verkjaskala líkt 

og CPOT, þar sem sjúklingur getur ekki tjáð sig (Engelman o.fl., 2019). CPOT er verkjaskali sem var 

hannaður af Gelinas og félögum (2006) og var gerður fyrir barkaþrædda sjúklinga en hefur reynst 

einnig vel fyrir sjúklinga án barkaþræðingar CPOT verkjaskalinn metur verki út frá svipbrigðum, 

líkamshreyfingum, samstarfi við öndunarvél eða munnlega tjáningu hjá sjúklingum sem ekki eru 

barkaþræddir og vöðvaspennu (Gelinas, Fillion, Puntillo, Viens og Fortier, 2006).  

 Nokkrir þættir geta valdið verkjum eftir hjartaskurðaðgerð eins og bringubeinsskurður, miðlægur 

bláæðaleggur en sérstaklega dren og fleiðruraufun (e. thoracotomy) sem getur haft áhrif á öndunar-

getu sjúklings. Verkir eftir aðgerð geta verið vegna bráðrar bólgusvörunar, vefjaskaða, beinbrots og 

skurðs á slag- og bláæðum. Auk þess þurfa sjúklingar að vera með brjóstholsdren í nokkra daga sem 

getur valdið verkjum (Bigeleisen og Goehner, 2015; Bignami o.fl., 2018). Verkir geta verið sérstaklega 

miklir fyrstu dagana eftir aðgerð og eru algengari hjá yngri sjúklingum. Sérstakir áhættuhópar fyrir 

verkjum eftir aðgerð eru konur og þeir sjúklingar sem eru með verki fyrir aðgerð (Bjornnes, Rustoen, 

Lie, Watt-Watson og Leegaard, 2016). Rannsókn sem Sommer og félagar (2010) gerðu leiddi í ljós að 

áhættuþættir fyrir bráðum verkjum voru verkir fyrir aðgerð, ef sjúklingur gerði ráð fyrir við verkjum og 

ótti við aðgerðir og verki (Sommer o.fl., 2010). 

Mikilvægt er að skima fyrir verkjum með því að spyrja einstaklinginn hvort hann hafi verki þegar 

hann leggst inn á sjúkrastofnun, ef breyting verður á ástandi, meðferð eða inngripi sem getur 

framkallað verki. Mikilvægt er að framkvæma frekara mat ef sjúklingur tjáir verki með tilliti til 

staðsetningar verkja og styrk, bæði í hvíld, hreyfingu, djúpöndun og hósta. Til eru margir kvarðar sem 

mæla styrk verkja eins og töluvkarði, sjónkvarði og orðakvarði (Fillingim, Loeser, Baron og Edwards, 

2016). Einnig þarf að meta árangur verkjameðferðar eftir að gjöf verkjameðferðar og er miðað við að 
meta árangur eftir 15-30 mínútur eftir lyfjagjöf í æð eða undir húð og um klukkustund eftir lyfjagjöf um 

munn (Wells, Pasero og McCaffery, 2008). Í verklagsreglum ERAS er ráðlagt að forðast einhliða 

ópíóíðagjöf, bólgueyðandi lyf og Cox-2 hemla (Engelman o.fl., 2019). Aukaverkanir ópíóíða geta verið 

alvarlegar og sem dæmi má nefna slævingu, öndunarerfiðleika, ógleði, uppköst og garnalömun 

(Lyfjastofnun, 2018). Ráðlagt er að forðast einnig bólgueyðandi lyf sem geta haft alvarlega fylgikvilla 

fyrir sjúklinga sem hafa nýlega verið í hjartaskurðaðgerð en þau geta haft neikvæð áhrif á nýrna-

starfsemi (Qazi, Sindby og Norgaard, 2015). Cox-2 hamlar eru einnig tengdir aukinni hættu á 

segamyndun (Nussmeier o.fl., 2005). Rannsóknir hafa sýnt að margþættar ópíóíðasparandi aðferðir 
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geti veitt góða verkjastillingu og felst það í viðbótar- eða samverkun mismunandi verkjalyfja og með 

því er hægt að lækka ópíóíðaskammta hjá sjúklingum (Wick, Grant og Wu, 2017). 

Verklagsreglur ERAS mæla með að fjarlægja barkarennu sem fyrst eða innan sex klukkustunda frá 

aðgerð. Rannsóknir sýna að sterk tengsl eru milli tímalengdar sem sjúklingur er með barkarennu eftir 

hjartaskurðaðgerð og lengri sjúkrahúsdvöl, hærri dánartíðni og meiri kostnaðar (Rajakaruna, Rogers, 
Angelini og Ascione, 2005). Barkarenna til lengri tíma getur valdið lungnabólgu og kyngingartregðu 

(Kim, Park, Park og Song, 2015). Rannsóknir sýna að það er öruggt er að fjarlægja barkarennu 

snemma og getur minnkað legutíma á gjörgæslu og heilbrigðisstofnun (Camp o.fl., 2009). 

Eftir hjartaskurðaðgerð getur hitastjórnun líkamans raskast og getur valdið því að líkaminn ofkælist. 

Ofkæling eftir hjartaskurðaðgerð (e. postoperative hypothermia) miðast við þegar líkamshitastig sjúk-
lings er undir <36°C allt að fimm klukkustundum frá gjörgæsluinnlögn (Sessler, 2000; Engelman o.fl., 

2019). Rannsókn sem Hannan og félagar (2010) gerðu leiddi í ljós að sjúklingar sem fara í 

kransæðaaðgerð þar sem notast er við hjarta- og lungnavél höfðu hærri tíðni fylgikvilla og hærri 

dánartíðni ef líkamshiti þeirra var undir 36°C við komu á gjörgæslu (Hannan o.fl., 2010). Það skiptir því 

miklu máli að viðhalda eðlilegum líkamshita eftir aðgerð til að forðast fylgikvilla hjá sjúklingum. 

Afleiðingar ofkælingar (e. hypothermia) til lengri tíma geta valdið aukinni blæðingu, sýkingu, lengri 

legutíma og andláti (Karalapillai o.fl., 2011; Karalapillai o.fl., 2013). ERAS verklagsreglurnar mæla því 

með því að komið sé í veg fyrir ofkælingu hjá sjúklingum með því að nota hitateppi, hækka 
herbergishita og forðast að gefa of kalda vökva í æð fyrst eftir aðgerð (Engelman o.fl., 2019).  

Bráður nýrnaskaði er þekktur fylgikvilli í kjölfar hjartaskurðaðgerðar, þrátt fyrir það hefur ekki enn 

verið fundin nákvæm orsök fyrir því. Rannsókn Karim og félaga (2017) leiddi þær niðurstöður í ljós að 

af 100 sjúklingum sem rannsóknin náði yfir voru tæplega helmingur sem höfðu bráðan nýrnaskaða 
innan fimm daga eftir kransæðahjáveituaðgerð. Áhættuþættir eru taldir vera kransæðahjáveituaðgerð 

og of langur tangartími. Tangir eru notaðar í aðgerðinni til að stoppa blæðingu og ef töng er sett á 

ósæð getur það skert flæði frá greinum hennar til nýrna (Karim, Yunus, Saikia, Kalita og Mandal, 

2017). Verklagsreglur ERAS leggja til að skima fyrir þeim sjúklingum sem eru í áhættu á að fá bráðan 

nýrnaskaða og er hægt að snemmgreina það með þvagsýni klukkustund eftir kransæðahjáveitu 

(Engelman o.fl., 2019; Mayer o.fl., 2017). 

Hjá flestum sjúklingum er hætta á blæðingu eftir hjartaskurðaðgerð. Allir sjúklingar sem fara í 

hjartaskurðaðgerð fá svokallað hjartadren eða brjóstholskeri (e. chest tube) sem er staðsett í brjóst-

holinu til að tæma út uppsafnað blóði úr brjóstkassanum. Mikilvægi brjóstholsdrena er til þess að koma 

í veg fyrir uppsöfnun blóðs í gollurhúsi hjartans (e. tamponade) eða að blóðið myndi safnast fyrir í 

fleiðruholi (e. hemothorax) (Christensen, Dziewior, Kempel og von Heymann, 2012). Blæðing eru mjög 

alvarlegur fylgikvilli í kjölfar hjartaskurðaðgerðar og þess vegna eru brjóstholsdren nauðsynleg eftir 

aðgerð og að eftirlit með þeim sé gott. Mikilvægt er að koma í veg fyrir að slöngurnar sem liggja út úr 

brjóstholinu stíflist ekki, ef þær stíflast getur blóðpollur safnast fyrir kringum hjartað og lungun. Ef stíflur 
myndast getur uppsöfnun blóðs valdið svipuðum skaða líkt og uppsöfnun blóðs í gollurhúsi eða blóðið 

safnist fyrir í fleiðruholi. Í verklagsreglum ERAS er talað um að „mjólka“ slönguna til þess að losa um 

blóðkökkinn eða mynda neikvæðan þrýsting sem myndi losa um kökkinn (Day, Perring og Gofton, 

2008). Mikilvægt er að huga vel að slöngum og eftirlit með dreni sé á hverri vakt. Þær geta stíflast og 
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mikilvægt er að reyna að halda þessu svæði eins dauðhreinsuðu og hægt er til að forðast áhættu á 

sýkingu. Hjúkrunarfræðingar sjá aðallega um meðhöndlun og eftirlit með drenum eftir aðgerð. 

Hjúkrunarfræðingar mæla magn sem komið er í drenkassa, meta lit á vessa, fylgjast með að flæði um 

slöngur sé óhindrað og meta verki sjúklings með dren (Cook, Idzior, Bena og Albert, 2017). Dren getur 

valdið miklum óþægindum og verkjum fyrir sjúkling á meðan það er, meðan á fjarlægingu stendur og 

eftir að það hefur verið fjarlægt. Því er mikilvægt að meta verki hjá sjúklingum með dren. Það eru 

engin ákveðin tíma viðmið hvenær skal fjarlægja dren. Dren er yfirleitt fjarlægt þegar vessi er orðinn 
blóðvatnslitaður og magn í drenkassa og 30 til 50 ml síðastliðnar fimm klukkustundir á öðrum degi eftir 

aðgerð (Gercekoglu o.fl., 2003).  

Blóðsegamyndun er alvarlegur fylgikvilli í kjölfar hjartaskurðaðgerðar, getur meðal annars myndast 

blóðtappi í djúpæðakerfi eða í lungum. Sjúklingar eru í aukinni áhættu á myndun blóðtappa eftir 
aðgerð. Til að forðast slíkt er mælt með að sjúklingar séu hafðir í teygjusokkum meðan á sjúkrahús-

dvöl stendur og þar til sjúklingur er kominn á hreyfingu eftir aðgerð. Einnig að byrjað sé að gefa 

fyrirbyggjandi blóðþynningu eins fljótt og auðið er eftir aðgerð (Engelman o.fl., 2019; Kakkos o.fl., 

2016). Mikilvægt er að miða vökvagjöf í æð að hverjum og einum sjúklingi með ákveðnum skema sem 

gerir vökvagjöf markvissari (Engelman o.fl., 2019; Gregory o.fl., 2020). Þar að auki mæla verklags-

reglur ERAS með reglubundinni blóðsykursstjórnun eftir aðgerð. Of hár blóðsykur (e. hyperglycemia) 

getur valdið alvarlegum fylgikvillum eftir aðgerð og lengri dvöl á sjúkrahúsi (Leite o.fl., 2010). 

3.5 Hágæsludeild 
Hágæsludeildum er ætlað að taka á móti sjúklingum sem þurfa ekki á gjörgæslumeðferð en þarfnast 

meira eftirlits en hægt er að veita á almennri legudeild (Prin og Wunsch, 2014; Zimmerman o.fl., 

1995). Sjúklingar geta verið fluttir á hágæsludeild af gjörgæsludeild eftir að ástand þeirra er orðið 

stöðugt, ef ástand þeirra versnar á legudeild eða verið innlagðir beint frá bráðamóttöku eða vöknun 

(Rosenthal o.fl., 1998). 

Heilbrigðisstofnanir víða erlendis hafa tekið í notkun hágæsludeildir fyrir sjúklinga eftir 

skurðaðgerðir. Sjúklingar fara þá á gjörgæsludeild í svokölluð „flýtibatarúm“ (e. fast-track beds). Aðrar 

heilbrigðisstofnanir hafa gripið á það ráð að opna sérstakar hjarta hágæsludeildir (e. cardiac surgery 

recovery unit) sem sérhæfa sig í flýtibata sjúklinga eftir hjartaskurðaðgerð. Auk þess eru til hágæslur 

sem miða að því að komast hjá gjörgæsluinnlögn eftir skurðaðgerð, þar sem skortur er á 
gjörgæsluplássum og ekki þarfnast allir sjúklingar jafn ífarandi eftirlits og veitt er á gjörgæslum. Slíkar 

hágæslur kallast til dæmis vöknun eða e. post-anaesthesia Care Unit (PACU) og flýtibatadeild eða e. 

fast track unit (FTU) en slíkar deildir þurfa að hafa viðeigandi aðbúnað líkt og gjörgæslur og hafa 

greiðan aðgang að skurðstofum (Zakhary, Turton og Ender, 2017). 

Á Íslandi hafa verið gerð hágæslurými innan legudeilda Landspítala og dæmi um slíka starfandi 
einingu á heila- tauga- og bæklunarskurðdeild. Í byrjun árs 2020 var sett fram greinargerð vinnuhóps 

um hágæslurými á Landspítala. Átakshópurinn er á vegum heilbrigðisráðuneytisins og var stofnaður í 

kjölfar vanda bráðamóttökunnar. Hugmyndir hópsins felast meðal annars í því að hafa tvo 

hágæslustæði á báðar gjörgæsludeildum, fjölga opnum gjörgæslustæðum og nýta þau sem 

hágæslustæði eða útbúa þrjú til fjögur hágæslustæði við gjörgæsludeildina í Fossvogi og er gert ráð 
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fyrir að tveir hjúkrunarfræðingar sinni fjórum sjúklingum og hafi með sér sjúkraliða auk þess sem bæta 

þyrfti mönnun sérfræðilækna í Fossvogi (Landspítali, 2020). 

Árið 1968 komu Gotsman og Schire fram með hugtakið „Step-Down-Unit“ og var það skilgreint sem 

hágæsludeild fyrir hjartaskurðaðgerðasjúklinga. Það felst í sérhæfðri hjúkrun fyrir sjúklinga sem þurfa 

ekki lengur á gjörgæslumeðferð að halda en eru ekki tilbúnir til innlagnar á hefðbundna legudeild 
(Gotsman og Schrire, 1968). Síðan þá hefur merking hugtaksins breyst en ennþá er lögð áhersla á að 

sú eining sé eins konar millistig milli legu- og gjörgæsludeildar. Ekki er mikið til af nýjum rannsóknum 

sem að skilgreina hugtakið hágæsludeild og hefur hlutverk þeirra verið hið sama síðastliðin ár en 

skipulag heilbrigðiskerfa er mismunandi eftir löndum. Það sem einkennir hágæsludeildir hvað varðar 

stöðu hjúkrunarfræðinga er að hlutfall hjúkrunarfræðinga og sjúklinga á hágæsludeildum og er oft á 

bilinu 1:2-1:4 en þarfnast sérhæfðrar þekkingar hjúkrunarfræðinga. Sjúklingar sem liggja á 

hágæsludeild geta þurft ytri öndunarstuðning (BiPAP vél), háflæði súrefnistæki (e. high-flow), 

innúðameðferð eða sogun í efri loftvegi og íhluti í öndunarvegi eins og barkarauf. Öndunarvél með 

barkaþræðingu er aðeins veitt á gjörgæsludeild (Prin og Wunsch, 2014). 

Skortur á gjörgæslurýmum er víðs vegar um heim og hefur verið lýst bæði í Bandaríkjunum og í 

Evrópu vegna hækkandi lífaldurs og um leið aukningu á einstaklingum með fjölkvilla. Munur er milli 

landa hvort gjörgæsla og hágæsla sé aðskilin. Rannsókn sem gerð var til að kanna meðalfjölda 

gjörgæslu- og hágæslurýma í Evrópu sýnir að um 11,5 gjörgæslu- og/eða hágæslurými eru á hverja 
100.000 íbúa en um 9,1 á hverja 100.000 íbúa á Íslandi. Í rannsókninni var gert ráð fyrir bæði 

hágæslu- og gjörgæslurýmum. Búast má við að aukinni þörf á úrræðum til að takast á við hækkandi 

lífaldur fólks sem oft hafa fjölkvilla með flóknar hjúkrunarþarfir. Hágæsludeildir eru talin vera 

ákjósanlegur kostur til að mæta þessari þörf en til þess að sé vænlegur valkostur þarf að fjölga 

þjálfuðu starfsfólki og gjörgæslurýmum (Rhodes o.fl., 2012). 

Labata og félagar (2018) könnuðu hver áhrif innleiðingar hágæsludeildar hefði á legutíma bæði á 

gjörgæsludeild og heilbrigðisstofnun. Auk þess könnuðu þau hvort dánartíðni jókst og endurinnlögnum 

innan 30 daga frá útskrift eftir hjartaskurðaðgerð fjölgaði. Samanburður var gerður á tveimur hópum. 

Fyrri hópurinn var sá sem undirgekkst aðgerð fyrir innleiðingu hágæsludeildar og sá seinni eftir 

innleiðingu hágæsludeildar. Tekið var mið af ýmsum þáttum það er aldur, kyn, áhættuþættir og 

undirliggjandi sjúkdómar. Þar auki var litið til alvarleika veikinda, útfalls vinstri slegils hjarta og tegund 

hjartaskurðaðgerðar. Niðurstöður leiddu í ljós að legudögum á gjörgæslu fækkaði um fimm daga og 

legudagar á sjúkrahúsi um 4 daga í kjölfar innleiðingar hágæsludeildar. Ekki var marktækur munur á 

dánartíðni á sjúkrahúsi eða endurinnlögnum innan 30 daga. Helstu ástæður endurinnlagna á 
gjörgæslu voru öndunarbilun en ekki var munur á tíðni endurinnlagna hjá hópunum. Þar að auki var 

ekki marktækur munur milli aldurs, kynja, áhættuþátta eða þeirra sjúklinga sem höfðu undirliggjandi 

sjúkdóma. Helstu tegundir hjartaskurðaðgerða sem fóru fram á þessu tímabili voru hjartalokuaðgerð 

53%, kransæðaaðgerð 26%, sameiginleg hjartaloku- og kransæðaaðgerð 11,5% og ósæðaraðgerð 

1,8% og var meðalaldur sjúklinga um 67 ára (Labata o.fl., 2018). 
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3.6 Tilgangur hágæsludeilda 
Solberg og félagar (2014) gerðu rannsókn sem gefur til kynna að notkun hágæsludeilda auki nýtingu á 

gjörgæslurýmum. Rannsóknin var gerð í ljósi þess að skortur er á gjörgæslurýmum og vegna þess 
komast færri að en þurfa og í kjölfarið fá þeir sjúklingar ófullnægjandi hjúkrun á almennri legudeild. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort innleiðing hágæsludeildar sem hluti af gjörgæslu leiddi 

til betri nýtingar á gjörgæslurýmum og var samanburður gerður á tveimur tímabilum fyrir og eftir 

innleiðingu hágæsludeildar. Á hágæsludeild lögðust inn aðgerðasjúklingar af gjörgæsludeild. Sjúk-

lingar sem fluttir voru á hágæsludeild voru yfirleitt þeir sem höfðu minni hjúkrunarþörf. Allar nýjar 

innlagnar fóru fyrst á gjörgæslu til uppvinnslu þar til sjúklingar voru orðnir stöðugir og síðar fluttir á 

hágæslu, annaðhvort sama dag eða daginn eftir. Nýtt teymi hjúkrunarfræðinga var ráðið á hágæslu-

deild sem fékk sérþjálfun auk þess sem einn gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var alltaf á hverri vakt. 
Hlutfall hjúkrunarfræðinga og sjúklinga á hágæsludeild var 1:2 en til samanburðar var einn 

hjúkrunarfræðingur á hvern sjúkling á gjörgæslu og um einn hjúkrunarfræðingur á hverja fimm 

sjúklinga á almennri deild á dagvakt. Gjörgæslulæknar höfðu læknisfræðilega umsjón með gjörgæslu- 

og hágæsludeild. Hjartasjúklingar voru lagðir inn á sérhæfða gjörgæslu. Gjörgæsla fyrir hjartasjúklinga 

og vöknun tóku við sjúklingum af almennri gjörgæslu ef hún var yfirfull. Tauga- og hjartaskurð-

aðgerðasjúklingar voru fluttir frá gjörgæslu á sérhæfða hágæslu sem var hluti af almennri legudeild. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að með tilkomu hágæsludeildar varð marktækt betri nýting á 
gjörgæslurýmum, það er viðeigandi sjúklingar sem þurftu á gjörgæslumeðferð að halda fengu rými. 

Þrátt fyrir betri nýtingu gjörgæslurýma fækkaði ekki fjöldi endurinnlagna og dánartíðni á gjörgæslu 

lækkaði ekki. Einnig varð aukning á vinnuálagi hjúkrunarfræðinga á hágæsludeildinni þar sem sjúk-

lingum fjölguðu en engin aukning var á stöðugildum lækna (Solberg o.fl., 2014). 
Ávinningur hágæsludeilda í Evrópu hefur verið umdeildur og rannsóknir sýnt mismunandi niður-

stöður. Capuzzo og félagar (2014) gerðu fjölþjóðlega rannsókn í Evrópu sem rannsakaði hvort 

sjúkrahús sem höfðu bæði gjörgæslu- og hágæsludeildir hefðu lægri dánartíðni á sjúkrahúsi en þau 

sjúkrahús sem höfðu aðeins gjörgæsludeild. Rannsóknin tók mið af 4 vikna tímabili á 167 gjörgæslu-

deildum í 17 löndum sem náði yfir 5,834 sjúklingar. Meirihluti sjúkrahúsanna höfðu bæði gjörgæslu- og 

hágæsludeild eða 140 og sjúkrahús sem höfðu aðeins gjörgæsludeild voru 27. Flest sjúkrahúsin sem 

rannsóknin tók mið af eða um 84% þeirra höfðu bæði gjörgæslu- og hágæsludeild. Að meðaltali voru 

þrjár hágæsludeildir á hverju sjúkrahúsi. Hágæsludeildar voru flestar flokkaðir eftir sérgreinum en 

algengastar voru hágæsludeildar fyrir hjartasjúklinga og aðgerðarsjúklinga en einnig voru blandaðar 
deildir. Af þeim sjúkrahúsum sem höfðu ekki hágæsludeild höfðu nokkur sjúkrahús hágæslustæði 

innan gjörgæslu. Af heildarfjölda þeirra sjúklinga sem voru rannsakaðir, voru tæplega 24% sem létust 

á sjúkrahúsi og af þeim voru um 19,1% sem létust á gjörgæslu. Rannsóknin er með þeim fyrstu sem 

sýnir fram á marktækt lægri dánartíðni sjúklinga sem leggjast inn á gjörgæslu á sjúkrahús sem hefur 

bæði gjörgæslu- og hágæsludeild en hjá þeim sjúklingum sem leggjast inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi án 

hágæsludeildar. Þættir eins og alvarleiki veikinda við gjörgæsluinnlögn, sýking, sjúkrahúsdvöl lengur 

en viku fyrir gjörgæsluinnlögn og óvæntar innlagnir á gjörgæslu tengdust aukinni áhættu á andláti. 

Hins vegar var gjörgæsluinnlögn til almenns eftirlits, til dæmis eftir skurðaðgerð, talin vera verndandi 
þáttur, það er hafði þau áhrif að minni líkur voru á andláti. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í 
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ljós að lengd gjörgæslulegu var lengri á þeim sjúkrahúsum sem höfðu einnig hágæsludeild en 

alvarleiki veikinda var mun meiri meðal þeirra sjúklinga við innlögn. Endurinnlagnir á gjörgæslu voru 

algengari á sjúkrahúsum þar sem bæði gjörgæslu- og hágæsludeild var til staðar (Capuzzo o.fl., 

2014). 

3.7 Skilyrði til innlagna sjúklinga á hágæsludeild 
Úrræði fyrir sjúklinga sem þurfa gjörgæslu eða sérhæfðs eftirlits er af skornum skammti og hópur 

sjúklinga sem þarfnast gjörgæsluinnlagnar fjölgar sífellt. Hágæsludeildar hafa verið kynntar til að koma 

til móts við þá sjúklinga sem ekki þurfa á gjörgæslu innlögn að halda en þurfa þó sérhæfða hjúkrun 

(Vincent og Rubenfeld, 2015). 

Erfitt er að bera saman niðurstöður rannsókna um hágæsludeildir milli landa þar sem 
heilbrigðiskerfi eru mismunandi sem og inntökuskilyrði og fjöldi hjúkrunarfræðinga á hvern sjúkling. 

Síðastliðna tvo áratugi hefur hágæsludeildum fjölgað. Hins vegar eru inntökuskilyrði (e. criteria) fyrir 

innlögnum sjúklinga, ákjósanleg starfsmannaskipan og verklagsreglur fyrir slíkar deildir ekki nógu vel 

skilgreindar sem gerir það erfiðara að túlka niðurstöður úr rannsóknum á hágæsludeildum (Prin og 

Wunsch, 2014). 

Í rannsókn Ranzani og félaga (2014) sem gerð var á sjúkrahúsi í Brasilíu, var sérfræðilæknir á 

gjörgæsludeild ábyrgur fyrir ákvörðun um hvort sjúklingur útskrifaðist á hágæsludeild eða almenna 

legudeild. Útskrift af gjörgæslu var einungis leyfð ef innlagnarástæða var leyst eða sjúklingur orðinn 

stöðugur. Sjúklingar sem þurftu á lyfjum að halda sem voru æðaherpandi eða æðavíkkandi, 

samdrátthvetjandi eða lyf í æð vegna hjartsláttartruflana voru ekki útskrifaðir af gjörgæslu þar sem ekki 

var hægt að veita slíka meðferð á hágæsludeild. Notkun öndunarvélarmeðferðar í meira en tvær 

klukkustundir var talin frábending fyrir útskrift af gjörgæslu. Á hágæsludeild var veitt sérhæfð hjúkrun 
sem fólst í eftirliti með lífsmörkum, þvagútskilnaði, vökvajafnvægi og ytri öndunarvélameðferð í skemur 

en tvær klukkustundir á dag. Sjúklingar sem þurftu meira en 50% súrefnisgjöf voru fluttir á gjörgæslu 

(Ranzani o.fl., 2014). 

Rannsókn sem gerð var af Gould, Ho og Dobb (2010) á sjúkrahúsi í Ástralíu kom fram að 

gjörgæsluteymi tók ákvörðun um hvaða skilyrði sjúklingur þurfti að uppfylla til að geta flust af 

gjörgæslu yfir á hágæsludeild. Það hvort sjúklingur útskrifaðist var byggt á klínísku mati á ástandi 

sjúklings og hve mikils eftirlits sjúklingur þarfnaðist. Ekki voru sérstök eða ströng inntökuskilyrði fyrir 
innlögn á hágæsludeild. Hágæsludeildin gat veitt ytri öndunarstuðning, ífarandi þrýstingsmælingar og 

gjöf æðaherpandi lyfja fyrir bæði sjúklinga á lyf- og skurðlækningasviði. Ekki var hægt að veita 

sjúklingum öndunarvélarmeðferð með barkaþræðingu eða blóðskilun á hágæsludeild. Hver hjúkrunar-

fræðingur sinnti tveimur sjúklingum á vakt (Gould, Ho og Dobb, 2010).  

Í Bretlandi er sjúkrahúsum skipt í þrjú stig eftir hversu mikla hjúkrun og meðferð sjúklingar þarfnast. 
Hágæsludeild tilheyrir 2. stigi og er fyrir sjúklinga sem þurfa á sérhæfðu eftirliti en ekki gjörgæslu-
meðferð að halda. Þar er hægt að veita stuðning við líffærabilun á einu líffærakerfi, að undanskilinni 

öndunarvélarmeðferð. Einnig eru hægt að taka við aðgerðar- og gjörgæslusjúklingum sem að þurfa 
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ekki lengur jafn mikils eftirlits að halda. Þetta er skipulag sem gefið er út af heilbrigðisyfirvöldum 

Bretlands (Department of Health, 2000; Prin og Wunsch, 2014).  

Í rannsókn Solberg og félaga (2014) var skoðað hvort tilkoma hágæsludeildar myndi auka nýtingu á 

gjörgæslurýmum. Hágæsludeildin heyrði undir gjörgæslu aðgerðarsjúklinga á háskólasjúkrahúsi og 

var gerð eingöngu fyrir sjúklinga sem komu af gjörgæslu. Enginn sjúklingur lagðist inn á 

hágæsludeildina án viðkomu á gjörgæslu. Inntöku- og útskriftarviðmið voru byggð á viðmiðum af 
stöðluðum verklagsreglum þróaðar af starfshópi háskóla gjörgæslulækninga í Bandaríkjunum (Task 

force of the American College of Critical Care Medicine, 1999; Task force of the American College of 

Critical Care Medicine, 1998). Sjúklingar sem að þurftu inngrip sem ekki voru veitt annars staðar en á 

gjörgæslu voru flokkaðir sem gjörgæslusjúklingar og voru það inngrip sem þurftu áframhaldandi 

meðferð eins og öndunarstuðningur með öndunarvél og vaktara með ífarandi mælingum á starfsemi 

hjarta. Í rannsókn Solberg og félaga (2014) var skoðað hvort tilkoma hágæsludeildar myndi auka 

nýtingu á gjörgæslurýmum. Hágæsludeildin heyrði undir gjörgæslu aðgerðarsjúklinga á 

háskólasjúkrahúsi og var gerð eingöngu fyrir sjúklinga sem komu af gjörgæslu. Enginn sjúklingur 
lagðist inn á hágæsludeildina án viðkomu á gjörgæslu. Inntöku- og útskriftarviðmið voru byggð á 

viðmiðum af stöðluðum verklagsreglum þróaðar af starfshópi háskóla gjörgæslulækninga í 

Bandaríkjunum. Sjúklingar sem að þurftu inngrip sem ekki voru veitt annars staðar en á gjörgæslu 

voru flokkaðir sem gjörgæslusjúklingar og voru það inngrip sem þurftu áframhaldandi meðferð eins og 

öndunarvélameðferð og vaktara með ífarandi mælingum á starfsemi hjarta (Solberg o.fl., 2014). 

Skilyrði fyrir innlögn á hágæsludeild er ekki nægilega skýr og því er erfitt að bera saman rannsóknir 

þar sem efnahagur, skipulag og aðgengi að heilbrigðisþjónustu er ólíkt milli landa. Sum lönd virðast 

ekki hafa nein stöðluð inntökuskilyrði fyrir innlögnum á hágæsludeild og önnur líkt og í rannsókn 

Solberg byggja á eldri verklagsreglum frá Bandaríkjunum. Sama frábending til innlagnar á 

hágæsludeild virðist gilda í flestum löndum, það er öndunarvélarmeðferð með barkaþræðingu. Slík 

meðferð er einungis veitt á gjörgæsludeild þar sem sjúklingar þarfnast nákvæms og ífarandi eftirlits. 

3.8 Mögulegir áhættuþættir og fylgikillar í kjölfar innlagnar á 
hágæsludeild 

Eins og áður hefur verið nefnt eru hágæsludeildir úrræði til að koma til móts við skorti á 

gjörgæslurýmum og hefur það einnig verið talinn hagkvæmur kostur fyrir rekstur heilbrigðisstofnana. 

Gjörgæsludeild tekur við veikustu sjúklingunum og á hágæsludeild fara þeir sem eru minna veikir og 

þurfa á minni ífarandi inngripum en þurfa á sérhæfðara eftirliti en það sem hægt er að veita á 

almennum deildum (Marshall o.fl., 2017). Þar sem gjörgæslurými eru of fá sökum skorts á starfsfólki er 

mögulegt að það verði til þess að sjúklingar séu útskrifaðir of snemma af gjörgæslu og því hætta á 

endurinnlögnum (Wagner o.fl., 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á þeir sjúklingar sem útskrifast af 

gjörgæslu að kvöldi til hafi hærri dánartíðni (Yang, Wang, Liu, Wang og Ma, 2016). Það er því 

mikilvægt að huga vel að hvaða sjúklingar fara á gjörgæslu- og hágæsludeild. Mögulega getur skortur 

á gjörgæslurýmum verið fyrirstaða þess að sjúklingur leggist beint inn á gjörgæsludeild og fari í stað á 

hágæsludeild þar sem þeir fá ekki viðeigandi hjúkrun. 
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Óvíst hvaða sjúklingahópar hljóta mestan ávinning af hágæsludeildum og frekari rannsókna þörf. 

Mikilvægt er að sjúklingar hljóti ávinning af innlögn á hágæsludeild og fái þá heilbrigðisþjónustu sem 

þeir þarfnast. Gould og félagar (2010) gerðu rannsókn til að athuga tíðni og áhættuþætti gjörgæslu-

innlagna hjá sjúklingum sem lágu inn á hágæsludeild. Einnig var metið hvort að þessar gjörgæslu-

innlagnir frá hágæsludeild höfðu í kjölfarið verri niðurstöður fyrir sjúklinga í samanburði við aðra 

sjúklinga sem þurftu bráða gjörgæsluinnlögn. Samanburður var gerður á hágæslusjúklingum sem 

þörfnuðust gjörgæsluinnlagnar og hágæslusjúklinga sem þörfnuðust ekki gjörgæsluinnlagnar ásamt 
hópi sjúklinga sem var lagður inn á gjörgæslu af bráðamóttöku. Meðallegutími á hágæsludeild var um 

17 klukkustundir. Um 7% sjúklinga sem dvöldu á hágæsludeild þörfnuðust gjörgæsluinnlagnar. Þættir 

sem juku áhættu á gjörgæsluinnlögn meðal þessara sjúklinga voru innlagnir á hágæsludeild af 

almennum legudeildum eða bráðamóttöku, þörf fyrir öndunarstuðning án ífarandi inngripa, lyfjagjöf 

æðavirkra lyfja í æð og bráður nýrnaskaði. Ekki var marktækur munur á dánartíðni meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð hjá sjúklingum sem þurftu gjörgæsluinnlögn og annarra bráðra gjörgæsluinnlagna. 

Almennt var lítið um hágæslusjúklinga sem þörfnuðust gjörgæsluinnlagnar á meðan dvöl á hágæslu-

dvöl stóð en var það helst þá vegna fjöllíffærabilunar. Þar að auki var dánartíðni meðal þessa hóps 
ekki marktækt frábrugðin þeim sem lögðust inn á gjörgæslu af bráðamóttöku. Sjúklingar sem dvöldu á 

hágæsludeild og þörfnuðust gjörgæsluinnlagnar voru almennt eldri og höfðu alvarlegri og bráðari 

veikindi en þeir sem þurftu ekki á gjörgæsluinnlögn að halda. Einnig dvöldu þeir lengur á gjörgæslu og 

var sjúkrahúslega almennt lengri en hjá þeim sem voru lagðir inn á gjörgæslu af bráðamóttöku. Ekki 

var marktækur munur á dánartíðni á sjúkrahúsi meðal þeirra hágæslusjúklinga sem þurftu 

gjörgæsluinnlögn og þeirra sjúklinga sem lögðust inn á gjörgæslu af bráðamóttöku. Þar að auki var 

ekki marktækur munur á dánartíðni sjúklinga sem dvöldu á hágæsludeild í sólarhring eða skemur og 

hjá sjúklingum sem dvöldu lengur en sólarhring (Gould o.fl., 2010). 

Lítið er vitað um hvaða afleiðingar flutningur sjúklinga, yfir á hágæsludeild af gjörgæsludeild, hefur 

á niðurstöður og bata þeirra (Ranzani o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að mögulega geti 

flutningur yfir á hágæsludeild af gjörgæsludeild verið áhættuþáttur fyrir endurinnlögn á gjörgæslu og 

dánartíðni hærri meðal þeirra sem þurftu á endurinnlögn (Renton o.fl., 2011). 

Í rannsókn Ranzani og félaga (2014) kom fram að hver hjúkrunarfræðingur sinnti fleiri sjúklingum í 

samanburði við aðrar rannsóknir. Hlutfall sjúklinga á gjörgæslu var 3.5 á hvern hjúkrunarfræðing og 

um 11 sjúklingar á hvern hjúkrunarfræðing á hágæsludeild. Niðurstöður sýndu einna helst að ekki var 

munur á dánartíðni innan 90 daga eftir útskrift af gjörgæslu eða á meðan sjúkrahúsdvöl stóð. Einnig 

var ekki marktækur munur á fjölda endurinnlagna á gjörgæslu hjá þeim sjúklingum sem fluttust yfir á 

hágæsludeild og sjúklingum sem fluttust yfir á almenna deild af gjörgæslu. Slíkar niðurstöður gefa til 

kynna að ekki er aukin hætta á andláti eða endurinnlögnum með tilkomu hágæslu en framkvæma þarf 

fleiri slíkar rannsóknir til að gera grein fyrir ávinningi og hlutverki hágæsludeilda (Ranzani o.fl., 2014). 
Hins vegar er erfitt að bera saman tiltekna rannsókn við aðrar rannsóknir þar sem þetta hlutfall telst 
frekar hátt en í samantekt Prin og Wunsch (2014) er venjulega miðað við að einn hjúkrunarfræðingur 

sinni tveimur til fjórum sjúklingum á hverri vakt (Prin og Wunsch, 2014). 

Rannsókn sem Prin og félagar (2015) gerðu skoðaði upplýsingar um sjúklinga sem lögðust inn á 

hágæsludeild á árunum 2008-2011 og voru gögn fengin frá 11 hágæsludeildum sem voru aðskildar 
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gjörgæslu og almennum legudeildum. Samtals voru 9008 sjúklingar sem að lögðust inn á 11 hágæslu-

deildir og um 56,5% voru karlkyns og meðalaldur um 62,7 ára. Meirihluti sjúklinga eða um 59% sem 

lögðust inn á hágæsludeild voru sjúklingar sem höfðu ekki verið í aðgerð heldur lögðust inn af öðrum 

ástæðum en um 41% sjúklinga lögðust inn á hágæslu beint af skurðstofu eða vöknun. Flestir þeirra 

skurðsjúklingar sem lögðust inn á hágæsludeild höfðu verið í valkvæðum aðgerðum eða rúmlega 73% 

og var algengasta innlagnarástæða var öndunarfærabilun. Meðallegutími á hágæsludeild var 1,8 

dagar og var dánartíðni á meðan hágæsludvöl stóð um 5%. Meirihluti eða rúmlega 80% af þeim 
sjúklingum sem útskrifuðust af hágæsludeild fluttust yfir á almenna legudeild og um 10,6% fluttust í 

önnur úrræði. Um 8,5% hágæslusjúklinga fluttust yfir á gjörgæslu og var dánartíðni há eða um 43,6%. 

Dánartíðni innan sjúkrahúslegu meðal hágæslusjúklinga var um 15%. Hins vegar höfðu sjúklingar sem 

lögðust inn á hágæsludeild af gjörgæslu marktækt lægri dánartíðni á hágæslu heldur en þeir sjúklingar 

sem lögðust inn frá almennum legudeild eða bráðamóttöku. Dánartíðni á hágæsludeild hjá 

aðgerðarsjúklingum var aðeins 1,3% sem létust og aðeins um 4% þörfnuðust gjörgæsluinnlagnar. 

Niðurstöður sýndu einna helst fram á að meirihluti sjúklinga sem lagðist inn á hágæsludeild voru ekki 

aðgerðarsjúklingar og um þriðjungur lagðist inn á hágæsludeild af almennum legudeildum eða 

bráðamóttöku (Prin, Harrison, Rowan og Wunsch, 2015). 

Fuji og félagar (2016) gerðu rannsókn til að athuga algengi lífshættulegra fylgikvilla viku eftir útskrift 

af hágæsludeild aðgerðasjúklinga ásamt því að skoða hvort tengsl væru milli áhættuþátta í kjölfar 

aðgerðar og lífshættulegra fylgikvilla. Heildarfjöldi sjúklinga sem rannsóknin tók til var 3093 sjúklinga 

og af þeim voru 1,3% sjúklinga sem höfðu lífshættulega fylgikvilla innan við viku frá útskrift af 
hágæslu. Í kjölfarið þurftu þeir sjúklingar á bráðri gjörgæsluinnlögn að halda en enginn af þeim lést 

innan viku á almennri legudeild eftir hágæsludvöl. Hins vegar voru um 12,5% af þeim sem lögðust inn 

á gjörgæslu sem létust á gjörgæslu og einn sjúklingur sem lést á almennri legudeild eftir meira en viku. 

Helsta ástæða bráðrar gjörgæsluinnlagnar eftir útskrift af hágæslu var vegna enduraðgerðar eða í um 

helmingi tilfella en um 12,5% sjúklinga þurftu gjörgæsluinnlögn vegna bráðs nýrnaskaða. Sjúklingar 

sem höfðu lífshættulega fylgikvilla dvöldu lengur á sjúkrahúsi og höfðu hærri dánartíðni. Áhættuþættir 

voru bráðaaðgerð fyrir innlögn á hágæsludeild, mikil vökvagjöf á meðan aðgerð og hágæsludvöl stóð 

og stutt notkun öndunarvélar á hágæslu. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að þeir sjúklingar sem höfðu 
lífshættulega kvilla dvöldu lengur á sjúkrahúsi og höfðu hærri dánartíðni á sjúkrahúsi (Fujii, Uchino og 

Takinami, 2016). 
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4 Umræða 
Í þessu fræðilega yfirliti var markmiðið að samþætta niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar hafa verið 

undanfarin ár á flýtibatameðferðum eftir hjartaskurðaðgerð og hágæsludeildum. Út frá þeim hugleið-

ingum voru settar fram rannsóknarspurningar til að skilgreina betur hvað felst í flýtibatameðferð og há-

gæslu. Í leit af svörum var lesnar yfir 19 rannsóknir um ávinning og ókosti slíkrar meðferðar og deildar, 

ásamt lesningu fræðilegra heimildarrita. Í þessum kafla leitast höfundar eftir að svara framsettum rann-

sóknarspurningum. 

4.1 Hvað er flýtibati eftir hjartaskurðaðgerð? 
Með þessari rannsóknarspurningu er leitast við að svara hvað er flýtibati eftir hjartaskurðaðgerð. 

Niðurstöður rannsókna sýna tvímælalaust að í flestum tilvikum er um fækkun fylgikvilla, sparnað og 

góðan árangur ef notast er við flýtibatameðferð eftir hjartaskurðaðgerð. Rannsókn Fleming og félaga 

(2016) sýndi fram á árangur flýtibatameðferðar með því að draga úr notkun sterkra verkjalyfja og stytti 
það dvöl sjúklings inn á heilbrigðisstofnun. Auk þess er ávinningur af minnkaðir notkun verkjalyfja 

meðal sjúklinga eftir hjartaskurðaðgerð, þar sem notkun sterkra verkjalyfja getur meðal annars aukið 

hættu á óráði eftir aðgerð sem lengir dvöl sjúklinga á heilbrigðisstofnun (Fleming o.fl., 2016). Rann-

sóknir bæði Williams og félaga (2019) og Fleming og félaga (2016) sýna báðar fram á svipaðar 

niðurstöður þegar er litið til minnkaðrar notkunar verkjalyfja hjá sjúklingum sem fara í gegnum 

flýtibatameðferð ERAS eftir hjartaskurðaðgerð (Fleming o.fl., 2016; Williams o.fl., 2019). 

Niðurstöður rannsókna Li og félaga (2018) um mat á árangri og öryggi verklagsreglna flýtibata-

meðferðar og rannsókn Fleming og félaga (2016) sýndu báðar fram á að marktækur munur var á 

fækkun alvarlegra fylgikvilla var hjá sjúklingum sem fóru í flýtibatameðferð ERAS borið saman við 

samanburðarhópa (Fleming o.fl., 2016; Li o.fl., 2018). Slíkar niðurstöður gefa góð fyrirheit um ávinning 

sem fæst við innleiðingu flýtibatameðferðar eftir hjartaskurðaðgerð. Rannsókn Li og félaga (2018) 

sýnir einnig fram á mikilvægi góðrar sjúklingafræðsla fyrir aðgerð. Góð sjúklingafræðsla getur dregið 
verulega úr áhyggjum, minnkað streitu og kvíða meðal sjúklinga. Síðast en ekki síst eykur góð fræðsla 

á ánægju sjúklinga sem fara í gegnum flýtibatameðferð (Li o.fl., 2018). Mikilvægt er fyrir hjúkrunar-

fræðinga að skilja upplifun sjúklinga til þess að geta stutt betur við þá og veitt þeim öryggiskennd sem 

hjálpar þeim að halda áætlun sinni í flýtibata (Sibbern o.fl., 2017). Teymisvinna er nauðsynlegur þáttur 

í innleiðingu flýtibatameðferðar og eru hjúkrunarfræðingar þar undirstaðan í velgengni ERAS 

flýtibatameðferðar. Árangur næst þegar verklagsreglum flýtibatameðferðar er fylgt að öllu leyti. Líkt og 

fram kom í fræðilegri samantekt hefur verið rannsökuð reynsla hjúkrunarfræðinga við innleiðingu 
flýtibatameðferðar og hvort hún auki á vinnuálag þeirra. Það var áhugavert að sjá að þrátt fyrir fleiri 

þætti sem þurfti að sinna í umönnun hvers sjúklings, létta vinnureglurnar á vinnuálagi því meira sem 

fleiri þáttum ferilsins var fylgt eftir (Hübner o.fl., 2015).  

Hafa ýmsir velt því fyrir sér hvort árangur af flýtibatameðferð ERAS eftir hjartaskurðaðgerð sé 
nægur. Rannsóknir hafa verið gerða á hagkvæmni þess að taka upp ERAS flýtibatameðferð innan 

hjartaskurðaðgerða, en þessi meðferð hefur verið tekin upp innan margra sérgreina skurðlækninga. 

Við hjartaskurðaðgerðir hefur þessi innleiðing flýtibata verið hæg vegna sérstöðu hjartaskurðaðgerða. 

Hjartaskurðaðgerðir eru flóknar aðgerðir sem krefjast sérhæfðar meðferðar og eftirlits í gegnum allt 
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aðgerðarferlið. Athugavert er að skoða hver væri raunverulegur ávinningur innleiðingar flýtibata-

meðferðar (Williams o.fl., 2019). Mikill ávinningur er af minnkaðri verkjalyfja notkun sjúklinga eftir 

hjartaskurðaðgerð, þar sem notkun sterkra verkjalyfja getur aukið hættu á óráði eftir aðgerð sem lengir 

dvöl sjúklinga á heilbrigðisstofnun. Rannsóknir bæði Williams og félaga (2019) og einnig Flemning og 

félaga (2016) sýna báðar fram á svipaðar niðurstöður þegar er litið til verkjalyfjanotkunar sjúklinga sem 

fara í gegnum flýtibatameðferð ERAS eftir hjartaskurðaðgerð (Fleming o.fl., 2016; Williams o.fl., 2019). 

Þar að auki sýna rannsóknir fram á að flýtibatasjúklingar fóru að jafnaði einum degi fyrr heim en 
samanburðarhópar og dvöldu að meðaltali skemur á öndunarvél. Þessar niðurstöður sýna að hægt er 

að ná fram sparnaði og bættri útkomu fyrir sjúklinga með innleiðingu flýtibata (Li o.fl., 2018; Williams 

o.fl., 2019). Burt séð frá rannsóknum sem sýna fram á árangur flýtibata hafa fáar greinar verið birtar 

sem styðja við notkun ERAS í hjartaskurðaðgerðum (Williams o.fl., 2019). 

4.2 Hvað er hágæsla? 
Rannsóknir er varða hágæsludeildir eru margar og mismunandi eftir hvort um er að ræða 

hágæsludeild á lyf- eða skurðlækningasviði en til eru fáar nýjar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

sérstaklega um hágæsludeild fyrir hjartaskurðaðgerðasjúklinga. Flestar rannsóknir síðastliðinna 10 ára 

segja til um hvort að hágæsla dragi úr dánartíðni og fjölda endurinnlagna. Hugmyndafræðin er að 

mestu leyti sú sama í flestum löndum, það er deild sem tekur við sjúklingum sem þurfa sérhæfða 

meðferð en eiga hvorki heima á gjörgæslu né almennri legudeild. Þrátt fyrir það er breytilegt skipulag á 
sjúkrahúsum og mönnun heilbrigðisstarfsfólks eftir þjóðum. 

Rannsókn Capuzzo og félaga (2014) er fjölþjóðleg og hefur þann styrkleika að gögnum er safnað 

frá 17 löndum í Evrópu á 167 sjúkrahúsum (Capuzzo o.fl., 2014). Vert er að hafa í huga að mismunur 

er milli þjóða á heilbrigðisþjónustu, fjölda gjörgæslurýma og fjárhagsstöðu. Starfsálag hjúkrunar-

fræðinga er einnig mismunandi en í rannsókn Ranzani og félaga (2014) kom fram að á hágæsludeild 
sinnti einn hjúkrunarfræðingur á hágæsludeild um 11 sjúklingum á hverri vakt (Ranzani o.fl., 2014). Til 

samanburðar kom fram í rannsókn sem gerð var á sjúkrahúsi í Ástralíu að hver hjúkrunarfræðingur 

sinnti tveimur sjúklingum á vakt (Gould o.fl., 2010). Það getur því verið varasamt að bera saman 

rannsóknir mismunandi landa þar sem fjöldi hjúkrunarfræðinga miðað við hvern sjúkling getur verið 

mjög breytilegt. 

Rannsókn Ranzani og félagar (2014) var frábrugðin öðrum rannsóknum að því leyti að hlutfall 

sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing var hátt á öllum deildum sjúkrahúsins. Hins vegar var ekki 

marktækur munur á dánartíðni og fjölda endurinnlagna á gjörgæslu hjá þeim sjúklingum sem lögðust 

inn á hágæsludeild og sjúklinga sem lögðust inn á almenna legudeild. Rannsóknin gefur til kynna að á 

að frekari rannsókna er þörf á stöðugildum hjúkrunarfræðinga og hlutfalli sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing þar sem það virðist breytilegt eftir löndum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós 

mismunandi útskriftartíma af gjörgæslu. Algengara var að útskriftir sjúklinga af gjörgæslu yfir á 
almenna legudeild áttu sér stað að kvöldi til. Einnig var algengara að útskriftir sjúklinga af gjörgæslu 

yfir á hágæsludeild áttu sér stað um helgar en ekki kom fram í rannsókninni af hvaða ástæðum 

útskriftir af gjörgæslu áttu sér stað á þessum tímum en mögulega hefur skortur á gjörgæslurýmum 

geta verið hluti af ástæðunni (Ranzani o.fl., 2014). 
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Helstu mælikvarðar sem rannsóknir nýta til að meta ávinning hágæsludeilda eru dánartíðni og fjöldi 

endurinnlagna en einnig legutími á gjörgæslu og sjúkrahúsi. Labata og félagar (2018) greindu hvaða 

áhrif tilkoma hágæsludeildar hafði á legutíma og endurinnlagnr innan 30 daga frá hjartaskurðaðgerð. 

Legutími styttist um 5 daga á gjörgæslu, eftir innleiðingu hágæsludeildar,sem að er töluverð stytting á 

legutíma og má í kjölfarið álykta töluverðan sparnað og minna álag á starfsfólk gjörgæslu. Einnig 

styttist sjúkrahúslega heild yfir um 4 daga. Ekki var marktækur munur á dánartíðni eða endurinn-

lögnum innan mánaðar frá aðgerð eftir innleiðingu hágæsludeildar (Labata o.fl., 2018). Það er um-
hugsunarvert að ekki hafi dregið enn frekar úr dánartíðni og endurinnlögnum en eins og áður hefur 

verið nefnt hafa rannsóknir gefið til kynna að flutningur yfir á hágæsludeild geti verið áhættuþáttur fyrir 

endurinnlögn og um leið er dánartíðni hærri meðal þeirra sem þurfa á endurinnlögn (Renton o.fl., 

2011). 

Niðurstöður rannsóknar Capuzzo og félaga (2014) sýndi fram á marktækt lægri dánartíðni sjúklinga 

sem lögðust inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi sem hafði bæði gjörgæslu- og hágæsludeild. Lengd gjör-
gæslulegu var lengri á þeim sjúkrahúsum sem höfðu einnig hágæsludeild en á þeim sjúkrahúsum voru 

þeir gjörgæslusjúklingar mun alvarlega veikir. Hinsvegar voru endurinnlagnir á gjörgæslu algengari á 

sjúkrahúsum þar sem bæði gjörgæslu- og hágæsludeild voru til staðar. Mögulega getur verið að sjúk-

lingar sem lagðir voru inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi án hágæsludeildar hafi verið minna alvarlega veikir 

heldur en þeir sem voru lagðir inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi sem hafði einnig hágæsludeild. Einnig 

getur verið að sjúklingar sem lagðir voru inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi án hágæsludeildar gætu hafa 

verið meira alvarlegra veikir en þeir sem voru á sjúkrahúsi með hágæsludeild. Þar af leiðandi var inn-
lögn líklegri vegna þess að hjúkrunarfræðingar misstu af hnignandi ástandi sjúklinga og gátu ekki veitt 

þeim viðeigandi hjúkrun vegna álags. Bæði getur þetta verið vegna álags á heilbrigðisstarfsfólk og 

vöntun á leguplássum á gjörgæslu. Rannsóknin er með fyrstu rannsóknum sem sýnir fram á marktækt 

lægri dánartíðni sjúklinga sem lögðust inn á gjörgæslu á sjúkrahúsi sem hafði bæði gjörgæslu- og 

hágæsludeild (Capuzzo o.fl., 2014). Aðrar rannsóknir sem skoðaðar voru til að leita svara við þessari 

rannsóknarspurningu sýndu fram á ekki var marktækur munur á dánartíðni eða fjölda endurinnlagna 

með tilkomu hágæsludeilda og er frekari rannsókna þörf.  

Mikilvægt er að huga að því að setja þarfir sjúklinga í fyrsta sæti og meta sjúkling heildrænt. 

Niðurstöður rannsóknar Solberg og félaga (2014) leiddi í ljós að með tilkomu hágæsludeildar varð 

marktækt betri nýting á gjörgæslurýmum og þeir sjúklingar sem voru sem mest veikir og þurftu á þeim 

rýmum að halda fengu rými. Gjörgæslurými virtust frekar nýtt fyrir viðeigandi sjúklinga en þrátt fyrir það 

kom í ljós að fjöldi endurinnlagna og dánartíðni fækkaði ekki. Aukning varð á vinnuálagi hjúkrunar-

fræðinga á hágæsludeild. Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að mögulega hafi sjúklingur ekki alltaf 
hafður í öndvegi og huga þarf hvort í sumum tilvikum er hágæsludeild skammtímaúrræði sem að til 

lengri tíma litið hefur mögulega ekki góða lokaútkomu fyrir sjúklinga og um leið aukningu á vinnuálagi 

hjúkrunarfræðinga (Solberg o.fl., 2014). Það skiptir því miklu máli að tryggja það að líkamlegt ástand 

sjúklinga sé orðið stöðugt áður en þeir flytjast af gjörgæsludeild yfir á hágæsludeild og hægt væri að 

meta það út frá stöðluðum útskriftarviðmiðum. 
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4.3 Hvaða sjúklingar uppfylla skilyrði til þess að hægt sé að veita þessar 
meðferðir eftir hjartaskurðaðgerð? 

Flýtibatameðferð í kjölfar hjartaskurðaðgerðar getur reynst bæði sjúklingum og heilbrigðisstofnunum 

vel og hafa rannsóknir sýnt fram á árangur, öryggi og sparnað. Þrátt fyrir margvíslegan ávinning 

hentar flýtibatameðferð ekki öllum hópum aðgerðarsjúklinga. Þeir sjúklingar sem ekki teljast hljóta 

ávinning af slíkri meðferð eru eldri sjúklingar, sjúklingar með slæmt næringarástand, blóðleysi og aðra 
fylgikvilla. Auknar líkur eru á veikindum i kjölfar aðgerðar hjá konum þar sem þær eru lengur að ná sér. 

Meta þarf einnig getu sjúklinga til að meðtaka fræðslu á skriflegu og munnlegu formi varðandi 

aðgerðarferlið, sérstaklega eldri sjúklinga. Fræðslan er meginstoð góðrar flýtibatameðferðar og því 

mikilvægt að sjúklingar meðtaki fræðsluna til þess að efla þátttöku og virkni og þannig tryggja að 

meðferðin beri sem mestan árangur (Sibbern o.fl., 2017). Rannsókn Li og félega (2018) fór yfir þau 

skilyrði sem sett voru fyrir sjúklinga í flýtibatameðferð ERAS samkvæmt þeirra rannsókn til mega út-

skrifast yfir almenna skurðdeild. Sem sýnir að sjúklingur þarf að hafa fulla meðvitund, andar sjálfur 

með súrefnismettun yfir 90%, má ekki vera að fá lyf í æð sem hefur áhrif á samdrátt æða, þvag-
útskilnaður sé orðinn viðunandi. Auk þess má ekki vera alvarleg hjartsláttaróregla til staðar og ekki 

komi meira en 50 ml/klst í drenið. Ef sjúklingur uppfyllti þess skilyrði mátti hann útskrifast af gjörgæslu 

yfir á almenna skurðdeild og telst vera hluti af flýtibatameðferð ERAS (Li o.fl., 2018). 

Fáar nýjar rannsóknir eru til sem skilgreina hvaða inntökuskilyrði eru til innlagnar á hágæsludeild. Í 
rannsókn Solberg og félaga (2014) voru inntöku- og útskriftarviðmið byggð á viðmiðuðum af stöðluð-

um verklagsreglum þróaðar í Bandaríkjunum en um er að ræða 22 ára gamlar heimildir. Þar var miðað 

við að sjúklingar sem þurftu inngrip sem ekki voru veitt annars staðar en á gjörgæslu, eins og 

öndunarvélameðferð og vaktari með ífarandi mæling á starfsemi hjarta, voru flokkaðir sem gjörgæslu-

sjúklingar. Athugavert er að styðjast við svo gömul viðmið þar sem tækni og fræðin bakvið meðferðir 

alvarlega veikra sjúklinga hafa þróast með tímanum. Einnig má deila um hvort hægt sé að yfirfæra 

verklagsreglur sem gerðar eru fyrir jafn stórt heilbrigðiskerfi og í Bandaríkjum yfir á töluvert minna heil-
brigðiskerfi í Hollandi.  

Í rannsókn Prin og félaga (2015) kom fram að sjúkrahúsum í Bretlandi eru skipt niður í þrjú stig eftir 

hversu mikla hjúkrun og meðferð sjúklingar þarfnast en hágæsludeild tilheyrir 2. stigi. Þar er miðast við 

að hægt sé að veita sjúklingum stuðning við líffærabilun á einu líffærakerfi að undanskilinni 
öndunarvélarmeðferð. Einnig er hægt að taka á móti aðgerðar- og gjörgæslusjúklingum sem þurfa ekki 

lengur á jafn ífarandi eftirlit að halda og veitt er á gjörgæslu. Flestar hágæsludeildir í Bretlandi eru hins 

vegar staðsettar innan gjörgæslutildar og því auðveldlega hægt að flytja sjúklinga brátt yfir á gjör-

gæslustæði (Prin o.fl., 2015).  

Í rannsókn Gould og félaga (2010) sem fór fram á sjúkrahúsi í Ástralíu tók gjörgæsluteymi 

ákvörðun um hvaða skilyrði sjúklingar þurftu að uppfylla til að geta flust af gjörgæslu yfir á 

hágæsludeild. Það var því huglægt mat þeirra sem byggt var á klínísku ástandi sjúklings sem að gilti 

og ekki voru um nein sérstök inntökuskilyrði að ræða. Sú meðferð sem hægt var að veita á hágæslu-

deild voru ytri öndunarstuðningur, ífarandi þrýstingsmælingar og gjöf æðaherpandi lyfja. Líkt og í 

öðrum rannsóknum var öndunarvélarmeðferð frábending til innlagnar á hágæsludeild. Einnig var ekki 

hægt að veita blóðskilun á hágæsludeild (Gould o.fl, 2010). 
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Mikilvægt er að taka tillit til hjúkrunarþyngdar og alvarleika veikinda hvers sjúklings þegar litið er til 

inntökuskilyrða á slíka deild. Hægt væri að koma upp ákveðnu mati til að tryggja að sjúklingar fái 

viðeigandi meðferð. Það gæti þó verið erfitt í framkvæmd þar sem sjúklingar fara ýmist í valkvæða 

aðgerð eða bráðaaðgerð og þá þarf að taka skjótar ákvarðanir. 
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Ályktanir  

Við lestur fræðilegra heimilda og rannsókna hafa höfundar kynnst því hver er ávinningur og ókostur 

innleiðingar flýtibatameðferðar eftir hjartaskurðaðgerð og hágæsludeildar. Höfundar hafa séð að nauð-

synlegt er að framkvæmdar séu stærri rannsóknir til að meta útkomu sjúklinga sem fara í gegnum 
ERAS flýtibatameðferð eftir hjartaskurðaðgerð. Ekki hafa nægjanlega margar rannsóknir verið birtar 

um flýtibatameðferð eftir hjartaskurðaðgerð og mikilvægt er að bæta úr því svo hægt sé að fá gagn-

reynda þekkingu á slíkri meðferð í kjölfar hjartaskurðaðgerðar. Einnig er þörf á fleiri nýjum rannsóknum 

á hágæsludeildum fyrir sjúklinga sem hafið farið í hjartaskurðaðgerð. Hágæsludeildir eru til víða um 

heim og þrátt fyrir að hugmyndafræðin sé sú sama eru inntökuskilyrði til innlagna, skipulag heilbrigðis-

stofnana og starfskipan ólík milli landa, sem gerir samanburð erfiðan. 

Í þessu fræðilega yfirliti hefur verið fjallað um hvað býr að baki hugtakana flýtibatameðferð og há-

gæsludeild. Af reynslu okkar beggja við störf á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild höfum við séð 

hvaða afleiðingar langvinnir hjartasjúkdómar hafa á fólk en einnig hvaða ávinning það getur haft að 

fara í hjartaskurðaðgerð. Verulega hefur reynt á heilbrigðiskerfi heimsins síðastliðna mánuði og þá 

sérstaklega gjörgæsludeildir. Hérlendis er mikill meirihluti innlagna á gjörgæsludeild bráðainnlagnir og 
eru slíkar innlagnir óvæntar. Það getur því reynst erfitt að áætla laus rúm á hverjum tíma á 

gjörgæsludeildum. Á Íslandi fara allir sjúklingar á gjörgæslu eftir hjartaskurðaðgerð. Hjarta-

skurðaðgerðir eru yfirleitt valkvæðar aðgerðir og því er þeim frestað vegna plássleysis á gjörgæslu. 

Þrátt fyrir að ekki sé um bráðaaðgerð að ræða hefur aðgerðin samt mikil áhrif á lífsgæði sjúklinga og 

getur biðin reynst erfið fyrir þá. Hágæsludeildir hafa verið kynntar sem úrræði við þessum vanda og 

þótti okkur mikilvægt að kynna okkur frekar starfsemi hágæsludeilda og flýtibatameðferðir. Við teljum 

að hægt væri að bæta við hágæslurýmum innan sérhæfðra legudeilda eins og á hjarta-, lungna- og 

augnskurðdeild. Hægt væri að meta ávinning af slíkri meðferð og hvort hægt væri í kjölfarið að opna 

sjálfstæða hágæsludeild. 

Nauðsynlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að beita gagnrýnni hugsun á þau úrræði sem eru til fyrir 

sjúklinga þar sem hjúkrunarfræðingum ber skylda að standa vörð um þarfir skjólstæðings og hafa 

hagsmuni sjúklings í fyrirrúmi. Einnig þurfa hjúkrunarfræðingar að byggja starf sitt á faglegri þekkingu 

með því að viðhalda gagnreyndri þekkingu og færni. Það skiptir því miklu máli að afla sér þekkingar og 
vera með augun opin fyrir hvaða úrræði fyrir sjúklinga eru gagnleg eða ekki.  

Einnig þótti höfundum áhugavert að sjá að engir hjúkrunarfræðingar komu að gerð verklagsreglna 

ERAS eftir hjartaskurðaðgerð, einungis læknar. Það er eitthvað sem mætti bæta verulega úr þar sem 

hjúkrunarfræðingar eru mikilvægir í öllu aðgerðarferlinu. Þar sem hjúkrunarfræðingar eru í kjörinni 
stöðu til að koma í veg fyrir ýmsa fylgikvilla sem koma getað fram í aðgerðarferlinu. Telja höfundar 

þessa fræðilegu samantekt sýna að einhverjar breytingar þarf að gera á þessum vanda sem skapast 

hefur þegar fresta þarf hjartaskurðaðgerðum hvort það verði með opnun hágæslurýma fyrir sjúklinga 

eftir hjartaskurðaðgerð eða fjölgun rúma á gjörgæsludeild sem myndi krefjast aukins mannafla. 
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