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Ágrip 

Myndgreining gegnir mikilvægu hlutverki í nútíma heilbrigðiskerfi. Hættan á smitum hefur jafnan þótt 

lítil á röntgendeildum. Í raun er frekar mikil hætta á að bera smit á milli vegna mikils mannfjölda og að 

auki er mikil snerting á milli geislafræðings og sjúklings þegar stillt er upp fyrir rannsókn. 

Framkvæmd var talning á tilefnum til handhreinsunar starfsfólks og sótthreinsunar snertiflata milli 

sjúklinga og skráð hvort leiðbeiningum þar um var fylgt. Handhreinsun og sótthreinsun snertiflata voru 

mæld samhliða. Tilfefni til handhreinsunar voru flokkuð í fimm flokka að fyrirmynd Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar. Handhreinsun var talin framkvæmd ef hendur voru annaðhvort þvegnar 

eða sprittaðar og miðað var við það í útreikningum á hlutfalli tilefna þar sem leiðbeiningum um 

handhreinsun var fylgt. Markmiðið var að skrá 200 tilefni fyrir handhreinsun á hverri stofnun og fyrir 

hverja myndgreiningaaðferð þar sem þær voru fleiri en ein og eftir það var mælingu hætt. Búnaður 

sem átti að sótthreinsa var flokkaður í fjóra flokka. Gerð var íhlutun í formi veggspjalds fyrir röntgen, 

tölvusneiðmyndun og segulómun á Landspítala í Fossvogi og talning endurtekin þar. Á hverri stofnun 

var einnig skoðað hvernig aðstaða, aðgengi að leiðbeiningum og verkferlar styðja við smitvarnir, 

sérstaklega í ljósi COVID-19 faraldursins. 

Það náðist alltaf að skrá 200 tilefni fyrir handhreinsun nema fyrir móbíl-röntgentæki á Landspítala í 

Fossvogi þar sem þau voru 74. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var ófullnægjandi og var á 

bilinu 11,5% til 68,9% eftir stöðum. Það skýrðist að hluta til með hanskanotkun starfsmanna en hún 

kemur aldrei í stað handhreinsunar. Það var marktækur munur á milli staða á fylgni við leiðbeiningar 

um handhreinsun, staðfest með kí-kvaðrat prófi (Χ
2
=185, df=8, p<0,001). Það var einnig marktækur 

munur á fylgni við leiðbeiningar á röntgenstofum eftir stofnunum (Χ
2
=60,2, df=4, p<0,001). Það var 

ekki marktækur munur fyrir og eftir íhlutun á Landspítala í Fossvogi (p=0,276). 

Fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata var betri en við leiðbeiningar um handhreinsun 

en þarf samt að bæta og var á bilinu 33,3% til 71,7% eftir stöðum. Það var marktækur munur eftir 

stöðum á fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga fyrir allan búnað talinn 

saman (Χ
2
=63,9, df=8, p<0,001) og það var einnig marktækur munur á röntgenstofum eftir stofnunum 

(Χ
2
=49,1, df=4, p<0,001). Það mældist ekki marktækur munur fyrir og eftir íhlutun á Landspítala í 

Fossvogi (p=0,258). 

Aðstaða á myndgreiningadeildunum var hentug fyrir framkvæmd handhreinsunar og sótthreinsunar 

snertiflata. Leiðbeiningar um umgengni við sjúkling með grun um eða staðfest COVID-19 sem þurfti 

voru almennt til staðar og aðgengilegar. Niðurstöður sýna að fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun 

og sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga er ófullnægjandi og þarf að grípa til aðgerða til að bæta úr því. 
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Abstract 

Medical imaging serves an important role in the modern healthcare system. The risk of transmitting 

infections in imaging departments has traditionally been considered low. In reality, the risk is rather 

high because of the high patient turnover rate, in addition to close contact between the radiographer 

and the patient during the positioning. 

Opportunities to perform hand hygiene and contact surface disinfection between patients were 

counted and records made whether instructions thereof were adhered to. Hand hygiene and contact 

surface disinfection were measured simultaneously. Hand hygiene opportunities were divided into five 

categories, in accordance with the guidelines of the WHO. Hand hygiene was considered performed if 

hands were washed or alcohol-based hand rub was used, and the proportion of instances that 

instructions for hand hygiene were adhered to was computed accordingly. The aim was to count 200 

opportunities for hand hygiene for each institution and each imaging modality, where they were more 

than one, and measurements were discontinued thereafter. Equipment that should be disinfected was 

classified into four categories. Intervention was made in the form of a poster for radiography, CT and 

MRI for Landspítali in Fossvogur and another count was performed there. Observations were also 

made at each institution how workplace conditions, instructions, and working procedures support 

infection control, especially in the light of the COVID-19 pandemic. 

200 opportunities for hand hygiene were successfully counted everywhere, except for mobile 

radiography in Landspítali in Fossvogur, where they were 74. Hand hygiene was inadequate and 

measured between 11,5% and 68,9% at different locations. It is partially explained by glove use by 

staff members, however it can never replace hand hygiene. There was significant difference between 

different locations in adherence to instructions for hand hygiene, confirmed by a chi-squared test 

(Χ
2
=185, df=8, p<0,001). There was also significant difference in adherence to instructions in x-ray 

examination rooms between different institutions (Χ
2
=60,2, df=4, p<0,001). There was no significant 

difference before and after intervention in Landspítali in Fossvogur (p=0,276). 

Adherence to instructions for contact surface disinfection measured favourably in comparison to 

instructions for hand hygiene and was between 33,3% and 71,7% for different locations, however 

there is still room for improvement. There was significant difference between different locations in 

adherence to instructions for contact surface disinfection between patients for all equipment counted 

combined (Χ
2
=63,9, df=8, p<0,001) and there was also significant difference between different 

institutions in the measurements in x-ray examination rooms (Χ
2
=49,1, df=4, p<0,001). No significant 

difference was measured before and after intervention in Landspítali in Fossvogur (p=0,258). 

Workplace conditions were suitable for the performance of hand hygiene and contact surface 

disinfection. Instructions for handling of suspected or confirmed COVID-19 cases which were needed 

were generally present and accessible.The results show that the adherence to instructions for hand 

hygiene and contact surface disinfection between patients is inadequate and actions are needed to 

improve it. 
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1 Inngangur 

Myndgreining gegnir mikilvægu hlutverki í nútíma heilbrigðiskerfi. Fjöldi sjúklinga sem kemur á 

hverjum degi á myndgreiningadeild getur verið mikill. Það þarf því að gæta vel að smitvörnum. Hættan 

á smitum hefur jafnan þótt lítil á myndgreiningadeildum (1). Í raun er frekar mikil hætta á að bera smit 

á milli vegna mikils mannfjölda og að auki er mikil snerting á milli geislafræðings og sjúklings þegar 

stillt er upp fyrir rannsókn (2). 

Handhreinsun hjá starfsfólki á myndgreiningadeildum hefur ekki verið mikið rannsökuð en þeim 

mun meira hjá hjúkrunarfræðingum (2). Áhrif ófullnægjandi handhreinsunar á myngreiningardeildum 

eru ekki vel þekkt þó að greint hafi verið frá tilfellum þar sem skortur á handhreinsun hefur valdið 

smitum (2). 

 

1.1 Myndgreining 

Myndgreiningarannsóknir gera kleift að sjá það sem er inni í líkamanum án inngrips og eru ómissandi í 

nútíma heilbrigðiskerfi. Þær eru nýttar í skimun fyrir sjúkdómum, til að staðfesta sjúkdómsgreiningu og 

við mat á framvindu sjúkdóms og árangri meðferðar. Þær eru einnig notaðar við undirbúning 

skurðaðgerða og jafnvel í skurðaðgerð eru röntgen, tölvusneiðmyndun og ómun notuð til leiðbeiningar 

á meðan á henni stendur. Geislameðferðir eru hannaðar með hliðsjón af niðurstöðum 

tölvusneiðmynda- eða röntgenrannsókna og í flestum tilfellum er myndað áður en hver 

geislaskammtur í meðferð er gefinn. Myndgreiningaaðferðir má flokka í röntgen, tölvusneiðmyndun 

(TS), segulómun (SÓ), ómun og ísótóparannsóknir, þar af jáeindaskönnun (positron emission 

tomography, PET). 

Í þessari rannsókn var fylgst með myndgreiningarannsóknum með röntgeni, TS og SÓ. 

1.1.1 Röntgen 

Röntgengeislun var uppgötvuð fyrir tilviljun af Wilhelm Konrad Roentgen árið 1895. Hann áttaði sig 

fljótt á því að hægt væri að nýta geislann til að rannsaka það sem er inni í mannslíkamanum.(3)  

Röntgengeislinn samanstendur af orkuháum ljóseindum og kemst misvel í gegnum efni vegna 

mismunandi þéttleika og sætistölu atómanna. Hann er framleiddur með röntgenlampa þar sem há 

spenna, 30-150 kV, veldur því að rafeindir stökkva að skotmarki úr málmi í lampanum. Lítill hluti 

orkunnar umbreytist í röntgengeisla sem er skermaður af í röntgenlampanum og lendir á því svæði 

sem á að mynda. Geislinn lendir á líkamanum og hluti ljóseinda nær í gegnum hann og er numinn af 

myndnemanum. Myndneminn var áður röntgenfilma en nú er nær eingöngu notaður stafrænn 

myndnemi og var sú breyting mikilvægt skref í þróun myndgreiningar.(3) 

Geislunin í röntgenrannsóknum er jónandi sem þýðir að hún er hættuleg heilsu. Það hefur því verið 

mikið lagt upp úr því að þróa tækni og vinnubrögð til að takmarka magn hennar við 

myndgreiningarannsóknir. Sá árangur hefur náðst að í hefðbundnum röntgenrannsóknum er 

geislaálagið og þ.a.l. áhættan frekar lítil við rétta notkun.(4) 
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Það eru fleiri gerðir af röntgenrannsóknum en hefðbundnar stakar röntgenmyndir. Í skyggningu eru 

teknar margar myndir hver af annarri og hraðinn getur verið margir rammar á sekúndu. Hver rammi 

veldur miklu minna geislaálagi en hefðbundin röntgenmynd en hægt er að taka röð af römmum með 

töluvert aukinni geislun. Eitt af notagildum skyggningar er við inngripsrannsóknir og þar má helst nefna 

æðaþræðingu. Í röntgenrannsóknum þarf stundum að nota hreyfanleg og meðfærileg röntgentæki sem 

eru kölluð móbíll. Í sumum röntgenrannsóknum er gefið skuggaefni og dreifing þess skoðuð, en 

skuggaefni gleypir röntgengeislun miklu meira en líkamsvefir nema í tilfellinu þegar loft er notað sem 

skuggaefni í meltingarfærarannsóknum.(3) 

1.1.2 Tölvusneiðmyndun 

Tölvusneiðmyndun (TS) er kölluð computed tomography (CT) á ensku. Nú er reyndar eingöngu 

notuð sneiðmyndun þar sem sneiðarnar eru reiknaðar út í tölvu. Áður var notað það sem mætti kalla 

hefðbundna sneiðmyndun þar sem tækið snerist í kringum ákveðinn flöt í sjúklingnum sem lá á bekk. 

Svæði sem eru framar og aftar í líkamanum voru vinsuð út en sneiðin sem lá í fletinum varð sýnileg. 

Myndgæðin í þessari aðferð voru frekar léleg. Aðferðin var ólík TS að því leyti að sneiðin var þvert á 

planið sem tækið snerist í en í TS er hún í sama plani.(3) 

Fyrsta TS tækið fyrir höfuð var tilbúið árið 1971, árið 1972 var fyrsti sjúklingurinn myndaður með 

því og árið 1974 var þróað fyrsta tækið sem gat skannað allan líkamann. Þá var einnig þróuð sú 

aðferð að röntgenlampinn og nemarnir hliðrast ekki í planinu heldur snúast einungis og geislinn varð 

eins og blævængur í laginu. Í kjölfarið jókst fjöldi TS rannsókna mikið. Árið 1989 var þróað tæki þar 

sem röntgenlampinn snýst um sjúklinginn á meðan hann færist inn í eða út úr tækinu með jöfnum 

hraða og kallast það gormlaga (helical) gagnasöfnun. Árið 1992 var búið til tæki með helical 

gagnasöfnun með tveimur röðum af nemum, en á þann hátt var hægt að safna gögnum fyrir tvær 

sneiðar í einu og fjöldi sneiða hefur aukist mikið síðan.(5) 

TS tækið sjálft er holt í gegn í miðjunni, sem er einkennandi fyrir það. Það er með bekk fyrir framan 

fyrir sjúklinginn til að leggjast á og bekkurinn getur færst inn og út og upp og niður. Í tækjum sem eru 

notuð í dag er röntgenlampi og sett af geislanemum staðsett á móti hvort öðru og snúast saman í 

kringum miðju holsins í tækinu. Þau geta snúist ótakmarkaðan fjölda snúninga í eina átt. 

Röntgenlampinn er svipaður þeim í hefðbundnum röntgentækjum en öflugri og meiri kröfur eru gerðar 

til kælingar hans. Spennan sem er búin til í honum er 70-150 kV.(5) 

Það sem verið er að mynda skiptist upp í sneiðar. Myndbygging í mismunandi útfærslum er notuð 

til að reikna út sneiðarnar. Eftirvinnsla myndanna hefur áhrif á það hvað sést á skjánum.(5) 

Það eru margar útfærslur á rannsóknum sem hægt er að nota. Það er hægt að reikna sneiðar í 

öðrum plönum eða búa til 3D myndir af líffærum. Hægt er að mynda svæði af takmarkaðri lengd án 

þess að færa sjúklinginn og þá er stundum sama svæði myndað endurtekið, t.d. við aðgerðir og 

ástungur. Skuggaefni eru oft notuð í TS rannsóknum til að auka kontrast. Skuggaefni eru oft 

joðefnasambönd og eru oftast gefin í æð.(5)  
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1.1.3 Segulómun 

Segulómun (SÓ) er á ensku kölluð magnetic resonance imaging (MRI). SÓ á langa sögu af 

fræðilegum og praktískum rannsóknum áður en fyrstu tækin til klíniskra nota komu fram. Fyrsta 

myndin af mannshöfði var gerð árið 1978. Árið 1984 var þróað fyrsta 1,5 T SÓ tækið. SÓ fór þó frekar 

hægt af stað í byrjun, sérstaklega fyrir rannsóknir á líkamanum. Eftir að tæknileg vandamál voru leyst 

á tíunda áratugnum jókst notkun SÓ hratt.(6) 

SÓ tæki eru lík TS tækjum í útliti en holrýmið í tækinu er lengra og með minna þvermál en það hafa 

þó komið fram tæki með nokkuð stærra þvermál. Rannsóknirnar taka frekar langan tíma og þar spilar 

líka inn í að oft eru margar myndalotur teknar í einni rannsókn. Þetta veldur því að innilokunarkennd er 

meira vandamál í SÓ en TS. Aftur á móti er það kostur umfram TS að SÓ notar ekki jónandi 

geislun.(6) 

Í SÓ tækjum er sterka segulsviðið sem er inni í holrýminu nú almennt 1,5 eða 3 T og búin hafa 

verið til tæki með enn sterkara segulsviði. Til samanburðar er segulsvið jarðar um 0,05 mT. Segullinn 

er byggður á ofurleiðni og notað er helíum á vökvaformi til að viðhalda mjög lágu hitastigi, en fyrir tæki 

með veikara segulsvið er hægt að nota aðra tækni.(6) 

Sterka segulsviðið er alltaf til staðar og nær út fyrir tækið í stofunni sem það er staðsett í þótt það 

sé minnkað með afskermingu. Það þarf því að gæta fyllsta öryggis og sjúklingar og starfsfólk þurfa að 

skilja málmhluti eftir fyrir utan, nema sérstaklega hannaða hluti sem mega fara inn í segulsviðið. Hér er 

mikilvægt að huga að ígræddum lækningahlutum, s.s. hjartagangráðum o.fl.(6) 

Það hafa verið þróaðar margar útfærslur af myndaröðum sem gerir kleift að stytta tímann sem 

rannsóknirnar taka og dregur úr myndgöllum, t.d. vegna hreyfingar, en SÓ er viðkvæmt fyrir því. Í SÓ 

rannsóknum er oft gefið litarefni í æð til að fá betra merki. SÓ er enn að þróast og sprottið hafa upp 

nýrri háþróaðar rannsóknaraðferðir, t.d. rannsóknir á heilastarfsemi og hjartarannsóknir.(6)  

1.2 Sýklar 

Hugtakið örverur bendir til þess að ekki sé hægt að sjá þessar lífverur með berum augum. Oft er 

miðað við stærð minni en 0,1 mm. Veirur eru 20-800 nm að lengd en bakteríur eru oftast 0,5-5 µm að 

lengd (7). Bakteríur sem geta aðeins fjölgað sér inni í frumum eru oft minni og jafnvel einungis 0,3 µm 

en stærstu bakteríur ná hins vegar 750 µm að lengd (8). Stærstu lífverur sem eru flokkaðar til örvera 

er í raun hægt að sjá með berum augum. 

Flestar örverur eru skaðlausar og margar jafnvel gagnlegar. Mannslíkaminn hýsir mikinn fjölda 

örvera sem kallast einu nafni normalflóra. Normalflóra er að mestu leiti samsett úr bakteríum sem eru 

nauðsynlegar og gagnlegar líkamanum. Mikilvægt hlutverk normalflóru er að halda niðri fjölda 

skaðlegra örvera með því að vera í samkeppni við þær. Ef normalflóran kemst út fyrir sitt venjulega 

búsvæði getur hún þó valdið sýkingu. Ónæmisbældir einstaklingar eru viðkvæmur hópur og bakteríur 

úr normalflóru valda oft sýkingu hjá þeim. Þegar einstaklingur tekur sýklalyf þá verður normalflóran 

einnig fyrir áhrifum sýklalyfjanna og þeim bakteríum fækkar sem skapar pláss fyrir sjúkdómsvaldandi 

bakteríur til að fjölga sér og mögulega valda sýkingu.(9) 
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Sumar örverur eru skaðlegar fólki og geta valdið sýkingu. Þær örverur eru kallaðar sýklar. Sýkla má 

flokka í bakteríur, veirur, sveppi og frumdýr auk sýkjandi prótína sem kallast príónar.(9) 

1.2.1 Bakteríur 

Bakteríur eru dreifkjörnungar (prokaryotes) sem þýðir að þær hafa ekki kjarna þar sem erfðaefni þeirra 

er staðsett heldur er það í umfryminu, en lífverur skiptast í dreifkjörnunga og heilkjörnunga 

(eukaryotes). Bakteríur hafa oftast einn hringlaga litning og þær geta einnig innihaldið einn eða fleiri 

styttri hringlaga DNA búta sem kallast plasmíð. Sumar bakteríur geta skipst á plasmíðum sem eykur 

erfðabreytileika.(9) 

Bakteríur fjölga sér með einfaldri frumuskiptingu. Það gefur minni möguleika á fjölbreytni en með 

kynskiptingu. Aftur á móti geta bakteríur skipst á erfðaefni og tekið upp erfðaefni úr umhverfinu. 

Flestar bakteríur geta fjölgað sér sjálfar en sumar aðeins í frumu hýsils. Í sumum tilfellum þegar 

baktería skiptir sér er önnur dótturfruman miklu minni, það mætti kalla knappskot. Sumar bakteríur 

geta myndað spora, en óhagstæð umhverfisskilyrði eru hvati til þess. Sporar hafa mjög lítil efnaskipti 

og erfitt getur verið að drepa þá.(9) 

Flokkunarkerfið sem Carl von Linné lagði grunninn að er notað fyrir bakteríur. Þar er lífvera flokkuð 

allt frá ríki og niður í tegund. Bakteríur fá latneskt nafn þar sem fyrst kemur ættkvísl og á eftir tegund. 

Vegna mikils fjölbreytileika baktería hefur það hins vegar ekki alltaf verið nóg. Bakteríur eru einnig 

flokkaðar eftir nokkrum grunneiginleikum þeirra.(10) 

Einn slíkur eiginleiki er hvort baktería sé Gram-jákvæð eða Gram-neikvæð. Gram-jákvæðar 

bakteríur hafa mörg lög af peptíðóglýkan í frumuvegg. Gram-neikvæðar hafa færri lög en fyrir innan 

þau er millihimnuhol (periplasmic space) og fyrir utan önnur frumuhimna sem inniheldur 

lípópólýsakkaríð. Gram-jákvæðar bakteríur litast bláar en Gram-neikvæðar bakteríur litast rauðar með 

Gram-litun. Annar eiginleiki sem er notaður til að flokka bakteríur er lögun á þeirra. Flestar bakteríur 

eru kúlulaga og eru kallaðar kokkar (cocci) eða staflaga og kallaðar stafir (rods) en aðrar eru gormlaga 

eða hafa ekki ákveðið form. Í ræktun geta bakteríur myndað klasa, lengjur og pör eða verið stakar á 

ræktunarskálum. Sumar bakteríur þurfa súrefni til að fjölga sér meðan aðrar geta aðeins fjölgað sér í 

súrefnisleysi, sumar þola hvort tveggja og nokkrar þurfa súrefni í litlu magni.(9) 

1.2.2 Veirur 

Veirur geta aðeins fjölgað sér í frumum hýsils. Þær eru almennt ekki flokkaðar með lífverum. Veirur 

innihalda erfðaefni og utan um það er veirukápa (capsid) úr prótínum. Hún er samansett úr einni eða 

nokkrum gerðum af einingum sem heita capsomer. Þau raðast saman þannig að veirukápan verður 

gormlaga eða icosahedral í laginu. Sumar veirur eru með veiruhjúp úr lípíðum sem getur einnig 

innihaldið prótín sem eru einkennandi fyrir veiruna.(9) 

Eftir að veira hefur sýkt hýsilfrumu býr fruman til mörg afrit af erfðaefni veirunnar sem verða síðan 

uppistaðan að nýjum veirum. Veirurnar losna út úr frumunni sem ýmist deyr eða ekki í kjölfarið. Í 

sumum tilfellum verður erfðaefni veirunnar innbyggt í erfðaefni hýsilsins og hún getur legið lengi í 

dvala áður en fjölgun hennar virkjast aftur.(9) 
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Það er ekki auðvelt að flokka veirur eftir aðferð Linné og þeim eru ekki gefin tvískipt nöfn eftir henni 

(10). Þær eru ekki formlega flokkaðar hærra en ætt og er flokkunin eftir ætt, undirætt, ættkvísl og 

tegund (10). Veirur eru einnig flokkaðar eftir nokkrum grunneiginleikum (9): 

Erfðaefni þeirra er annaðhvort DNA eða RNA. 

Það er annaðhvort einstrengt eða tvístrengt. 

Strengurinn annaðhvort jákvæður eða neikvæður í tilfelli einstrengdra RNA-veira. 

Veirukápan er gormlaga eða icosahedral í laginu. 

Veiruhjúpur er til staðar eða ekki. 

1.2.3 Sveppir 

Sveppir eru heilkjörnungar, þ.e. erfðaefni þeirra er staðsett í kjarna með kjarnahimnu. Ýmis 

frumulíffæri eru í umfrymi sem er afmarkað af frumuhimnu og frumuvegg þar fyrir utan. Sveppir 

innbyrða ekki fæðuagnir heldur seyta niðurbrjótandi ensím og taka upp næringarefni í gegnum 

frumuhimnuna.(9) 

Sveppir geta verið í formi stakra frumna eða verið fjölfruma og myndað sveppaþræði en sumar 

tegundir geta verið hvort tveggja. Í fjölfruma sveppum getur þéttni frumnanna verið mikil og þeir verið 

sýnilegir með berum augum og í sveppaþráðum geta frumurnar ýmist verið samtengdar eða aðskildar 

með frumuveggjum. Sveppir geta fjölgað sér með kynlausri skiptingu eða kynskiptingu. Fjölfruma 

sveppir mynda grógeymslur sem losa mjög mikinn fjölda gróa þegar þær springa. Einfruma sveppir 

fjölga sér stundum með knappskoti.(9) 

Mikill minnihluti af tegundum sveppa veldur sýkingum hjá fólki. Sveppir sem eru flokkaðir sem  

„sannir“ smitvaldar valda sýkingum hjá heilbrigðum einstaklingum en einnig eru sveppir sem eru 

flokkaðir sem tækifærissýklar sem sýkja þá sem eru ónæmisbældir eða hafa fengið sýklalyf sem raska 

normalflórunni. Algengar yfirborðssýkingar stafa af t.d. Tinea pedis sem veldur sýkingum á milli táa og 

Tinea unguium sem sýkir tær. Dæmi um tækifærissýkil er Candida albicans sem er algengur á húð og 

slímhúð, oft í munnholi. Hátt rakastig er einn af áhættuþáttum fyrir sveppasýkingum.(9) 

1.2.4 Frumdýr 

Frumdýr eru einfruma heilkjörnungar sem geta fjölgað sér með kynæxlun og kynlausri æxlun og taka á 

sig mismunandi form á æviskeiði sínu. Aðeins lítill hluti tegunda frumdýra veldur sýkingum hjá fólki. 

Sýkingar af frumdýrum er vandamál í þróunarlöndum þar sem hreinlætisaðstæður eru bágbornar. 

Mörg frumdýr hafa þróað frumulíffæri sem líkja eftir líffærum fjölfruma lífvera. Frumdýr eru flokkuð eftir 

því hvernig þau hreyfa sig.(9) 

Amöbur (Amoebas) mynda útskot úr umfryminu sem kallast skinfætur (pseudopodia). Þær geta 

haft marga skinfætur og innbyrða fæðu með því að umlykja hana með þeim. Svipudýr (Flagellates) 

hafa tvær eða fleiri svipur sem snúast sem þær synda með. Bifdýr (Ciliates) hafa mörg frumulíffæri 

sem líta út eins og hár og þær hreyfa þau í takt. Gródýr (Sporozoa) geta venjulega ekki hreyft sig sjálf. 

Þau mynda kúlulaga gró og geta geta haft flókin lífskeið með fleiri en einn hýsil.(9) 
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Dæmi um amöbu sem veldur sýkingum er Entamoeba hystolytica sem breiðist út með menguðum 

mat eða vatni og veldur amöbublóðsótt (amoebic dysentery). Dæmi um gródýr er Plasmodium 

falciparum sem breiðist út með moskítóflugum og veldur malaríu.(9)  

1.2.5 Sýklalyfjaónæmi 

Það var gríðarleg framför þegar sýklalyf komu fram á sjónarsviðið en það kom fljótt í ljós að sýklar geta 

þróað með sér ónæmi gegn þeim. Nú á dögum er sýklalyfjaónæmi orðið mikið vandamál í 

heilbrigðiskerfinu á heimsvísu og það heldur áfram að vaxa. Bakteríur sem eru endurtekið útsettar fyrir 

sýklalyfjum geta sumar myndað þol gegn þeim og að lokum jafnvel ónæmi þannig að lyfin verða 

gagnslaus gegn þeim bakteríum. Fá ný sýklalyf koma fram á sjónarsviðið og það er ekki hægt að reiða 

sig á þróun nýrra sýklalyfja sem lausn gegn vaxandi sýklalyfjaónæmi og viðbúið að bakteríur myndi 

fljótt ónæmi gegn þeim líka. Mikilvægt er að nota sýklalyf af skynsemi, á réttan hátt, í réttum 

skömmtum og eingöngu þegar þörf er á þeim og nota eins þröngvirk sýklalyf og hægt er.(9) 

1.3 Spítalasýkingar 

Nútíma heilbrigðisþjónusta hefur lengt líf og aukið lífsgæði almennings gríðarlega en 

heilbrigðisþjónustan getur einnig haft neikvæðar afleiðingar fyrir sjúklinga og er mikilvægt að reyna að 

fyrirbyggja þær eins og frekast er unnt. Sýkingar sem sjúklingar verða fyrir á sjúkrahúsinu, svokallaðar 

spítalasýkingar, hafa mælst sem algengasti fylgikvilli sjúkrahúsinnlagna (11) eða næst á eftir mistökum 

tengdum lyfjum (12). Spítalasýkingar eru fjórða algengasta ástæðan fyrir sjúkdómum í þróuðum ríkjum 

(13). Áætlað er að innan ESB sé árlegur fjöldi spítalasýkinga 5 milljónir og að þær valdi 50.000 

dauðsföllum (14). Í BNA valda spítalasýkingar u.þ.b. 99.000 dauðsföllum árlega (14) og eru fjórða 

algengasta dánarorsökin (12). Spítalassýkingar eru dýrar bæði fyrir sjúklinginn og samfélagið (12-15). 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin fullyrðir að það séu sterk sönnunargögn fyrir því að það sé 

raunhæft að koma í veg fyrir allt að 50% spítalasýkinga (15). Almennt er talið að hægt sé að 

fyrirbyggja 10-70% þeirra, eftir tegund sýkingar og smitleið (13). Ákveðnir sjúklingahópar eru í meiri 

hættu m.t.t. spítalasýkinga, þetta eru t.d. mjög ungir eða aldraðir einstaklingar (16) og einstaklingar 

með alvarlega langvinna sjúkdóma og veiklað ónæmiskerfi (13, 16). Fjöldi einstaklinga í áhættuhópum 

eykst með auknum lífslíkum og bætt meðferð eykur lífslíkur einstaklinga með langvinna sjúkdóma og 

margir eru ónæmisbældir vegna lyfjameðferðar og líffæraígræðslu (13). 

Á myndgreiningadeildum geta auðveldlega skapast aðstæður þar sem sýklar geta dreifst til 

sjúklinga og það getur valdið sýkingum, t.d. í sárum eða blóði. Hættan er meiri í ákveðnum 

rannsóknum. Í TS eru oft notuð skuggaefni sem gefin eru í bláæð og þar getur skapast hætta á 

blóðsýkingum ef ekki er unnið rétt (1, 17). Annar áhættuflokkur eru myndgreiningarannsóknir með 

inngripi (IR, interventional radiology) en lítil gögn eru til um áhættu þessara rannsókna (18). Rannsókn 

á sýkingahættu í æðaþræðingu sýndi að hættan á sýkingu eftir þræðingu í gegnum húð er 0,06%, eftir 

víkkun kransæða 0,64% og í öllum æðaútvíkkunum slagæða og bláæða 4,9% (18). Móbíl-

röntgenrannsóknir á gjörgæsludeildum geta einnig valdið sýkingahættu þar sem geislafræðingar hafa 

ekki sömu þjálfun í sóttvörnum og starfsfólk gjörgæsludeilda (19). 
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Ef fjölónæmar bakteríur dreifast til sjúklinga gerir sýklalyfjaónæmi bakteríunnar meðhöndlun 

sýkingar erfiðari. Sýklalyfjaónæmi baktería er misjafnt, allt frá því að bakterían er ónæm gegn einum 

flokki sýklalyfja í algjört ónæmi fyrir öllum þekktum sýklalyfjum en það er þó ekki algengt. Dæmi um 

sýklalyfjaónæmar bakteríur eru MÓSA (methycilin ónæmur Staphylococcus aureus, á ensku MRSA, 

methicillin-resistant S. aureus), ESBL (extended spectrum beta-lactamase) myndandi bakteríur og 

hályfjaþolnar bakteríur eins og GRE (glycopeptide-resistant enterococci) og  

karbapenemasamyndandi enteróbakteríur (carbapenemase-producing enterobacteria, CPE) sem geta 

verið ónæmar fyrir öllum flokkum sýklalyfja.(18) 

MÓSA er algeng orsök fyrir sýkingum sem tengjast heilbrigðisþjónustu víða í Evrópu, Asíu, Ástralíu 

og Bandaríkjunum (20). Sýkingar af völdum ónæmra baktería, t.d. MÓSA, lengja dvöl á sjúkrahúsi, 

veikindi sjúklingsins eru meiri þar sem réttri meðhöndlun seinkar, kostnaður er hærri fyrir sjúklinginn og 

samfélagið og dánartíðni er hærri (20). Í grein Zhang o.f. (20) kemur fram að í Bandaríkjunum er 

MÓSA talinn valda 49,9-63,0% sýkinga hjá inniliggjandi sjúklingum. Það er þó hægt að hefta 

útbreiðslu MÓSA með markvissum aðgerðum. Í grein Saito o.fl. (21) kemur fram að hlutfall MÓSA af 

S. aureus ræktunum frá sjúkrahúsum í Japan nálgaðist u.þ.b. 70% á tíunda áratug síðustu aldar en 

lækkaði töluvert eftir að innleiddar voru markvissar sóttvarnaraðgerðir. 

1.4 Sóttvarnir og smitvarnir 

1.4.1 Sagan 

Fyrr á öldum var hreinlæti oft ábótavant hjá mönnum, þar má t.d. nefna Evrópu á miðöldum, eftir að 

Rómaveldið leið undir lok. Handþvottur var ónógur og ófullnægjandi þó svo honum hafi líklega verið 

betur sinnt en öðrum þáttum hreinlætis. Þrátt fyrir það eru vísbendingar um að hugað hafi verið að 

ákveðnum þáttum hreinlætis fyrir löngu. Fyrstu uppskriftir að sápu er að finna frá babýlónsku 

siðmenningunni í Mesópótamíu og fornegyptar bjuggu einnig til sápu, eins og kemur fram í papýrus frá 

1.500 f.Kr. Handþvottur tíðkaðist hjá þeim bæði vegna hreinlætislegra og andlegra ástæðna. Einnig 

má líta á rómverks baðhús sem áfanga í bættu hreinlæti rómversks almennings.(16) 

Seint á 18. öld benti Alexander Gordon, breskur fæðingalæknir, á það að heilbrigðisstarfsmenn 

gætu borið barnsfarasótt milli kvenna. Hann lagði til að föt og rúmföt sjúklinga með barnsfararsótt yrðu 

brennd eða hreinsuð vandlega og að hjúkrunarkonur og læknar sem höfðu annast sjúklingana þvæðu 

sér vandlega og að reyk væri blásið í gegnum föt þeirra áður en þau voru notuð aftur. Mikilvægi verks 

hans var ekki viðurkennt með tilskyldum hætti og engar breytingar urðu á verklagi kringum fæðandi 

konur. Á miðri 19. öld áttaði Ignace Philip Semmelweis, ungverskur fæðingarlæknir, sig á því að 

handþvottur lækna áður en þeir sinntu fæðandi konum fækkaði mæðradauða mikið. Uppgötvun hans 

hlaut lítinn hljómgrunn meðal annarra lækna og hún hafði ekki víðtæk áhrif fyrr en síðar. Síðar á 19. 

öld sýndi Louis Pasteur fram á að örverur væru sjúkdómsvaldar og útskýrði af hverju sótthreinsun eða 

dauðhreinsun dregur úr eða kemur í veg fyrir sýkingar. Þessi uppgötvun Pasteur varð til þess að fylgni 

við leiðbeiningar um sótthreinsun og dauðhreinsun jókst mikið . Joseph Lister, breskur skurðlæknir, 

vann að því að fækka sýkingum eftir skurðaðgerðir. Hann lét úða karbólsýru í herbergi þar sem 

framkvæma átti skurðaðgerð og á skurðáhöld til að minnka hættu á sýkingum og hann notaði einnig 

karbólsýruvættar umbúðir á skurðsár. Þessar aðgerðir Listers fækkuðu sýkingum eftir skurðaðgerðir 
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og voru mikið notaðar eftir að hann birti upplýsingar um þær árið 1867. Lister lagði mikið til þróunar 

nútíma skurðaðgerða þar sem sýkingahætta var lágmörkuð. (16) 

Fyrir rúmum 50 árum síðan birti E. Spaulding leiðbeiningar um þörf fyrir sótthreinsun og 

dauðhreinsun á tækjum og hlutum í umhverfi sjúklinga (22). Þar er hlutum og tækjum skipt í þrjá flokka 

eftir því hversu mikil sýkingahætta er af þeim fyrir sjúklinginn (22). Á níunda áratug síðustu aldar var 

farið að horfa meira á handhreinsun starfsmanna sem fyrirbyggjandi aðgerð gegn sýkingum og byrjaði 

sú stefnubreyting á heilbrigðisstofnunum og í kjölfarið innleidd notkun handspritts í kjölfar handþvottar 

(16). Handhreinsun þróaðist svo áfram á þann hátt að í mörgum tilfellum er handsprittun talin betri 

kostur en handþvottur (16). Árið 2005 setti Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (World Health 

Organisation, WHO) á laggirnar verkefnið „Clean Care is Safe Care“ þar sem markmiðið er að fækka 

spítalasýkingum með því að rjúfa smitleiðir með bættri handhreinsun heilbrigðisstarfsmanna (14). 

1.4.2 Ábendingar fyrir handhreinsun 

Þegar sjúklingi er sinnt þá eru ákveðin tilefni til handhreinsunar. Skv. leiðbeiningum frá Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin eru það fimm tilefni (14,23): 

Fyrir snertingu við sjúkling. 

Fyrir aseptísk eða hrein verk. 

Eftir hugsanlega líkamsvessamengun. 

Eftir snertingu við sjúkling. 

Eftir snertingu við umhverfi sjúklings. 

Ein handhreinsun getur haft fleiri en eitt tilfefni, t.d. eftir snertingu við tiltekinn sjúkling og fyrir 

snertingu við þann næsta. Í fylgiskjali 1 er veggspjald frá Landspítala þar sem tilefni til handhreinsunar 

eru sýnd á einfaldan hátt. 

1.4.3 Aðferðir við handhreinsun 

Handhreinsun er framkvæmd annaðhvort með handþvotti með vatni og sápu eða með notkun 

handspritts. Handspritt á að innihalda 60-95% alkóhól (1). Almennt hefur handspritt betri virkni gegn 

bakteríum en vatn og sápa (1). Til eru sápur sem innihalda efni sem virka á bakteríur en þær eru 

almennt ekki notaðar við handþvott á sjúkrahúsum (16). Það er sjaldgæft að örverur myndi þol gegn 

handspritti en margar bakteríur vaxa vel í sápulausn (1). Handspritt er almennt betri kostur en 

handþvottur með vatni og sápu þar sem handsprittið fer betur með húð handanna, tekur styttri tíma en 

handþvottur og virkar betur á hinar ýmsu örverur (16). Ef hendur er sýnilega óhreinar eða sjúklingi 

með niðurgang hefur verið sinnt á að þvo hendur þó svo að handspritt sé notað (16). 

Mikilvægt er að framkvæma handhreinsun vandlega og fylgja leiðbeiningum um aðferð og 

tímamörk við handhreinsunina. Eftir að sápa eða handspritt hefur verið borið á hendurnar á að nudda 

alla fleti handanna í nokkrum skrefum. Í fylgiskjali 2 er veggspjald sem sýnir aðferð í handþvotti. 

Veggspjaldið í fylgiskjali 3 sýnir aðferð við handsprittun. 
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1.4.4 Aðferðir við sótthreinsun eða dauðhreinsun umhverfis 

Leiðbeiningar E. Spauldins um hreinsun, sótthreinsun og dauðhreinsun tækja og hluta í umhverfi 

sjúklinga flokka þessa hluti í þrjá flokka eftir því hve mikil sýkingarhætta stafar af þeim fyrir sjúklinginn. 

Því meiri sem sýkingarhætta er því meiri er krafan um að hlutirnir séu lausir við örverur. Þannig er 

krafa um það að áhöld sem eru notuð við skurðaðgerðir séu laus við örverur og því dauðhreinsuð. 

Þegar búið er að dauðhreinsa tæki eða hlut er miðað við að líkurnar á því að finna eina bakteríu séu 

10
-6

.(22) 

Algengasta og besta leiðin við dauðhreinsun er með rökum hita í sérstökum dauðhreinsiofni þar 

sem hitastig fer í 131° í 3 mínútur undir þrýstingi, ef hitastigið er lægra þarf lengri tíma til að 

dauðhreinsa hlutinn. Ef ekki er hægt að nota rakan hita við dauðhreinsun er hægt að nota aðrar 

aðferðir eins og lághitaofna eða þurrhitaofna. Þá er hægt að nota ákveðin sótthreinsiefni, t.d. >2% 

glútaraldehýð við dauðhreinsun. Sótthreinsun vinnur á bakteríum í vaxtarfasa en sporar geta lifað af 

sótthreinsun. Sótthreinsun er stundum skipt í hástigs og lágstigs sótthreinsun. Dæmi um hástigs 

sótthreinsunaraðferð er notkun á >2% glútaraldehýði í 20-90 mín en lágstigs sótthreinsun er t.d. 70-

90% alkóhól, klórlausnir og ammoníumefnasambönd. Sótthreinsun er einnig notuð fyrir húð, dæmi um 

það er sótthreinsun á húð sjúklinga fyrir aðgerðir og handsprittun heilbrigðisstarfsfólks. Við 

sótthreinsun húðar fyrir aðgerð er oftast notuð klórhexidín-alkóhól lausn, stundum joð-alkóhól lausn 

eða þá alkóhóllausn annarra sótthreinsiefna ef sjúklingurinn er með ofnæmi.(22) 

Aðrar lausnir við sótthreinsun eru í sífelldri skoðun og hafa þær allar kosti og galla. Þar má nefna 

sjálfsótthreinsandi yfirborð sem eru búin til með því að húða þau með kopar eða silfri og snertilausar 

aðferðir fyrir sótthreinsun á stofum á heilbrigðisstofnunum: úði með 3-7% vetnisperoxíði, „þurrt gas“ 

með 30% eða 35% vetnisperoxíði, útfjólublátt ljós eða tæki sem gefa frá sér sýnilegt blátt ljós af 

þröngu rófi með bylgjulengdininni 405 nm í háum styrkleika. Kostur við það síðastnefnda er að fólk má 

áfram vera á stofunni á meðan það er notað.(24) 

1.4.5 Persónuvarnir 

Hlífðarbúnaður hefur tvíþættan tilgang, að verja starfsmanninn þegar sjúklingur er smitandi og minnka 

sýkingahættu fyrir sjúklinginn t.d. í skurðaðgerð eða við inngripsrannsókn. Þegar sjúklingum er sinnt á 

starfsfólk að nota hlífðarbúnað skv. grundvallarsmitgát. Ef sjúklingur er í einangrun á að nota 

hlífðarbúnað skv. leiðbeiningum þar um. Ef starfsfólk er að sinna sjúklingi sem er með smitsjúkdóm 

sem berst með snertismiti er að lágmarki notaður langerma hlífðarsloppur og hanskar, ef um 

dropasmit er að ræða bætist við skurðstofugríma og e.t.v. augnhlíf eftir því um hvaða örveru er að 

ræða (1, 20). Ef um er að ræða úðasmit eða hættu á úðasmiti þarf að nota að lágmarki FFP2 

fínagnagrímu í stað skurðstofugrímu (20). Í inngripsrannsókn á myndgreiningadeild á að nota 

skurðstofugrímu, skurðstofuhettu, dauðhreinsaðan slopp og dauðhreinsaða hanska í öllum aðgerðum 

nema þeim þar sem hætta á sýkingu er minnst (s.s. notað í aðgerðum af stigi 2 og 3) (18). Í aðgerðum 

af stigi 1 er ráðlagt að nota slopp og hanska (18). Fylgja þarf leiðbeiningum um hvernig á að klæðast 

og afklæðast hlífðarbúnaði. 
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1.5 COVID-19 faraldurinn 

Seint á árinu 2019 kom upp veirusýking í Wuhan í Kína sem olli alvarlegum veikindum margra sem 

sýktust og í kjölfarið varð faraldur af sjúkdómi sem fékk nafnið COVID-19 og hefur hann gegnið yfir 

heiminn í endurteknum bylgjum. Aðgerðir sem hefur verið gripið til í viðleitni til að sporna við útbreiðslu 

faraldursins hafa haft áhrif á lífshætti stórs hluta mannkynsins. Uppruni veirunnar er ekki þekktur með 

vissu en veiran hefur líklega borist úr leðurblökum í menn. Sjúkdómsfaraldur hefur ekki haft jafn viðtæk 

áhrif á heimsbyggðina síðan spænska veikin geisaði á árunum 1918-19. Inflúensuveira af stofninum 

H1N1 olli spænsku veikinni en hún gekk í þremur bylgjum og önnur bylgjan var alvarlegust í þeirri 

heimssótt.(25) 

Veiran sem veldur COVID-19 sjúkdómnum hefur fengið heitið „Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2“ (SARS-CoV-2) (26). Veiran tilheyrir kórónaveiruættinni (Coronaviridae) og er hjúpuð, 

jákvæð, einstrengd RNA-veira með gormlaga veirukápu og prótínviðtaka í hjúpnum (27). Stærð 

kórónaveira er 80-160 nm (26). 

Margar kórónaveirur valda sjúkdómum hjá dýrum og sex aðrar kórónaveirutegundir en SARS-CoV-

2 geta valdið sjúkdómum í mönnum, oftast er um að ræða venjulegt kvef en tveir stofnar veirunnar 

geta valdið alvarlegum veikindum, þ.e. SARS-CoV og MERS-CoV. SARS-CoV olli faraldrinum af 

heilkenni alvarlegrar lungnabólgu (HABL) árin 2002-3. MERS-CoV olli MERS (Middle East respiratory 

syndrome) faraldrinum sem kom fyrst upp árið 2012. SARS-CoV-2 hefur valdið miklu fleiri sýkingum 

en SARS-CoV og MERS-CoV. Kórónaveirurnar sem valda kvefi eru taldar valda um 15% af 

heildarfjölda kveftilfella.(27) 

COVID-19 veldur oftast öndunarfærasýkingu og algengast er að sjúklingar fái einkenni frá 

öndunarfærum sem eru hósti, mæði og öndunarerfiðleikar auk hita, kvefeinkenna, slappleika og þreytu 

(28). Önnur einkenni sem einnig koma fram eru breyting á bragð- og lyktarskyni og ýmis einkenni frá 

meltingarfærum, s.s. lystarleysi, uppköst og niðurgangur (29). Einstaklingar með COVID-19 geta verið 

smitandi í sólarhring áður en einkenni koma fram sem gerir baráttuna við faraldurinn erfiðari en jafnvel 

er talið að um 80% þeirra sem hafa smitast séu með lítil eða engin einkenni (25). 

COVID-19 faraldurinn hefur haft áhrif á verklag heilbrigðisstofnana og þar með einnig á 

myndgreiningadeildum. Vinnulag starfsmanna hefur breyst þar sem hætta er á smiti af COVID-19  ef 

smitvarnir eru ófullnægjandi. Myndgreining er mikilvæg til að meta alvarleika og framvindu þessa 

sjúkdóms og því mikilvægt að smitvarnir séu fullnægjandi á myndgreiningadeildum (28, 30). 

Það á að umgangast alla sjúklinga samkvæmt grundvallarsmitgát en ef grunur er um eða staðfest 

COVID-19 smit þarf viðbótarsmitgát (31). Hlífðarbúnaður eins og fínagnagríma, hanskar og sloppur er 

mjög mikilvægur og það á að klæðast og afklæðast honum í ákveðinni röð (32). Starfsfólk á að fylgja 

leiðbeiningum um 1-2 metra fjarlægðamörk frá sjúklingum og samstarfsfólki þegar það er hægt (33). 

Við handsprittun á að nota handspritt í styrkleikanum 75% hið minnsta (29). Til sótthreinsunar 

umhverfis er oft hægt að nota umhverfisspritt sem er án húðverndandi efna en með yfirborðsvirkun 

efnum og má nota það á yfirborð sem er sýnilega hreint, t.d. takka og rofa á tækjum (32, 34). 

Einnig er möguleiki á því að sótthreinsa stofu með tækjum sem gefa frá sér útfjólublátt ljós (29, 32, 

35) en það er almennt lítið notað á deildum sjúkrahúsa. Ef hætta er á úðasmiti frá sjúklingum með 
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COVID-19 er æskilegt að þeir séu í stofum með undirþrýstingi og HEPA-sía sé á útsogi (35). Á 

myndgreiningastofum þar sem eru framkvæmdar rannsóknir hjá sjúklingum með COVID-19 ætti stofan 

að bíða milli sjúklinga þar til viðunandi loftskipti hefur verið náð og biðtíminn er misjafn milli stofa þar 

sem loftskipti í stofum er misjöfn (30). 

Notkun hlífðarbúnaðar í umgengni við sjúklinga má setja í fjóra flokka. Neðsta stigið er 

grundvallarsmitgát þar sem starfsfólk á að nota vinnuföt sem stofnunin leggur til og grímur, hanska og 

sloppa ef hætta er á líkamsvessamengun. Efsta stigið á við um aðgerðir hjá sjúklingum með grun um 

eða staðfest COVID-19 smit þar sem hætta er á úðamyndun eða að vökvi úr öndunarveginum eða 

aðrir líkamsvessar skvettist, t.d. söfnun á sýnum úr öndunarvegi, barkaþræðing eða barkabrottnám. 

Þar á að nota FFP2 fínagnagrímu að lágmarki og augnhlíf eða hjálm með yfirþrýstingi, langerma 

hlífðarslopp, húfu og einnota hanska.(32) 

Á myndgreiningadeildum þar sem sjúklingum með COVID-19 er sinnt er æskilegt að sinna þeim í 

sérstöku rými meðan öðrum sjúklingum er sinnt í öðrum rýmum deildarinnar og samhliða þarf að setja 

upp leiðbeiningar um hvernig skal klæðast og afklæðast hlífðarbúnaði og útbúa svæði til þess auk 

leiðbeininga um flæði sjúklinga og starfsfólks (36). Skilgreina ætti eitt röntgen- eða TS tæki sem væri 

eingöngu notað fyrir COVID-19 sjúklinga (29, 32, 35, 36). Æskilegt er að geislafræðingum sé skipt á 

þann hátt að einn sé við stjórnborðið og annar stilli sjúklingum inn (37). Annar möguleiki er að sinna 

öllum COVID-19 jákvæðum sjúklingum á einum spítala sem væri þá hannaður til þess að sinna 

sjúklingum sem eru með örverur sem dreifast með úðasmiti (38). 

1.6 Stoðir fyrir rannsóknina 

Á Landspítala er í gangi verkefnið „Með hreinum höndum“ sem byggir á verkefni Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar sem heitir „Clean Care is Safe Care“. Þar er lögð áhersla á að 

heilbrigðisstarfsfólk fari eftir ábendingunum fimm um það hvenær á að hreinsa hendur. Fimm deildir á 

Landspítala tóku þátt í verkefninu þegar það hófst árið 2012 og nú eru þær orðnar 34 og stefnt er á að 

innleiða það á 39 deildir til viðbótar.(23) 

Fjórir hornsteinar verkefnisins eru skráning á handhreinsun starfsmanna, fræðsla um handhreinsun 

og ábendingar fyrir handhreinsun, betra aðgengi að handspritti og stuðningur yfirmanna, þ.e. 

framkvæmdastjóra og deildarstjóra. Í verkefninu kemur auk þess fram krafan um að starfsfólk sé ekki 

með handskart, en þar er talið með langar neglur, gervineglur og naglalakk.(23) 

Árangur verkefnisins hefur verið góður á flestum deildum þar sem fylgni við leiðbeiningar um 

handhreinsun hefur aukist en enn er rými til umbóta. Fylgni lífeinda- eða geislafræðinga við 

leiðbeiningar um handhreinsun var ekki lökust í samanburði við aðra hópa starfsmanna Landspítala en 

það er rými til umbóta. Í janúar-maí 2018 mældist fylgni geislafræðinga og lífeindafræðinga við 

leiðbeiningar um handhreinsun 67% en sjúkraliðanemar fylgdu leiðbeiningum í 89% tilvika en 

markmiðið er 100%.(23) 

Á vorönn 2020 var framkvæmd rannsókn við námsbraut í geislafræði í Háskóla Íslands (39) með 

hugmyndafræði líkri þeirri sem er notuð í rannsókninni hér þar sem fylgst var með geislafræðingum og 

geislafræðinemum. Á Landspítala í Fossvogi og á Hringbraut voru umhverfisþrif milli sjúklinga skoðuð 

auk handhreinsunar sem var skoðuð út frá ábendingunum fimm. Talið var saman á röntgen og TS 
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stofum. Markmiðið var að mæla 200 tilefni til handhreinsunar á hvorum stað og eftir það var mælingum 

hætt. 

Talið var fyrir og eftir íhlutun sem fólst í því að haldnir voru fyrirlestrar á morgunfundum sem eru 

haldnir þar einu sinni í viku. Kynningin var sniðin að geislafræðingum sérstaklega til að ábendingarnar 

myndu höfða til þeirra. Þar sem ekki allir geislafræðingar eru á vakt þegar morgunfundirnir eru haldnir 

var fræðslan einnig sett á Facebookhóp deildarinnar og starfsmenn hvattir til að kynna sér hana. 

Myndir voru hengdar við hvert tæki til að minna á handhreinsun. Einnig var fylgst með hvort umhverfi 

sjúklings væri hreinsað og talningin þar skiptist í þrif á myndplötu, tækinu, borði og aukahlutum og 

einnig var merkt við hvort þrifnir væru allir af þessum hlutum sem voru notaðir. Talið var hvort 

starfsfólk væri með handskart en þetta var gert þar til skilgreindum fjölda talninga fyrir handhreinsun 

var náð.(39) 

Á Hringbraut hækkaði fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun úr 32% í 49% og í Fossvogi úr 24% 

í 49%. Þrif á umhverfi á Hringbraut voru framkvæmd í 19% tilvika fyrir íhlutun en í 31% tilvika eftir 

íhlutun en í Fossvogi varð ekki marktæk breyting (39% fyrir íhlutun og 38% eftir íhlutun). Notkun á 

handskarti var í kringum 50%.(39)  
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2 Markmið 

Helstu markmið rannsóknarinnar voru að: 

Meta fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata á 

myndgreiningadeildum sérstaklega. 

Meta áhrif íhlutunar (áminning um handhreinsun í formi veggspjalds) á fylgni við leiðbeiningar 
um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata. 

Bera niðurstöður þessarar rannsóknar á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun saman við 
niðurstöður úr handhreinsiverkefni Landspítala „Með hreinum höndum“ og rannsókn á 
fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata frá 2020. 

Meta áhrif COVID-19 á verkferla á myndgreiningadeildum. 

Einnig er greint frá aðstöðu, leiðbeiningum og verkferlum að því er varðar sóttvarnir og smitvarnir. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

Er munur á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata milli 

mismunandi stofnana og myndgreiningaaðferða? 

Er munur á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata fyrir og eftir 
íhlutun? 

Eru til taks þær leiðbeiningar sem er þörf á í umgengni við sjúkling sem er í sóttkví eða 
einangrun vegna COVID-19? 
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3 Aðferðir 

Mælingar voru framkvæmdar á nokkrum myndgreiningadeildum og einnig við mismunandi 

myndgreiningaaðferðir á fylgni starfsfólks við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun 

umhverfis milli sjúklinga. Einnig var aðstaðan m.t.t. sóttvarna og rofs á smitleiðum skoðuð auk 

leiðbeininga og verkferla þessu tengt. 

 

3.1 Aðferðir við talningu 

Framkvæmd var talning á tilefnum til handhreinsunar starfsfólks og sótthreinsunar snertiflata milli 

sjúklinga og skráð hvort leiðbeiningum þar um var fylgt. Handhreinsun og sótthreinsun snertiflata voru 

mæld samhliða. Rannsóknin var framkvæmd á dagvinnutíma á virkum dögum. Skráð var á einum stað 

hvern dag og lengst í rúmlega 8 klst. ef verið var að klára rannsóknir. Rannsóknin tók einungis til 

starfsfólks myndgreiningadeilda en ekki sjúklinga eða aðstandenda. 

Markmiðið í þessum hluta rannsóknarinnar var að mæla fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun, 

þannig að þegar tilefni var til handhreinsunar var merkt við hvort handhreinsun var framkvæmd (með 

handsprittun eða handþvotti) eða ekki. Á sama hátt var merkt við hvort sótthreinsun snertiflata var 

framkvæmd þegar tilefni var til þess. 

Þegar talin höfðu verið 200 tilefni til handhreinsunar á hverjum stað var mælingum hætt, bæði fyrir 

handhreinsun og sótthreinsun snertiflata. Þegar ekki var víst hvort handhreinsun eða sótthreinsun 

snertiflata hafði verið framkvæmd var því tilefni sleppt úr talningunni. 

Rannsakandinn var oftast staðsettur á bak við glerið í stjórnherberginu eða í rýminu með 

myndgreiningatækinu (ef stjórnborðsrýmið hentaði ekki) og hélt þá fjarlægð.  Rannsakandinn tók ekki 

þátt í að mynda sjúklinga en það kom fyrir að hann hjálpaði stundum til, t.d. þegar það þurfti að færa 

þunga sjúklinga á milli og þá féll talning stundum niður á meðan en tilefni hans til handhreinsunar voru 

ekki tekin með í talninguna. 

Hætta var á að Hawthorne áhrif gætu skekkt niðurstöður mælinganna, en þá breytir sá sem verið er 

að fylgjast með hegðun sinni á meðan á gagnaöflun stendur (2, 14, 23). Gerðar voru ráðstafanir til að 

draga úr þeim eftir bestu getu. 

Það sem var tekið til ráða var að starfsfólk vissi að rannsakandinn var að fylgjast með 

vinnubrögðum þess en það var ekki talað að óþörfu um það hvað var nákvæmlega verið að skrá niður. 

Rannsakandinn reyndi að koma ekki upp um hvað hann var að rannsaka með því hvernig hann bar sig 

að, t.d. reyndi hann að skrá ekki niður að hendur voru sprittaðar augnabliki eftir að það var gert og láta 

starfsmenn sjá það. Hann reyndi að standa ekki alveg við hliðina á starfsmanni sem hann var að 

fylgjast með heldur í nokkurri fjarlægð. Til að vekja minni athygli hengdi hann upp veggspjöldin og setti 

límmiðana á að kvöldi, þegar minna er um mannaferðir. Hann hóf ekki endurteknar mælingar strax 

heldur sjö dögum eftir það. 
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3.2 Handhreinsun 

Við mælingu á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var farið að mestu eftir forskrift sem var notuð 

í verkefninu „Með hreinum höndum“. Handhreinsun var talin framkvæmd ef hendur voru annaðhvort 

sprittaðar eða þvegnar en annars var merkt við að handhreinsun hafi verið sleppt. Tilefni til 

handhreinsunar voru flokkuð í eftirfarandi flokka: 

Fyrir snertingu við sjúkling. 

Fyrir hrein eða aseptísk verk. 

Eftir hugsanlega líkamsvessamengun. 

Eftir snertingu við sjúkling. 

Eftir snertingu við umhverfi sjúklings. 

Skráningin tók einungis til starfsfólks og aðeins þeirra sem sinntu sjúklingnum í því tilfelli en ekki 

þeirra sem voru aðeins við stjórnborðið. Ef hlutir í fjærumhverfi, t.d. stjórnborð, voru snertir eftir að 

hendur voru hreinsaðar fyrir snertingu við sjúkling eða hrein eða aseptísk verk var merkt við að 

handhreinsun hafi ekki verið framkvæmd. Sama gilti ef þeir voru snertir eftir snertingu við sjúkling, 

umhverfi hans eða hugsanlega líkamsvessamengun áður en hendur voru hreinsaðar. Ein 

handhreinsun gat átt mörg tilefni, t.d. eftir snertingu við sjúkling og fyrir snertingu við þann næsta. 

Skráningarblað verkefnisins „Með hreinum höndum“ var notað við skráninguna. Það er á tveimur 

blaðsíðum, fyrri er notuð til skráningar og er í fylgiskjali 4 og seinni er með leiðbeiningum fyrir notkun. 

Starfsfólkið var einnig flokkað eftir starfsstéttum en skráningarblaðið hefur fjóra dálka og eru tilefni 

einnar starfsstéttar til handhreinsunar skráð í hvern dálk en ein starfsstétt gat haft marga dálka. Mest 

var skráð fyrir fjóra starfsmenn í einu. Hanskanotkun var ekki talin. 

Kóðar fyrir starfsstéttir voru eftirfarandi: 

1. Geislafræðingar 

2. Geislafræðinemar 

3. Læknar 

4. Hjúkrunarfræðingar 

5. Sjúkraliðar 

6. Aðrir 

3.3 Sótthreinsun snertiflata 

Snertifletir sem þarf að sótthreinsa milli sjúklinga voru flokkaðir í eftirfarandi flokka: 

Myndplata 

Tækið 

Borð 

Aukahlutir 

Allir snertifletir 



  

29 

Síðasti liðurinn var notaður til að merkja hvort allt hafi verið sótthreinsað í liðunum á undan af því 

sem var notað í það skipti. Liður myndplötu átti aðeins við um röntgentæki en ekki TS eða SÓ tæki. Ef 

myndplatan snerti aldrei sjúklinginn eða persónulega muni hans gaf hún ekki tilefni til sótthreinsunar. 

Skráningarform var búið til og er í fylgiskjali 5. 

3.4 TS-stýrðar aðgerðir 

Þegar talið var fyrir handhreinsun og sótthreinsun snertiflata á TS-stofum var auk þess merkt við þau 

tilefni þar sem framkvæmdar voru aðgerðir undir stýringu með TS eins og ástungur og deyfingar. Þau 

tilefni eru innifalin í niðurstöðum fyrir talningu á TS-stofum en einnig eru gefnar sérstaklega upp 

niðurstöður fyrir TS-stýrðar aðgerðir. 

3.5 Aðstöðu lýst 

Aðstaða á myndgreiningadeildum sem sneri að sóttvörnum og smitvörnum var skoðuð. Skráð var hvar 

eftirfarandi hlutir voru staðsettir og hvort þeir væru aðgengilegir: 

Vaskur (handlaug) 

Handspritt 

Handsápa 

Hanskar 

Andlitsgrímur 

Handþurrkur 

Tuskur 

Ruslafötur til að henda hönskum, grímum o.fl. 

Ruslafötur fyrir líkamsvessamengaða hluti 

Nálabox 

Ljósmyndir af aðstöðunni voru teknar á hverri myndgreiningadeild. Svæðisskipting var skoðuð á 

hverri myndgreiningadeild sem og hvernig ætlast var til að flæði fólks væri á deildinni. 

3.6 Leiðbeiningar og verkferlar 

Á hverri myndgreiningadeild var leitað eftir leiðbeiningum og gæðaskjölum varðandi sóttvarnir og rof 

smitleiða og sérstaklega þeim sem tóku til umgengni við sjúklinga í sóttkví eða einangrun vegna 

COVID-19. 

Leitað var upplýsinga um verkferla vegna sóttvarna og rof smitleiða og einnig um ráðstafanir vegna 

COVID-19 faraldursins hjá starfsfólki myndgreiningadeilda (geislafræðinga og yfirmanna) á staðnum 

sem gat veitt þær upplýsingar. Spurt var sérstaklega um eftirfarandi atriði: 
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Hafa verið haldin námskeið um sóttvarnir og smitvarnir fyrir starfsfólk? 

Hver er ábyrgðaraðili sóttvarna og smitvarna? 

Hvað eru myndgreiningastofurnar þrifnar oft og eru ákveðnir staðir þrifnir oftar? Hvernig 
skiptast þrif á milli geislafræðinga og ræstingarstarfsfólks? 

Hvernig er viðbótarsmitgát vegna COVID-19 á deildinni? 

Hafði hátt nýgengi COVID-19 í samfélaginu áhrif á starfsemi deildarinnar, ef svo er þá hvernig? 

3.7 Íhlutun rannsóknarinnar 

Á myndgreiningadeildinni á Landspítala Fossvogi var framkvæmd íhlutun með það að markmiði að 

auka fylgni starfsfólks við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata. Íhlutunin var í 

formi veggspjalds af stærðinni A4 sem var hengt upp á myndgreiningastofum, þ.e. á röntgen, TS og 

SÓ. Á röntgenstofum voru einnig límmiðar sem á stóð „Sprittaðu mig“ settir við rofana fyrir 

exponeringu (geislun) og á standana fyrir rofana fyrir núllstillingu á stöðu röntgentækis fyrir tiltekna 

rannsókn og fyrir endurtekna exponeringu fyrir samsettar myndir. Þessum límmiðum var bætt við 

íhlutunina þar sem fyrri hluti mælinganna leiddi í ljós að sótthreinsun þeirra var ábótavant. 

Mæling á fylgni starfsfólks við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun umhverfis milli 

sjúklinga hófst aftur sjö dögum seinna. Markmiðið með íhlutuninni var að sjá hvort einfalt veggspjald 

og límmiðar sem minna á handhreinsun og sótthreinsun umhverfis gætu bætt fylgni starfsfólks við 

leiðbeiningar þar um. 

Veggspjaldið er í Fylgiskjali 6. Veggspjöld sem voru hengd upp á TS og SÓ stofum voru aðeins 

frábrugðin að því leyti að myndplata var ekki talin upp þar sem það á ekki við. 

3.8 Myndgreiningastofurnar 

Fyrsti áfangi gagnaöflunar var að telja tilefni handhreinsunar og sótthreinsunar snertiflata fyrir allar 

myndgreiningadeildirnar. Á Landspítala var einnig talið fyrir hverja myndgreiningaaðferð fyrir sig af 

þeim sem voru rannsakaðar. Hér eru taldir upp þeir staðir þar sem það fór fram og í hvaða vikum 

ársins 2021 það var gert: 

Landspítali Fossvogi, röntgen, vika 3 

Landspítali Fossvogi, TS, vika 3 og 4 

Landspítali Fossvogi, SÓ, vika 4 og 5 

Landspítali Fossvogi, móbíl-röntgen, vika 5 og 6 

Landspítali Hringbraut, röntgen, vika 6 

Landspítali Hringbraut, TS, vika 7 

Röntgen Domus, röntgen, vika 7 

Myndgreining Selfossi, röntgen, vika 12 

Röntgen Orkuhúsið, röntgen, vika 12 

Móbíl-röntgen var flokkað sem sérstök aðferð og aðgreind frá öðrum röntgentækjum en þessi 

röntgentæki eru notuð til að taka röntgenmyndir af sjúklingum í stofum þeirra á legudeild. 

Röntgendeild HSS og Myndgreiningadeild HVE sáu sér ekki fært að taka þátt í rannsókninni. 
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Á Landspítala Fossvogi var íhlutun í formi veggspjalda og límmiða sem voru sett upp í viku 19. 

Talning var því aftur framkvæmd á eftirfarandi stöðum: 

Landspítali Fossvogi, röntgen, vika 20 

Landspítali Fossvogi, TS, vika 21 

Landspítali Fossvogi, SÓ, vika 21 og 22 

Annar hluti gagnaöflunar sneri að aðstöðu, leiðbeiningum og verkferlum vegna sóttvarna og 

smitvarna. Þá var farið aftur á allar stofnanirnar í vikum 22-24. 

3.9 Tölfræði 

Leiðbeiningum WHO um skráningu á 200 tilefnum fyrir handhreinsun var fylgt með það að markmiði 

að ná tölfræðilegri marktækni í niðurstöðum. Í erlendri rannsókn um fylgni við leiðbeiningar um 

handhreinun á myndgreiningadeildum var leiðbeiningum WHO um skráningu á 200 tilefnum einnig 

fylgt (2). Í rannsókninni hér var miðað við 95% öryggismörk, miðað við bæði efri og neðri vikmörk, og 

marktækni var því miðuð við p<0,05 ef p-gildi voru fundin. Í sumum tilfellum voru fundin 95% 

öryggisbil. Fjöldi skipta sem leiðbeiningum var fylgt er gefinn upp og einnig hlutfall þeirra af öllum 

tilefnum. Niðurstöður voru birtar eftir ábendingum til handhreinsunar og einnig samtala allra 

ábendinga. Niðurstöður voru birtar fyrir hvern flokk búnaðar sem átti að sótthreinsa milli sjúklinga en 

einnig samtala fyrir allan búnað. 

Hlutfall tilefna þar sem leiðbeiningum um handhreinsun var fylgt var reiknað. Kí-kvaðratpróf var 

framkvæmt fyrir allar mælingar án íhlutunar. Annað kí-kvaðratpróf var framkvæmt aðeins fyrir 

mælingar á röntgenstofum fyrir íhlutun. Reiknað var hvort marktækur munur var á fylgni við 

leiðbeiningar fyrir og eftir íhlutun fyrir hverja myndgreiningaaðferð og samanlagt fyrir allar 

myndgreiningaaðferðirnar. Einnig var reiknaður munur á milli geislafræðinga og geislafræðinema á 

þeim stöðum þar sem skráningar voru fyrir báða hópana og notuð var heildartala hvors hópsins bæði 

fyrir og eftir íhlutun. 

Samanburður við verkefnið „Með hreinum höndum“ var gerður með því að bera saman við allar 

mælingar á Landspítala fyrir íhlutun. Samanburður við niðurstöður rannsóknarinnar árið 2020 var 

gerður með því að leggja saman mælingar fyrir röntgen og TS í fyrri talningu á Landspítala. Markmiðið 

með því var að meta hvernig handhreinsun þróast yfir tíma í stærra samhengi en ekki íhlutunina, sem 

var ólík í rannsóknunum. 

Hlutfall tilefna þar sem leiðbeiningum um sótthreinsun snertiflata var fylgt var reiknað fyrir allan 

búnað á stofunni samanlagt. Kí-kvaðratpróf var framkvæmt fyrir allar mælingar án íhlutunar og annað 

sem náði aðeins til röntgenstofa. Einnig voru framkvæmd tölfræðipróf fyrir mismun á tveimur hlutföllum 

til að skoða nánar hvar munurinn liggur, bæði fyrir handhreinsun og sótthreinsun snertiflata. Reiknað 

var hvort marktækur munur var á fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata fyrir og eftir 

íhlutun. Samanburður við niðurstöður rannsóknarinnar árið 2020 var gerður með því að leggja saman 

mælingarnar fyrir röntgen og TS í fyrri talningu. 
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Gögn voru fyrst skráð á pappír, eins og áður kom fram, og síðan færð yfir í Excel og svo í 

tölfræðiforritið R og unnið með þau þar. R var notað í gegnum viðmótið Rstudio. Það var einnig notað 

til að búa til töflur og gröf sem eru birt í kaflanum um niðurstöður. 

3.10 Rannsakandinn 

Rannsakandinn sá um alla framkvæmd rannsóknarinnar á vettvangi. Hann hlaut þjálfun í talningu á 

tilefnum til handhreinsunar á Landspítala Hringbraut (á legudeild og myndgreiningadeild) og æfði sig 

sjálfur í framkvæmd hennar áður en gagnaöflun hófst. Hann kappkostaði að fylgja sjálfur 

leiðbeiningum um handhreinsun og leiðbeiningum vegna COVID-19, s.s. notkun á skurðstofugrímum 

o.fl. 

3.11 Leyfi 

Fengið var leyfi frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala og deildarstjórum eða yfirmönnum 

myndgreiningadeilda þar sem rannsóknin var framkvæmd, sjá fylgiskjöl 7-11. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Handhreinsun 

Niðurstöður mælinga á handhreinsun eftir tilefnum eru sýndar í töflu 1. 

Tafla 1. Handhreinsun eftir tilefnum eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 
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Í töflu 2 eru sýndar niðurstöður mælinga á handhreinsun eftir starfsstétt. 

Tafla 2. Handhreinsun eftir starfsstétt eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 
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Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun sést á myndum 1-3.  Mynd 1 sýnir fylgni við leiðbeiningar 

um handhreinsun eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum fyrir íhlutun. Fylgnin var hæst hjá 

starfsmönnum sem unnu við móbíl-röntgentækin á Landspítala Fossvogi en þar voru einungis talin 74 

tilefni til handhreinsunar. Annars staðar var fjöldi skráninga 200. 

 

Mynd 1. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum 
fyrir íhlutun 

 

Mynd 2 sýnir fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun eftir myndgreiningaaðferðum fyrir og eftir 

íhlutun á Landspítala í Fossvogi. 

 

Mynd 2. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun eftir myndgreiningaaðferðum fyrir og eftir 
íhlutun á Landspítala í Fossvogi 
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Mynd 3 sýnir fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun á Landspítala fyrir íhlutun. 

 

Mynd 3. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun á Landspítala fyrir íhlutun 

 

4.2 Sótthreinsun snertiflata 

Niðurstöður mælinga á sótthreinsun snertiflata eftir búnaði eru sýndar í töflu 3. Reitir fyrir myndplötur í 

dálki TS og SÓ stofa og fyrir borð í dálki móbil-röntgentækja eiga ekki við og þar kemur 0 bæði fyrir 

„Þrifið“ og „Sleppt“. 

Tafla 3. Sótthreinsun snertiflata eftir búnaði eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum 
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Tafla 4 sýnir fjölda tilefna þar sem allur búnaður sem var notaður var sótthreinsaður milli sjúklinga 

(eða því sleppt). 

Tafla 4. Fjöldi tilefna þar sem allur búnaður sem var notaður var sótthreinsaður milli sjúklinga 
eftir stofnunum og myndgreiningaaðferðum 

 

 

Myndir 4-5 sýna hlutfall tilefna þar sem búnaður var sótthreinsaður milli sjúklinga. Mynd 4 sýnir  

fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun búnaðar milli sjúklinga eftir stofnunum og 

myndgreiningaaðferðum fyrir íhlutun. 

 

Mynd 4. Fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata eftir stofnunum og 
myndgreiningaaðferðum fyrir íhlutun 
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Mynd 5 sýnir fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun búnaðar milli sjúklinga eftir 

myndgreiningaaðferðum fyrir og eftir íhlutun á Landspítala í Fossvogi. 

 

Mynd 5. Fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata eftir myndgreiningaaðferðum fyrir 
og eftir íhlutun á Landspítala í Fossvogi 

 

4.3 Frekari tölfræðiúrvinnsla 

Það var marktækur munur á milli staða á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun, staðfest með kí-

kvaðrat prófi (Χ
2
=185, df=8, p<0,001). Það var einnig marktækur munur á fylgni við leiðbeiningar á 

röntgenstofum eftir stofnunum (Χ
2
=60,2, df=4, p<0,001). 

Fylgni við leiðbeiningar var 32,5% á röntgenstofum á Landspítala í Fossvogi og á Hringbraut 

samanlagt og 41,75% á TS stofum og var því marktækt hærri þar eða sem nemur 9,25 prósentustigum 

(95% CI, 2-16, p<0,01). Hún var marktækt hærri á röntgenstofum á Landspítala en í SÓ á Landspítala 

í Fossvogi eða sem nemur 13,5 prósentustigum (95% CI, 6-21, p<0,001) og 22,75 prósentustigum 

hærri á TS stofum (95% CI, 15-30, p<0,001). Það var ekki marktækur munur á milli Landspítala í 

Fossvogi og á Hringbraut á röntgenstofum (p=0,337) og á TS stofum (p=0,685). Það var ekki 

marktækur munur á milli Orkuhússins og Röntgen Domus eða Myndgreiningu Selfossi (p=0,376) en 

fylgni við leiðbeiningar var marktækt hærri á röntgenstofum á Landspítala. Hún var t.d. 15 

prósentustigum hærri á Landspítala í Fossvogi en í Orkuhúsinu (p<0,001) og munurinn var enn meiri 

við hinar stofnanirnar. 

Það var ekki marktækur munur fyrir og eftir íhlutun á Landspítalanum í Fossvogi fyrir allar 

myndgreiningaaðferðir samanlagt (p=0,276). Það var einungis marktækur munur fyrir og eftir íhlutun á 

SÓ Fossvogi (p<0,01) þar sem hlutfall þeirra sem fylgdu leiðbeiningum um handhreinsun lækkaði úr 

19% í 8%. Fylgni geislafræðinema við leiðbeiningar um handhreinsun mældist hærri en hjá 
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geislafræðingum, nemarnir fylgdu leiðbeiningum í 42,2% tilvika en geislafræðingarnir í 38,9% tilvika, 

en munurinn var ekki marktækur (p=0,391).  

Það var marktækur munur á milli staða á fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun umhverfis milli 

sjúklinga fyrir allan búnað talinn saman (Χ
2
=63,9, df=8, p<0,001) og það var einnig marktækur munur 

á röntgenstofum eftir stofnunum (Χ
2
=49,1, df=4, p<0,001). Það mældist ekki marktækur munur á 

Landspítala í Fossvogi og á Hringbraut samanlagt á milli röntgenstofa og TS stofa (p=0,174). Það var 

ekki marktækur munur á milli SÓ á Landspítala í Fossvogi og röntgenstofa (p=0,737) eða TS stofa 

(p=0,715) á Landspítalanum. Það var ekki marktækur munur á milli Röntgen Domus, Orkuhússins og 

Myndgreiningar Selfossi, t.d. var p=0,0742 fyrir muninn á milli Orkuhússins og Röntgen Selfoss. Fylgni 

við leiðbeiningar var hins vegar marktækt hærri á röntgenstofum á Landspítala í samanburði við 

þessar stofnanir, t.d. var hún 15,2 prósentustigum hærri á röntgenstofum á Landspítala á Hringbraut 

en í Orkuhúsinu (p=0,0313) og munurinn var enn meiri við hinar stofnanirnar. 

Það mældist ekki marktækur munur fyrir og eftir íhlutun á fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun 

snertiflata milli sjúklinga fyrir allar myndgreiningaaðferðir samanlagt (p=0,258). 

Fylgni við leiðbeiningar á Landspítala um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata fyrir íhlutun í 

þessari rannsókn og fyrir íhlutun í rannsókninni á vorönn 2020 var borin saman (39). Í ljós kom að 

fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun hafði aukist marktækt eða sem nam 8 prósentustigum, úr 

29% í 37% (p<0,01). Í Fossvogi varð hækkun sem nam 10 prósentustigum, úr 25% í 35% (p<0,01). Á 

Hringbraut varð hækkun um 7 prósentustig, úr 32% í 39%, en hún var ekki marktæk (p=0,0728). Það  

varð marktæk hækkun á fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata sem nam 34 

prósentustigum, úr 35% í 69% (p<0,001). 

4.4 TS-stýrðar aðgerðir 

Skráning á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var skoðuð fyrir TS-stýrðar aðgerðir en aðeins 

náðist að skrá lítinn fjölda tilefna (n=37 fyrir íhlutun og n=10 eftir íhlutun) eins og sést í töflum 5-6. 

Niðurstöður gefa því einungis vísbendingar um fylgni við leiðbeiningar. Tafla 5 sýnir fylgni við 

leiðbeiningar um handhreinsun eftir tilefnum og tafla 6 eftir starfsstétt. 

Tafla 5. Handhreinsun við TS-stýrðar aðgerðir í Fossvogi eftir tilefnum* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 

Tafla 6. Handhreinsun við TS-stýrðar aðgerðir í Fossvogi eftir starfsstétt* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 
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Tafla 7 sýnir fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga og tafla 8 sótthreinsun 

allra snertiflata milli sjúklinga skv. leiðbeiningum en fjöldi tilefna er lítill í báðum töflum. 

Tafla 7. Sótthreinsun snertiflata við TS-stýrðar aðgerðir í Fossvogi eftir búnaði* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 

Tafla 8. Fjöldi tilefna þar sem allur búnaður var sótthreinsaður milli sjúklinga við TS-stýrðar 
aðgerðir í Fossvogi* 

 

* Tómum dálkum (0 í öllum röðum) hefur verið sleppt. 

4.5 Aðstaða 

4.5.1 Landspítali Fossvogi 

Allar myndgreiningastofurnar voru með a.m.k. einn vask fyrir handþvott. Handspritt og handsápa var 

við alla vaskana nema á TS stofu 2 var ekki sápa. Handþurrkur voru við alla vaska nema einn á TS 

stofu 1. Salerni tengt búningsklefa fyrir sjúklinga var á sumum stofum. Vaskur með handsápu og 

bréfþurrkum auk ruslafötu var á salernunum við röntgenstofu 1 og við 3 T SÓ stofuna. Á öllum 

stofunum voru tuskur í skáp. Beittir eða oddhvassir hlutir eru ekki notaðir við röntgenmyndatöku og því 

voru ekki nálabox á þeim stofum. 

Á röntgenstofu 1 er vaskur í innréttingu og við hlið innréttingarinnar var ruslafata og fata fyrir 

sóttmengað sorp (mynd 6) og önnur fata fyrir sóttmengað sorp var í rýminu á bak við bekkinn. Annar 

minni vaskur var á stofunni og ruslafata undir honum. Hanskar voru hjá báðum vöskunum og grímur 

voru við vaskana og á stjórnborðinu og handspritt var einnig á stjórnborðinu. Búningsklefi og salerni 

fyrir sjúklinga er við inngang inn í stofu. 
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Mynd 6. Röntgenstofa 1 á Fossvogi 

 

Á röntgenstofu 2 var vaskur og hanskar voru á vegg við klefana ekki langt frá honum og einnig á 

vegg á móti. Handspritt og grímur voru á stjórnborðinu og ruslafata undir því. Inni í stofunni var einnig 

ruslafata og fata fyrir sóttmengað sorp. 

Á röntgenstofu 3 er vaskur og við hann voru einnig hanskar, ruslafata og grind fyrir sóttmengað 

sorp og önnur grind fyrir sóttmengað sorp var hinu megin við borðið. Handspritt var á stjórnborðinu og 

á skáp við hliðina á því og grímur voru við vaskinn og á stjórnborðinu. 

Á TS stofu 1 er vaskur í stjórnrýminu og tveir inni á stofunni, þar af einn á bak við tækið. Við 

vaskinn var ruslafata og nálabox og stofunni var önnur ruslafata og grind fyrir sóttmengað sorp. 

Handspritt og hanskar voru á stjórnborðinu. Ruslafata var við vaskinn í stjórnrýminu og handspritt var 

á vegg við búningsklefana. Á stofunni eru tveir búningsklefar og salerni við þá. Við klefana var aðstaða 

til að setja æðalegg í sjúklinga og þar voru hanskar og handspritt. 

Á TS stofu 2 er sams konar uppsetning á aðstöðu til handhreinsunar og aðstaða fyrir sjúklinga sem 

þarf að setja í æðalegg. Við vask var handspritt, handsápa, handþurrkur og ruslafata og á andstæðum 

vegg voru hanskar. Annar vaskur er staðsettur á bak við tækið og þar voru hanskar, handspritt og 

handþurrkur. Handspritt og hanska var að finna á vegg þar við hliðina og einnig við bekkinn þar sem 

æðaleggir eru settir í sjúklinga og á stjórnborðinu. Hanskar og grímur voru á vegg í stjórnrýminu en 

nálabox voru inni í skáp. 

Hjá 1,5 T SÓ stofunni er undirbúningsherbergi með vaski og einnig salerni. Inni á stofunni voru 

handspritt og ruslafata og handspritt var einnig í undirbúningsherberginu, stjórnrýminu og þar sem 

gengið er inn í stjórnrýmið. Hanskar voru í stofunni og undirbúningsherberginu en grímur voru ekki hjá 

stofunni. Nálabox var í undirbúningsherberginu. 

Hjá 3 T SÓ stofunni er undirbúningsherbergi með vaski og salerni. Hanskar, ruslafata og grind með 

poka fyrir sóttmengað sorp voru í stofunni við inngang og handspritt til hliðar við það. Í stjórnrýminu og 

við bekkinn í undirbúningsherberginu var handspritt og hanskar beggja vegna bekkjarins og grímur 
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voru í stjórnrýminu.  Ruslafata var í undirbúningsherberginu og tvær aðrar í stjórnrýminu og nálabox 

var við bekkinn í undirbúningsherberginu. 

Röntgendeildin er flokkuð sem sér eining m.t.t. smitvarna. Þegar leiðbeiningar farsóttanefndar 

Landspítalans um hertar aðgerðir innan stofnunarinnar voru í gildi var lögð áhersla á að starfsfólk 

sprittaði hendur þegar það fór á milli eininga. Deildin er aðgangsstýrð og hægt er að loka henni fyrir 

umgangi ef þess þarf. Þegar rannsóknin fór fram var deildin opin fyrir umgangi og allir gátu opnað 

dyrnar. Inngangur að gjörgæslu er aðgangsstýrður og var læstur. Við biðstofuna á efri hæð fremst á 

gangi var lína á gólfinu og skilaboðin „STOPP“. Tilgangurinn er að draga úr umgangi óviðkomandi 

aðila inn á deildina en sjúklingar eiga að bíða á biðstofunni þar til kallað er í þá. Önnur lína var á 

gólfinu nokkrum metrum innar á ganginum. 

Stigagangur á milli hæða á deildinni var með stýrðan aðgang en það virtist þó vera slakað á því en 

hurðin á neðri hæð opnaðist þó ekki inn á gang deildarinnar. Á stigaganginum var veggspjald sem á 

stóð „STOPP“ og að stigaganginn eigi aðeins að nota í neyðartilfellum. SÓ stofurnar eru með lokaðan 

aðgang og einnig biðstofan fyrir 3 T tækið en það er vegna öryggisástæðna tengt tækjunum. Einnig 

var læst inn á TS stofurnar meðan á rannsókn stendur en aðalástæðan þar er geislun frá tækjunum. 

Afgreiðslan sem er inni á deildinni var girt af með bandi til að sjúklingar héldu fjarlægð. 

Röntgen stofa 2 og TS stofa 1 voru notaðar fyrir sjúklinga með grun um eða staðfest COVID-19 

smit.  

4.5.2 Landspítali Hringbraut 

Allar röntgenstofurnar og TS stofan eru með a.m.k. einn vask og salerni er við allar stofurnar. Á öllum 

salernunum voru vaskur, handspritt, handsápa, handþurrkur og ruslafata. Á öllum stofunum voru 

tuskur í skáp. 

Á röntgenstofu 1 eru tveir vaskar staðsettir staðsettar í nánd við stjórnborð og inngang inn á 

stofuna og voru handspritt, handsápa og handþurrkur við báða en ruslafata við annan þeirra og 

nálabox við hinn. Í stjórnrýminu er einnig vaskur og þar voru handspritt, handsápa, handþurrkur og 

ruslafata og grímur voru rétt hjá og handspritt var á stjórnborðinu. Grind fyrir sóttmengað sorp var á 

stofunni. 

Á röntgenstofu 2 var handspritt, handsápa og handþurrkur og ruslafata og grind fyrir sóttmengað 

sorp nálægt. Hanskar og grímur voru á vegg á móti og handspritt var á stjórnborðinu. 

Í undirbúningsherbergi við TS stofuna var handspritt, handþurrkur og tvær ruslafötur. Stofan sjálf 

hafði forrými þar sem sjúklingur getur skipt um föt og þar var ruslafata og þar fyrir innan er salerni. Í 

stofunni var innréttaður vaskur í borð en handsápa stóð á borðinu og ruslafata við hlið þess. Annar 

vaskur var nær tækinu og við hann var handspritt, hanskar og ruslafata. Hjólaborð með handspritti, 

hönskum og nálaboxi var í stofunni. Fleiri nálabox voru í stofunni og grind með poka fyrir sóttmengað 

sorp. Sprittstandur og hanskar voru á vegg í stofunni. Grímur voru í stjórnrýminu og hanskar voru á 

vegg þar. Mynd 7 sýnir aðstöðu á stofunni. 
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Mynd 7. TS stofa á Hringbraut 

 

Röntgendeildin er flokkuð sem sér eining m.t.t. smitvarna. Þegar leiðbeiningar farsóttarnefndar um 

hertar aðgerðir voru í gildi var lögð áhersla á að starfsfólk sprittaði hendur þegar það fór á milli eininga. 

Aðgangur sjúklinga að SÓ stofunni var takmarkaður en það var af öryggisástæðum tengt tækinu. 

Hluti af röntgendeildinni var eingöngu starfsmannarými og voru merkingar um það. Í 

starfsmannarýminu var kaffistofa, vinnurými starfsfólks, salerni o.fl. Límband var sett á gólfið til að 

afmarka svæði á ganginum og einnig á biðstofunni til að halda fjarlægð milli starfsfólks og sjúklinga 

þar. 

Móbíll var notaður til að mynda sjúklinga með grun um eða staðfest COVID-19 smit eða 

röntgenstofa 2 eða TS. Öryggisverðir stöðvuðu mannaferðir á leið sjúklingsins inn á 

myndgreiningadeildina meðan hann fór í gegn, inngangur á deildina var girtur af með böndum og þrif 

framkvæmd á eftir. 

4.5.3 Röntgen Domus 

Í röntgenstofunni var handspritt, handþurrkur og ruslafata og vaskur í stjórnrýminu og handspritt, 

handsápa og hanskar nærri. Á stjórnborðinu var handspritt og ruslafata undir því og handspritt stóð 

einnig nærri stjórnborðinu. Geislafræðingar voru að setja spritt í bréfþurrkur við sótthreinsun snertiflata 

en notuðu ekki tuskur. Grímur voru ekki í stofunni. Búningsklefi og salerni fyrir sjúklinga eru aðeins frá 

stofunni. Sjúklingar fara oftast úr fötum í stofunni þegar það er hægt sem flýtir fyrir en það er hægt er 

að nota búningsklefa ef þarf. Mynd 8 sýnir aðstöðu í stjórnrýminu. 
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Mynd 8. Stjórnrými röntgenstofu á Röntgen Domus 

 

Inni í skyggnistofunni var hjólaborð með handspritti, hönskum, handþurrkum og nálaboxi og 

ruslafata var við hliðina. Forði af pappír var í stofunni en enginn vaskur. 

Inngangur sjúklinga á deildina er framhjá afgreiðslunni sem auðveldar stjórn mannaferða inn á 

deildina. Bak við afgreiðsluna er inngangur starfsfólks. Deildin er vel svæðisskipt vegna hönnunnar 

sinnar. Geislafræðingar ýttu á takka til að hleypa sjúklingum inn á myndgreiningastofurnar nema inn á 

skyggnistofuna en þar var rennihurð með merkingunni „Óviðkomandi aðgangur bannaður“. 

4.5.4 Röntgen Orkuhúsið 

Hjá stjórnborðinu á röntgenstofunni var skápur þar sem var spritt til umhverfissótthreinsunar, hanskar 

og handþurrkur, en pappír var notaður til umhverfissótthreinsunar.  Grímur voru ekki í stofunni en þær 

voru til við stjórnborð TS, sem er við hliðina, og við vask á bak við stjórnborð röntgenstofunnar. Það 

var ekki salerni við stofuna en hægt er að nota salernið við TS stofuna. Þar var vaskur, handsápa, 

handspritt, handþurrkur og ruslafata. Hægt var að nota salernið t.d. eftir ristilrannsóknir. Mynd 9 sýnir 

aðstöðu á röntgenstofunni. 

 

Mynd 9. Röntgenstofa í Orkuhúsinu 
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Starfsmaður við afgreiðsluborð opnaði aðgangsstýrða hurð fyrir sjúklinga til að hleypa þeim inn á 

deildina þannig að þeir kæmust að klefum og myndgreiningastofunum. Á þennan hátt er einfalt að 

stýra flæði sjúklinga inn á deildina. Þegar deildinni var skipt í tvennt var starfsmannasvæðinu hjá 

myndgreiningastofunum einnig skipt í tvennt með skilrúmi úr gleri. 

4.5.5 Myndgreining Selfossi 

Á röntgenstofunni voru sótthreinsiþurrkur, hanskar og ruslafata og sótthreinsiþurrkur voru einnig á 

stjórnborðinu. Geislafræðingarnir notuðu bæði sótthreinsiþurrkurnar og tuskur með spritti til 

umhverfissótthreinsunar milli sjúklinga. Hjá stjórnborðinu er vaskur og hjá honum voru handspritt, 

handsápa og handþurrkur. Mynd 10 sýnir aðstöðu í stjórnrýminu. Í starfsmannaherberginu á bak við 

voru handspritt, grímur og ruslafata. Sóttmengað sorp var sett í poka sem síðan var fargað. Salerni er 

fyrir stofuna, í því er vaskur og hjá honum var handspritt, handsápa, handþurrkur og ruslafata. 

 

Mynd 10. Stjórnrými röntgenstofu á Selfossi 

 

Inngangurinn inn á deildina er aðgangsstýrður en aðgangsstýringin var óvirk þegar rannsóknin fór 

fram. Sjúklingar komust ekki beint inn á myndgreiningastofurnar heldur þurfti að opna fyrir þeim. 

Vegna COVID-19 var víða aðgangsstýring á spítalanum og þurfti að nota aðgangskort til að komast 

milli svæða. 

4.6 Leiðbeiningar 

4.6.1 Landspítali Fossvogi 

Í öllum myndgreiningastofunum þar sem rannsóknin fór fram voru leiðbeiningar um hvernig á að 

klæðast og afklæðast hlífðarbúnaði. Í röntgenstofu 1 og 2, TS stofu 1 og 1,5 T SÓ stofu voru einnig 

veggspjöld þar sem borinn er saman hlífðarbúnaður starfsmanna sem sinna sjúklingi í sóttkví og 

einangrun vegna COVID-19, sjá fylgiskjal 12. Í TS og SÓ stofunum voru leiðbeiningar um umgengni 

við smitandi sjúklinga eftir nokkrum tegundum smitsjúkdóma. Í röntgenstofu 2 voru leiðbeiningar um 
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móttöku sjúklings vegna COVID-19 á dag- og göngudeild eða bráðamóttöku. Á TS stofunum voru 

leiðbeiningar um sjúkrahússpritt, hreinsispritt og virkontöflur, en þær eru leystar upp og lausnin notuð 

til hreinsunar og sótthreinsunar umhverfis. 

Á röntgenstofu 1 var veggspjald um aðferð við handþvott. Á TS stofu 2 var veggspjald um örugga 

notkun skurðstofugríma. Það sýnir á glöggan hátt hvernig á að setja á sig og taka af sér 

skurðstofugrímu og er sýnt í fylgiskjali 13. Á 1,5 T SÓ stofu var veggspjald um viðbrögð við 

stunguóhappi. 

Á röntgenstofu 2 var blað með helstu atriðum við framkvæmd COVID-19 rannsókna á 

röntgenstofum. Á 1,5 T SÓ stofu voru tvö blöð með helstu atriðum við framkvæmd COVID-19 

rannsókna með SÓ. 

4.6.2 Landspítali Hringbraut 

Á öllum myndgreiningastofunum þar sem rannsóknin fór fram voru leiðbeiningar um hvernig á að 

klæðast og afklæðast hlífðarbúnaði og einnig veggspjöld þar sem borinn er samann hlífðarbúnaður 

starfsmanna sem sinna sjúklingum í sóttkví og einangrun vegna COVID-19. Það veggspjald var einnig 

á töflu á starfsmannasvæðinu. Á TS stofunni voru leiðbeiningar um umgengni við smitandi sjúklinga 

eftir nokkrum tegundum smitsjúkdóma. 

Á skoli á röntgenstofu 2 voru leiðbeiningar um endurnýjun á handspritti og handsápu og 

leiðbeiningar um notkun virkonlausnar. Á biðstofu og undirbúningsherbergi fyrir TS voru veggspjöld 

um örugga notkun skurðstofugríma. Það voru útprentaðar leiðbeiningar með helstu atriðum við 

framkvæmd COVID-19 rannsókna með móbíl. Leiðbeiningar um helstu atriði fyrir COVID-19 

rannsóknir með hefðbundnum röntgentækjum voru á röntgenstofu 2 og á töflu á kaffistofunni. 

Samsvarandi leiðbeiningar voru einnig á TS stofunni auk gátlista með þeim hlutum sem þarf að hafa 

tilbúna fyrir COVID-19 rannsóknir. 

Fleiri leiðbeiningar eru á innri vef þar sem er rafræn gæðahandbók og stór kafli um sýkingavarnir. 

Leiðbeiningar um COVID-19 voru settar inn í kaflann um sýkingavarnir í gæðahandbókinni. 

4.6.3 Röntgen Domus 

Rannsóknir vegna COVID-19 voru ekki framkvæmdar á Röntgen Domus heldur var þeim vísað til 

Landspítala. Það voru ekki útprentaðar leiðbeiningar um sóttvarnir og smitvarnir á röntgenstofunni og 

skyggnistofunni. Hjá afgreiðslunni við innganginn lengra inn á deildina var veggspjald sem minnti á 

grímuskyldu. 

4.6.4 Röntgen Orkuhúsið 

Rannsóknir vegna COVID-19 voru ekki framkvæmdar á Orkuhúsinu heldur var þeim vísað til 

Landspítala. Á röntgenstofunni hékk blað á vegg þar sem taldar voru upp helstu ráðstafanir sem var 

gripið til á Orkuhúsinu til að draga úr smithættu. Þar stóð að geislafræðingarnir ættu að nota grímu og 

hanska og/eða handspritt. Þar stóð að starfsfólk í afgreiðslu eigi að spritta handföng á búningsklefum 

og hurðarhúnum. Einnig var þar fjallað um hvernig ætti að taka á móti sjúklingum, notkun á kaffistofu 

o.fl. 
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4.6.5 Myndgreining Selfossi 

Á starfsmannasvæðinu við röntgenstofuna voru útprentaðar leiðbeiningar um hvernig skal klæðast og 

afklæðast hlífðarbúnaði. Einnig voru leiðbeiningar um verklag við TS rannsóknir vegna COVID-19. 

Þessar leiðbeiningar voru útbúnar á Landspítala. Á Myndgreiningu Selfossi höfðu verið gerðar 

rannsóknir þar sem grunur var um COVID-19 smit en ef smit hafði þegar verið greint var sjúklingum 

vísað á Landspítala. 

Á innri vef er rafræn gæðahandbók þar sem er meðal annars fjallað um sóttvarnir og smitvarnir og 

byggir að hluta á gæðahandbók Landspítala. 

4.7 Verkferlar 

4.7.1 Landspítali 

Námskeið á vegum sýkingavarna hafa verið haldin fyrir COVID-19 faraldurinn en eftir að hann hófst 

hefur rafræn fræðsla verið aðgengileg og hluti af henni er á formi myndbanda. Deildarstjórar og 

yfirlæknir eru ábyrgðaraðilar á sóttvörnum og smitvörnum. 

Ræstingarstarfsfólk skúrar gólf og hreinsar snertifleti, s.s. hurðarhúna, rofa og borð, daglega. 

Geislafræðingar sjá um þrif á öllu sem tilheyrir myndgreiningatækjunum sjálfum. Lyklaborð og mýs eru 

þrifin á hverjum degi. 

Fyrir COVID-19 faraldurinn var verkefnið „Með hreinum höndum“ innleitt á Landspítala en markmið 

þess er að auka fylgni starfsfólks við leiðbeiningar um handhreinsun og veggspjöld því tengt hafa verið 

hengd upp. Leiðbeiningar um skartleysi á höndum starfsmanna sem sinna sjúklingum beint og óbeint 

hafa verið gefnar út og leiðbeiningar um notkun stutterma vinnufatnaðar sem stofnunin leggur til og 

ýmislegt fleira. Eftir að COVID-19 kom fram á sjónarsviðið hefur verið birt mikið af leiðbeiningum um 

hlífðarbúnað starfsmanna og einnig fyrir sjúklinga með og án COVID-19 sem þarf að flytja milli deilda. 

Ýmsar leiðbeiningar sneru að starfsfólki, þar má nefna hópaskiptingu starfsmanna, takmörkun á 

umgengni milli deilda og starfseininga, matarhlé og þar sem fjöldatakmarkanir voru í matsal borðuðu 

margir á kaffistofu á deild en þar voru einnig fjöldatakmarkanir vegna leiðbeininga um 

fjarlægðatakmarkanir milli grímulausra starfsmanna. Í Fossvogi skiptist hver vakt í þrjá hópa og 

dagvaktir skiptust einnig í þrjá hópa sem voru segulómun, æðaþræðing og almennur hópur, samtals 6 

hópar. Almenni hópurinn fylgdi vaktarhópunum og skiptist upp eftir þeim. Á Hringbraut voru 3 

vaktarhópar og dagvinnuhópur. Það kom fyrir að starfsfólk þurfti að fara í sóttkví en það voru ekki 

margir. Læknar gátu lesið úr rannsóknum heima og nýttu sér það talsvert. 

4.7.2 Röntgen Domus 

Það hafa ekki verið haldin námskeið en á starfsmannasíðu hafa verið innlegg sem minna starfsfólk á 

sóttvarnir og smitvarnir. Framkvæmdastjóri og gæðanefnd eru ábyrgðaraðilar á sóttvörnum og 

smitvörnum. Í gæðanefnd sitja þrír til fjórir aðilar og verkefnum er skipt á milli þeirra. 

Ræstingarstarfsfólk þrífur myndgreiningastofurnar einu sinni á dag. Hurðarhúnar og fleiri mikið 

snertir staðir eru þrifnir að morgni og tvisvar í viðbót fyrir hádegi og tvisvar eftir hádegi. 

Geislafræðingar þrífa tækin og sína vinnuaðstöðu, t.d. borð, þegar þeir yfirgefa vinnustöðina. Þegar 



  

48 

geislafræðingur kemur að vinnustöð sem annar hefur notað á hún að hafa verið þrifin af þeim fyrri. 

Stefnt er að því að sami geislafræðingurinn sé á sinni vinnustöð allan daginn og á það að minnka þörf 

á þrifum. 

Vegna COVID-19 faraldursins var innleidd notkun á hönskum og grímum. Keyptir voru 

sílikonhúðaðir púðar sem má spritta beint sem eru hafðir fyrir sjúklinga þegar þeir leggjast á borðið 

fyrir rannsókn. Fyrir faraldurinn var notaður pappír á borðinu hjá myndgreiningatækinu en nú á líka að 

spritta það. Í byrjun voru áhyggjur hvort hægt væri að fylgja fjarlægðartakmörkunum en það var leyst. 

Færri sjúklingar komu í rannsóknir þegar nýgengi COVID-19 var hátt þar sem fólk var minna á 

ferðinni. Starfsfólki var skipt í tvo hópa og var einn hópur fyrir starfsstöðina á Egilsgötu og hinn fyrir 

Höfða og Mjódd. Ef það voru veikindi á Höfða eða Mjódd gat starfsfólk farið þar á milli en annars átti 

starfsfólk að halda sig á sinni starfseiningu og nota síma í stað þess að fara á milli. Aðstandendur 

fengu ekki að fylgja sjúklingum nema ef þörf var á fylgdarmanni t.d. einhver sem þurfti aðstoð eða ef 

um barn var að ræða. 

4.7.3 Röntgen Orkuhúsið 

Það hafa ekki verið haldin námskeið um sóttvarnir eða smitvarnir á vegum fyrirtækisins. Margir hafa 

samt farið á námskeið erlendis þar sem sóttvarnir eru hluti af námskeiðinu. Allir starfsmenn eiga að 

bera ábyrgð á sóttvörnum og stjórnendur eiga að sjá til þess að aðstaða á myndgreiningastofunum sé 

viðunandi. 

Ræstingarstarfsfólk á að skúra og fara með ruslið á hverjum degi. Geislafræðingar eiga að þrífa 

tækin milli sjúklinga. Vikulega framkvæma geislafræðingar þrif á öllu því sem tengist tækjunum en 

sumir hlutir eru þrifnir oftar. Lyklaborð og mýs eru a.m.k. þrifin vikulega en ekki mikið oftar. Einnig er í 

þessum þrifum t.d. strokið af skápum. 

Þegar leiðbeiningar sóttvarnalæknis um hertar sóttvarnaaðgerðir voru í gildi voru skápar fyrir 

sjúklinga og skóhorn þrifin milli allra sjúklinga. Tilmæli voru til allra að spritta hendur þegar komið var 

inn. Grímur voru notaðar skv. leiðbeiningum landlæknis. 

Einn sjúklingur sem kom í rannsókn reyndist jákvæður fyrir COVID-19 en grunur vaknaði um það 

og geislafræðingurinn klæddist viðeigandi hlífðarbúnaði og leiðbeiningum um umgengni við sjúkling 

með grun um COVID-19 var fylgt. Geislafræðingurinn þurfti því ekki að fara í sóttkví. Geislafræðingar 

hafa ekki smitast af COVID-19 en sumir hafa þó þurft að fara í sóttkví vegna útsetningar í samfélaginu. 

Álag varð meira að því leiti að meiri tími fór í þrif. Starfsfólki var skipt í tvo hópa þar sem hópunum 

var skipt milli tækjanna. Hóparnir voru með sér vinnusvæði og kaffistofu. Einnig var sér inngangur og 

búningsklefi fyrir hópana. Félagslíf féll einnig alveg niður. 

4.7.4 Myndgreining Selfossi 

Námskeið um COVID-19 var á netinu, m.a. fyrirlestur. Sóttvarnir eru undir stjórn gæðastjóra en einnig 

er sérstakur ábyrgðarmaður á myndgreiningadeildinni. 

Ræstingarstarfsfólk sér um þrif á gólfi og borðflötum. Ræsting er einu sinni á dag á virkum dögum. 

Geislafræðingar sjá um þrif á tækjunum, tölvum, lyklaborðum o.þ.h. Þegar leiðbeiningar 

sóttvarnalæknis um hertar sóttvarnaaðgerðir voru í gildi voru hlutir eins og lyklaborð þrifnir í lok dags 
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og eftir hvern starfsmann. Áður var það á u.þ.b. 3-4 vikna fresti og var það komið í það ferli þegar 

rannsóknin fór fram. 

Sjúklingar með grun um COVID-19 smit voru myndaðir einstaka sinnum. Leiðbeiningum landlæknis 

um viðbótarsmitgát sjúklings í einangrun eða sóttkví var fylgt í þeim tilvikum. Notuð voru fínagnagríma, 

hlífðarsloppur, tvöfaldir hanskar, sjúkrahúshetta og andlitshlíf eða gleraugu.  

Nokkuð meira álag var þegar nýgengi COVID-19 var hátt, að hluta vegna rannsókna þar sem 

grunur var um hugsanlegt COVID-19 smit. Í fyrstu COVID-19 bylgjunni var starfsfólkinu skipt í tvo hópa 

og hvor hópur vann sitt hvorn daginn. 
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5 Umræða 

Myndgreiningadeild er mikilvæg stoðdeild þar sem miklum fjölda sjúklinga er sinnt daglega. Því skiptir 

miklu máli að gæta vel að smitvörnum til að hindra dreifingu smits milli sjúklinga og mögulega á aðrar 

deildir sjúkrahússins. Það er sérstaklega mikilvægt í ljósi COVID-19 faraldursins, en góðar smitvarnir á 

heilbrigðisstofnunum eru lykilatriði í að hefta útbreiðslu hans. Það er mikið rými til úrbóta á 

myndgreiningadeildum eins og þessi rannsókn sýnir. 

 

5.1 Handhreinsun 

Töluverður munur var á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata á 

mismunandi stöðum, en fyrir handhreinsun var hún á bilinu 11,5% til 68,9%. Fylgni við leiðbeiningar 

um handhreinsun mældist betri á Landspítala en á öðrum stofnunum. Skýringin fyrir því gæti að 

talsverðu leyti verið að meiri áhersla er lögð á sóttvarnir á spítölum. Hún var þó einnig betri á 

Röntgendeild Landspítala en á Myndgreiningu Selfossi og aðgerðir til að bæta handhreinsun gætu 

hafa verið víðtækari á Landspítala. Handhreinsun var samt ófullnægjandi á öllum stofnunum. Þegar 

fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var skoðuð eftir myndgreiningaaðferðum var hún hæst í 

rannsóknum með móbíl-röntgentækjum (68,9%) en fjöldi skráðra tilefna tengt þeim rannsóknum var 

lítill (n=74). 

Geislafræðinemar fylgdu leiðbeiningum um handhreinsun í 42,2% tilvika en geislafræðingar í 

38,9% tilvika á þeim stöðum þar sem skráningar voru fyrir báða hópana en munurinn var ekki 

marktækur (p=0,391). Skráning á fylgni annarra starfsstétta við leiðbeiningar um handhreinsun voru 

fáar og ekki hægt að draga neinar ályktanir út frá þeim. Aðrir starfsmenn komu almennt lítið inn á 

myndgreiningastofurnar. 

Íhlutun á formi veggspjalds til að minna á handhreinsun og sótthreinsun snertiflata hafði ekki áhrif til 

að bæta fylgni við hvort tveggja. Íhlutunin var takmörkuð að umfangi en reynt var að hafa veggspjaldið 

grípandi fyrir augað og hannað til þess að koma skilaboðunum áfram. Hluti af skýringunni gæti verið 

að nýgengi COVID-19 var lægra þar sem rannsóknin fór fram á milli bylgna og starfsfólk hugsaði því 

minna um sóttvarnir. 

Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun á Landspítala fyrir íhlutun var betri en í ársbyrjun 2020 

þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður rannsóknar Guðrúnar J. Sigurðardóttur (39). 

Hún var aftur á móti verri ef miðað er við mælingar eftir íhlutun í fyrrnefndri rannsókn og væntanlega 

hefur dregið úr áhrifum íhlutunar með tímanum. Mögulega hefur COVID-19 faraldurinn á Íslandi bætt 

fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun en fylgnin svo dalað með lækkandi nýgengi COVID-19 í 

samfélaginu. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var lægri en fylgnin hjá lífeinda- eða 

geislafræðingum í janúar-maí 2018 í niðurstöðum handhreinsiverkefnisins „Með hreinum höndum“ 

(23). Munurinn liggur þó líklega að miklu leyti í mælingum hjá lífeindafræðingum sem sköpuðu líklega 

meirihluta tilefna handhreinsunar. 
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Ófullnægjandi handhreinsun er vandamál víðar en á myndgreiningadeildum. Í samantekt Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar á rannsóknum á handhreinsun kom fram að fylgni 

heilbrigðisstarfsmanna við leiðbeiningar um handhreinsun var mjög breytileg eftir rannsóknunum og 

var frá 5% til 89% (fyrir íhlutun í rannsókn ef einhver íhlutun var) og meðaltalið var 38,7% (14). Hið 

breiða bil kemur þó ekki svo mikið á óvart þar sem rannsóknirnar náðu yfir mismunandi lönd, deildir á 

heilbrigðisstofnunum og starfsstéttir. Í niðurstöðum handhreinsiverkefnisins „Með hreinum höndum“ á 

Landspítalanum var eins og áður sagði fylgni við leiðbeiningar árið 2018 67% hjá lífeinda- eða 

geislafræðingum en þess má geta að hún var 81% hjá hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum og 63% 

hjá sérfræðilæknum og 61% hjá aðstoðar- eða deildarlæknum (23). Til að gera samanburð við 

rannsóknina hér væri þó hentugra að styðjast við rannsóknir á myndgreiningadeildum. 

Að bestu vitund höfundar þá hafa fáar rannsóknir verið framkvæmdar er lúta að sóttvörnum á 

myndgreiningadeildum. Í grein frá O'Donoghue o.fl. (2) er fjallað um eina slíka rannsókn sem var 

framkvæmd á röntgendeild á sjúkrahúsi í Hong Kong. 

Í rannsókninni var fylgst með handhreinsun fyrir og eftir átak og vitundarvakningu um mikilvægi 

handhreinsunar. Í átakinu sem stóð yfir í tvo mánuði voru fyrirlestrar um handhreinsun og kosti 

handspritts, veggspjöld voru hengd upp og starfsfólk fékk bækling og lítinn handsprittbrúsa og fleiri 

voru til taks frítt og einnig var stöndum með handspritti á staðnum fjölgað. Flestir sem fylgst var með 

voru geislafræðingar en einnig hjúkrunarfræðingar og aðstoðarfólk. Starfsfólk fékk að vita að það ætti 

að mæla handhreinsun en það vissi ekki hver gerði það. Mælinguna framkvæmdi reyndur 

sýkingavarnahjúkrunarfræðingur sem vann á myndgreiningadeildinni og því var starfsfólkið vant 

viðveru viðkomandi.(2) 

Markmiðið var að telja minnst 200 tilefni til handhreinsunar (í rannsókninni hér var einnig það 

markmið) fyrir og eftir íhlutunina í átakinu en handhreinsun var talin framkvæmd ef hendur voru 

þvegnar eða sprittaðar. Fyrir átakið voru talin 214 tilefni og eftir það 242. Fyrir átakið var handhreinsun 

framkvæmd í 28,9% tilfella og í 51,4% tilfella eftir það. Munurinn var því 22,5 prósentustig, (95% CI, 

14-31, p<0,01).(2) 

Leiðbeiningum um handhreinsun var því fylgt í minnihluta tilfella fyrir íhlutun eins og í rannsókninni 

hér en ólíkt henni náðist mælanlegur árangur með íhlutuninni. Starfsfólk var látið vita fyrirfram að það 

átti að framkvæma rannsókn á handhreinsun þó ekki hafi verið gefið upp hver myndi fylgjast með því. Í 

þessari rannsókn var aftur á móti ekki greint frá því hvað var rannsakað nema starfsfólk krafðist þess 

og voru því hugsanlega minni áhrif á niðurstöður mælinga. 

Ein af ályktunum sem var gerð í rannsókninni var að vinnuálag og þar með vinnuhraði hefur 

neikvæð áhrif á handhreinsun starfsmanna. Notkun handspritts tekur þó styttri tíma en handþvottur og 

ef handspritt er innan seilingar hefur það góð áhrif á framkvæmd handhreinsunar.(2) 

Í rannsókn Levin o.fl. (19) á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun á gjörgæsludeild í Ísrael var 

fylgst með lungnarannsóknum með móbíl-röntgentæki. Gögnum var safnað fyrir íhlutun, á meðan á 

henni stóð og síðan fimm mánuðum eftir hana. Í íhlutuninni var geislafræðingum sagt í byrjun vaktar 

að smitvarnir væru ófullnægjandi og fjölónæmar bakteríur hefðu fundist á röntgentækinu og gefnar 

leiðbeiningar um hvernig ætti að standa að smitvörnum. Gagnaöflun fyrir íhlutun var leynileg þannig að 



  

52 

starfsfólk vissi ekki hverju var fylgst með og einnig var safnað sýnum. Á meðan á íhlutun stóð var 

takmarkað eftirlit sem var ekki leynilegt og auk þess var haldið áfram að safna sýnum. 

Sóttvarnir fyrir hvern sjúkling voru flokkaðar í fjögur skref: fyrir umönnun sjúklings, eftir að 

myndplatan var sett hjá sjúklingnum en áður en að tækið var stillt, eftir að mynd var tekin en áður en 

myndplatan var fjarlægð og eftir að hún var fjarlægð en áður en haldið var áfram að næsta sjúklingi 

(19). Sóttvarnir töldust viðunandi ef eitt af eftirfarandi var gert fyrir hvert tilefni (19): 

Hendur þvegnar eða sprittaðar. 

Hanskar notaðir og skipta átti um þá á milli skrefa. Í skrefunum áður en tækið var stillt og áður 
en farið var að sinna næsta sjúklingi dugði þó einnig að taka af hanska sem farið hafði 
verið í áður. 

Myndplatan sett í plastpoka áður en byrjað var að sinna sjúklingnum. 

Ákjósanlegustu vinnubrögðin töldust þó handþvottur fyrir snertingu við sjúkling og hanskanotkun og 

handsprittun við önnur tilefni (19). Í samanburði við það voru strangari kröfur í rannsókninni hér þar 

sem það var alltaf ætlast til að hendur væru þvegnar eða sprittaðar. Hins vegar var í rannsókn Levin 

o.fl. aðeins merkt við að leiðbeiningum hafi verið fylgt ef það var gert í öllum tilefnum fyrir viðkomandi 

sjúkling(19). 

Fyrir átakið var leiðbeiningum mjög sjaldan fylgt eða í 2 tilfellum af 173 (1%). Þeim var fylgt í 48 

tilfellum af 113 (42%) á meðan á átakinu stóð og 12 af 120 (10%) eftir það. Inngripið jók því hlutfall 

tilefna sem smitvarnir voru viðunandi (p<0,001) og því náðist einnig mælanlegur árangur með íhlutun í 

þeirri rannsókn. Hlutfallið lækkaði þó eftir átakið en var samt marktækt betra en í byrjun (p<0,001). 

Ræktunarsýni voru tekin af röntgentækinu og þar fundust ónæmar Gram-neikvæðar bakteríur í 12 

tilfellum af 30 (40%) fyrir íhlutunina, 0 af 29 þegar á henni stóð og 7 af 14 (50%) eftir hana. Helsta 

ályktun rannsóknarinnar var að hætta er á útbreiðslu ónæmra baktería með röntgentækjum eykst ef 

sóttvarnir eru ófullnægjandi. Ef sóttvarnir eru bættar má vænta þess að útbreiðsla þeirra minnki.(19) 

Í rannsókninni hér náðist aðeins að gera fáar skráningar á fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun 

(n=47) við TS-stýrðar aðgerðir. Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun var þá lítil og tengist það 

hanskanotkun starfsmanna. 

Í rannsókninni hér var handsprittun miklu algengari en handþvottur. Í útreikningunum var því 

reiknað út frá samtölu handþvottar og handsprittunar sem handhreinsun alls, en helsta markmið var að 

kanna hvort handhreinsun væri framkvæmd eða ekki. Starfsfólk fylgdi betur leiðbeiningum um 

handhreinsun eftir snertingu við sjúkling en fyrir snertingu við sjúkling eða hrein eða aseptísk verk. 

Það kemur vel saman við rannsóknir sem hafa sýnt að áhrifamesti þátturinn sem ræður því hvort það 

sé gert eða ekki séu lærð viðbrögð til að verja sig gegn raunverulegri eða skynjaðri hættu á 

sjúkdómum sem geta borist með óhreinum höndum (14). Þau myndast að mestu leyti á barnsaldri 

þegar handþvottur lærður og það má segja að þau séu fullmynduð áður en viðkomandi starfsmaður 

hefur störf í heilbrigðisþjónustu (14). Því miður dugar það ekki fyrir sum tilefni til handhreinsunar og 

þar kemur að öðrum þætti sem eru handhreinsivenjur sem viðkomandi starfsmaður lærir í námi sínu 

og á vinnustaðnum (14). 
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Notkun hanska var algeng meðal starfsfólks en röng hanskanotkun stuðlar að dreifingu örvera. 

Hanskanotkun kemur aldrei í stað handhreinsunar. Í fáeinum tilfellum voru hendur sprittaðar án þess 

að hanskar væru teknir af en það er bannað þar sem sprittið minnkar þá vörn sem hanskarnir veita. 

Fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun milli sjúklinga var betri en þegar tilefnin voru hjá sama 

sjúklingnum. 

5.2 Sótthreinsun snertiflata 

Ófullnægjandi sótthreinsun snertiflata er einnig vandamál á heilbrigðisstofnunum. Til að mynda þrífur 

ræstingarstarfsfólk á mörgum stofnunum aðeins 40-50% þeirra snertiflata sem á að þrífa (24). Í 

rannsókninni hér var leiðbeiningum um sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga fylgt í 41,3% til 71,7% 

tilfella og var almennt betur fylgt en leiðbeiningum um handhreinsun, helst vantaði upp á að takkar á 

myndgreiningatækinu og takkar fyrir exponeringu og núllstillingu væru sótthreinsaðir. Það var ekki 

algengt að allir snertifletir sem átti að sótthreinsa milli sjúklinga skv. leiðbeiningum væru sótthreinsaðir 

þó það hafi vissulega stundum verið gert. Fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata var lægst 

við rannsóknir með móbíl-röntgentækjum þó að handhreinsun hafi mælst hæst þar. Vöntun á 

sótthreinsun umhverfis gæti skýrst að mestu af því að plastpokar voru settir utan um myndplötu en 

þess ber að geta að það kemur ekki í staðinn fyrir sótthreinsun hennar. Sótthreinsun á merkjum sem 

eru sett við myndplötu, oftast hægri- og vinstrimerkjum, var einnig ábótavant. 

Fylgni við leiðbeiningar um sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga var ekki hærri eftir íhlutun í 

rannsókninni hér. Hún batnaði hins vegar mikið í samanburði við niðurstöður rannsóknar Guðrúnar J. 

Sigurðardóttur (39), sem er jákvæð þróun og hugsanlega má að miklu leyti rekja til COVID-19 

faraldursins. 

Skráningar á tilefnum til sótthreinsunar snertiflata við TS-stýrðar aðgerðir voru fáar (n=12). 

Leiðbeiningum um sótthreinsun snertiflata var þá betur fylgt en leiðbeiningum um handhreinsun en þó 

má bæta þrif á því sem snýr að tækjunum sjálfum. 

Í rannsókninni hér sást að hægri- og vinstri merkin sem eru sett við myndplötuna voru sjaldan þrifin 

og í rannsókn Tugwell o.fl. (40) á spítala í Bretlandi kom hið sama í ljós. Í Bretlandi er hafður sá háttur 

á að geislafræðingar hafa sín eigin merki sem enginn annar notar. Sýni voru tekin af merkjum hjá 21 

geislafræðingi og 4 geislafræðinemum, einu merki hjá hverjum, eða 75% þeirra sem voru að vinna á 

deildinni. Ræktanir af merkjunum voru jákvæðar í 92% tilvika fyrir sótthreinsun og í 20% eftir 

sótthreinsun og oftast var um að ræða húðbakteríur og algengar bakteríur sem vaxa í umhverfi. 

Geislafræðingarnir hreinsuðu merkin sín sjaldan. Enginn hreinsaði þau daglega, sumir hreinsuðu þau 

vikulega en aðrir hreinsuðu þau aldrei. 

Farsímanotkun olli hluta tilefna til handhreinsunar í rannsókninni hér. Útbreiðsla sýkla með 

farsímum var viðfangsefnið í rannsókn Crofton o.fl. (15). Skoðað var hvort geislafræðingar á tveimur 

sjúkrahúsum á Írlandi hreinsuðu farsíma sína. Tekin voru sýni af farsímum í ATP-mælingu og 

þátttakendur svöruðu spurningalista, en rannsóknin var nafnlaus. Í ljós kom að 66% þáttakenda 

sögðust ekki þrífa símana sína a.m.k. einu sinni á viku og 44% sögðust aldrei þrífa þá. 31% sögðust 

aldrei hreinsa hendurnar eftir að nota símana sína. 
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5.3 Persónuvarnir og viðbótarsmitgát 

Starfsfólk fylgdi vel leiðbeiningum um grímunotkun og notaði einnig hanska þegar ábending var fyrir 

því.  Þó var misjafnt hvor hanskar voru notaðir við uppsetningu æðaleggs. Hanskanotkun var þó ekki 

alltaf rétt og stundum voru hanskar notaðir án þess að ábending væri fyrir henni og handhreinsun ekki 

framkvæmd skv. leiðbeiningum um handhreinsun vegna hanskanotkunar. Starfsfólk fylgdi vel 

leiðbeiningum um notkun hlífðarbúnaðar  þegar við átti. 

Meðan gagnaöflun fór fram varð rannsakandinn ekki vitni að myndgreiningarannsóknum hjá 

sjúkingum með COVID-19 en það var framkvæmd TS rannsókn í Fossvogi þar sem sjúklingurinn var í 

flensueinangrun þar sem hann gat fylgst með. Geislafræðingurinn notaði þá einnota slopp, grímu og 

hanska en gríman var ekki sett rétt á andlitið þar sem böndin voru sett í kross yfir eyrun og þá gapir 

hún í vöngum og vörn fyrir starfsmanninn minnkar. Sjúklingurinn klæddist slopp, grímu og hönskum. 

TS tækið og sprautuvélin voru sótthreinsuð mjög vandlega að lokinni rannsókninni með spritti og tusku 

til umhverfissótthreinsunar. Annar geislafræðingur sá um umhverfissótthreinsunina og var sá með 

hanska og sprittaði hendurnar að verki loknu. 

Zanardo o.fl. (41) nefna að við rannsóknir sjúklinga sem þarfnast viðbótarsmitgátar vegna COVID-

19 sé möguleiki á því að nota móbíl-röntgentæki á heimili sjúklings og samhliða væri hægt að 

framkvæma sýnatöku. Á þann hátt er e.t.v. hægt að minnka smithættu á heilbrigðisstofnunum. 

Í grein Amalou o.fl. (42) er greint frá einnota einangrunarhjúp fyrir sjúklinga sem er m.a. hægt að 

nota við myndgreiningarannsóknir. Stærstur hluti hjúpsins er glært plast og hann er settur yfir höfuð 

sjúklings og niður að lærum og bundið þétt yfir mittið. Súrefni er tengt við hann og loft sem streymir út 

fer í gegnum veirusíu. Sjúklingurinn á að vera með grímu sem hefur einnig það hlutverk að láta 

hjúpinn ekki falla þétt að andlitinu og hamla öndun. Í grein Ierardi o.fl. (38) kemur fram að notkun þess 

konar einangrunarhjúps gæti verið gagnleg á sjúkrahúsum þar sem sjúklingum með COVID-19 væri 

sinnt. 

Einnig eru til margnota færanleg einangrunarhólf sem sjúklingurinn fer inn í. Slíkt einangrunarhólf 

var þróað fyrir smitandi sjúklinga áður en COVID-19 faraldurinn byrjaði en væri einnig hægt að nota 

fyrir sjúklinga með COVID-19. Skilrúmið er gert úr PVC og er gegnsætt. Súrefni er dælt inn í 

einangrunarhólfið og HEPA sía er á loftúttakinu og undirþrýstingur er í hólfinu. Þetta einangrunarhólf 

er nothæft í SÓ og hægt er að nota SÓ-spólu inni í því þar sem það er hægt að tengja spóluna í 

gegn.(43) 

Í rannsókn Molton o.fl. (43) voru 8 sjúklingar með berkla myndaðir með einangrunarhólfinu og 

einnig voru mynduð geislalíkön. Líkönin voru mynduð með samsettu PET/CT tæki og samsettu 

PET/MRI tæki með og án hólfsins. Það olli lítilli lækkun myndgæða og olli ekki truflunum á merkjum 

þegar líkön voru mynduð með SÓ. Einnig var áætlað hve mikið geislaskammtur myndi hækka hjá 

sjúklingunum ef þeir væru myndaðir með TS með þessu einangrunarhólfi og útreikningar sýndu 

óverulega hækkun. Sjúklingarnir voru myndaðir með PET/MRI tæki og einangrunarhólfið olli ekki 

áberandi myndgöllum. Það þarf hins vegar að gera stærri framvirka rannsókn til að staðfesta það. 
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5.4 Aðstaða, leiðbeiningar og verkferlar 

Aðstaðan á myndgreiningadeildunum hentar vel fyrir sóttvarnir og smitvarnir og henni er haldið vel við. 

Þeir hlutir sem eru nefndir í kafla 3.4 voru til staðar þannig að starfsfólk hefur aðbúnað til að fylgja 

leiðbeiningum um handhreinsun og sótthreinsun umhverfis milli sjúklinga. 

Leiðbeiningar um umgengni við sjúklinga sem eru í sóttkví eða einangrun vegna COVID-19 sem 

þurfti voru til staðar á þeim stöðum þar sem þeim var sinnt. Á Myndgreiningu Selfossi voru myndaðir 

sjúklingar þar sem grunur var um COVID-19 smit en það átti að vísa til Landspítala þeim sem voru 

þegar greindir með COVID-19 smit. 

Það væri gagnlegt ef sérstaklega væri tekið fram í verkferlum á myndgreiningadeildum að 

sótthreinsa eigi takka á tækjunum, exponeringarrofa og núllstillingarrofa eftir notkun auk merkja sem 

eru sett við myndplötu. Á Röntgen Domus og Myndgreiningu Selfossi ætti að sótthreinsa búnað eins 

og lyklaborð og mýs oftar. Á öllum stöðum þarf einnig að fylgja því vandlega sem er ætlast til í 

verkferlum nú þegar. Það gæti verið gagnlegt að halda rafræn námskeið um sóttvarnir og smitvarnir á 

öllum myndgreiningadeildum og þegar ástand COVID-19 faraldursins leyfir einnig staðnámskeið. 

5.5 Starfsfólkið 

Viðvera rannsakandans virtist ekki trufla starfsfólkið í vinnu sinni og flestir vissu ekki nákvæmlega 

hverju var verið að fylgjast með. Nokkrir starfsmenn áttuðu sig þó á því. Það má nefna að það þurfti að 

segja nánar frá þegar fyrri mæling var gerð við SÓ í Fossvogi en þá var skráningin u.þ.b. hálfnuð. 

Geislafræðingur í Orkuhúsinu áttaði sig einnig á því en þá var skráningin langt komin og viðkomandi 

var ekki sá sem var að vinna á röntgenstofunni sem rannsakandinn var að fylgjast með. 

Það var erfiðast að fylgjast með þegar margir starfsmenn voru að vinna saman. Það var aldrei 

skráð niður fyrir fleiri en fjóra starfsmenn í senn en það var þó ekki oft sem var tilefni til þess. 

5.6 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 

Kostir rannsóknarinnar eru að gagnaöflun fór fram á mörgum stöðum og tók yfir ýmsar 

myndgreiningaaðferðir. Það skapar heildarsýn yfir fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og 

sótthreinsun snertiflata milli sjúklinga á ýmsum myndgreiningadeildum. Aðferð við gagnaöflun byggði á 

fyrri rannsóknum og sömu aðferðir notaðar sem auðveldar samanburð niðurstaðna. Einn aðili sá um 

alla gagnaöflun og því ekki ósamræmi í þeirri vinnu. 

Möguleg takmörkun rannsóknarinnar er að persónuleg sýn rannsakandans og hugsanleg mistök í 

skráningu á fylgni við leiðbeiningar gætu haft áhrif á alla gagnaöflun. Þar sem gagnaöflun var 

fyrirhuguð á mörgum stöðum þurfti að takmarka fjölda skráninga á hverjum stað. Það var einungis 

safnað gögnum á fáum dögum á hverjum stað og það gæti haft áhrif hver var að vinna á 

myndgreiningastofunni á þeim tíma. 

5.7 Frekari rannsóknir 

Frekari rannsóknir á sóttvörnum og smitvörnum á myndgreiningadeildum eru nytsamlegar. Gagnlegt er 

að skoða aftur fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata til að sjá þróun yfir 

tíma og meta þörf á endurteknum íhlutunum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að fylgni við 
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leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata var verulega ábótavant á mörgum 

myndgreiningadeildum. Því væri gagnlegt að setja af stað rannsókn sem hefur það að markmiði að 

bæta þessa fylgni og vera með íhlutun og jafnvel endurtekna íhlutun og framkvæma hana á mörgum 

myndgreiningadeildum við mismunandi myndgreiningaaðferðir og jafnvel bæta við fleiri starfsstéttum. 

Í öðrum afleiddum rannsóknum gæti verið áhugavert að rannsaka fylgni við leiðbeiningar um 

hanskanotkun þar sem vísbendingar komu fram um ranga hanskanotkun í þessari rannsókn. 

Rannsókn á notkun persónuvarna og viðbótarsmitgát gæti verið gagnleg þar sem skoðuð væri fylgni 

við leiðbeiningar um grundvallarsmitgát og viðbótarsmitgát fyrir mismunandi myndgreiningadeildir og 

myndgreiningaaðferðir. Handhreinsun vegna farsímanotkunar og þrif á farsímum gætu þá einnig verið 

skoðuð. 

5.8 Möguleikar á úrbótum 

Íhlutunin í þessari rannsókn var takmörkuð að umfangi en umfangsmeiri íhlutun hefði e.t.v. skilað meiri 

árangri við bætta fylgni við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun snertiflata að minnsta kosti 

fyrst eftir að hún var innleidd. Gagnlegt væri að myndgreiningadeildirnar myndu taka þátt í framkvæmd 

þeirra og væru þá með eignarhald í verkefninu. Þegar gagnaöflun fór fram hafði nýgengi COVID-19 

smita á Íslandi lækkað en eftir lok gagnaöflunar varð aftur mikil hækkun á nýgengi COVID-19 í 

samfélaginu sem vonandi hefur áhrif til að auka vitund starfsfólks um góðar smitvarnir. 

Mikið vinnuálag hefur áhrif á fylgni starfsfólks við leiðbeiningar um handhreinsun og sótthreinsun 

umhverfis milli sjúklinga. Ákjósanlegt væri að lækka fjölda tilefna til handhreinsunar eða sótthreinsunar 

umhverfis sem verða til þegar það er hægt. Það er þegar verið að nýta það þegar tveir geislafræðingar 

eru við eitt tæki þannig að einn er að vinna með sjúklingnum og hinn er við stjórnborðið og ætti e.t.v. 

að gera það oftar. Einnig gæti verið betra að merkja ekki hægri eða vinstri hlið í tölvunni eftir hverja 

mynd heldur þegar búið er að taka allar myndirnar nema ef myndir eru teknar af báðum hliðum þá ætti 

að aðgreina strax hægri og vinstri. 

Sum lyklaborð inni í stjórnrýmunum eru hönnuð þannig að auðvelt er að sótthreinsa þau þar sem 

þau hafa samfellt yfirborð. Það væri til bóta ef þannig lyklaborð væru til fyrir myndgreiningatækin sjálf. 

Það þarf að ítreka að starfsfólk fylgi leiðbeiningum um handhreinsun milli mishreinna verka hjá 

sama sjúklingi. Það þarf að sótthreinsa rofann fyrir exponeringu og rofann fyrir núllstillingu 

röntgentækis. Það þarf einnig að sótthreinsa merki sem eru sett við myndplötuna. Ákjósanlegra er að 

nota merki sem auðvelt er að sótthreinsa. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að álykta að þekkingu starfsmanna myndgreiningadeilda á 

tilefnum handhreinsunar skv. „Fimm ábendingum um handhreinsun“, tilefnum til sótthreinsunar 

snertiflata milli sjúklinga og réttri hanskanotkun sé ábótavant og mikilvægt er að leita leiða til að bæta 

fylgni við leiðbeiningar þar um. Hafa þarf í huga sérstöðu deildarinnar þegar tilefni til handhreinsunar 

og sótthreinsunar umhverfis milli sjúklinga og verklag starfsmanna eru skilgreind og hafa íhlutun í formi 

fyrirlestra og verklegra æfinga til að árangur verði sem bestur. Ætla má að verkefni með það að 

markmiði að bæta þekkingu starfsmanna myndgreiningadeilda á handhreinsun og sótthreinsun 

snertiflata og réttri hanskanotkun bæti fylgni þeirra við þessar leiðbeiningar og auki á þann hátt öryggi 

sjúklinga og starfsmanna. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Fimm ábendingar fyrir handhreinsun 
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Fylgiskjal 2. Leiðbeiningar fyrir handþvott 
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Fylgiskjal 3. Leiðbeiningar fyrir notkun handspritts 
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Fylgiskjal 4. Skráningarform fyrir handhreinsun 
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Fylgiskjal 5. Skráningarform fyrir sótthreinsun snertiflata 
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Fylgiskjal 6. Veggspjald sem var notað fyrir íhlutun 
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Fylgiskjal 7. Leyfi frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala 

 

 

 

 



  

68 

Fylgiskjal 8. Leyfi frá Röntgendeild Landspítala. 
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Fylgiskjal 9. Leyfi frá Röntgen Domus 
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Fylgiskjal 10. Leyfi frá HSU 
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Fylgiskjal 11. Leyfi frá Röntgen Orkuhúsinu 
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Fylgiskjal 12. Samanburður á hlífðarfatnaði 
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Fylgiskjal 13. Leiðbeiningar um notkun skurðstofugríma 
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