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ÁFRAMHALDANDI ÞRÓUN OG INNLEIÐING FJARHEILBRIGÐISÞJÓNUSTU Á 

SVEFNDEILD LANDSPÍTALANS Á TÍMUM HEIMSFARALDURS.   

 

 

Elín Hrefna Hannesdóttir 

 

Grein þessi er lögð fram til uppfyllingar krafna í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) 

við Háskólann í Reykjavík – maí 2022 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Heilbrigðisráðuneytið hefur gefið út stefnu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu fram til ársins 

2030 með aukna áherslu á fjarheilbrigðisþjónustu. Vegna takmarkaðs aðgengis sjúklinga 

á tímum heimsfaraldurs þurfti að þróa nýjar leiðir til að hefja meðferð, án þess að 

sjúklingar kæmu upp á spítala. Breytingarnar hafa leitt til þess að fjarheilbrigðisþjónusta 

svefndeildarinnar er nú framarlega í samanburði við mörg önnur lönd í Evrópu þegar kemur 

að þjónustu við sjúklinga með svefnöndunarvél í heimahúsi. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að komast að því hvernig staðið var að 

áframhaldandi þróun meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans á tímum heimsfaraldurs 

og innleiðingu breytinganna með tilliti til breytingastjórnunar, hvernig breytingarnar hafa 

reynst og hver upplifun starfsfólks og sjúklinga er.      

 Til að nálgast þessar upplýsingar voru haldnar vinnustofur og tekin viðtöl við  

starfsmenn deildarinnar. Út frá viðtölunum komu fram sex meginþemu og niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að viðmælendur voru sammála um að breytingarnar hafi skilað 

ávinningi. Sjúklingar hafa meira val, boðið er upp á betri þjónustu óháð búsetu og 

fjarheilbrigðisþjónustu fylgir aukin hagræðing. Með þróun og innleiðingu breytinganna 

tókst að stytta biðlistann úr 6-8 mánuðum niður í 1-3 mánuði án aukningar á brottfalli.  

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri enginn ávinningur af því að fara 

til baka og hefðu helst viljað hefja innleiðingu breytinganna fyrr, með betri undirbúningi í 

upphafi. Upplifun sjúklinga af breytingunum er almennt góð og mörgum finnst þeir hafa 

meiri stjórn á eigin meðferð. Vegna breytinganna eru nú 2/3 allra innstillinga 

framkvæmdar í heimahúsi.  Með þróun og innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu tókst að 

halda úti þjónustu fyrir fólk með kæfisvefn þrátt fyrir lokun svefndeildarinnar á tímum 

heimsfaraldurs. 

 

 

 

Lykilorð:  Breytingastjórnun, innleiðing, fjarheilbrigðisþjónusta og kæfisvefn.  
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1. INNGANGUR 

 

Fjarheilbrigðisþjónusta (e. Telemedicine/Telehealth) er ört vaxandi hluti almennrar 

heilbrigðisþjónustu hér á landi sem og á heimsvísu. Fjarheilbrigðisþjónusta er þegar 

upplýsinga- og fjarskiptatækni er notuð til að veita þjónustu án þess að sjúklingur og 

heilbrigðisstarfsmaður séu á sama stað (Embætti landlæknis, 2020). Þar má nefna 

samskiptatæki eins og síma, netspjall, myndsímtöl og samskiptaforrit, auk annarra 

sérhæfðra tækja til að framkvæma skoðanir, mælingar eða veita meðferð. Rafræn 

heilbrigðisþjónusta (e. E-health) er þegar heilbrigðisþjónusta er veitt rafrænt, á 

heildstæðan hátt með miðlægum rafrænum upplýsingum og gagnagrunnum 

(Velferðarráðuneytið, 2016).      

 Heilbrigðisráðneytið hefur gefið út stefnu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 

2030 með það að leiðarljósi að almenningur á Íslandi búi við örugga og hagkvæma 

heilbrigðisþjónustu, þar sem aðgengi allra landsmanna sé tryggt (Heilbrigðisráðneytið, 

2019). Það er mikið lagt upp úr tækninýjungum í heilbrigðisþjónustu og að Íslendingar 

hafi náð lengra en margar þjóðir nú þegar með því að hafa byggt upp samræmt 

sjúkraskrárkerfi um allt land. Það felast mörg tækifæri í þróun og hagnýtingu lausna á 

sviði fjarheilbrigðisþjónustu og ljóst að upplýsingatækni og stafrænar lausnir muni gegna 

lykilhlutverki í þróun heilbrigðiskerfisins á komandi árum (Heilbrigðisráðuneytið, 2019).  

Fjarheilbrigðisþjónusta felur í sér nýsköpun sem skilar sér í jafnara og auknu 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Í stað þess að sjúklingar þurfi að ferðast langar vegalendir 

til að sækja þjónustu eða fagaðilar þurfi að ferðast á milli stofnanna til að geta veitt 

þjónustu sem er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt, þá er hægt að nota tæknina til að 

koma á tengingu þeirra á milli án ferðalaga. Með fjarheilbrigðisþjónustu er hægt að færa 

heilbrigðiskerfið nær sjúklingnum og jafnvel inn á heimili hans. Fjarheilbrigðisþjónusta 

býður upp á möguleikann á að fækka ónauðsynlegum ferðalögum, bæta aðgengi að 

heilbrigðisstarfsfólki, efla stuðning fagfólks, aðgengi að sérfræðingum og auka hagkvæmni 

(Velferðarráðuneytið, 2018).        

 Innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu snýr þó ekki einungis að hagnýtingu nýrra lausna. 

Breytingarnar krefjast oftast skipulagsbreytinga og framsýnna lykilstjórnenda og 

starfsfólks. Það þarf að vera skýrt hvert skal stefna til framtíðar. Til að 

fjarheilbrigðisþjónusta nái útbreiðslu og árangri þarf nýtt eða endurskoðað verklag, ferla 

og vinnuflæði þar sem þjónusta við sjúklinga er í fyrirrúmi (Velferðarráðuneytið, 2018). 

Við lifum á tímum þar sem hraði breytinga er sífellt að aukast. Skipulagsheildir þurfa að 

aðlagast hratt nýjum aðstæðum, eins og sést hefur á tímum heimsfaraldurs, þegar ekki 

er hægt að veita sömu þjónustu og áður og viðfangsefnin sem þarf að leysa eru orðin 

stærri og flóknari. Breytingar krefjast þátttöku allra hagsmunaaðila sem eiga í hlut og góð 

samvinna er nauðsynleg til að árangur náist (Velferðarráðuneytið, 2018).  

 Víða um heim hefur fjarheilbrigðisþjónusta verið innleidd með góðum árangri og 

mörg verkefni hafa verið sett af stað hér á landi (Velferðarráðuneytið, 2018). Eitt slíkra 

verkefna er fjarheilbrigðisþjónusta meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans, sem hefur 

undirgengist töluverðar breytingar á tímum heimsfaraldurs. Vegna takmarkaðs aðgengis 

sjúklinga þurfti að þróa nýjar leiðir til að hefja meðferð án þess að sjúklingar kæmu upp 

á deild. Breytingarnar hafa leitt til þess að fjarheilbrigðisþjónusta svefndeildarinnar er nú 

framarlega í samanburði við mörg önnur lönd í Evrópu þegar kemur að þjónustu við 

sjúklinga með svefnöndunarvél í heimahúsi (Marie Garfjeld, munnleg heimild, mars 2022). 

Markmið þessarar rannsóknar var því að leita svara við eftirfarandi spurningum:  

 

1) Hvernig var staðið að áframhaldandi þróun og innleiðingu á fjarheilbrigðisþjónustu 

meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans á tímum heimsfaraldurs? 

2) Hvaða breytingar á þjónustu áttu sér stað og hvernig voru þær innleiddar með tilliti 

til breytingarstjórnunar. 

3) Hvernig hafa breytingarnar reynst og hver er upplifun starfsfólks og sjúklinga af 

breytingunum? 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Breytingastjórnun (e. Change Management) er heildræn aðferðarfræði sem snýr að því að 

breyta einstaklingum, hópum og skipulagsheildum úr einu ástandi í annað til að ná 

skilgreindum markmiðum (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017). Í 

breytingastjórnun er lögð rík áhersla á að hjálpa skipulagsheildum að virkja mannauðinn 

þannig að allir séu að róa í sömu átt, samræma ferla, menningu og stefnu.   

 Yfirvofandi breytingar hafa oft í för með sér áhyggjur starfsmanna um eigin 

hagsmuni eins og starfsöryggi sitt og samstarfsfólks, hvernig starf þeirra muni þróast, 

hvort að það muni ráða við breytingarnar og hver útkoman verður. Breytingar í 

heilbrigðiskerfinu geta haft afdrífaríkar afleiðingar fyrir öryggi og heilsu sjúklinga. Það þarf 

því að tryggja að breytingar séu gerðar með hag sjúklinga í fyrirrúmi og hafi ekki neikvæð 

áhrif á þjónustu og upplifun þeirra, sérstaklega á tímum heimsfaraldurs þegar þurfti að 

finna nýjar leiðir til þess að hefja, veita og fylgja eftir meðferð fyrir einstaklinga með 

kæfisvefn (Hayhurst, 2020; Spicuzza og Sanna, 2021).  
 

2.1 Þróun fjarheilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með kæfisvefn á Íslandi 

 

Árið 2016 var innleidd fjareftirfylgd á svefndeild Landspítalans fyrir þá sem greinast með 

kæfisvefn og þurfa á meðferð með svefnöndunartæki að halda í heimahúsi. Kæfisvefn er 

sjúkdómur sem einkennist af endurteknum öndunartruflunum í svefni sem varir í 10 

sekúndur eða lengur, ásamt syfju þegar fólk er vakandi. Öndunarhlé verða oftast vegna 

þrengsla eða lokunar í efri hluta öndunarvegar, frá nefi að koki og við það reynir 

einstaklingurinn að ná andanum með kröftugum innöndunartilraunum. Rannsóknir benda 

til þess að 4% karla og 2% kvenna séu haldin kæfisvefni og er þá bæði miðað við fjölda 

öndunarhléa og dagsyfju (Javaheri o.fl, 2017; Þórarinn Gíslason, 2006).   

 Allt sem veldur þrengingu eða samfalli á efri öndunarvegi getur aukið líkur á 

kæfisvefni. Helstu áhættuþættir kæfisvefns eru offita, óeðlilegir mjúkvefir efri loftvega, 

erfðir, reykingar o.fl. Offita er algengasti áhættuþátturinn, en 60-70% sjúklinga með 

kæfisvefn eru of þungir. Það þarf þó að hafa í huga að um þriðjungur þeirra sem þjást af 

kæfisvefni eru ekki í yfirþyngd (Javaheri o.fl, 2017; Þórarinn Gíslason, 2006). Kyn, aldur, 

kynþáttur, erfðaþættir og undirliggjandi sjúkdómar eru allt þættir sem hafa áhrif á hversu 

líklegur einstaklingur er til þess að þróa með sér kæfisvefn (Javaheri o.fl, 2017). Alvarleiki 

kæfisvefns er metinn út frá fjölda öndunarhléa (≥ 10 sek) á klukkustund (e. apnea-

hypopnea index (AHI)), sjá töflu 1 (Heilsuvera, 2021).  

 

 
                             Tafla 1: Alvarleiki kæfisvefns 

 

Kæfisvefni er skipt niður í þrjá flokka eftir alvarleika. Kæfisvefn (e. Obstructive sleep apnea 

eða OSA) sem er algengastur eða um 85%. Miðlægur kæfisvefn sem hefur áhrif á starfsemi 

taugakerfisins (e. Central sleep apnea eða CSA) og hrjáir um 5%. CSA lýsir sér í því að 

heilinn sendir ekki boð til öndunarstöðva um að viðhalda fullnægjandi öndunarstarfsemi á 

meðan einstaklingur sefur. Þriðji flokkurinn og jafnframt alvarlegasta stig sjúkdómsins er 

blandað form kæfisvefns (e. Complex sleep apnea syndrome eða CSAS) sem hrjáir um 

10% og eru einstaklingar þá bæði með OSA og CSA (Herbert og McCormick, 2019; Ólöf 

Sigurborg Sigurðardóttir, 2020). 
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2.2 Einkenni kæfisvefns og meðferð 

 

Einkenni kæfisvefns eru margskonar og koma fram bæði í svefni og vöku. Einkennin í 

svefni eru meðal annars háværar hrotur, öndunarhlé, óvær svefn, nætursviti, 

vélindabakflæði og tíð næturþvaglát. Einkenni í vöku eru mikil dagsyfja, 

einbeitingarskortur, þreyta og syfja við akstur (Þórarinn Gíslason, 2006). Rannsóknir hafa 

sýnt að kæfisvefn hefur víðtæk áhrif á heilsu. Endurtekin öndunarhlé geta leitt til falls í 

súrefnismettun sem eykur öndunartíðni og getur leitt til þess að fólk vaknar ítrekað  á 

nóttu sem skerðir gæði svefnsins. Kæfisvefn leiðir einnig til hækkunar á blóðþrýstingi og 

aukins álags á hjarta- og æðakerfið (Perger, Pengo og Lombardi, 2019; Ólöf Sigurborg 

Sigurðardóttir, 2020).  

Mikilvægt er að huga að svefnvenjum og reyna að sofa að minnsta kosti 7-9 

klukkustundir. Svefnlyf, róandi lyf og neysla áfengis getur haft neikvæð áhrif á gæði svefns 

(Javaheri o.fl, 2017; Þórarinn Gíslason, 2006). Svefngómar eru í boði fyrir þá einstaklinga 

sem eru með vægan til miðlungs kæfisvefn, en árangursríkasta meðferð við miðlungs til 

alvarlegs kæfisvefns (AHI ≥ 15) er svefnöndunartæki (e. CPAP, Continuous Positive Airway 

Pressure). Svefnöndunartækið tekur inn loft og blæs því í gegnum barka yfir í 

öndunargrímu sem einstaklingar sofa með. Loftþrýstingurinn heldur öndunarveginum 

opnum og kemur í veg fyrir að hann falli saman (Þórarinn Gíslason, 2006).  

Áður en fjareftirfylgd hófst var bókaður tími fyrir hvern og einn sjúkling upp á 

svefndeild í klukkustundar fræðslu um kæfisvefn og kennslu á búnaðinn. Þetta viðtal er 

kallað innstilling. Þar fengu sjúklingar búnaðinn afhentan (svefnöndunartæki, barka, grímu 

og rakabox) og komu aftur í viðtal hálfum mánuði síðar, til að meta hvernig meðferðin 

gengi. Í kjölfarið var hringt í viðkomandi og sjúklingar voru hvattir til þess að mæta í 

eftirfylgd á 1-2 ára fresti og skipta út búnaði á sama tíma. Það fór svo eftir því hvernig 

meðferðin gekk hversu oft viðkomandi kom upp á deild eða hafði samband.    

 

2.3 Fjareftirfylgd og áhrif heimsfaraldurs 

 

Frá árinu 2016 hefur hverjum sjúkling verið boðið upp á 90 daga fjareftirfylgd í upphafi 

meðferðar og þannig er hægt að leggja mat á meðferðina, forgangsraða þeim sem þurfa 

á meiri aðstoð að halda og breyta meðferðarstillingum ef vandamál koma upp, allt án þess 

að einstaklingurinn þurfi að koma í eftirlit. Flöskuhálsinn í ferlinu var hins vegar bið eftir 

fræðslu á deildinni og afhending búnaðar í upphafi meðferðar. Einungis voru fjórir  

einstaklingar sem komust að í innstillingu á dag og biðlistinn var orðinn 6-8 mánaða 

langur. Það var því ljóst að það þurfti að breyta ferlinu.     

 Í september árið 2020 var haldinn fundur með svefndeildinni, framleiðanda 

búnaðarins (ResMed) og dreifingaraðila á Íslandi (MEDOR). Fengnir voru sérfræðingar frá 

Noregi til að fara yfir stöðu mála. Hvað væri hægt að gera til að stytta biðlistann og hvernig 

væri hægt að efla fjarheilbrigðisþjónustu. Niðurstöður fundarins voru að Finnland var 

komið hvað lengst í fjarheilbrigðisþjónustu af Norðurlöndunum og því var ákveðið að hafa 

það sem viðmið um bestu mögulegu þjónustu (e. benchmark), en þeir afhentu tæki og 

búnað beint heim til sjúklinga með góðum árangri. Að hafa bestu mögulegu þjónustu sem 

viðmið er aðferð sem stjórnendur geta notað til að nýta sér þá þekkingu sem hefur skapast 

annarsstaðar og draga úr hindrunum í breytingarferlinu með því að sýna fram á að 

samskonar breytingar hafi virkað áður (Ettorchi-Tardy, Levif og Michel, 2012).   

 Stuttu eftir fundinn með öllum hagaðilum þurfti að takmarka aðgengi að 

svefndeildinni vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Einstaklingar voru beðnir um  að fara 

ekki á heilbrigðisstofnanir nema vegna bráðrar nauðsynjar eða veikinda. Að auki var vegna 

hættu á Covid -19 úðasmiti ekki leyfilegt að kveikja á svefnöndunartækjum inn á deildinni 

til að leyfa sjúklingum að prófa tækin (Spicuzza og Sanna, 2021). Staðan var því sú að 

biðlistinn lengdist enn frekar en ekki var hægt að taka á móti fólki og veita þjónustu á 

sama hátt og áður. Stuttu síðar þurfti alfarið að loka aðgengi sjúklinga að deildinni. Það 

var því ljóst að ráðast þurfti í breytingar sem allra fyrst ef halda ætti úti þjónustu fyrir fólk 

með kæfisvefn.  
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2.4 Breytingastjórnun og átta skrefa ferli Kotters 

 
Kotter hefur vakið mikla athygli í gegnum tíðina á mikilvægi breytingastjórnunar. Ein af 

bókum hans Leading Change er af mörgum talin vera eitt áhrifamesta verk í sögu 

breytingastjórnunar (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017). Samkvæmt 

úttekt hans þá skila einungis um þriðjungur breytingaverkefna tilætluðum árangri. Hann 

ákvað því að setja upp átta skrefa ferli til að stuðla að betri árangri við stjórnun breytinga 

(Kotter, 2012). Hér má sjá ferlið:  

 

1. Skilgreina nauðsyn og tilgang breytinga 

2. Skapa öflugt teymi og skilgreina hlutverk 

3. Skilgreina framtíðarsýn 

4. Miðla framtíðarsýn oft og vel 

5. Valdstyrking á breiðum grunni 

6. Innleiða skammtímasigra 

7. Halda áfram þó að á móti blási og vinna á mótþróa 

 8. Festa nýjar leiðir í sessi og fylgja þeim 

 

Samkvæmt aðferðafræði Kotters þarf að tryggja að farið sé eftir öllum átta skrefunum. Að 

það sé ekki farið af stað í næsta skref nema að það sé öruggt að skrefinu á undan sé lokið.

 Til að innleiðing breytinga gangi vel þarf að líta á breytingar sem ferli eða verkefni 

sem stýra þarf frá upphafi til enda. Þegar horft er á aðferðafræði tengda breytingum þá 

eru margar útgáfur til af breytingaferlum, en meginskrefin eru yfirleitt þau sömu; Að leggja 

á ráðin og ræða, gera áætlun, innleiða og stýra og festa í sessi og viðhalda (sjá mynd 1).  

 
     Mynd 1: Breytingaferli 

 

Þessi mynd byggir á fræðum John P. Kotter og leiðbeiningum Project Management 

Institute (PMI), bandaríska verkefnastjórnunarfélaginu. Með því að fara í gegnum þessi 

skref færist skipulagsheildin úr núverandi ástandi yfir í framtíðarástand (Agnes Hólm 

Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017; Kotter 2012).     

 Í upphafi þarf að leggja á ráðin um breytingar og ræða um nauðsyn þeirra. Það 

þarf að útskýra fyrir hagaðilum hvað það er í umhverfinu sem veldur þörf fyrir 

breytingunum, draga úr mótstöðu og reyna í staðinn að byggja upp samstöðu áður en 

farið er af stað (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017; Kotter, 2012). 

 Það þarf að gera góða grein fyrir því hvernig fara eigi að breytingunum og setja 

upp áætlun sem tekur mið af því hvað þarf að gera og hver ber ábyrgð á hverjum þætti. 

Samkvæmt McKinsey rannsókn sem framkvæmd var árið 2015 sýna niðurstöðurnar að 

árangursríkustu breytingaferlin byggja á fjórum lykilþáttum til að breyta hugarfari og 

hegðun; (1) Að lykilstjórnendur séu fyrirmyndir í breytingaferlinu, (2) efli skilning og 

sannfæringu um af hverju þarf að ráðast í breytingarnar, (3) styðji við breytingarnar með 

formlegum hætti og (4) þrói hæfileika og færni.  Enginn þáttur er mikilvægari en annar, 

en ekki er nóg að fókusa á einn eða tvo, heldur er það samspil allra sem skipta sköpum til 

að breyta hugarfari og hegðun (McKinsey & Company, 2015). Þegar kemur að áætluninni 

þarf hún að byggja á framtíðarsýn og innihalda vegvísi að því hvernig hægt sé að ná 

settum markmiðum (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017). Það þarf að 
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upplýsa alla hagaðila um áætlunina með markvissum hætti og halda vel utan um samskipti 

og miðlun upplýsinga. Þegar farið er af stað og breytingarnar eru innleiddar, skiptir 

mannlegi þátturinn gríðarlega miklu máli. Lykilstjórnendur þurfa að vera sýnilegir í 

breytingaferlinu sjálfu og sjá til þess að sem flestir starfsmenn taki virkan þátt í ferlinu 

(McKinsey & Company, 2015).        

 Það skiptir miklu máli að fá eins fljótt og hægt er vitneskju um vandamál, ekki síður 

en að skoða framvindu og árangur. Mikilvægt er að halda stöðufundi með starfsfólki á 

meðan á breytingunum stendur, skapa öruggt umhverfi þar sem ríkir traust til þess að 

hver og einn geti komið á framfæri sínum skoðunum og áhyggjum. Ferlið þarf að hafa 

sveigjanleika til að bregðast við slíku þegar nauðsyn krefur, en jafnframt þarf að taka á 

mótspyrnu og sýna festu þegar við á. Sumir geta staðið í vegi fyrir nauðsynlegum 

breytingum, jafnvel þó að breytingin skipti miklu máli fyrir skipulagsheildina. (Agnes Hólm 

Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017).      

 Vegferðin í heild sinni samanstendur af mörgum litlum áföngum og áfangasigrum 

og þeim ber að fagna. Að lokum er mikilvægt að fylgja breytingunum eftir af festu og vera 

með öfluga eftirfylgd, því annars er hætta á að árangurinn sem hefur náðst glatist og 

breytingin verði ekki sjálfbær (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017).

 Í þessari rannsókn verður lögð áhersla á að komast að því hvernig staðið var að 

áframhaldandi þróun meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans á tímum heimsfaraldurs 

og innleiðingu breytinganna með tillit til breytingastjórnunar, hvernig breytingarnar hafa 

reynst og hver upplifun starfsfólks og sjúklingar er. 

 

3. AÐFERÐIR RANNSÓKNAR 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta áframhaldandi þróun fjarheilbrigðisþjónustu og 

hvernig innleiðing breytinga á meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans fór fram. 

Rannsóknin er byggð á tveimur vinnustofum, spurningarlista og ítarlegum viðtölum við 

viðmælendur sem höfðu tekið þátt í innleiðingu breytinganna og/eða störfuðu nú á 

svefndeildinni. Auk þess var rætt við tengilið sem starfar hjá framleiðandanum ResMed. 

Farið var í að afla gagna og upplýsinga um fjarheilbrigðisþjónustu á Íslandi, hver 

staðan er varðandi fjarheilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með kæfisvefn á heimsvísu, 

þróunina á tímum Covid, þær breytingar sem áttu sér stað og hvernig þær voru innleiddar 

með tilliti til breytingastjórnunar. 

Í rannsókninni var notuð eigindleg aðferðarfræði hálfopinna viðtala og vinnustofur. 

Viðtölin og vinnustofurnar fóru fram á tímabilinu mars til apríl 2022. Fyrri vinnustofan var 

haldin til að kynna verkefnið fyrir deildinni og fara yfir birt efni um fjarheilbrigðisþjónustu 

og þróun á heimsvísu sem átti sér stað á tímum Covid.  

Seinni vinnustofunni var skipt í tvennt. Byrjað var á því að fara yfir ferlið út frá 

þjónustu deildarinnar m.t.t meðferðarhlutans, til að öðlast meiri yfirsýn yfir starfsemi 

deildarinnar og þær breytingar sem höfðu átt sér stað. Í lokin var hverjum þátttakenda 

afhent blað með 11 spurningum (sjá viðauka A) sem hver og einn fékk 30 mínútur til að 

svara skriflega.           

 Í framhaldinu voru tekin viðtöl við sjö starfsmenn svefndeildarinnar sem stóðu yfir 

30 til 45 mínútur, auk þess sem haft var samband við viðmælendur á ný ef talin var þörf 

á því. Viðtölin fóru þannig fram að spurningalista (sjá viðauka A) var fylgt eftir, en 

spyrjandi spurði einnig annarra opinna spurninga til að dýpka skilning þar sem við átti.  

Leitast var við að hafa spurningarnar opnar til að hvetja til umræðu um hvert viðfangsefni 

fyrir sig og reynslu og upplifun hvers starfsmanns af breytingunum. Nafnleynd var heitið 

fyrir viðmælendur, fengið var leyfi til að taka upp hvert viðtal og þau skrifuð upp.

 Takmörkun rannsóknar er að vegna persónuverndarlöggjafar og knapps 

tímaramma gafst því miður ekki tækifæri til að hafa beint samband við sjúklinga. Þess í 

stað var starfsfólk spurt út í upplifun þeirra og endurgjöf. Ákveðið var að þrengja 

rannsóknina og afmarka við meðferðarhluta svefndeildar Landspítalans, í stað þess að 

skoða einnig svefngreiningarhlutann. Einnig skal það tekið fram að rannsakandi er 

starfsmaður MEDOR og sér um innkaup, sölu og markaðssetningu á svefnöndunarvélunum 

frá ResMed. Rannsakandi var því sjálfur þátttakandi í þessu verkefni með svefndeildinni 

sem gæti haft einhver áhrif á niðurstöður viðtalanna.  
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4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 

 

Tekin voru viðtöl við sjö starfsmenn svefndeildarinnar sem starfa nú á deildinni. Einn 

teymisstjóra, fimm hjúkrunarfræðinga og einn ritara sem sér m.a um að bóka komur og 

afhenda búnað. Starfsfólk fékk 30 mínútur til að svara 11 opnum spurningum, sem notast 

var við í viðtalinu (sjá í viðauka A). Þegar svör voru skoðuð þá komu fram sex meginþemu 

í gegnum öll viðtölin sem voru: 

 

 
      Mynd 2: Meginþemu viðtala 

 

4.1 Reynsla og upplifun af fjarheilbrigðisþjónustu svefndeildar Landspítalans 

 

Upplifun viðmælanda af fjarheilbrigðisþjónustunni var almennt mjög góð. Í öllum viðtölum 

var komið inn á það að nú hafa sjúklingar meira val, annað hvort að fá búnað sendan heim 

eða að koma upp á spítala til að fá fræðslu og kennslu á búnaðinn.  

 
Einn viðmælandi sagði: Þetta er leið til þess að skjólstæðingar hafa meira val um hvernig 
þeir nálgast sína meðferð. 
 

Viðmælendur bentu á að helstu kostir fjarheilbrigðisþjónustunnar væri stytting biðlistans, 

að það væri hægt að afgreiða fleiri á styttri tíma og að þetta sé framtíðin fyrir þá sem 

þessi lausn hentar fyrir.  

 
Við erum að veita fólki betri þjónustu, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 
Fólk þarf ekki lengur að taka sér frí úr vinnu til að koma til okkar og jafnvel ferðast til að 

komast hingað.  
 

En það eru alltaf einhverjir sem treysta sér ekki sjálfir til að setja tækið upp heima og eru 

ekki tilbúnir að hefja meðferð.  
 

Þeir sem skilja ensku og eru með tölvufærni þeir geta gert þetta sjálfir heima. En ef að það 
er einhver sem er með undirliggjandi sjúkdóma, skerta færni til að takast á við nýjungar eða 
er ekki tilbúinn að hefja meðferð, þá getur það haft áhrif á hvernig meðferðin gengur og þá 
höfum við fengið viðkomandi til okkar.  

 

Það var mismikil reynsla af fjarheilbrigðisþjónustunni meðal viðmælanda. Flestir 

starfsmenn höfðu tekið þátt í innleiðingunni, en einn starfsmaður byrjaði eftir að 

breytingarnar voru innleiddar og annar var fjarverandi á meðan ákvarðanir í upphafi voru 

teknar vegna persónulegra aðstæðna.  
 
Þegar ég kom til baka þá var búið að taka ákvarðanir og bara allt gert í hvelli til að bregðast 
við breyttum aðstæðum.  
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Viðmælendur bentu einnig á að breytingarnar hefðu haft mikil áhrif á starfsemi 

deildarinnar. Það hefði skapast aukið álag með nýju verklagi, en í stað þess að sjúklingar 

mættu á staðinn í fræðslu væri símaþjónusta nú mun meiri en áður. Nokkrir viðmælendur 

sögðust sakna þess að hitta sjúklingana ekki jafn mikið og því væri erfiðara að byggja upp 

meðferðarsamband, en kostirnir væru að fólk bíði ekki eins lengi eftir að hefja meðferð.  
 

4.2 Þróun fjarheilbrigðisþjónustu á svefndeild Landspítalans á tímum 

heimsfaraldurs 

 

Viðmælendur töluðu allir um þá miklu þörf að bregðast við þeim aðstæðum sem höfðu 

skapast vegna heimsfaraldursins. 

 
Covid ýtti við fólki. Það er eitt að vita af hlutunum en í neyð þá reynir á það. Ég er ekki viss 
um að við hefðum verið komnar svona langt af stað nema af því að þessi staða kom upp.  
 

Haldnir voru fundir með öllum helstu hagaðilum um hvernig væri hægt að bregðast við og 

samþykki fékkst hjá Sjúkratryggingum Íslands um greiðsluþátttöku vegna heimsendinga 

á búnaði og auknum fjárveitingum fyrir kaupum á búnaði til að vinna á biðlistanum. Í stað 

þess að fólk mætti í fræðslu upp á deild og fengi búnað og kennslu þar, var búnaður sendur 

beint heim til fólks óháð búsetu.  

 
Covid breytti því að þegar við sáum að við gátum ekki fengið fólk til að koma til okkar á 
göngudeildina og biðlistarnir jukust, þá varð þetta ekki spurning um hvort heldur hvað væri 
hægt að gera. 

 
Breyta þurfti aðstöðunni upp á svefndeild og fá inn nýjan fjarbúnað. Göngudeildin fékk til 

afnota aukaherbergi fyrir fjareftirfylgdina og það þurfti að fá aðstoð tölvudeildarinnar til 

að útbúa nýja afhendingarleið fyrir heimsendingarnar. Hver og einn sjúklingur fékk 

afhentan sama búnað og ferlinu við afhendingu var breytt til einföldunar. Samþykkisblað 

fyrir fjareftirfylgd þurfti að skila inn rafrænt, samdir voru staðlaðir textar, fræðsluefni fyrir 

sjúklinga um kæfisvefn og svefnöndunartæki útbúið, auk þess sem myndband var sent til 

einstaklinga í gegnum Heilsuveru.  

Svefndeildin setti sér háleitt markmið um að ná biðlistanum niður á einu ári. Send 

voru út 400 tæki á þremur mánuðum, en við það skapaðist gríðarlegt álag á deildina vegna 

eftirfylgdar.  

 
Það þurfti að breyta um tempó, það var farið allt of hratt af stað. Urðum að finna taktinn 
með eftirfylgdarsímtölin og hverju við gátum afkastað. Það er ekki nóg að senda út tæki, 

heldur þarf að fylgja fólkinu eftir. 
 

Viðmælendur ræddu um að þegar deildin opnaði aftur þá hafi komið upp hnökrar. Það 

þurfti að finna leiðir til að láta fjareftirfylgdina, innstillingar í heimahúsi og innstillingar á 

deildinni ganga upp.   

 
Það var erfitt að halda öllu gangandi á sama tíma, sjá um alla eftirfylgdina og svo voru þeir 

líka að koma til okkar sem voru búnir að vera í vandræðum, það helltist allt yfir okkur á 
sama tíma. 

 

Það var því tekin ákvörðun um að minnka fjölda innstillinga í heimahúsi. Tímar voru 

bókaðir í sögukerfið og þess gætt að allir sjúklingar fengju eftirfylgdarsímtal á annarri og 

áttundu viku til að upplýsa um hvernig meðferðin gekk og kanna líðan þeirra.  
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4.3 Innleiðing breytinga 

 

Samkvæmt viðmælendum þá var mikið lagt upp úr því að allir starfsmenn tækju virkan 

þátt í breytingunum. Einnig var komið inn á það að það hefði hjálpað til við 

undirbúningsvinnuna að heyra að aðrar þjóðir væru einnig byrjaðar að senda búnað heim 

til einstaklinga með kæfisvefn.  

 
Ég held að það hafi skipt sköpum að það voru allir hafðir með í ráðum frá upphafi. Umræðan 
var komin af stað meðal okkar, en með því að hafa fundinn og fá að heyra hvað var verið 
að gera annarsstaðar þá hjálpaði það okkur af stað.  
 

Viðmælendur voru sammála um að þetta voru breytingar sem var bæði áhugi og þörf fyrir 

að prófa. Öllum starfsmönnum á deildinni var boðið að taka þátt í undirbúningsvinnunni, 

höfðu atkvæðisrétt og gátu komið með sínar umbótartillögur til að þróa áfram.  
 

Auðvitað höfum við reynt að gera breytingu og hún er svo tekin til endurskoðunar eftir 
mánuð. Sumum fannst undirbúningurinn ekki nógu mikill og við hefðum átt að gera hlutina 
á ákveðinn hátt. En hópurinn tók ákvörðun um að byrja og að við myndum læra af mistökum 
á leiðinni.  

 

Meirihluti viðmælenda voru þó á því að farið hefði verið of hratt af stað í upphafi og höfðu 

áhyggjur af því hver útkoman yrði. Einn viðmælandi kom inn á hræðslu við hið óþekkta. 

Hræðslu við að veita ekki nógu góða þjónustu og að meðferðin myndi ekki takast vel. 
 

Eðlilega voru byrjunarörðugleikar, en þegar við prófuðum okkur áfram þá sáum við hverju 
við gátum breytt og hvað við gátum lagað. Það sem okkur fannst stundum vanta var 

stöðumat, hver er meðferðarheldni eftir breytingarnar? Hefðum viljað taka stöðuna á ca. 

mánaðarfresti með tilliti til árangurs.  
 

4.4 Upplifun sjúklinga 

 

Allir viðmælendur töluðu almennt um jákvæða upplifun sjúklinga, sérstaklega þegar 

hægt var að senda búnað beint heim þrátt fyrir að deildin væri lokuð. Það voru hins 

vegar ekki allir sem treystu sér til að hefja meðferð sjálfir og þurftu meiri stuðning og 

fræðslu.  

 
Þeir sem sækjast eftir því að fá afgreiðslu og finnst þetta áskorun eru ánægðir með að 
hafa komist í gegnum þetta sjálfir. En það snýr að þessu vali, á meðan Covid var þá fékk 
fólk þetta sent heim og gat ekki komið. Sumir upplifðu að hafa fengið sent tæki heim og 
voru hálfhræddir við það. Það þurfti meiri hvatningu og samtal til að vera öruggara. En nú 

getum við boðið fólki að koma í stuðningstíma til okkar.  
 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að styðja vel við fólk í upphafi meðferðar og 

hjálpa þeim að aðlagast breyttum aðstæðum. Það er hringt í hvern og einn tvisvar á 

meðan fjareftirfylgd stendur, en sjúklingar eru svo hvattir til þess að hafa samband við 

deildina eftir þörfum.  

 
Í raun og veru er þetta nútíminn og framtíðin að fólk geri þetta sjálft í flestum tilfellum. 
Þeir sem geta þetta gera þetta sjálfir, á þeim tíma sem hentar fyrir þau. Og ber þá ábyrgð 
á að gera þetta sjálft.  
 

Einn viðmælandi minntist á að þó að starfsmenn væru í töluverðu sambandi við 

skjólstæðinga þá þyrfti að framkvæma rannsókn hjá notendum og kanna hver upplifun 

þeirra væri varðandi breytingarnar.  

 
Gott að geta minnkað biðlistann en það væri gott að geta kannað beint meðal notenda hver 
upplifunin er af breytingunni. 
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4.5 Árangur og virði breytinga  

 

Viðmælendur telja breytingarnar hafa skilað í heildina ávinningi fyrir deildina. Helstu kostir 

voru aukið val sjúklinga, betri þjónusta fyrir landsbyggðina, stytting biðlista og betri 

forgangsröðun sjúklinga. Reiknuð var út meðaleinkunn á skalanum 0-10 fyrir hversu 

árangursríka starfsmenn töldu breytinguna vera og niðurstaðan var 8,3. 

 
Ég held að jákvæðnin sem kom í upphafi hafi leitt til þess að neikvæðu raddirnar fengu ekki 
að blómstra. Ég vil gefa hópnum háa einkunn því breytingin skilaði því að nú er 2/3 
sjúklingahópsins sem fær innstillingu í heimahúsi og 1/3 sem kemur til okkar. Ég held að 
þetta sé árangursrík breyting og sé komin til með að vera.  

 

Viðmælendur tóku sérstaklega fram að hagræðing hefði náðst með breytingunum og 

tíminn nýttist betur. Í staðinn fyrir að hver innstilling tæki um 45-60 mínútur, þá getur allt 

ferlið tekið um 30-40 mínútur, með því að senda fræðslupakkann og búnaðinn í heimahús 

og gera skjólstæðinginn sjálfan meira ábyrgan fyrir eigin meðferð.  

 
Með fjarheilbrigðisþjónustu náum við að hjálpa fleirum. Fólk getur skoðað fræðsluna aftur 
og aftur sem getur verið mikill kostur. Það getur haft þá sem þau vilja hafa með sér í þessu 

og byrjað meðferð á sínum hraða.  

 

Einn viðmælenda hafði tekið saman samanburðartölur fyrir sjúklinga sem voru með 

svefnöndunartæki í heimahúsi á Íslandi í um eitt ár, annars vegar fyrir árunum 2018-2019 

og svo 2020-2021. Sú skoðun leiddi í ljós að einungis um 10% sem höfðu skilað búnaði 

og hætt meðferð fyrir og eftir breytingar.  

 
Þessar tölur hafa ekki breyst þrátt fyrir breytingu á meðferðarformi. Mjög ánægð að sjá 
þessar tölur því að við vissum ekki hvaða áhrif breytingin myndi hafa.  

 

Viðmælendur bentu á að ef ekki hefði verið farið út í breytingar þá hefði deildin haldist 

lokuð, starfsemin farið á hliðina og starfsmenn verið færðir í önnur störf tímabundið. Í 

staðinn tókst að minnka biðlistann verulega og þróa áfram þjónustu deildarinnar.  

 
Ég myndi aldrei vilja fara til baka, við gætum ekki þjónustað allan þennan hóp. Þetta eru 
8600 manns með tæki í heimahúsi í dag. Þegar ég horfi til baka þá hugsar maður bara 
hvernig við fórum eiginlega að.  
 

Allir viðmælendur voru á sama máli um að það væri enginn ávinningur af því að fara til 

baka og hefðu helst vilja hefja innleiðingu breytinganna fyrr, en með meiri undirbúningi í 

upphafi.  

 
 Það er enginn ávinningur af því, þetta er betra svona. Þetta er bara framtíðin.   
 

4.6 Þróun til framtíðar  

 

Viðmælendur komu með margar hugmyndir að umbótum fyrir fjarheilbrigðisþjónustuna. 

Allir viðmælendur höfðu meðal annars áhuga á að prófa myndsímtöl til að sinna eftirfylgd. 

 
Það væri mjög gott að geta byrjað að nota myndsímtöl og geta leiðbeint fólki beint í gegnum 
mynd. Sérstaklega ef að það eru tækniörðugleikar varðandi stillingar eða uppsetningu 
búnaðarins. Þá væri bæði hægt að sjá hvað þau eru að gera og geta sýnt í staðinn fyrir að 

tala fólk í gegnum það yfir símann. Myndsímtöl gætu verið mun skýrari heldur en eingöngu 

tal.  

 

Ef einstaklingur treystir sér til að nota myndsímtal væri einnig hægt að meta betur hvaða 

gríma hentaði best fyrir viðkomandi þar sem ein týpa hentar ekki öllum. Til að einfalda 

innstillingar í heimahúsi var tekin ákvörðun um að senda eina týpu sem hentaði flestum.  
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Í staðinn fyrir að senda aðra grímu í blindni ef að fyrsta hentar ekki. Þá er hægt að skoða 
andlitsfall, er viðkomandi t.d með skegg? Hvernig andar viðkomandi, andar hann meira með 
nefinu eða munninum? Þetta mat einfaldar valið milli nasa-, nef – og andlitsgrímu. 
 

Nokkrir viðmælenda komu inn á að þróa betur ferlið í kringum fyrsta val á grímu fyrir fólk 

sem fær búnaðinn sendan heim. Einn viðmælandi vildi framkvæma tilraun meðal notenda 

og gera samanburð á milli tveggja mismunandi týpa (AirFit P10 og AirFit N20) sem hafa 

verið notaðar meðal annars í Finnlandi.       

 Viðmælendur lögðu allir mikið upp úr því að starfsemi deildarinnar væri að þróast 

og staðnaði ekki. Það hefði til dæmis farið mikill tími í að fá sent rafrænt samþykki fyrir 

fjareftirfylgd áður en meðferð gat hafist. Nú er búið að óska eftir því að fá valmöguleika 

um rafrænt hak fyrir samþykki í Heilsuveru.  

 
Við viljum gera góða þjónustu enn betri. Ég vil að við þróumst áfram í að nota tæknina sem 
mest og ef að það eru fleiri nýjungar þá eigum við eftir að taka þær inn og nýta á okkar 
hátt. Þetta er í samræmi við stefnu heilbrigðisráðuneytisins, þar sem hvatt er til þess að 

nýta fjarheilbrigðisþjónustu. Myndi segja að við séum á góðri leið þar.   
 

Tveir af viðmælendunum koma inn á mikilvægi þess að fólk fengi þjónustu á deildinni og 

gæti leitað eftir frekari aðstoð fyrsta árið. Þegar fólk væri orðið öruggara væri hægt að 

nálgast búnað annarsstaðar en á spítalanum þegar þyrfti að skipta honum út.  
 

Það er stundum eins og við séum búð. Það er mjög mikil lagerstarfsemi í gangi og henni 
fylgir mikið álag. Það eru oft um 10-15 afgreiðslur á dag eingöngu í að skipta út búnaði 
vegna reglulegs viðhalds.  
 

Einnig var nefndur möguleikinn á að færa starfsemi deildarinnar út fyrir spítalann sjálfan 

eins og t.d yfir á miðlæga heilsugæslu til að minnka aðsókn á spítalann. 

 
Ég sé heilsugæsluna koma meira inn í þetta og held að starfsemin eigi meira heima þar 

heldur en inn á spítala. Miðlægur staður þar sem væri möguleiki á fleira starfsfólki. 
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5. UMFJÖLLUN 

 

Breytingar eru forsendur þróunar. Allar skipulagsheildir þurfa að geta breyst og lykillinn 

að árangri er trúlega sá að geta haft stjórn á breytingunum (Agnes Hólm Gunnarsdóttir 

og Helgi Þór Ingason, 2017). Í þessari rannsókn var leitast við að skoða hvernig staðið var 

að áframhaldandi þróun og innleiðingu á fjarheilbrigðisþjónustu meðferðarhluta 

svefndeildar Landspítalans á tímum heimsfaraldurs. Hvaða breytingar á þjónustu áttu sér 

stað, hvernig þær voru innleiddar með tilliti til breytingarstjórnunar, hvernig breytingarnar 

hafa reynst og hver upplifun starfsfólks og sjúklinga er af breytingunum. Til að komast að 

svari við rannsóknarspurningunum voru haldnar vinnustofur og viðtöl tekin við sjö 

starfsmenn svefndeildarinnar og tengilið hjá framleiðanda búnaðarins.   

 Samkvæmt niðurstöðum úr viðtölum þá voru viðmælendur sammála um að 

breytingarnar skiluðu heilt yfir ávinningi fyrir deildina. Í öllum viðtölum kom fram að nú 

hefðu sjúklingar meira val þar sem hægt væri að fá búnað sendan heim í stað þess að 

mæta upp á spítala. Helsti ávinningur breytinganna væri stytting biðlistans, betri þjónusta 

óháð búsetu, framþróun og aukin hagræðing. Viðmælendur bentu einnig á að það hefði 

þurft meiri undirbúning í upphafi og mörgum fannst farið of hratt af stað.  

 Þegar horft er yfir þróun og innleiðingu breytinga meðferðarhluta svefndeildar 

Landspítalans er að mörgu að huga. Að stærstum hluta var farið eftir meginskrefunum 

fjórum; Að leggja á ráðin og ræða, gera áætlun, innleiða og stýra og festa í sessi og 

viðhalda (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017).     

 Viðmælendur voru sammála um að mikil þörf var á því að ráðast í breytingar og 

það hefði verið mikill hvati í öllu ferlinu. Tilgangur breytinganna var skýr og það byggði 

upp samstöðu meðal hópsins áður en farið var af stað. Það var skipað öflugt þriggja manna 

teymi sem innihélt lykilstjórnanda og starfsmenn sem höfðu reynslu og trú á verkefninu. 

Lykilstjórnandi var fyrirmynd í breytingarferlinu, hvatti starfsfólk áfram óspart og studdi 

við breytingarnar með formlegum hætti. Allir starfsmenn voru hafðir með í ráðum og tóku 

virkan þátt frá upphafi í undirbúningnum. Fundið var viðmið um bestu mögulegu þjónustu 

og sú þekking nýtt til að þróa þjónustuna áfram. Haldnir voru fundir með helstu hagaðilum 

og samþykki fékkst fyrir greiðsluþátttöku á heimsendingu og heimild fyrir kaupum á fleiri 

svefnöndunarvélum.           

 Það voru sett fram háleit markmið fyrir deildina um að ná biðlistanum niður á einu 

ári og Heilbrigðisráðuneytið hafði sett fram skýra stefnu varðandi fjarheilbrigðisþjónustu, 

en vegna stöðugra breytinga vegna heimsfaraldurs reyndist krefjandi að áætla langt fram 

í tímann. Vegna brýnnar nauðsynjar á breyttri þjónustu var ákveðið að fara af stað án 

ítarlegrar áætlunar. Það leiddi til þess að mikið álag skapaðist varðandi eftirfylgd, 

sérstaklega þegar deildin opnaði aftur og sinna þurfti bæði innstillingum í heimahúsi og á 

deildinni. Það vantaði upp á að áætlunin byggði á skýrri framtíðarsýn og hvernig ætti að 

ná settum markmiðum. Við það skapaðist mótþrói innan hópsins og fækka þurfti 

innstillingum til að deildin gæti annað þjónustunni.      

 Það er nauðsynlegt að þeir sem vinna að innleiðingu breytinga upplifi að framlag 

þeirra skili árangri. Með því að fagna skammtímasigrum er hægt að sýna fram á það 

(Kotter, 2012). Haldnir voru reglulegir fundir innan deildarinnar varðandi stöðu á 

biðlistanum og til að tryggja samskipti og upplýsingaflæði innan hópsins. Skapað var 

öruggt umhverfi þar sem hver og einn starfsmaður gat komið á framfæri skoðunum sínum 

og áhyggjum. Helstu áhyggjur viðmælenda voru árangur fjarheilbrigðisþjónustunnar, en 

nýleg samantekt hefur sýnt að um 90% sjúklinga eru með svefnöndunarvél heima einu 

ári eftir að meðferð er hafin, sem er sambærileg tala og áður en farið var af stað með 

breytingarnar. Svefnöndunarvélar voru leigðar út gegn mánaðargjaldi til sjúklinga, sem er 

þá hvati til þess að þeim sé skilað ef þær eru ekki í notkun. Þessar tölur eru sambærilegar  

við niðurstöður rannsóknar í Þýskalandi, en þar skiluðu um 12% inn tæki innan eins árs 

frá upphafi meðferðar (Woehrle, 2018).      

 Breytingarnar hafa haft mikil áhrif á starfsemi deildarinnar. Aukið álag skapaðist 

með nýju verklagi og starfsemi svefndeildarinnar byggir nú meira á símaþjónustu en áður.  

Samkvæmt viðmælendum er upplifun sjúklinga almennt góð og margir sem telja að þeir 

hafi nú meiri stjórn á eigin meðferð. En það er ljóst að hluti hópsins þarf á meiri fræðslu 

og stuðning að halda. Það verður spennandi að fylgjast með hvernig fjarheilbrigðisþjónusta 

svefndeildarinnar þróast í framtíðinni. Mikill áhugi var meðal viðmælenda um að prófa 
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myndsímtöl fyrir eftirfylgd, halda áfram stöðugum umbótum, nýta þá tækni sem er í boði 

og þróa frekar rafrænar lausnir til að einfalda skriffinnsku og ferla. Einnig verður áhugavert 

að sjá hvort starfsemi deildarinnar verði að hluta til úthýst til annars aðila þegar kemur að 

afhendingu búnaðar til að minnka álagið og komur á deildina.   

 

Svefndeildin hefur þurft að aðlagast hratt nýjum aðstæðum. Nokkrum skrefum var sleppt 

í breytingaferlinu til að geta brugðist hraðar við og halda úti þjónustu. Meiri 

undirbúningsvinna í upphafi hefði geta skilað sér í minna álagi seinna meir og það leitt til 

minni mótstöðu gegn breytingunum. Áætlun með skýrari markmiðum hefði einnig getað 

einfaldað ferlið og jafnvel skilað enn betri niðurstöðu. Tilgangur og ávinningur 

breytinganna er skýr, en deildin þarf að skapa skýra framtíðarsýn fyrir eigin starfsemi, 

viðhalda stöðugum umbótum og fá svigrúm til þess að halda upp á skammtímasigra.  

 Ef breytingarnar hefðu ekki verið innleiddar hefði deildin haldist lokuð og 

starfsmenn verið færðir tímabundið í önnur störf.  Vegna breytinganna eru nú 2/3 allra 

innstillinga framkvæmdar í heimahúsi. Með þróun og innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu 

tókst að stytta biðlistann og halda úti þjónustu fyrir fólk með kæfisvefn þrátt fyrir lokun 

deildarinnar á tímum heimsfaraldurs.        

     

 

6. LOKAORÐ 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur eru sammála um að breytingarnar hafi 

skilað ávinningi fyrir deildina. Sjúklingar hafa meira val, boðið er upp á betri þjónustu óháð 

búsetu og fjarheilbrigðisþjónustu fylgir aukin hagræðing.    

 Viðmælendur rannsóknarinnar komu allir inn á þá miklu þörf sem skapaðist fyrir 

breytingarnar vegna heimsfaraldursins og því hafi tilgangur breytinganna verið skýr frá 

upphafi. Með því að skipa öflugt teymi með trú á verkefninu, stuðla að góðu samstarfi 

innan deildarinnar sem og við hagaðila og með virkri þátttöku allra starfsmanna og 

lykilstjórnenda tókst að minnka biðlistann úr 6-8 mánuðum niður í 1-3 mánuði. Síðar í 

ferlinu kom einnig í ljós að um 90% þeirra sjúklinga sem eru með svefnöndunarvél í 

heimahúsi, einu ári eftir að meðferð hófst, er sambærilegt hlutfall og var áður en 

breytingarnar voru innleiddar.         

 Þegar fara á af stað með breytingar í framtíðinni er mikilvægt að staldra við og 

draga lærdóm af breytingaferlinu og hvað hefði betur mátt fara. Ein aðferð sem hægt væri 

að nota er gæðahringur Demings eða PDSA hringurinn sem stendur fyrir; plan, do, study 

og act (Deming, 1999). Megin hugmyndin með PDSA hringnum er að stuðla að stöðugum 

umbótum og er skipt upp í (1) Áætlanagerð þar sem tækifæri eru greind, markmið eru 

sett og breytingar eru skipulagðar. (2) Að framkvæma breytingarnar. (3) Athugun þar 

sem farið er yfir hvað var gert og niðurstöður greindar. (4) Markviss lagfæring þar sem 

umbótarferlið er lagfært ef þörf er á, aðrar lausnir fundnar og lært er af mistökum 

(Embætti landlæknis, 2018). Svefndeildin gæti sett upp lykilárangursvísa (e. key 

performance indicators) og gæðavísa þegar notast er við PDSA hringinn. Þar á meðal að 

biðlistinn sé ekki lengri en 3 mánuðir, fjöldi innstillinga sé fleiri en 100 á mánuði,  hlutfall 

innstillinga í heimahúsi sé yfir 50%, fjöldi svefnöndunarvéla sem skilað er innan árs sé 

minna en 10% og að haft sé samband við alla sjúklinga tvisvar sinnum á meðan eftirfylgd 

stendur. Einnig er hægt að setja fram markmið um niðurstöður ánægjukannana sjúklinga.  

 Viðmælendur voru á einu máli um að það væri enginn ávinningur af því að fara til 

baka og hefðu helst viljað hefja innleiðingu breytinganna fyrr, með meiri undirbúningi í 

upphafi. Með því að fara hægar af stað, einfalda ferla, setja upp gæðahandbók fyrir 

starfsemi deildarinnar, staðla símtöl, setja upp áætlun fyrir breytingar í framtíðinni og nýta 

PDSA hringinn til stöðugra umbóta er hægt að ná ennþá lengra í fjarheilbrigðisþjónustu 

fyrir fólk með kæfisvefn.  
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VIÐAUKI A - Spurningalisti viðtala  
 
Markmiðið með þessari könnun er að skoða persónulega reynslu hvers og eins. Þín upplifun 

er einstök og skiptir máli. Hér á eftir koma nokkrar opnar spurningar sem hafa þann tilgang 

að skapa tækifæri fyrir þig til að ígrunda reynslu þína og deila henni.  

 
1. Hver er reynsla þín og upplifun af fjarheilbrigðisþjónustu svefndeildar 

Landspítalans? 

 

 

 

 

 

 

2. Hvernig hefur fjarheilbrigðisþjónusta á svefndeild Landspítala þróast og 

breyst á tímum Covid? 

 

 

 

 

 

 

3. Hvernig var breytingin innleidd?  

Hverjir voru megin kraftarnir sem leiddu til árangurs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Á skalanum 0-10 hversu árangursrík telurðu að breytingin hafi verið? Merktu 

lóðrétt strik á línuna 

 

0 - - - - - - - - -  10 

 

 

 

Hvers vegna?  

 

 

 

 

 

 

5.  Hversu mikið hafðir þú um breytingarnar að segja og tókstu þátt í þeim? 
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6. Hvaða virði finnst þér hafa skapast við breytinguna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hvernig telur þú að fjarheilbrigðisþjónusta svefndeildarinnar muni þróast í 

framtíðinni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hvaða áhrif hafði breytingin á menningu og starfsemi deildarinnar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hvernig telur þú að breytingin hafi haft áhrif á sjúklinga og upplifun þeirra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ef þú yrðir að fara í gegnum sömu breytingu aftur, er eitthvað sem þú 

myndir gera á annan hátt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hver væri ávinningurinn af því að fara til baka? 

 

 
 
 
 

 


